
 
 

  

  
 

 

ශ්රීස ලංකා ම ලංල්ක් බුද්ධි ලංඒ  ය, ලංආගමන ලංහම ලංවිගමන ලංදෙපමර්තදේන්තුව ලංසමඟ ලංඅවද ෝධතම ලං

ගිවිසුම ට ලංඅත්සන් ලංත යි 

 

2006 ලං අා  ලං 6 ලං ෙරණ මුෙල් ලං ගනුදෙනු ලං වමර්තම ලං කිරීදේ ලං පනදත් ලං විධිවිධමන ලං ප්රේ මරව ලං ශ්රීස ලං කා ම ලං ල්ක් බුද්ධි ලං

ඒ  ය ලං2016 ලංසැප්තැේ ර් ලං27 ලංවන ලංදින ලංශ්රීස කා ම ලංමහ ලං ැාකුදේදී ආගමන ලංහම ලංවිගමන ලංදෙපමර්තදේන්තුව ලං

සමඟ ලං අවද ෝධතම ලං ගිවිසුම ට ලං එළැඹිණි. ලං  ලං මුෙල් ලං විශුද්ධි රණය ලං සහ ලං ත්රීසතතවමෙයට ලං අරමුෙල් ලං සැපීමම ලං

සේ න්ධදයන් ලං සිදු ලං  රන ලංක න ලං විමර්ශන ලංසහ ලංනඩුපැවරීේ ලං සඳහම ලං අවශ් දතොරතුරු ලංක ම ලං ගැනීම ලං දමහි ලං

ල්ලි  ලංපරමමර්ථය ලංවී ඇත. ලංආගමන ලංහම ලංවිගමන ලංදෙපමර්තදේන්තුදේ ලංපමක  ලංදෙනරමල් ලංඑේ.එන්. ලංරණසිාහ ලං

සහ ලංශ්රීස කා ම ලංල්ක් බුද්ධි ලංඒ  දේ ලංඅධ්ක්ෂ  ලංඑ්. ලංඅමරතුාග ලංයන ලංමහත්වරුන් ලංවිසින් ලංමුෙල් ලංවිශුද්ධි රණය ලං

සහ ලංත්රීසතතවමෙයට ලංඅරමුෙල් ලංසැපීමම ලංවැළැක්ෂවීදේ ලංෙමික  ලංසේ න්ීක රණ  මිටුදේ ලංසභමපික, ලංශ්රීස ලංකා ම ලංමහ ලං

 ැාකු ලංඅධිපික ලංආචමර්ය ලංඉන්ද්රදජිතත් ලංකුමමරසතවමමි ලංමහතම ලංඉදිිදේ ලංදමම ලංඅවද ෝධතම ලංගිවිසුම ලංඅත්සන් ලං රන ලං

කදී. 

 

මුෙල් ලංවිශුද්ධි රණය ලංසහ ලංත්රීසතතවමෙයට ලංඅරමුෙල් ලංසැපීමම ලංයනු ලංෙමත්න්තර ලංවශදයන් ලංඑකිදන ට ලංසේ න්ධ ලං

වන ලංල්ක් අපරමධයන් ලංවන ලංඅතර ලංඑමඟින් ලංදගෝලීය ලංආර්ථි  ලංසහ ලංල්ක් පද්ධික ලංසතථමයිතමවයට ලංතර්ෙනයක්ෂ ලං

එල්කවීදේ ලං හැකියමව ලංඇත. ලං  ලං තවෙ, ලං දද්ශසීමමවන් ලං හරහම ලං සිදුවන ලං භමණ්ඩ ලං හුවමමරුව ලං සහ ලං පුද්ගක ලංආගමන ලං

විගමන ලංතවදුරටත් ලංපුළුල් ලංවීම ලංදහේතුදවන් ලංමුෙල් ලංවිශුද්ධි රණය ලංහම ලංත්රීසතතවමෙයට ලංඅරමුෙල් ලංසැපීමම ලංසී්රමදයන් ලං

නවී රණය ලංවී ඇික ලං ැවින් ලංඒවම ලංඅනමවරණය ලං ර ලංගැනීදේ ලංඅසීරුතමෙ ලංමතු ලංවී ඇත. ලං  ලංඒ ලංඅනුව, ලංල්ක් ලංබුද්ධි ලං

ඒ  ය ලංසහ ලංආගමන ලංහම ලංවිගමන ලංදෙපමර්තදේන්තුව ලංඅතර ලංදද්ශීය ලංවශදයන් ලංපවිකන ලංසේ න්ීක රණය ලංසහ ලං

සහදයෝගීතමවය ලංතවදුරටත් ලංපුළුල් ලංවීම ලංතුලින් ලංදද්ශසීමම ලංහරහම ලංසිදුවන ලංනීික ලංවිදරෝීක ලංභමණ්ඩ ලංහුවමමරු ලංහම ලං

පුද්ගක ලංආගමන ලංවිගමන ලං ටයුතු ලංවැළැක්ෂවීම ලංසහ ලංශක්ෂිකමත් ලංදද්ශසීමම ලංපමකන ලංපද්ධිකයක්ෂ ලංසතථමපිත ලංකිරීමට ලං

හැකිවනු ලංඇත. ලං 

     ල්ක් ලංබුද්ධි ලංඒ  ය ලං 

    2016 ලංඔක්ෂදතෝේ ර් ලං06 

 

 



 

ල්ක් ලංබුද්ධි ලංඒ  ය ලංදේ ලංවන ලංවිටත් ලංශ්රීස ලංකා ම ලංදර්ව ව ලංසමඟ ලංදමවැම ම ලංඅවද ෝධතම ලංගිවිසුම ට ලංඑළැ ඇ ලංඇික ලං

අතර ලං ඉහත ලං  රුණ ලං සේ න්ධදයන් ලං අදනකුත් ලං අෙමළ ලං දද්ශීය ලං රමේ ලං ආයතන ලං සමග ලං ඉතම ලං ඉක්ෂමම න් ලං

අවද ෝධතම ලංගිවිසුේ ලංඅත්සන් ලංකිරීම ලංසඳහම ලං ටයුතු ලංසූෙමනේ ලං ර ලංඇත. ලං 

 

 

 


