
 
 

  

  
 

 

 
ශ්රී ලංකා ම ලංල්කය ලංුද්ධි  ලංක    ලංුද්ධලකින්  ලංිය මදිංාි  ලංිරීමේ  ලංේපදම්තමේ ් ුව  ලංමඟ  ලංව ේධ තමම ලංිවිසුමඟ   ලං
වත්ම්  ලංමධින. ලං 
 
2006 ලංවා  ලං6 ලංපරණ මුපල් ලංලනුේපනු ලං ම්තමම ලංිරීමේ  ලංදනේත් ලංිසි ිසතමන ලංප්ර මර  ලංශ්රී ලංකා ම ලංල්කය ුද්ධි  ලංක   , ලං
2017 ලං ජන මරි ලං 11 ලං  න ලං ිංන ලං ශ්රී ලං කා ම ලං ඟහ ලං ධ ාකුේේදී ලං ුද්ධලකින්  ලං ිය මදිංාි  ලං ිරීමේ  ලං ේපදම්තමේ ් ුව  ලං මඟ  ලං
ව ේධ තමම ලංිවිසුමඟ   ලංඑළ ඹිණි. ලං ලංමුපල් ලංිසශු්ධි  රණ  ලංමහ ලංත්රමතම මප   ලංවරමුපල් ලංම දීමඟ ලංම ධ් තේ ්  ලංිදු ලං
 රනු ලංකධන ලංිසඟ්තශන ලංමහ ලංනඩු ලංද  ීම  ලංමඳහම ලංව ශය ලංේම රුවු  ලංුව ඟමු  ලං ර ලංල ීමඟ ලංේඟි  ලංල්ිය  ලංදරඟම්තය  ලං
ේේ. ලං  ලං ුද්ධලකින්  ලං ිය මදිංාි  ලං ිරීමේ  ලං ේපදම්තමේ ් ුවේේ ලං ේ  ඟමමරිමත ලං ජනරමල් ලං ිස මනි ලං ගුණතික  ලං ඟහමම ලංමහ ලං
ල්කය ුද්ධි  ලං ක  ේේ ලං වතයක්ෂ  ලං එ්.. ලං වඟරුවාල ලං ඟහමම ලං ිසිද්  ලං මුපල් ලං ිසශු්ධි  රණ  ලං මහ ලං ත්රමතම මප   ලං වරමුපල් ලං
ම දීමඟ ලං  ළ ක්ෂවීේ  ලංජමති  ලංම ධ් ධී රණ  මිටුේේ ලංමභමදති, ලංශ්රී ලංකා ම ලංඟහ ලංධ ාකු ලංවි දති ලංආචම්ත  ලංඉ් ද්රජිතත් ලං
කුඟමරමත මමි ලංඟහමම ලංඉිංරිේේ ලංේඟඟ ලංව ේධ තමම ලංිවිසුමඟ ලංවත්ම්  ලංමධන ලංකදී. ලං 
 
මුපල් ලං ිසශු්ධි  රණ  ලං මහ ලං ත්රමතම මප   ලං වරමුපල් ලං ම දීමඟ ලං  නු ලං ේ්ධීය  ලං හම ලං ජමමය් මර ලං  ශේ ්  ලං එිරේන   ලං
ම ධ් ත ලං  න ලං ල්කය වදරමත ්  ලං  න ලං වමර ලං එඟඟි්  ලං ේල ලී  ලං ආ්තථි  ලං මහ ලං ල්කය ද්ධතති ලං මතයමිනමම    ලං
ම්තජන ක්ෂ ලං එල්ක ලං වීේ  ලං හ ිර ම  ලං ඇම. ලං මුපල් ලං ිසශු්ධි  රණ  ලං මහ ලං ත්රමතම මප   ලං වරමුපල් ලං ම දීමඟ  ලං
ම ධ් ත ම   ලං   යුුව ලං ුද්ධලකින්  ලං හඳුනම ලං ල ීමඟ ලං මඳහම ලං ව ශය ේම රුවු  ලං ුව ඟමු  ලං  ර ලං ල ීමඟ  ලං ේඟඟ ලං
ව ේධ තමම ලංිවිසුමඟ ලංඋද මරි ලංේේ. ලං 
 
ශ්රී ලංකා ම ලංල්කය ුද්ධි  ලංක    ලංේ  ලං න ලංිස ත් ලංශ්රී කා ම ලංේ්තගු , ලංආලඟන ලංිසලඟන ලංේපදම්තමේ ් ුව  ලංමහ ලංේ්ධීය  ලං
ආපම   ලංේපදම්තමේ ් ුව  ලංමඟ  ලංේඟ  නිඟ ලංව ේධ තමම ලංිවිසුම  ක  ලංඑළ ඹි ලංඇති ලංවමර, ලංවපමළ වේනකුත් ලංේ්ධීය  ලං
රමජය ආ මන ලංමඟ ප ලංඉමම ලංඉක්ෂඟණි්  ලංව ේධ තමම ලංිවිසුම  ලංවත්ම්  ලංිරීමඟ ලංමඳහම ලං  යුුව ලංසූපමන  ලං ර ලංඇම. ලං 
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ශ්රී ලංකා ම ලංල්කය ලංුද්ධි  ලංක    ලංුද්ධලකින්  ලංිය මදිංාි  ලංිරීමේ  ලංේපදම්තමේ ් ුව  ලංමඟ  ලංව ේධ තමම ලංිවිසුමඟ   ලං
වත්ම්  ලංමධින. ලං 
 
2006 ලංවා  ලං6 ලංපරණ මුපල් ලංලනුේපනු ලං ම්තමම ලංිරීමේ  ලංදනේත් ලංිසි ිසතමන ලංප්ර මර  ලංශ්රී ලංකා ම ලංල්කය ුද්ධි  ලංක   , ලං
2017 ලං ජන මරි ලං 11 ලං  න ලං ිංන ලං ශ්රී ලං කා ම ලං ඟහ ලං ධ ාකුේේදී ලං ුද්ධලකින්  ලං ිය මදිංාි  ලං ිරීමේ  ලං ේපදම්තමේ ් ුව  ලං මඟ  ලං
ව ේධ තමම ලංිවිසුමඟ   ලංඑළ ඹිණි. ලං ලංමුපල් ලංිසශු්ධි  රණ  ලංමහ ලංත්රමතම මප   ලංවරමුපල් ලංම දීමඟ ලංම ධ් තේ ්  ලංිදු ලං
 රනු ලංකධන ලංිසඟ්තශන ලංමහ ලංනඩු ලංද  ීම  ලංමඳහම ලංව ශය ලංේම රුවු  ලංුව ඟමු  ලං ර ලංල ීමඟ ලංේඟි  ලංල්ිය  ලංදරඟම්තය  ලං
ේේ. ලං  ලං ුද්ධලකින්  ලං ිය මදිංාි  ලං ිරීමේ  ලං ේපදම්තමේ ් ුවේේ ලං ේ  ඟමමරිමත ලං ජනරමල් ලං ිස මනි ලං ගුණතික  ලං ඟහමම ලංමහ ලං
ල්කය ුද්ධි  ලං ක  ේේ ලං වතයක්ෂ  ලං එ්.. ලං වඟරුවාල ලං ඟහමම ලං ිසිද්  ලං මුපල් ලං ිසශු්ධි  රණ  ලං මහ ලං ත්රමතම මප   ලං වරමුපල් ලං
ම දීමඟ ලං  ළ ක්ෂවීේ  ලංජමති  ලංම ධ් ධී රණ  මිටුේේ ලංමභමදති, ලංශ්රී ලංකා ම ලංඟහ ලංධ ාකු ලංවි දති ලංආචම්ත  ලංඉ් ද්රජිතත් ලං
කුඟමරමත මමි ලංඟහමම ලංඉිංරිේේ ලංේඟඟ ලංව ේධ තමම ලංිවිසුමඟ ලංවත්ම්  ලංමධන ලංකදී. ලං 
 
මුපල් ලං ිසශු්ධි  රණ  ලං මහ ලං ත්රමතම මප   ලං වරමුපල් ලං ම දීමඟ ලං  නු ලං ේ්ධීය  ලං හම ලං ජමමය් මර ලං  ශේ ්  ලං එිරේන   ලං
ම ධ් ත ලං  න ලං ල්කය වදරමත ්  ලං  න ලං වමර ලං එඟඟි්  ලං ේල ලී  ලං ආ්තථි  ලං මහ ලං ල්කය ද්ධතති ලං මතයමිනමම    ලං
ම්තජන ක්ෂ ලං එල්ක ලං වීේ  ලං හ ිර ම  ලං ඇම. ලං මුපල් ලං ිසශු්ධි  රණ  ලං මහ ලං ත්රමතම මප   ලං වරමුපල් ලං ම දීමඟ  ලං
ම ධ් ත ම   ලං   යුුව ලං ුද්ධලකින්  ලං හඳුනම ලං ල ීමඟ ලං මඳහම ලං ව ශය ේම රුවු  ලං ුව ඟමු  ලං  ර ලං ල ීමඟ  ලං ේඟඟ ලං
ව ේධ තමම ලංිවිසුමඟ ලංඋද මරි ලංේේ. ලං 
 
ශ්රී ලංකා ම ලංල්කය ුද්ධි  ලංක    ලංේ  ලං න ලංිස ත් ලංශ්රී කා ම ලංේ්තගු , ලංආලඟන ලංිසලඟන ලංේපදම්තමේ ් ුව  ලංමහ ලංේ්ධීය  ලං
ආපම   ලංේපදම්තමේ ් ුව  ලංමඟ  ලංේඟ  නිඟ ලංව ේධ තමම ලංිවිසුම  ක  ලංඑළ ඹි ලංඇති ලංවමර, ලංවපමළ වේනකුත් ලංේ්ධීය  ලං
රමජය ආ මන ලංමඟ ප ලංඉමම ලංඉක්ෂඟණි්  ලංව ේධ තමම ලංිවිසුම  ලංවත්ම්  ලංිරීමඟ ලංමඳහම ලං  යුුව ලංසූපමන  ලං ර ලංඇම. ලං 
 

ල්කය ලංුද්ධි  ලංක    

   2017 ලංජන මරි ලං11 
 


