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ක ොරියොනු ජනරජය සහ ශ්රී ලං ො ප්රජොතොන්ත්රි  සමොජවොදී ජනරජය විසින්ත්ර නිකුත්  රන 
ලද ඒ ොබද්ධ පුවත්පත් නිකේදනය 
2017 න ොවැම්බර් 29 වැනිදො, න ෝල් 

 

1. නදරට අතර රොජ්ය තොන්ත්රික  බඳතො පිහිටුවීනම් 40 වැනි  ංවත් රය  මරනු 
ව ්, දකුණු නකොරියොනු ජ් ොධිපති මුන්ත්ර නජ්යින්ත්ර මහතොනේ ඇරයුම මත ජ් ොධිපති 
මමත්රීපොල සිරින ්  මහතො න ොවැම්බර් 28 වැනි දි  සිට 30 වැනි දි  දක්වො 
නකොරියොනු ජ් රජ්නේ රොජ්ය  ංචොරයක නිරත විය. න ොවැම්බර් 29 වැනිදො පැවැති 
රොජ්ය  ොයක හමුනේදී  හ රොජ්ය රොත්රී න ෝජ්   ංග්රහනේදී සිය මිතුදම තවදුරටත් 
ශක්තිමත් කරගත් රොජ්ය  ොයකනයෝ නදපළ ද්වවිපොර්ශ්වික  බඳතො තවදුරටත් 
වර්ධ ය කරගැනීනම් මං පිළිබඳව  ොකච්ඡො කළහ.  
 

2. රොජ්ය තොන්ත්රික  බඳතො පිහිටුවීනම් 40 වැනි  ංවත් රය වැදගත්  න්ත්රධි ථ්ො යක් 
වශනයන්ත්ර  ැමරූ රොජ්ය  ොයකනයෝ නදරට අතර ඇති මිත්ර  බඳතොවල අඛණ්ඩ 
වර්ධ ය පිළිබඳව සිය  තුට පළ කළහ. ප්රජ්ොතන්ත්රත්රවොදය  හ කලොපීය 
 ොමයට, ආරක්ෂොවට  හ  ්ථොවරත්වයට ඇති කැපවීම වැනි නපොදු  ොරධර්මවලින්ත්ර 
නහබි හවුල්කරුවන්ත්ර වශනයන්ත්ර, නදරට අතර ඉහළ නපනළ් රොජ්ය නිලධොරී  හ 
පොර්ලිනම්න්ත්රතු මට්ටනමන්ත්ර පවත්ව  අන්ත්රතර්  බඳතො ඉහළ  ැංවීමට 
රොජ්ය  ොයකනයෝ නදනද  එකඟ වූහ.  ආරක්ෂක හමුදො අතර නකනර  අන්ත්රතර් 
ක්රියොකොරකම්, උපොය මොර්ික  න්ත්රනිනේද ය, පුහුණුවීම්  ඳහො ලැනබ  අව ්ථොවන්ත්ර 
වැඩිකිරීම  හ කලොපීය  ංවොදවලදී  හනයෝගය දැක්වීමද ඇතුළුව ආරක්ෂක 
ක්නෂ්ත්රනේ ඇති  හනයෝිතොව තවදුරටත් වර්ධ ය කිරීමට තමන්ත්ර තුළ ඇති කැපවීම 
ඔවුහු යළි තහවුරු කළහ.  
 

3. අන යො ය යහපත පිණි  ආර්ික ක්නෂත්්රනේ  හනයෝිතොව ශක්තිමත් කිරීම 
 ඳහො ආර්ික  හනයෝිතො ිවිසුම අත් න්ත්ර තැබීම රොජ්ය  ොයක නදපළනේ 
ප්ර ොදයට ලක්විය. ද්වවිපොර්ශව්ික ආනයෝජ් , නවනළඳොම  හ  ංචොරක කර්මොන්ත්රතය 
ප්රවර්ධ ය කිරීම  ඳහො ඒකොබද්වධ නකොමි මක් පිහිටුවීමට නමම ිවිසුනමන්ත්ර 
ප්රතිපොද   ැපනයයි. නකොරියොනු නවනළඳ-ආනයෝජ්  ප්රවර්ධ  නිනයෝජිතොයත ය 

(KOTRA)  හ ශ්රී ලංකො ආනයෝජ්  මණ්ඩලය අතර අවනබෝධතො ිවිසුමක් අත් න්ත්ර 
තැබීනම් වැදගත්කම  නිටුහන්ත්ර කළ ඔවුහු නකොරියොනු  හ ශ්රී ලොංකික  මොගම්  ඳහො 
ඇති ආනයෝජ්  අව ්ථො තවදුරටත් වයොප්ත කිරීමට එකඟත්වය පළ කළහ. 
ජ් ොධිපති සිරින ්  මහතො  හ අදොල  මොගම්වල නිනයෝජිතයන්ත්ර 
 හ ොගී වූ වයොපොරික  මුළුවද  ොයක නදපළනේ පිළිගැනීමට ලක් විය.  
 

4. ශ්රී ලංකොනේ බ ් ොහිර පළොත් මහො ගර වයොපෘතිය යටනත් නදරට අතර 
වර්තමො නේ පවති   හනයෝිතොව පිළිගැනීමට ලක් කළ රොජ්ය  ොයක නදපළ 
මහො ගර  ැලසුම යටනත් ඇති වයොපෘතිවල නකොරියොනු  මොගම් කටයුතු කිරීම 
පිළිබඳව සිය ප්ර ොදය පළ කළහ. ශ්රී ලංකොනේ ඇති ප්රධො  යටිතල පහසුකම්  හ 
 ංවර්ධ  වයොපෘතිවල කටයුතු කිරීම  ඳහො නකොරියොනු  මොගම්වලට ඇති අව ්ථො 
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තවදුරටත් වැඩිකිරීනම් මං  ක්රීය ආකොරනයන්ත්ර න ොයො බැලීමට රොජ්ය  ොයකනයෝ 
නදනද  එකඟ වූහ. 

  
5.  ංවර්ධ   හනයෝිතො ක්නෂ්ත්රය තුළ, ශ්රී ලංකොව  ඳහො වූ නකොරියොනු ආර්ික 
 ංවර්ධ   හනයෝිතො අරමුදල (EDCF) ඇනමරිකොනු නඩොලර් මිලිය  300 සිට, 
2017-2019 කොල පරිච්නේදය  ඳහො ඇනමරිකොනු නඩොලර් මිලිය  500 දක්වො 
වැඩිකිරීමත්,  ආර්ික  ංවර්ධ   හනයෝිතො අරමුදනල්  ැකසුම් රොමුවට අත් න්ත්ර 
තැබීමත්  ොයක නදපළනේ පිළිගැනීමට ලක් විය.  ශ්රී ලංකොනේ තිර ර ආර්ික 
 ංවර්ධ ය  ඳහො,  ආර්ික  ංවර්ධ   හනයෝිතො අරමුදල (EDCF)  හ 

නකොරියොනු ජ්ොතයන්ත්රතර  හනයෝිතො නිනයෝජිතොයත ය (KOICA) හරහොද 
ඇතුළුව,  ංවර්ධ   හනයෝිතොව දිගටම පවත්වොනග  යෑමට ඔවුහු එකඟ වූහ.  
 

6. රැකියො බලපත්ර ක්රමය (EPS) යටනත් ශ්රී ලොංකික තරුණයන්ත්රට නකොරියොනේ ලබො 
නද  රැකියො අව ්ථොවන්ත්ර  ම්බන්ත්රධනයන්ත්ර ජ් ොධිපති සිරින ්  මහතො සිය දැඩි 
කෘතඥතොව පළ කනළය්.  නදරනට් ආර්ිකයට ශ්රී ලොංකික ශ්රමිකයන්ත්ර ලබොනද  
දොයකත්වය  ැලකිල්ලට බඳුන්ත්ර කළ රොජ්ය  ොයකනයෝ නදනද  රැකියො බලපත්ර 
ක්රමය යටනත් ව   හනයෝිතොව තවදුරටත් වර්ධ ය කිරීමට එකඟත්වය පළ 
කළහ. 
  

7. නතොරතුරු  හ  න්ත්රනිනේද  තොක්ෂණ හො මවදය ක්නෂත්්රවල  හනයෝිතොනවහි 
මෑත කොලී  වර්ධ ය පිළිගැනීමට ලක්කළ රොජ්ය  ොයකනයෝ නදනද  
විදයො, තොක්ෂණ,  නවෝත්පොද   හ නතොරතුරු හො  න්ත්රනිනේද  තොක්ෂණ 
ක්නෂ්ත්රවල  හනයෝිතොව තවදුරටත් වයොප්ත කිරීමට එකඟ වූහ. ජ්ොතයන්ත්රතර 

කෘෂිකර්මය පිළිබඳ නකොරියොනු වැඩ ටහ  (KOPIA)  හ ආසියොනු ආහොර හො 
කෘෂිකර්ම  හනයෝිතො මුලපිරීම (AFACI) යටනත් ලැබූ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කළ 
ඔවුහු කෘෂිකොර්මික ක්නෂ්ත්රනේ අන යො ය වශනයන්ත්ර වොසිදොයක  හනයෝිතොව 
වයොප්ත කිරීමටද එකඟ වූහ. ධීවර ක්නෂ්ත්රය  ම්බන්ත්රධනයන්ත්ර  ලකො බැලීනම්දී, 2016 
දී නදරට අතර අත් න්ත්ර තැබුණු අවනබෝධතො ිවිසුම ප්රකොර ශ්රී ලංකොනේ බහුකොර්ය 
වරොය වයොපෘතිනේ ප්රගතියක් අත්කර ගැනීමට ඔවුහු එකඟතොව පළ කළහ.  
 

8. ඉතිහො ය පුරො පැවති ද්වවිපොර්ශ්වික  ං ්කෘතික  බඳතොත්, මෑත කොලී   ං ්කෘතික 
 බඳතොත් නිරීක්ෂණය කළ රොජ්ය  ොයක නදපළ, නදරනටහි පුද්වගලයන්ත්ර අතර දිින්ත්ර 
දිගටම වර්ධ ය ව  අන්ත්රතර් ක්රියොකොරකම් පිළිබඳව සිය ප්ර ොදය පළ කළහ. 
 ං ්කෘතික හො  ංචොරක හුවමොරු ඔ ්න ත්්, නදරට අතර ඇති ගුවන්ත්ර න ්වො ිවිසුම 
 මොනලෝච ය කිරීම මිනුත් එවැනි අන්ත්රතර්  ම්බන්ත්රධතො තවදුරටත් ප්රවර්ධ ය 
කිරීමට ඔවුහු එකඟ වූහ.  ං ්කෘතිය, කලො, අධයොප ය, තරුණ කටයුතු හො ක්රීඩො 
 ම්බන්ත්රධනයන්ත්ර  ව ිවිසුමක් අත් න්ත්ර තැබීමද  ොයක නදපළනේ ප්ර ොදයට ලක් විය. 
 මරු මුද්වදර නිකුත් කිරීමද ඇතුළුව, රොජ්ය තොන්ත්රික  බඳතොවල 40 වැනි 
 ංවත් රය  ැමරීම  ඳහො නදරනටහිම පැවැති  ං ්කෘතික උත් ව රොශිය පිළිබඳව 
ඔවුහු  තුට පළ කළහ.  
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9. නකොරියොනු රජ්නේ, ජ්ොතයන්ත්රතර  හනයෝිතොව  ඳහො වූ ප්රමුඛ විශ්ව විදයොල 
වයොපෘතිය හරහො ශ්රී ලංකොනේ නහද අධයොප යට ලබො දුන්ත්ර දොයකත්වය  ොයක 
නදපළනේ නිරීක්ෂණයට ලක් විය. නගෝලීය නකොරියො ශිෂයත්ව වැඩ ටහ  යටනත් 
තවදුරටත්  හනයෝිතොව ශක්තිමත් කිරීම  ඳහොත් ශ්රී ලංකොනේ නකොරියොනු  ොෂො 
අධයොප ය ප්රවර්ධ ය කිරීම  ඳහොත් ගත හැකි ක්රියොමොර්ගද ඔවුන්ත්රනේ  ොකච්ඡොවට 
බඳුන්ත්ර විය. 

  
10.  එක් ත් ජ්ොතීන්ත්රනේ ආරක්ෂක මණ්ඩල නයෝජ් ො  ම්මත උල්ලංඝ ය කරමින්ත්ර 
නකොරියොනු ප්රජ්ොතන්ත්රත්රවොදී මහජ්   මූහොණ්ුව විසින්ත්ර දිගු දුර ප්රක්නෂප් (බැලි ්ටික) 
මි යිලයක් අත්හදො බැලීම රොජ්ය  ොයකනයෝ නදනද ො තරනේ නහළො දුටුනවෝය. 
නකොරියොනු ප්රජ්ොතන්ත්රත්රවොදී මහජ්   මූහොණ්ුව විසින්ත්ර දිින්ත්ර දිගටම කරනු ලබ  
 යෂ්ටික  හ මි යිල අත්හදොබැලීම් තරනේ නහළොදැකීම  ම්බන්ත්රධනයන්ත්රද, ඊට 
අදොල එක් ත් ජ්ොතීන්ත්රනේ ආරක්ෂක මණ්ඩල නයෝජ් ො  ම්මත මින්ත්ර ප වො ඇති 
 ම්බොධක විශව් නීය නල  ක්රියොත්මක කිරීම  ම්බන්ත්රධනයන්ත්රද නකොරියොනු ජ් පති 
මුන්ත්ර මහතො  ශ්රී ලංකොවට සිය කෘතඥතොව පළ කනළ්ය. පූර්ණ,  නතයක්ෂණය කළ 
හැකි,  හ යළි නව   ් කළ න ොහැකි ආකොරයකින්ත්ර උතුරු නකොරියොනු  යෂ්ටික 
අර්බුදයට  ොමකොමී වි ැඳුමක් ලබොගැනීම පිණි   හය ලබොනද  බවට යළි  හතික 
වූ  ොයකනයෝ නදනද  එක් ත් ජ්ොතීන්ත්රනේ ආරක්ෂක මණ්ඩලනේ අදොල නයෝජ් ො 
 ම්මතවලින්ත්ර නිර්මිත බැඳීම්වලට අනුකූලව කටයුතු කර  නල ට උතුරු 
නකොරියොනවන්ත්ර උදක්ම ඉල්ලො සිටියහ.  එක් ත් ජ්ොතීන්ත්රනේ ආරක්ෂක මණ්ඩල 
නයෝජ් ො  ම්මත ක්රියොත්මක කිරීම  ඳහො  ක්රීය වශනයන්ත්ර  හනයෝිතොව දැක්වීමට 
එකඟ වූ රොජ්ය  ොයක නදපළ උතුරු නකොරියොනු  යෂ්ටික අර්බුදය  ොමකොමීව 
වි ැඳීම පිණි  අර්ථවත්  ංවොදයක් යළි ඇරඹීනම් වැදගත්කම අවධොරණය කළහ. 
2017 ජූලි ම  6 වැනිදො බර්ලින්ත්ර නුවරදී නකොරියොනු ජ් රජ්ය විසින්ත්ර නයෝජ් ො කරනු 
ලැබූ මුල්පිරීමද ඇතුළුව, අන්ත්රතර්-නකොරියොනු  බඳතො වැඩි දියුණු කිරීම  ඳහොත් 
නකොරියොනු අර්ධද්වවීපනේ  ්ිර  ොමය  ථ්ොප ය කිරීම  ඳහොත් නකොරියොනු 
ජ් රජ්ය විසින්ත්ර දරනු ලබ  ප්රයත් වලට ජ් ොධිපති සිරින ්  මහතො සිය 
පූර්ණ  හය පළ කනළය්.  
 

11. ඉදිරිනේදී පැවැත්වීමට නියමිත ප්නයොංේචෑංේ ශීත ඔලිම්පික් ක්රීඩො උනළල 
නකොරියොනු අර්ධද්වවීපනේ  ොමය  හ  ථ්ොවර ොවය ප්රවර්ධ ය කිරීම  ඳහො 
නයොදොගත හැකි ප්රනයෝජ් වත් අව ථ්ොවක්ය යන්ත්ර  රොජ්ය  ොයක නදපළනේ නපොදු 
අදහ  විය.  ොමකොමී ඔලිම්පික් උනළලක් පැවැත්වීම  ඳහො නකොරියොනු රජ්ය දර  
ප්රයත් වලට සිය පූර්ණ  හය පළ කළ ජ් ොධිපති සිරින ්  මහතො, ඒ  ඳහො 
 ක්රීයව  හනයෝගය දැක්වීමට ශ්රී ලංකො රජ්ය තුළ ඇති කැමැත්ත පළ 
කළ අතර, ඔලිම්පික් උනළල  ොර්ථකව පැවැත්වීම  ඳහො නයොදො ඇති විශිෂ්ට 
වැඩපිළිනවළ  ම්බන්ත්රධනයන්ත්ර ජ් ොධිපති මුන්ත්ර මහතොට සිය සුබපැතුම් පිරි  ැමීය.  
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12. කලොපීය කටයුතු පිළිබඳව  ොයකනයෝ නදපළ අදහ ් හුවමොරු කර ගත්හ. ඊට 
නිරිතදිග ආසියොවද ඇතුළත් විය. න ෞ ොගයනේ  ථ්ම්  නගොඩ ැඟීමත් දකුණු 
ආසියොව  හ ආසියොන්ත්ර රටවල්  මඟ ‘ජ් තොව මුල් කරගත්’  බඳතො පැවැත්වීමත් 
ඉලක්ක කරගත් ‘ ව දකුණුදිග ප්රතිපත්තිය’ පිළිබඳව ජ් පති මුන්ත්ර මහතො  ඳහන්ත්ර 
කනළ්ය. ජ්ොතයන්ත්රතර  ංවිධො   ඳහො වූ නිලවරණ, නද්වශගුණික විපර්යො ය  හ 
තිර ර  ංවර්ධ ය වැනි නගෝලීය කරුණු  ම්බන්ත්රධනයන්ත්ර බහුපොර්ශ්වීය 
 හනයෝිතොව වර්ධ ය කරගැනීමටද රොජ්ය  ොයකනයෝ නදනද  එකඟ වූහ.   
 

13. ජ්ොතිය යළි නගොඩ ැඟීම හො  ංහිඳියොව  හ මො ව හිමිකම් ප්රවර්ධ ය කිරීම 
විෂනයහි ජ් ොධිපති සිරින ්  මහතොනේ  ොයකත්වය යටනත් ශ්රී ලංකො රජ්ය ලබො 
ඇති ප්රගතිය ජ් පති මුන්ත්ර මහතොනේ පැ සුමට ලක් විය. ශ්රී ලංකොව  ංහිඳියොව  හ 
න ෞ ොගයය උදොකර ගනු ඇති බවටත්, ඒ වයොයොමනේදී ශ්රී ලංකොව අඛණ්ඩවම 
ජ්ොතයන්ත්රතර ප්රජ්ොව  මඟ  හනයෝගනයන්ත්ර කටයුතු කරනු ඇති බවටත් ඔහු 
බලොනපොනරොත්තු පළ කනළ්ය.  

 

14. තමන්ත්ර නදනද ො අතර පැවැති හමුනේදී  ොකච්ඡොවට බඳුන්ත්ර වූ කරුණු ක්රියොවට 
 ැංවීනම්දී ඒවො නදරට අතර නිතර පැවැත්නව  ප්රතිපත්තිමය  ොකච්ඡො ඔ ්න  ්
අඛණ්ඩව පසුවිපරම් කිරීනම් වැදගත්කම රොජ්ය  ොයක නදපළ අවධොරණය කළහ.   
 

15. අන යො ය වශනයන්ත්ර පහසු කොලවකවොනුවක ශ්රී ලංකොනේ  ංචොරය කර  නල ට 
ජ් ොධිපති සිරින ්  මහතො ජ් ොධිපති මුන්ත්ර මහතොට ඇරයුම් කනළය්. ජ් පති මුන්ත්ර 
මහතො ඒ ඇරයුම  තුටින්ත්ර  ොරගත්නත්ය.  

 

 

 


