
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය හා තජිකිස්තාන්ත්ර ජනරජය 

අතර ද්වි පාර්ශික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ ඒකාබද්වධතා ප්රකාශය 
 

1. ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජමේ අිගරු ජනාධිපි 

මමත්රීපාල සිරිමස්න මැිතුමාමේ ආරාධනයකට අනුව 2016 මෙසැේබර් 

මස 12 දින සිට 14 දින ෙක්තවා මතදින නිල සංචාරයක්ත සඳහා ටජිකිස්තාන්ත්ර 

ජනරජමේ අිගරු ජනාධිපි එමමාමලි රාමමාන්ත්ර මැිතුමා ශ්රී ලංකා 

ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයට පැමිණිමේය. එම නිල සංචාරය 

අතරතුර ටජිකිස්තාන්ත්ර ජනාධිපි එමමාමලි රාමමාන්ත්ර මැිතුමා ශ්රී ලංකා 

ජනාධිපි මමත්රීපාල සිරිමස්න මැිතුමා, අග්රාමාතය රනිල් ික්රමසිංහ 

මැිතුමා හා කතානායක කරූ ජයසූරිය මැිතුමා සමඟ නිල සාකච්ඡා 

පවත්වන්ත්රනට මයදිනි. 

 

2. මමම නිල සංචාරයට මපරාතුව 2016 අමගෝස්තු මස ඉන්ත්රුනීසියාමේ 

ජාකර්තා නුවර පැවි 12 මවනි මලෝක ඉස්ලාමීය ආර්ික සමුළුමේදී 

අග්රාමාතය රනිල් ික්රමසිංහ මැිතුමා, ජනාධිපි එමමාමලි රාමමාන්ත්ර 

මැිතුමා හමුවී ඇත. 

 

3. මෙරට අතර ද්විපාර්ශික සාකච්ඡා ආරේභමේ ජනාධිපි මමත්රීපාල 

සිරිමස්න මැිතුමා අෙහස් ෙක්තවමින්ත්ර, මමම අවස්ථාව ස්වාධීන රාජයයන්ත්රමේ 

මපාු මණ්ඩලයට අයත් රටක නායකමයක්ත නිල සංචාරයක්ත සඳහා ශ්රී 

ලංකාවට පැමිණි ප්රථම අවස්ථාව වන බැින්ත්ර, ජනපි එමමාමාලි රාමමාන්ත්ර 

මැිතුමාව පිළිගැනීමට ලැබීම මහත් භාගයයක්ත මකාට සළකන බව ප්රකාශ 

කර සිටිමේය. ජනාධිපි මමත්රීපාල සිරිමස්න මැිතුමා වැඩිුරටත් අෙහස් 

ෙක්තවමින්ත්ර ස්වාධීන රාජයයන්ත්රමේ මපාු මණ්ඩලයට අයත් අමනකුත් මිත්ර 

රාජයයන්ත්ර සමඟ සමීප ද්විපාර්ශික සබඳතා පැවැත්වීමට ශ්රී ලංකාමේ ඇි 

කැමැත්ත පළකර සිටිමේය. 

 

4. මද්වශපාලන, ආර්ික, සාමාජයීය හා සංස්කෘික අංශවල ද්විපාර්ශික 

වැඩසටහන්ත්රවල ප්රගමනය උමෙසා ක්රියාකරන බවට  මෙරට නායකමයෝ මමම 

නිල සාකච්ඡා අතරතුරදී නැවත වරක්ත ප්රකාශ කර සිටියහ. මවළඳ හා 

ආමයෝජන අංශවලත් අධයාපන හා සංචාරක අංශවලත් දියුණුව සඳහා 

මෙරට අතර සහමයෝගය පුළුල් කිරීමට අවශය පියවරවල් මකමරහි මෙරමේ 

නායකයන්ත්රමේ අවධානය මයාමු වූ අතර පහත ක්තමේත්රයන්ත්ර දියුණු කිරීම 

උමෙසා අවශය ද්විපාර්ශික සහමයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීමට එකඟිය. 

මද්වශපාලන සබඳතා 

5. මමහිදී ශ්රී ලංකාව හා ටජිකිස්තානය අතර ිිධ පැිකඩයන්ත්ර ඔස්මස් 

ද්විපාර්ශික සහමයෝගීතාව, සංවර්ධනය හා ඉහළ නැංවීම සඳහා මජයේඨ 

නිලධාරී මේටමේ පටන්ත්ර ඉහළ මේටමේ අන්ත්රතර් සහමයෝගීතාවක්ත 

පවත්වාගැනීමේ වැෙගත්කම පිළිබඳ මෙරට නායකයන්ත්රමේ අවධානය 

මයාමුිය. මමම පරමාර්ථය යතාර්ථයක්ත කරගැනීමේ අරමුණින්ත්ර හා මෙරට 



අතර වුහගත ක්රමවත් අන්ත්රතර් සේබන්ත්රධතාවක්ත  ඇි කිරීමේ අරමුණින්ත්ර 

මේ සඳහා වූ ි ධිමත් ද්වි පාර්ශික මනික රාමුවක්ත සකස් කිරීම සඳහා ශ්රී 

ලංකා ිමද්වශ කටයුතු අමාතයාංශය හා ටජිකිස්තාන්ත්ර ජනරජමේ ිමද්වශ 

කටයුතු අමාතයාංශය අතර මද්වශපාලන උපමෙස් හුවමාරු කරගැනීමට 

අොළ අවමබෝධාත්මක ගිිසුමකට අත්සන්ත්ර තබන ලදී.  

 

6. මෙරට අතර අන්ත්රතර් පාර්ලිමේන්ත්රතු සහමයෝගීතාව ඇි කිරීමේ වැෙගත්කම 

අවමබෝධ කර ගනිමින්ත්ර ශ්රී ලංකාමේ හා ටජිකිස්තානමේ ජාික 

පාර්ලිමේන්ත්රතු තුළ පාර්ලිමේන්ත්රතු හිත මිතුරු කණ්ඩායේ ඇි කිරීමේ 

අවශයතාව මෙරමේ නිමයෝජිතයන්ත්ර මමහිදී ඉස්මතු කර ෙක්තවන ලදී. 

 

7. මෙරට අතර ද්විපාර්ශික වැඩසටහන්ත්ර ශක්තිමත් කිරීම හා සංවර්ධනය 

මකමරහි තානාපි මස්වමේ වැෙගත්කම සළකමින්ත්ර ජනපි මමත්රීපාල 

සිරිමස්න මැිතුමා හා ජනපි රාමමාන්ත්ර මැිතුමා ශ්රී ලංකාවට 

ටජිකිස්තානු පූර්ණ බල සහිත තානාපිවරමයක්ත හා ටජිකිස්තානයට ශ්රී 

ලාංකික පූර්ණ බල සහිත තානාපිවරමයක්ත පත් කිරීම පිළිගන්ත්රනා ලදී. 

 

ආර්ික, මවළඳ හා ආමයෝජන සහමයෝගීතාව 
 

8. මෙරට අතර බැංකුකරණය හා මූලය, ජල ශක්තිය හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්තිය, කර්මාන්ත්රත, කෘෂිකර්මාන්ත්රතය හා ආහාර නිේපාෙනය, 

මසෞඛ්යය, මතාරතුරු තාක්තෂණය, ප්රවාහන ක්රම හා සංචාරක කර්මාන්ත්රතය 

ආදී සුිමේෂී ක්තමේත්රවල නව ආමයෝජන අවස්ථා හා වයාපාරික අවස්ථා 

පුළුල් කිරීම සඳහා මෙරට නායකයන්ත්ර මමහිදී එකඟ වූහ. මමම සාකච්ඡාවලදී, 

වයාපාර, මවළඳ හා තාක්තෂණ සහමයෝගීතාව පුළුල් කිරීම සඳහා අමාතය 

මණ්ඩල මේටමින්ත්ර ඒකාබද්වධ ආර්ික මකාමිසමක්ත පිහිටුවීමේ වැෙගත්කම 

මෙරමටහි නායකයන්ත්රමේ අවධානයට ලක්තිය. 

 

9. මෙරට අතර වාණිජ සහමයෝගීතාව ඇි කිරීම මකමරහි උනන්ත්රු මවමින්ත්ර 

මෙරමටහි ජනාධිපිවරු මයෝජිත ටජික්ත - ශ්රී ලංකා වයාපාර කවුන්ත්රසිලය 

පිහිටුවීම පිළිබඳවත් ශ්රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය හා ටජිකිස්තාන්ත්ර ජනරජමේ 

වාණිජ හා කර්මාන්ත්රත මණ්ඩලය අතර අත්සන්ත්ර කිරීමට නියමිත අවමබෝධතා 

ගිිසුම පිළිබඳවත් සිය එකඟතාව පළ කරන ලදී. මෙරට අතර මවළඳ කටයුතු 

ප්රචාරණය හා මෙරමටහි ආර්ික සමුළු හා මවළඳ ප්රෙර්ශනවලට 

සහභාගීවීම තුළින්ත්ර පුද්වගලික අංශමේ වයාපාර සේබන්ත්රධතා දියුණු කිරීම 

සඳහා අනුබල දීමට මමහිදී මෙරට නායකයන්ත්ර වැඩිුරටත් තීරණය කරන ලදී. 

තම රටවල ිමේෂ ආර්ික කලාප හා කාර්මික උෙයාන තුළ පවා ශ්රී ලාංකීය 

හා ටජිකිස්තානු ආමයෝජකයන්ත්ර හා වයවසායකයන්ත්ර සඳහා වයාපාරික 

අවස්ථා ඇි කිරීමට සුුසු පරිසරයක්ත හා හිතකාමී මනික රාමුවක්ත තම 

රට තුළ නිර්මාණය කිරීමට තමා තුළ පවින කැමැත්ත පිළිබඳවෙ මමහිදී 

මෙරමේ නායකයන්ත්ර අෙහස් ෙක්තවන ලදී. 

 

 



10. මේ අනුව, අමනයෝනය සහමයෝගීතාව පිළිබඳ ගිිසුමක්ත මකටුේපත් 

කිරීමමහිලා ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජමේ සංවර්ධන උපාය 

මාර්ග හා ජාතයන්ත්රතර මවළඳ අමාතයාංශය හා ටජිකිස්තානු ජනරජමේ 

ආර්ික සංවර්ධනය හා මවළඳාම පිළිබඳ අමාතයාංශය අතර උපමද්වශක 

මණ්ඩලයක්ත ඇි කිරීමට මෙරට නායකයන්ත්ර කැමැත්ත පළ කරන ලදී. 

 

සංස්කෘිය, අධයාපනය, සංචාරක වයාපාරය, ක්රීඩා හා පුද්වගල සේබන්ත්රධතා යන 

ක්තමේත්රවල සහමයෝගීතාව 

 

11. මෙරමටහි පවින වටිනාකේ හා සංස්කෘික බැඳියාව පිළිබඳ අෙහස් 

මෙපක්තෂය හුවමාරු කරගන්ත්රනා ලෙ අතර, සංස්කෘිය, අධයාපනය, 

සංචාරක වයාපාරය, ක්රීඩා හා පුද්වගල සේබන්ත්රධතා යන ක්තමේත්රවල 

සහමයෝගීතාව පුළුල් කිරීම හා උසස් කිරීමට අොළ මයෝජනා පිළිබඳ 

සාකච්ඡා කරන ලදී. 

 

12. මේ යටමත් මෙරමටහි නායකයන්ත්ර ශ්රී ලංකාව හා තජිකිස්තානය අතර පහත 

ෙැක්තමවන එකඟතා හා අවමබෝධතා ගිිසුේ අත්සන්ත්ර කිරීමට එකඟතාව පළ 

කරන ලදී. 

 ටජිකිස්තාන්ත්ර ජනරජය හා ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී 

ජනරජය අතර ශාරීරික වයායාම හා ක්රීඩා ක්තමේත්රවල සහමයෝගීතාව 

පිළිබඳ ගිිසුම. 

 සංචාරක වයාපාර ක්තමේත්රය පිළිබඳ ටජිකිස්තාන්ත්ර ජනරජය හා ශ්රී 

ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය අතර අවමබෝධතා ගිිසුම. 

 

13.  මෙරමටහි අධයාපන අංශවල වැෙගත්කම හඳුනාගනිමින්ත්ර, ජනාධිපි 

මමත්රීපාල සිරිමස්න මැිතුමා හා ජනාධිපි රාමමාන්ත්ර මැිතුමා පීඨ 

සාමාජිකයින්ත්ර හා සිසුන්ත්ර මෙරට අතර හුවමාරු කරගැනීම තුළින්ත්ර හා සමාන 

ක්තමේත්රයන්ත්රහිදී පර්මේෂණ සඳහා හවුල්වීම තුළින්ත්ර උසස් අධයාපනය හා 

වෘත්තීය පුහුණුවට අොළව මෙරට අතර සහමයෝගීතාව ඉහළ නැංවීමට 

ඉවහල් වන මයෝජනා සඳහා තම එකඟතාව පළකරන ලදී. 

 

14.  ශ්රී ලංකාමේ සිටින ආධුනික ටජිකිස්තානු රාජය තාන්ත්රිකයින්ත්ර සඳහා රාජය 

තාන්ත්රික හා සිංහල භාෂා පුහුණුව ලබාදීමට ඇි හැකියාව පිළිබඳ මසායා 

බැලීමටත් මෙරමටහි නායකයන්ත්ර සාකච්ඡා කරන ලදී. 

 

ආරක්තෂාව පිළිබඳ සහමයෝගීතාව සහ කලාපීය හා ජාතයන්ත්රතර ිෂයයන්ත්රට 

අොළ සහමයෝගීතාව 

 

15. ත්රස්තවාෙය, අන්ත්රතවාදීන්ත්ර, නීි ිමරෝධී මත්රවය ජාවාරේකරුවන්ත්ර සහ 

අමනකුත් සංිධානාත්මක අපරාධ හරහා ජාික, කලාපීය හා 

අන්ත්රතර්ජාික ආරක්තෂාවට එල්ල වී ඇි තර්ජන හඳුනාගත් ජනාධිපි 

මමත්රීපාල සිරිමස්න මැිතුමා හා ජනාධිපි එමමාමලි රාමමාන්ත්ර මැිතුමා 



මෙරමටහි අොළ කාර්යාංශ අතර කාර්ය කණ්ඩායේ ඇි කරමින්ත්ර 

ද්විපාර්ශික ආරක්තෂක සහමයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීමට එකඟ වූහ. 

 

16. එක්තසත් ජාතීන්ත්රමේ මණ්ඩලය තුළදීත් ෂැංහයි සහමයෝගීතා සංිධානය 

තුළදීත් හා අමනකුත් කලාපීය හා අන්ත්රතර්ජාික කටයුතුවලදීත් මෙරට 

අතර ෙැනට පවින සහමයෝගීතාව මෙරමේ ජනපිවරුන්ත්රමේ ඇගයුමට 

ලක්තිය. එම සහමයෝගීතාව එක්තසත් ජාතීන්ත්රමේ සංගමය තුළ තවුරටත්  

ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්ත්ර 2030 වසර සඳහා වන ිරසාර සංවර්ධන 

වැඩසටහමන්ත්ර ිරසාර සංවර්ධන ඉලක්තක සපුරාගැනීමටත් එක්තසත් 

ජාතීන්ත්රමේ මණ්ඩලමේ අමේක්තෂකත්වය ලබා ගැනීම හා ජාතයන්ත්රතර 

සංිධානවල අමේක්තෂකත්වය ලබාගැනීම සඳහා අවශය සහමයෝගය 

ලබාදීමටත් මෙරමටහි නායකයන්ත්ර මමහිදී එකඟතාව පළකරන ලදී. 

 

17. ජලය හා සේබන්ත්රධ ිරසාර සංවර්ධන ඉලක්තක වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින්ත්ර 

එක්තසත් ජාතීන්ත්රමේ සමුළුමේදී ජනාධිපි එමමාමලි රාමමාන්ත්ර මැිතුමා 

ිසින්ත්ර මගන එන ලෙ ිරසාර සංවර්ධනය හා ජලය යන ආෙර්ශ පාඨය 

යටමත් නව ජාතයන්ත්රතර ෙශකය තුළ ක්රියාත්මක වීම යන සංකල්පයට සිය 

එකඟතාව පළකළ ජනාධිපි මමත්රීපාල සිරිමස්න මැිතුමා ඒ සඳහා 

අවශය සහමයෝගය ලබාදීමට කැමැත්ත පළ කර සිටින ලදී. 

සමාේත සටහන්ත්ර 

18. මමම නිල සංචාරය තුළ තමාටත් තම කණ්ඩායමටත් ෙක්තවන ලෙ උණුසුේ 

පිළිගැනීම පිළිබඳව හා ෙක්තවන ලෙ ආගන්ත්රතුක සත්කාර පිළිබඳ සිය 

කෘතඥතාව ජනාධිපි මමත්රීපාල සිරිමස්න මැිතුමා මවතත්, අගමැි 

රනිල් ික්රමසිංහ මැිතුමා මවතත් හා ශ්රී ලාංකීය ජනතාව මවතත් පළකර 

සිටින බව මමහිදී ජනාධිපි එමමාමලි රාමමාන්ත්ර මැිතුමා ප්රකාශ කර සිටින 

ලදී. 

 

19. ටජිකිස්තානු ජනාධිපි තජිකිස්තානමේ නිල සංචාරයක්ත සඳහා ශ්රී ලංකා 

ජනාධිපිවරයාට ආරාධනා කර සිටීමට මමය අවස්ථාවක්ත කරගන්ත්රනා ලදී. 

 

20. ජනාධිපි මමත්රීපාල සිරිමස්න මැිතුමා එම ආරාධනාව පිළිබඳ සිය 

ස්ූිය පළ කරමින්ත්ර ලබන වසර මුල තමන්ත්ර ටජිකිස්ථාන්ත්ර ජනරජමේ නිල 

සංචාරයකට සහභාගීවීමට බලාමපාමරාත්තු වන බව ෙන්ත්රවා සිටින ලදී. 
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මකාළඹදී. 


