
ඉන්දුනීසියානු ජනරජයේ ජනාධිපති අතිගරු යජෝය ෝ විය ෝය ෝ මැතිතුමායේ ශ්රී ං ා රාජය 

සංචාරය නිමිත්යෙන් ශ්රී ං ාල හා ඉන්දුනීසියාල විසින් නිකුත්  රන ද 
ඒ ාබද්ධ පුලත්පත් නියේදනය 

 
ශ්රී ලං ා ප ලං රජාපාප්ත්රි  ලං වමපජාලප ජ ලං ජාජරජා   ලං ජාජපධිපති ලං අතිගරු ලං මමත්රීපප ලං රිසේ ව ජ ලං

මැතිතුමප ේ ලංආරපධජ ය්ත ලංඉ්තදුනීරියපනු ලංජාජරජා   ලංජාජපධිපති ලංඅතිගරු ලං ජාෝ  ෝ ලංවි  ෝ  ෝ ලං

මැතිතුමප ලං2018 ලංජාජලපසේ ලංමව ලං24 ලං– ලං25 ලංයජ ලං ෙදිජ ලංතුෂ ලංශ්රී ලංා ප ේ ලංරපජාය ලංවාාපරය  ලංනිරා ලංවිය. 

 

 මම ලංවාාපරය ලංඅාරතුර ජ ලංජාජපධිපති ලංවි  ෝ  ෝ ලංමැතිතුමප, ලංජාජපධිපති ලංරිසේ ව ජ ලංමැතිතුමප ලංශමුවී ලං

ද්විපපර්්වි  ලංවප ච්ඡප ලං පැලැත්වීය. ලං ලවර ලං 65 ලං ට ලං පර ලං ෙරට ලං අාර ලං විධිමත් ලංරපජාය ලංාප්ත ලං්රි  ලං

වබඳාප ලංආරම්භ ලංකිරීම ලංරිහිපත් ලං ෂ ලංජපය  ලං ෙපෂ, ලං  ෙරට ලංඅාර ලංපලති්තජපව ලං ැපී ප ජජ ලං

ක්තිමත් ලං මිත්රත්ල   ලං බැීමම ලං ිළිබඳල ලං වෑහීමට ලං පත්ලජ ලං බල ලං ර ප ලං  රමි්ත ලං එම ලං වබඳාප ලං

ාලදුරටත් ලංාශවුරු ලංකිරීමට ලංශප ලංපුළුල් ලංකිරීමට ලංඑ ඟ ලංවශ. ලං 

 

ශ්රී ලංා පල ලංශප ලංඉ්තදුනීරියපල ලංඅාර ලංමෑා පනවජල ලංරිදුව ලංඉශෂ ලංමටමට ම් ලංවාාපර ලං ිළිබල ලංරවපෙය ලං

පෂ ලං ෂ ලංජපය  ලං ෙපෂ ලංඑම ලංවාාපර ලංමගි්ත ලංජාජජය ලං රජ ලංෙ ලංගමයාපල ලංාලදුරටත් ලංලර්ධජය ලං

 රගැනීමට ලංඅදිට්ත ලං රගත්ශ. ලං 

 

අජතුරට ලංපත්වල්ත ලං වවීම ලංශප ලං ේරපගැනීම, ලංඋවව් ලංඅධයපපජය, ලංපර්  හ ලංශප ලංාපක්හය; වශ ලං

මත්ද්රලය, ලංමපජරි  ලංාත්ත්ලය ලං ලජව් ලං රජ ලංද්රලය ලංශප ලංඒලප   ලංරවපයනි  ලංමද්රලය ලංජාපලපරමට ලං

එ රහි ලංවශ යෝගිාපල ලංයජ ලංක්  ත්රලට ලංඅෙපෂ ලංඅල බෝධාප ලංගිවිුමම් ලං03 ලං ට ලංඅත්ව්ත ලංාැීමමෙ ලං

ජපය  ලං ෙපෂ ේ ලංනිරීක්හයට ලංක්විය. 

 

ශ්රී ලංා පල ලං ශප ලං ඉ්තදුනීරියපල ලං අාර ලං පලතිජ ලං ක්තිමත් ලංවපමුද්රි  ලං වබඳාප ලං    රහි ලං වැකිල් ලං

 යොමු රමි්ත, ලං ල ෂඳපම ලංවශ ලංආ යෝජාජයට ලංඅෙපෂ ලංඅ ජයොජය ලංල ය්ත ලංලැෙගත් ලංලජ ලං රුණු ලං

රැවක් ලංිළිබඳල ලංවප ච්ඡප ලං ෂ ලංජපය  ලං ෙපෂ, ලං ෙරට ලංඅාර ලංආර්ථි  ලංවශ යෝගිාපල ලංපුළුල් ලංකිරීම ලං

උ ෙවප ලං  ැප ලජ ලං බල ලං අලධපරහය ලං  ෂශ. ලං ද්විපපර්්වි  ලං ආර්ථි  ලං ක්  ත්ර   ලං  ම ාක් ලං

භපවිායට ලං ජොගත් ලංශැකියපල්ත ලංර යෝජාජයට ලංගැනී ම් ලංඅලයාපල ලංශුනජපගත් ලංඔවුහු ලං ල ෂඳපම ලං

වශ ලං ආ යෝජාජ ලං ිළිබඳ ලං ඒ පබද්ධ ලං   ොමිවම ලං ඉක්මනි්ත ලං ිළහිටුවී ම් ලං අලයාපල ලං අලධපරහය ලං

 ෂශ. ලං 

 

විව්තීර්හ ලංද්විපපර්්වි  ලංනිෙශව් ලං  ල ෂඳ ලංගිවිුමමක් ලංඇති ලං රගැනී මහිප ලංඒ පබද්ධ ලං යාප ලං

අධයයජයක් ලංකිරීමට ලං ෙර ටම ලංජපය  යෝ ලංඑ ඟ ලංවශ. 

 

ද්විපපර්්වි  ලං වබඳාප ලං පලත්ලප ලං ගැනී ම් ජ ලං උෙප ර ගජ ලංඇති ලං රගතිය ලං ශප ලං අිය යෝග ලං ිළිබඳල ලං

අෙශව් ලංහුලමපරු ලං රගත් ලංජපය  ලං ෙපෂ ලංඅ ජයොජය ලංරතිපභ ලංඋ ෙවප ලංවශ යෝගිාපල ලංක්තිමත් ලං

කිරීමට ලං එ ඟ ලං වශ. ලං ශ්රී ලං ා ප ේ ලං වාලර්ධජය, ලං වි   ය්තම ලං යතලා ලං පශුම ම් ලං ශප ලං වබඳාප ලං

දියුණු ලංකිරී මහිප ලංෙපය ත්ලය ලංවැපයීමට ලංඉ්තදුනීරියපල ලං ැපවී ලංරිතලජ ලංබල ලංජාජපධිපති ලංවි  ෝ  ෝ ලං

මැතිතුමප ලංර ප ලං  ෂ ය. 

 

 ෙරට ලංඅාර ලංපලතිජ ලංලැඩිදියුණු ලංව ලංවම්බ්තධාපල ලංඅගය ලං රමි්ත, ලංශ්රී ලංා පල ලංශප ලංඉ්තදුනීරියපල ලං

අාර ලං ඇති ලං ද්විපපර්්වි  ලං වම්බ්තධාප ලං ිළණිව ලං ව ලං ඒ පබද්ධ ලං   ොමිව ම් ලං තු්තලැනි ලං වැරිලපරය ලං

 ෙරටටම ලංපශුම ලංනුදුරු ලංදිජය  ලං  ොෂඹ ජ ලංපැලැත්වීම ලංවඳශප ලංඅලය ලං ටයුතු ලංවම්පපෙජය ලංකිරීමට ලං

 ෙර ටම ලංවි ද් ලංඅමපායපාලට ලංජපය  ලං ෙපෂ ලංවිරි්ත ලං මහි ජ ලංඋප ෙව් ලංබප ෙජ ලං ජ. 



ඔවු ජොවු්ත ේ ලංරටලට ලංවාාපර යි්ත ලංපැමිණීම ලංලැඩිවී ලංඇති ලංබල ලංිළිගනිමි්තෙ, ලංශ්රී ලංා පල ලංශප ලං

ඉ්තදුනීරියපල ලංඅාර ලංපලතිජ ලංඓතිශපරි  ලංශප ලංශි්ටපාපරමය ලංවබඳාප ලංශුනජපගනිමි්තෙ, ලංවාාපර  ලං ලං

ශප ලංගුල්තගම්ත ලංක්  ත්රල ලං  ලංවශ යෝගිාපල ලංලැඩිදියුණු ලංකිරී ම් ලංමපර්ග ලංිළිබඳල ලංජාජපධිපතිලරු ලං

 ෙපෂ ලංවප ච්ඡප ලං ෂශ. 

 

මපජල ලං වම්පත් ලං වාලර්ධජය, ලං  ෘෂි ර්මය, ලං ජාජීවී ලං ලගපල, ලං ධීලර, ලං ආපෙප ලං  ෂමජප රහය ලං ශප ලං

ලෘත්තීය ලං පුහුණුල ලං යජ ලං අාල ලං ක්නුාප ලං ලර්ධජය ලං වඳශප ලං ඇති ලං ශැකියපල ලං ිළිබඳල ලං  වොයප ලං

බැනවමට ලං ෙර ටම ලංජපය  යෝ ලංඑ ඟ ලංවශ. 

 

ද්විපපර්්වි  ලං ආරක්  ලං වශ යෝගිාප ේ ලං ඇති ලං ලැෙගත් ම ලං ශුනජපගනිමි්ත, ලං ශමුෙප ලං නිධපරී්ත ලං

පුහුණු ලං කිරීම, ලං නීතිවි රෝධී ලං මත්ද්රලය ලං ජාපලපරමට ලං එ රහිල ලං වට්ත ලං කිරීම ලං ශප ලං බුද්ධි ලං  ාොරතුරු ලං

 බෙපශෙපගැනීම ලංිළිබඳල ලං ෙර ටම ලංජපය  යෝ ලංඅෙශව් ලංහුලමපරු ලං ර ලංගත්ශ. ලං වමුද්රීය ලංආරක්  ලං

ආයාජ ලංශප ලංජාපති  ලංමත්ද්රලය ලංවි රෝධී ලංති යෝජිාපයාජ ලංඅාරත් ලංත්රව්ාලපෙයට ලංඑ රහි ලංක්රියපමපර්ග ලං

ගැනී ම් ජත් ලං වමීප ලං ද්විපපර්්වි  ලං අ්තාර් ලං ක්රියප පසේත්ලයක් ලං පලත්ලප ලං ගැනී ම් ලං ලැෙගත් ම ලං

ිළිබඳලෙ ලං මහි ජ ලංඔවුහු ලංඅලධපරහය ලං ෂශ. ලං 

 

 පපීය ලං වශ යෝගිාප ේ ලං වශ ලං ආරියපල ලං ව මෝධපජගාවී ම් ලං ඇති ලං ලැෙගත් ම ලං ජපය ය්ත ලං

 ෙපෂ විරි්ත ලං ශුනජපග්තජප ලං  ජ. ලං  මම ලං ව්තෙර්භය ලං තුෂ, ලං ආරියප්ත ලං වාවිධපජය ලං ශප ලං ආරියප්ත ලං

 පපීය ලං වාවෙය ලං වමග ලං රිය ලං වබඳාප ලං ලර්ධජය ලං  රග්තජප ලං  වට ලං ජාජපධිපති ලං වි  ෝ  ෝ ලං

මැතිතුමප ලං ලංශ්රී ලංා පල ලංදිසේමත් ලං  ෂ ය. ලං 

 

ජාජපධිපති ලං ජාෝ  ෝ ලංවි  ෝ  ෝ ලංමැතිතුමප, ලං අග්රපමපාය ලංගරු ලංරනිල් ලංවික්රමරිාශ ලංමැතිතුමපෙ ලංමුහ ලං

ගැසී ලං ආ යෝජාජය, ලං  ල ෂඳපම, ලං ආර්ථි  ලං වශ යෝගිාපල ලං ශප ලං විෙයප ලං ශප ලං ාපක්හ ලං යජ ලං අාෙ ලං

ඇතුෂත් ලං රුණු ලංපරපවයක් ලංිළිබඳල ලංපුළුල් ලං ව ලංවප ච්ඡප ලං  ෂ ය. 

 

 ෙර ටම ලංරධපජ ලං ප ෂ  ලංආ යෝජා ය්ත ලංශප ලංලයපපපසේ ය්ත ේ ලංවරීය ලංවශභපත්ත්ල ය්ත ලංපැලති, ලං ලං

ශ්රී ලං ා ප ලං ලපණිජා ලං මණ් ය ලං ශප ලං ඉ්තදුනීරියපනු ලං ලපණිජා ලං ශප ලං ර්මප්තා ලං මණ් ය ලං විරි්ත ලංවම-

වාවිධපජය ලං රජ ලංෙ ලංලයපපපසේ  ලංවාවෙ   ලංධජපත්ම  ලංරතිඵ ලංිළිබඳල ලංවැකිල් ලං යොමු ලං ෂ ලං

ජපය  ලං ෙපෂ ලං ෙර ටම ලංලපණිජා ලංමණ්  ලංඅාර ලංඅල බෝධාප ලංගිවිුමම ලංඅත්ව්ත ලංකිරීම ලංිළිබඳල ලංරිය ලං

රවපෙය ලංපෂ ලං ෂශ. 

 

ජාජපධිපති ලංවි  ෝ  ෝ ලංමැතිතුමප ලංවමඟ ලංපැමිණි ලංඉ්තදුනීරියපනු ලංලපණිජා ලංශප ලං ර්මප්තා ලංමණ්    

වපමපජි ය්ත ග්ත ලංවම්තවිා ලංඉ්තදුනීරියපනු ලං ලයපපපසේ  ලංනි යෝජිා ලං ිළසේව, ලං අගමැති ලං වික්රමරිාශ ලං

මැතිතුමප ලං ශමුවී ලං ද්විපපර්්වි  ලං  ල ෂඳ ලං ශප ලං ආ යෝජාජ ලං  ටයුතු ලං ලැඩි ලං දියුණු ලං කිරීම ලං ිළිබඳල ලං

වප ච්ඡප ලං ෂශ. 

 

රිය ලංවාාපරය ලංඅාරතුර ජ ලංාමප ලංවශ ලංාම ලංනි යෝජිා ලංිළසේව ලං ලා ලංෙක්ලජ ලංෙ ලංඋණුුමම් ලංශප ලංායපගලි  ලං

ආග්තතු  ලං වත් පර ලං  ලනු ල්ත ලං ජාජපධිපති ලං රිසේ ව ජ ලං මැතිතුමපටත්, ලං ශ්රී ලං ා ප ලං රජායට ලං වශ ලං

ජාජාපලටත් ලංජාජපධිපති ලං ජාෝ  ෝ ලංවි  ෝ  ෝ ලංමැතිතුමප ලංරිය ලංව්තතිය ලංපෂ ලං  ෂ ය. ලං 
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