
සිංගප්පූරු ජනරජයේ වියේශ අමාත්ය ගරු  චාා්ය  විවි ්  ාාක්රිෂ්ණන්්  සමඟ පැවති ේවීපා්යශනවික 

සාකච්ඡාවලි්  අනතුරුව ගරු වියේශ කටයුතු අමාත්ය රවී කරු්ානා ක විස්  ජනමා්ය යවත් සු 

කරන කද ප්රකාශ  

2017 ජූලි 18 යවනි දින යකොළඹදී 

 

සිංගප්පූරු ජනරජයේ වියේශ කටයුතු අමාත්ය ගරු  ආචාර්ය විවියන් බාලක්රිෂ්ණන්න් මිඳුණි,  

සිංගප්පූරු ජනරජයේ යෙවන නිත්ය යකක්,  ගරු  ලකබ්  ුවවා  මිඳුණි,  යන්වාසක යන වන ්රී ලිංකාය  

සිංගප්පූරු මහ යක මසාරිසන  ගරු චන්ද්ර ොසන මහත්ාය්නි  යග රවීයය නියය ිතත්වරුනි  යන නාවරුනි 

/මහත්වරු,   

  

සිංගප්පූරු ජනරජයේ වියේශ කටයුතු අමාත්ය ගරු  ආචාර්ය විවියන් බාලක්රිෂ්ණන්න් මිඳුණින් ළිගැගිීයමට 

ලිබීම මහත් යග රවක් යක ට සලකමි  මා වියේශ කටයුතු අමාත්යධුරරයේ වි  ාාරගිීයයමන් අනතුරුව 

යමරටදී ළිගැගනු ලිබූ පළමු වියේශ අමාත්යවරයා යමතුමා යහයින්  යමම සිංචාරය ඉත්ා සුවියශේෂී එකකි  

ආචාර්ය බාලක්රිෂ්ණන්න් මිඳුණින්යස සිංචාරය අප යෙරට අත්ර පවඳුන දීර්ාකාන න ස්,බන්ාත්ා නවමු 

අයුරකින් ඉහළ ත්ලයකට යගන යනු ලත්ියි විශනවාස කරමි   

්රී ලිංකාව හා සිංගප්පූරුව රබල හා ශක්ඳුමත් ේීපපාර්ශනවික සබතත්ාවයක් ුකක්ඳු විිනන අත්ර  එය යග  නිී 

ලත්යත් අයනය නය අවයබ ාය හා ගරුත්වය යමන්ම  මහජනයාට මහජනයා අත්ර ස්,බන්ාත්ා තුගැනි  ්රී 

ලිංකා අග්රාමත්ය ගරු  රනික වි්රමසිංහ  පසුගිය වසයර් ජූලි මාසයේ සිංගප්පූරුය  සදුකළ නිල සිංචාරය 

යෙරට අත්ර ේීපපාර්ශනවික සබතත්ා වර්ානය කිරීයමහි ලා නව පරිච්යේෙයක් විවර කිරීමට සමත් විය  ලබන 

වසයර් මුක ාාගය තුළ සිංගප්පූරු අග්රාමාත්යවරයා යමරට සිංචාරය කරනු ලත්ියි ්රී ලිංකාව අයප්ක්ෂ්ණා කරයි   

වියේශ අමාත්ය බාලක්රිෂ්ණන්න් හා මා සු ම යම යහ ත්කට යපර යෙරට යප දු අභිරුචියක් ෙක්වන ක්යෂ්ණේත්ර 

කිහිපයක් ඔසනයසේ ඵලොයී සාකච්ඡාවක් අවසන් කයකය  ආර්ථික හා සිංවර්ාන සහයය ීත්ාවය  සිංචාරක 

සහ මහජනයාට මහජනයා අත්ර ස්,බන්ාත්ා  සිංසනකෘඳුක සහයය ීත්ාවය  ආරක්ෂ්ණක සහ සමුද්රීය 

සහයය ීත්ාවය  රඳුසන්ාානය යමන්ම කළාීයය සහ බුපපාර්ශනවික ත්ලයන් ටට අයත් විය  යෙරට අත්ර 

ේීපපාර්ශනවික යවළත හා ආයය ජන විඩිදුරටත් ශක්ඳුමත් කිරීම සතහා ගත් යුතු ක්රියාමාර්ග ළිගැබතව යමහිදී 

වියශේෂ්ණ අවාානයක් යය මු යකරු් අත්ර  2017 අග ාාගයේදී අවසන් තීර්යක් ගනු ලිබීමට නියමිත් ්රී 

ලිංකා - සිංගප්පූරු නිෙහසන යවළත ගිවිසුම ෙ ඒ අත්ර විය   



්රී ලිංකාය  රාජය අිංශයේ නිලාාරීන් ලතු මව වියේශ කටයුතු අමාත්යාිංශය හරහා ්රී ලිංකා වියේශ යසේවයේ 

නිලාාරීන්ට  සිංගප්පූරුය  සවික යසේවා විෙයාලයට සහ යට්,යසක් ඉන්ටනිෂ්ණනක යවත්   සිංගප්පූරුව  

විසන් ලබාදුන් පුුපණුවට මායස හෘෙයාිංගම කෘත්ඥත්ාවය පළ කයළමි  යෙරට අත්ර අායාපන 

සහයය ීත්ාවය සහ පුුපණු වි සටහන් ත්වදුරටත් ශක්ඳුමත් කළ යුතු ආකා ළිගැබතව අප සාකච්ඡා කයළමු   

රය්  යටිත්ල පහසුක්, සිංවර්ානයට ෙික්වූ සහාය  ්රී ලිංකාව අගය කිරන බව ෙ මම යමහිදී සිල කර 

සටියයමි  යක ළඹ ජාත්යන්ත්ර ූලලය නගරය  බසනනාහිර පළාත් මහ නගර වයාපෘඳුය සහ රිකුණා්ාමලය 

දිසනරික්කයේ සිංවර්ාන වයාපෘඳු යනාදියයහි සිංගප්පූරු ආයය ජකයන්ට පවඳුන අවසන ා ස්,බන්ාව ෙ අප 

ගය ෂ්ණ්ය කයළමු   

ාාරිත්ාව යග  නිිංීපම සහ රවර්ාන ක්රියාකාරක්, ලතු ම යෙරට අත්ර සිංචාරක සිංවර්ාන වි සටහන් 

ස්,බන්ා සහයය ීත්ාවය ළිගැබතව ෙ සාකච්ඡා කයළමු  සිංගප්පූරු සහයය ීත්ා වි සටහන යටයත් 

සිංගප්පූරුව විසන් ්රී ලිංකාය  සිංචාරක අිංශයට සහාය ෙක්වා ඳුය    

ඉන්දියානු සාගරයේ සමුද්රීය ආරක්ෂ්ණාව සුරක්ත ත් කිරීම සතහා  යෙරටටම යප දු  කළාීයය ආරක්ෂ්ණක 

අභියය ග ආමන්ත්ර්ය කිරීමට සමීපව කටයුතු කළ යුතු බව  වියේශ අමාත්ය බාලක්රිෂ්ණන්න්යසත් මායසත් 

අෙහස විය  බුපපාර්ශනවික ත්ලයන් තුළ  කළාපයට බලපාන උපායමාර්ගික ගිට ම ස්,බන්ාව ව ා ශක්ඳුමත් 

ේීපපාර්ශනවික සහයය ගිත්ාවයකින් කටයුතු කිරීමට ෙ අළි අධිෂ්ණනඨාන කර ගඳුමු   

 වියේශ අමාත්ය බාලක්රිෂ්ණන්න් අඳුගරු ජනාධිපඳු තමරීපාල සරියසේන මහත්ා සමද දුරකත්නය ඔසනයසේ අෙ 

උෙෑසන සුහෙ ළිගැසතරක යයදු් අත්ර   ගරු අග්රාමාත්ය රනික වි්රමසිංහ යහට දින හමුීපමට නියමිත්ව 

ඳුය   යමම හමු ඔසනයසේ අපයස ශක්ඳුමත් ේීපපාර්ශනවික සබතත්ා ත්වදුරටත් උසසන ත්ත්ත්වයට පමුණුවනු 

ලත්ියි මායස විශනවාසය ය    

සිංගප්පූරුව සමද දීර්ා කාලයක් ඳුසනයසේ පවඳුන මිත්රත්වයේ හා සහයය ීත්ාවයේ බිීමම ්රී ලිංකාව හෙ 

පත්යලන්ම අගය කරයි  වියේශ අමාත්ය බාලක්රිෂ්ණන්න්යස සිංචාරය ඉදිරි වර්ෂ්ණ සතහා යෙරය්  ේීපපාර්ශනවික 

සහයය ීත්ාවයේ නවමු හා ඵලොයී පර්ච්යේෙයකට මුලපුරන බවට  මා තුළ කිසණි සිකයක් යන මිත්   

අමාත්ය බාලක්රිෂ්ණන්න් සහ ඔුපයස නියය ිතත්යන් හට ්රී ලිංකාය  රසන්නජනක සිංචාරයක් අත්විිනන්නට 

හිකිය වා යියි රාර් නා කරමි   

සනතුතීයි  

 

  


