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ජනාධිපති රනිල් වික් රමසිංහ මහතා Voice of Global South (වොයිස් ඔෆ් ග්ලෝබල් සවුත්) 
සමුළුව සඳහා සහභාගී වේ

ඉ��යාව 2023 ජනවා� 12-13 �නය� �� Voice of Global South 
න�� ෙද�න ස��ව� අතථ� අ��� පව�වන ල�. සැ� 10�� 
සම��ත � ෙමම ස��වට �� ලංකාව ඇ�� ෙග��ය ද�ෙ� රටව� 
125ක නායකය� සහ අමාත�වරැ සහභා� �හ. 

2. “හෙඞහි එ�ස� බව, අර�ෙණ� එ�ස� බව” යන ෙ�මාව 
යටෙ� පැව� අනන� ආකාරයක ෙමම ස��ෙව� ��ක අවධානය 
ෙයා� �ෙ� සංව�ධනය වන ෙල�කෙ� ප��ඛතා, ���ෙක�ණ සහ ගැට� 
ස�බ�ධෙය�. �ෙ�ෂෙය�ම ෙසෟඛ�ය, ආහාර �ර��තතාවය, 
බලශ��ය සඳහා දැ�ය හැ� ප�ෙ�ශය, ෙ�ශ��ක �ල� සහ 
තා�ෂණය සහ ආ��ක ව�ධනය යනා�යට අ�ෙය�ගය� එ�ල � 
ව�ම� ෙල�කය ��කර කාල�මාව� ප� කරන සමයක ෙමම ස��ව 
�ෙ�ෂ අ�ළ�වය� උ�ළ�. 

3. සමාර�භක නායක සැ�ය අග�ාමාත� නෙ��� ෙම�� මැ��මාෙ� 
ප�ධාන�වෙය� 2023 ජනවා� 12 වන �න පැවැ��ණ. එ�� අන�රැව 
සංව�ධන ෙල�කය ��� ��ණ ෙදන බරපතලම ගැට� �ස�ම අර�� 
කරග� අමාත� ම�ටෙ� සැ� අට� පව�වන ල�. නෙ��� ෙම�� 
මැ��මාෙ� ප�ධාන�වෙය� පැව� සමා�� නායක සැ�ය සම�� 
2023 ජනවා� 13 වන �න ෙමම ස��ව සා�ථකව �මා �ය. 

4. ජනා�ප� ර�� �ක�ම�ංහ මැ��මා සමා�� නායක සැ�ය 
සඳහා සහභා� �ය. ෙමම සැ�ය අමත�� එ�මා සංව�ධනය වන 
ෙල�කෙ� ආ��ක ගැට� ��බඳව අවධාරණය කෙ�ය. ණය අ��දයකට 



��ණ ෙදන සංව�ධනය වන රටව� සහ G20 සං�ධානය අතර 
පාලම� ෙලස ��යා ��මට ඉ��යාව අ�ශ��ම ෙය�ග� �ථානෙ� 
ප�වන බව එ�මා ප�කාශ කෙ�ය. 

5. සමා�� නායක සැ�ෙ� � අග�ාමාත� නෙ��� ෙම�� මැ��මා 
��� නව ෙය�ජනා ගණනාව� ඉ��ප� කරන ල�. ඒවා න�, 

 ආෙර�ග�ා ෛම��

 ෙග��ය ද�� ���ඨ�වෙ� මධ��ථානය 

 ෙග��ය ද�� �� සහ තා�ෂණ වැඩසටහන

 ෙග��ය ද�� තරැණ රාජ� තා���කය�ෙ� සංසදය 

 ෙග��ය ද�� �ෂ��ව 

6.  �ද� රාජ� අමාත� ෙශහා� ෙ�ම�ංහ මැ��මා 2023 ජනවා� 
12 වන �න පැව� �ද� අමාත�වරැ�ෙ� සැ�ය සඳහා සහභා� �ය. 
ෙමම සැ�ෙ�� අමාත�වරැ ෙග��ය ද�ෙ� සංව�ධන අවශ�තා 
�ල�නය ��ම, �ල� අ�ත�කරණය ළඟා කරගැ�ම, �ල� �ෙ�ත�ය 
�ළ ��ට� ෙපා� භා�ඩ ��යා�මක ��ම සහ ප��ඵල අර�� 
කරග� සහ �ල� වශෙය� �රසාර සංව�ධන සහෙය��තාවය� 
ස�බ�ධෙය� අදහ� �වමාරැ කර ග�හ. 

7. ස��ව සඳහා සහභා� � රටව� ෙමම නව ප�ෙ�ශය අගය කළ 
අතර ස��ව ඵල�� සාක�ඡා සඳහා අව�ථාව ලබා �� බව ද 
ඔ��ෙ� ප��ඛතා සහ අ�ෙය�ග ජය ගැ�ම ස  ඳහා ��යාමා�ග ෙවත 
ෙයා� � න�ාය පත�ය� හරහා නව මා�ගය� ��මාණය කළ බව ද 
ප�කාශ කළහ.  ෙග��ය අ�ෙය�ග ජයගැ�ම ස ඳහා වන ගෙ�ශණය 
සහ න�ාය පත�යට ෙලාව �ශාලතම පා�ශවකරැවා වන ෙග��ය 
ද�ෙ� හඬ ඇ�ළ� �ය �� බව ඔ�� අවධාරණය කළහ. 

***
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2023 ජනවා� 15 


