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ිවකදදන අංක: 20161129 

ඉන්දු -ආසියා- ඳැසිෆික් කාඳකේ  ආරක්ාල වම්බන්ධකයන් 
ශ්රී ංකාකද දායකත්ලය එක්වත් ජනඳදය අ ය කර.  

  
කනාලැම්බර් 29,2016: ජනාධිඳති මමත්රීඳා සිරිකස්න ශා අ මැති රිව ව විරමසිංශ ඇතුළු කජෙෂ්ඨ 
රාජෙ ශා ශුදදා නායකයන් ශුදීමටත්,  ාලු කතිකාල -2016 නාවුක ආරක්ක වම්කම්නයට 
වශභාගීීමටත්, එක්වත් ජනඳද ඳැසිෆික් මූස්ථානකේ  අණකදන ිවධාරි  අද්මිරා ව ශැරී බී  ශැරිස්  
කනාලැමිබර් 27-29 දිනල ශ්රී ංකාකද වංරාරයක කයදු.  

 ාලු වංලාදකේ ප්රධාන කද්නය ඳලත්ලමින්  අද්මිරා ව  ශැරිස්, ඉන්දු -ආසියා-ඳැසිෆික් කාඳකේ 
ලැද ත්කමත්, නීති මත ඳදනම්වූ ක ෝලීය ඳද්ධතියක් ඳලත්ලා  ැනීමට වමාන අදශස් ඇති ජාතීන් 
අතර වශකයෝගීතල පුළු ව කිරීකම් අලෙතාලත් කඳන්ලා දුන්කන්ය  

“ශ්රී ංකාල කමම ඳද්ධතියට වැකිය යුතු දායකත්ලයක් බා කද.  ාදාශරණයක් ලකයන්  
කබනන්, මාලී, මධෙම අ්රිකා ජ ජනරජය ශා දණු ස ඩාඩානකේ  එක්වත් ජාතීන්කස වාම වාධක 
කමකශයුම්ලට ශ්රී ංකාල වශභා ව කල.  ඉන්දියා ජ වා රකේ  නාවික ිවදශව   ැන වාකච්ඡා 
කිරීමට  ශ්රී ංකාලට කැවුම්කරු කව කටයුතු කෂ ශැකි ය. මම විශ්ලාව කරමි ” ලැඩි දුරටත් 
කරු ස දැක්වූ  අද්මිරා ව ශැරිස්  කියා සිටිකේ “ඔකේ ශඬ ලැද ත්” බල.  

අද්මිරා ව ශැරිස්, ශ්රී ංකා නාවික ශුදදාකද, යුද ශුදදාකද ශා  ලන් ශුදදාකද අණකදන ිවධාරීන් 
පුද් ලිකල ශුදවූ අතර  විකද් කටයුතු පිළිබ අමාතෙ  රු මං  වමරීර  ආරක්ක කටයුතු 
පිළිබ රාජෙ අමාතෙ  රු රුලන් විකේලර්ධන ශා අිවණුත් කජෙෂ්ඨ  රාජෙ නායකයන් වම  ද 
වාකච්ඡා ඳලත්ලන දී   

ත්රිණුණාමයට ඳැමි. අද්ම්රා ව ශැරිස්, ලෙවන වශන ශා දිය යට පුපුරන ද්රලෙ ඉලත් කිරීකම්  
ශැකියාලන් වම්බන්ධකයන් ශ්රී ංකා නාවික ශුදදාලට, එක්වත් ජනඳද ශුදදාකලන් පුහු සල බා 
කදන ස්ථාන නැරඹීමටද  වකේය  මෑතදී ස්ථාපිත කරන ද, ඳඩා  වය වතිකේ එක්වත් ජනඳද 11ලැිව 
නාවික කඩිනම් ඒකකය වම , මා ජෂීය ආධාර වැඳයීකම්දී අලෙ ලන මූලික ශුදදා ණුවතා ශා 
ණුඩා කබෝට්ටු කමකශයුම් වම්බන්ධල පුහු ස වූ ශ්රී ංකා වුදරීය නාවික කඩාඩායකම් වාමාජිකයන් ද 
අද්මිරා ව ශැරිස් ශුද වූකේය  

අද්මිරා ව ශැරිස් ප්රකා කක  “අර්ථාන්විත ආකාරයට රටල ව කදකටම ප්රතිාභ අත් කරකදන 
වශකයෝගීතාලක් - එක්වත් ජනඳදය වම  පුළු ව වශකයෝගීතාලක් - තුළින්  දක තුනක දරු ස 
 ැටුමකින් ඳඩාල, විලතත ශා ප්රතිවන්ධාන මාලකත් ඉදිරියට  මන් කරන ශ්රී ංකාකද ප්රයත්නයට 
පිටුලශක් ැකබ ජ ඇති” බල.    
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