
මාධ්ය නිවේදනය 
 

පසුගිය දශකයක කාළය තුල ශ්රී ලංකාවේ අධ්යාපනය හා ව ෞඛ්ය යන අංශයන්හි වර්ධ්නය 
ලගාටම් ආයතනවේ ව ෞභාගයතා දර්ශකවේ අද්විතීය  ්ථානයකට පත්වේ. 

 
එක්සත් රාජධානිය විශ ේෂඥ බුද්ධි මණ්ඩලයක් වන ලගාටම් ආයතනය විසින් 14 වන ලගාටම් 
ශසෞභාගයතා දර් කය 2020 ශනාවැම්බර් මස 17 වන දින එලිදක්වනලදී. ශමම වසර සදහා 
නිකුත්කල එම දර් කශේ කැපී ශෙශනන අංගයක් වනුශේ ෙසුගිය ද කයක කාළය තුල ශ්රී 
ලංකාශේ අධයාෙන හා ශසෞඛ්ය යන අං යන්ි වර්ධනයයි. එම දර් කයට අනුව ඉහත 
ක්ශෂත්රයන්ි ප්රගතිය ශ්රී ලංකාශේ ශම් වනවිට පිළිබිඹු ශකශරන ශසෞභාගයශේ ඉදිරි ගමනට 
ඉවහල්වී ඇත. 
 
ලගාටම් ආයතනශේ සභාෙති ඇලන් මැක්ශකාර්ික්  පිළිගැනීශම් කථාව ෙවත්වින් එම 
වැඩසටහනි සමාරම්භය සනිටුහන් කරන ලදී. 
 
සමාරම්භක අවසේථාශේ සභාව අමතින් ලගාටම් ආයතනශේ ප්රධාන විධායක නිලධාරී බැරනසේ 
සේරවුඩ් ප්රකා කර සිටිශේ එම දර් කයට අනුව ෙසුගිය ද කයක කාළය තුල රටවල්ව 147ක  
ශගෝලීය ශසෞභාගයතාවය උෙරිම තලයක් දක්වා වර්ධනය ශෙන්වන බවයි.  
 
ශ්රී ලංකාව 2009 වසශර් ත්රසේතවාදී යුද්ධධය අවසන්ිරීශමන් අනතුරුව අත්කරගත් සේිරසාර 
සාමාකාමී වාතාවරණය ෙසුගිය ද කය තුල ශ්රී ලංකාශේ ක්රික වර්ධනයට තීරණාත්මක 
සාධකයක් වූ බව එම අවසේථාවට එක්ශවින් එක්සත් රාජධානිශේ ශ්රී ලංකා මහශකාමසාරිසේ 
සශරෝජා සිරිශසේන ෙැවසීය. තව දුරටත් ඇය සදහන් කශල්ව ද ක හතකට වඩා වැඩිකාලයක් 
තිසේශසේ ශ්රී ලංකාව ශනාකඩවා ෙවත්වාශගන ගිය නිදහසේ අධයාෙනය හා නිදහසේ ශසෞඛ්ය පිලිබද 
ප්රතිෙත්ති ශමම ශසෞභාගයශේ වර්ධනයට ෙදනම වූ බවයි. 
 
ලගාටම් ආයතනශේ ප්රතිෙත්ති අධයක්ෂ ආචාර්ය සේීවන් බ්රයන් කරුණු දක්වින් ලගාටම් 
ශසෞභාගයතා දර් කය ශගෝලීය ශසෞභාගයතාව තක්ශසේරු ිරීම සදහා භාවිතාවට ගන්නා 
ආකාරය ෙැහැදිලි කරන ලදී. එම අවසේථාවට එක්ශවින් අප්රිකාශේ ශමෝ ඉබ්රිම් ෙදනශම් 
නිර්මාතෘ ආචාර්ය ශමෝ ඉබ්රිම්, ජීවශේදී සහ ශල්වඛ්ක මැට් රිඩ්ලි සහ එක්සත් රාජධානිශේ 
ශජෝර්ියා තානාෙති ශසාෆීයා කට්සරාවා යන අයද අදහසේ දැක්ීය. 
 
ලගාටම් ශසෞභාගයතා දර් කය ශගෝලීය දර් කයක් වන අතර එය 300කට අික ජාතික 
මට්ටශම් දර් කයන් භාවිතා කරින් ප්රතිෙත්තිමූලික වුහයන් 65ක් යටශත් ජාතීන් 167කශේ 
කාර්ය සාධන ප්රතිෙත්ති විග්රහ ිරීම සිදුකරන අතර ආයතනික, ආර්ික හා  සමාජ 
සුරක්ිතභාවය ෙදනම් කරගත් ජාතික ශසෞභාගය වි ේශල්වෂනාත්මකව මැන බැශලන එකම 
ශගෝලීය දර් කයශේ.   
 

 
ශ්රී ලංකා මහශකාමසාරිසේ කාර්යාලය 
ලන්ඩන් 
 
2020 ශනාවැම්බර් 18 
 


