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‘Critical Engagement’

ශ්රීලංකාකා යණදේහ ුෙණදාව විසයේ් ේ සයේාවිහා ය කලංක ත්ර්විහ ුෙණදා ාකා්දේහ ෂෂේත්ර
ුහුණු යණහ භ්යාසයේය ව දියකාවා ුහුණු භ්යාසයේය IX - 2018' ු් භවසයේ ේ භදියර ව
‘Critical Engagement’භ්යාසයේය ත්ර්කාුාෙලංකෂයේ කාචවේෂිලංකහ ු්දඊ ේෂයේ ැසයේැුේ 26) දි
භවසයේ ේ විය. ේෂයේ සයේවසයේ ුැවත්හ ෂෙෙ භ්යාසයේෂයේ භවසයේ ේ භයරයර දැක ්ලංකානැ ෙ සයේාුා
ුරහා රරායරත්යා ෂලංකසයේ රරක් ක රා්ය භොත්ය ුවව ේ වි්යව්ධහ ෙුත්ා සයේු්ාන
විය.
ෂෙෙ ුහුණු යණද භ්යාසයේෂයේදඊ ්ටුහරිසයේේ නාව ් ේ, දිෂය ේ සයේු ෂනාඩබිෂෙ ේ සයේත්ාුව
කාවහුව ෂවත් ්ුණවිද ුරුාරයක් ලලංකේලංක ිරීමෙ සයේ්ුවවිය. ෂෙෙ ුහුණු භ්යාසයේය
ෂකාො ේෂඩෝ ෂරජිෂේ ේත්ාව සයේු විෂ ේ ්ලංකකාය ලක්ව ාවික ුෙණදා යාත්රා , MI 24 සයේු
ෛනේ ුරුාරක ෂ්්  යා ා පුෂයෝන කර ෂන සයේ්ුවකර ලංකදඊ.
සයේැුේත්ැේ්්ධ ෙසයේ 06 ව දි රරේ් වූ ෂෙෙ භ්යාසයේය ැෂන ු්ර, ෙහයෙ,
්සයේේ ාු්ර සයේු පත්ාුවෙැද ුළාත්ේ රවරුය කරෛ ේ ුවත්ී භත්ර ා සයේාුා යණහ ුෙණදා
්ටුහරිසයේේ 2500 ක්, ාවික ුෙණදා ්ටුහරිසයේේ 400 ක් සයේු නාව ේ ුෙණදා ්ටුහරිසයේේ 200 ක්
සයේු්ාන විය. ොට භෙත්රව රටවලංකේ 19 ක්
්ෂයෝ් ය කරෛ ේ විෂදේ ය ුෙණදා
සයේාොජිකය් ේ සයේු ්ීමක් කය් ේ 64 ෂදෂ කා ද ෂේ සයේාුා සයේු්ාන් වූු.
ෂෙෙ ුහුණු භ්යාසයේය සයේා්ධවකව ුැවැත්ේම ෙ ුහළහ්ාව සයේ්ය සයේණ් ුැත්ාේ
ලක්කරෛ ේ ුණිවිඩයක්
්කාත්ේකර ඇත්හ භත්හනුව ් ායරුත්හ මෙත්රුාලංක සයේ්රිෂසයේේ
ෙැත්හත්ෙ
ා ,ේ ෂෙවැ ් ුහුු
ණ ම ේ ත්ාලංකහ ේ දැ ෙ
ණ සයේු ුැිරයාව ේ ව්ධහ ය ෂව වා ෂෙ ෙ
ේ ශ්රී
ලංකාකා සයේ ේ දේහ ුෙණදාව ේ වලංක ව්ධහ යට පත්ේෂුරේ රකයක් ව ණ ඇත්හ ්වද ලත්ාෙ ේ
වැඩිුවරටත්ේ සයේාු ේ කර ඇත්. ත්වද විෂදේ ය ්ෂයෝජිත්ය ේෂනේ සයේු්ාන්ත්ේවය ුහළහ්ාවද
ලත්ාෙ ේ සයේ්ය සයේේත්ාත්හය ුහදකර ඇත්.
ව ව
වරටත්ේ ුවත්ේව
ලංකද ෂෙෙ වා්ධ හක ුහුණු භ්යාසයේය සයේාුා
ඕසයේේෂේලංකහයාව, ්ානේලංකාෂදේ ය, බ්රසයේලංකය, චී ය, ුරා ය, ්ුා ය, ඉ ේදියාව, ඉ ේුව සයේ්යාව,
ෙැෂලංකේසයේ්යාව, ෂ ේුාලංකය,
ය්ජීරියාව, ුිරසයේේත්ා ය, ුවසයේ්යාව, සයේ්ානුේුූුවව, සයේණඩා ය,
ත්ා්ධිරය, ලක්සයේත්ේ රා්හා ්ය, ඇෙරිකා ලක්සයේත්ේ ් ුදය ුා සයේැේබියාව ය රටවලංකේ
්ෂයෝ් ය කරෛ ේ ුෙණදා සයේාොජිකය් ේ සයේු ්ීමක් කය් ේ ුහරිසයේක් සයේු්ාන විය.
රරක් ක ොණ්ඩලංකහක ුරහා , යණදේහ ුෙණදාුත්හ, ාවික ුෙණදාුත්හ, නාව ේ ුෙණදා
ොණ්ඩලංකහක ුරහා ්, රා්ය ්ලංකහාීම ේ සයේු ත්ර්විහ ුෙණදා ෂ් ේන ්ලංකහාීම ේ ුහරිසයේක් ද ෂෙෙ
භවසයේේවාවට සයේු්ාන වූු.
ෂෙු් සයේේො

ුරදාෂ ෝත්ේසයේවය භද ැසයේැුේ 27) දි

ුැවැත්ේම ෙට

්යෛත්ය.

