
ජපානයේ වියේශ කටයුතු රාජය මාා්ය කුයයුි  නකායන ාත්ාය  ංචාාර  ංාඟින් 

ශ්රී කචකාහ තා ජපාන  ම්ර ංබඳ්ා ශක්තිාත් යේ 

ජපානයේ වියේශ කටයුතු රාජය මාා්ය කුයයුි  නකායන ාත්ා 018  මයස ්තතු 0 -31 යන 

දිනවල ශ්රී ලාකායස ්ාරාරයක රතර් වියර රාජය මාා්ය නකායන ාත්ා මයස ්තතු 09 වැරත 

දින යකොළඹ වරායේ පැවැති, ජපානය විසින් ශ්රී ලාකාවට පත්්යාස කරන ලව යවරළාරෂක ක 

මුර ්ාරාරක යාත්රා යවක රාරමේයඋ ්සව්වයට ්තරා ව වියර 

යාා ්ාරාරය ම්රතුරමේ රාජය මාා්ය නකායන ාත්ා ම්ාාා්ය රරත්  වි්රාසිාත ්ත 

වැඩබලන වියේශ කටයුතු මාා්ය ලෂක තාන් ි ත්ඇ් ල යන ාතසවවරුන් බැතැ දුටුයසයර ඒ 

ාත්ා වැවිලි කර්ාාන්් මාා්ය නීනන් දි්ානායක ්ත ජනාධිපති ය් කඋ ්වය ආර්ර 

ය්යනවිරසවන යන ාතසවවරුන්ව මුණසැුයයේයර 

“්මුද්ර රෂක ා” තා “්ාාරෂක ා” නඋ වූ යවරළාරෂක ක මුර ්ාරාරක යාත්රා යවක, ජපාන 

ජා්යන්්ර ්තයය  ව්ා රතයය ිත්ාය්නය තා ශ්රී ලාකා රජය ම්ර මසව්න් කළ විවිුයයඋ 

යකොට්ෂක යල්, යවරට ම්ර ්තයය  ව්ාව පුළු්  ි රීා ්ඳතා වූ ඒකාබේධ ප්රකාශය ා් 

පවනඋ යවමින්, ජපානය විසින් ශ්රී ලාකාවට පත්්යාස කරන ලමේර ්මුද්රීය ආරෂක ාව, ්මුද්රීය 

නීති ක්රියාසවාක ි රීා, ය්ීනා තා යේරා සැනීා, ආපවා මවවානඋ මවා ි රීා තා පත්්රය 

ආරෂක ා ි රීා යන ෂකය ේත්රවල කටයුතුවලට මවාළව ශ්රී ලාකා යවරළාරෂක ක 

යවපාර්්යඋන්තුයස ශෂකනු්ාව වැඩි ි රීාට යාා මුර ්ාරාරක යාත්රා යතේතුවනු ඇ්ර 

ජපානයේ වියේශ කටයුතු රාජය මාා්යවරයා, කාන්්ාව, ්ාාය තා ආරෂක ාව පිළිබඳ ජී-7 

්මුළුයස තවු් කාරීසවව වැඩ්ටතන ්උබන්ධයයන් ශ්රී ලාකා ම්ාාා්යවරයා තා වැඩබලන 

වියේශ මාා්යවරයා වැනුඋවසව කයළේයර යාා තවු් කාරීසවව වැඩ්ටතන යටයසව එෂක්සව 

ජාතීන්යේ මවාළ යය ජනා ්උමුතීන්ට මනුකූලව, වැඩිදියුණු කරන ලව ජී-7 ්තයය  ව්ාව 

ඔ්තය්ේ කාන්්ාව, ්ාාය තා ආරෂක ාව පිළිබඳ නයාය පත්රය දදිත්යට යසනයමා ්ඳතා 

දලෂකකස් ්තය ලබාමේා පිණි් ්මා ජී-7 ්මුළු ්ාාාිතකයයකුා තවු් කාරී රාජයයෂක 

ය් රාස් යුතුයර යාා වයාපිතිය යටයසව ශ්රී ලාකායස කාන්්ාව, ්ාාය තා ආරෂක ාව පිළිබඳ 

නයාය පත්රයට ්තය ලබාමේයඋ මරමුණින් ජපානය සිය තවු් කාරී රාජයය යල් ශ්රී ලාකාව 

ය් රායසන ඇ්ර ්තත්රී පුරු  ්ාානාසවා්ාව, කාන්්ාවන් තා සැතැනු ළමුන් ්විබල සැන්ීනා 

තා ඔවුන්යේ ාානව මයිතිවාසිකඋවලට සරු ි රීා ්ාාය ළඟා කරසැනීයාහිලා තා එය 

තිර්ාරව පවසවවා සැනීයාහිලා ද්ා වැවසසවවන බව තඳුනාසැනීා ා් යාා වැඩ්ටතන 

පවනඋව ඇ්ර යාා වැඩ්ටතන යටයසව ජපානයයන් ලබායවන ්තය ශ්රී ලාකාව මසය කරන 

බව රාජය මාා්ය නකායන ාත්ා යව් වන්වනු ලැබිණිර 

 

වියේශ කටයුතු මාා්යාාශය 
යකොළඹ 
 
018  මයස ්තතු 31 වැරතවා 


