
මාධ්ය නිවේදනය  

 

මාතර ප්රාවශීය ව ොන්සියුර්  ාර්යාය විලෘත ව වරයි 

 

විදේ කටයුතු අමාත්ාාංදේ මාත්ර ප්රාදේශීය දකොන්සියුර් කාර්යාය විදේ කටයුතු අමාත් 

තික් මාරඳන වශ මුදල් ශා ජනමාධ අමාත් මාංල වමරීරර යන මශත්ලරුන් අතින් අද දින (15) 

විලෘත් විය. දකුණු ඳෂාත් වභාදේ මැති ඇමැතිලරු රැවක්, මාත්ර දිවත්්රික්කදේ ඳෂාත් ඳාන 

ආයත්නල මන්ත්රීලරු වශ මාත්ර දිව්ත්රික් දල්කම්ලරයා ශා දකුණු ඳෂාදත් ප්රාදේශීය දල්කම්ලරුන් 

ඇතුළු රජදේ දජ්ඨ නිධාරීහූ දමම විලෘත් කිරීදම් උත්වලයට වශභාගී වූශ.  

 

කාර්යාය උත්වලාකාරදයන් විලෘත් කිරීදමන් අනතුරුල ඉන් බා දුන් ඳෂමු දකොන්සියුර් දවේලාල 

වනිටුශන් කරමින් ඉදක්දරොනික යකයකියැවියක වත්ාඳන රමය මඟින් වත්ාඳනය කරනු ැබූ 

යකයකියැවියක ඒලාදේ අයිතිකරුලන් දලත් භාරදීම අමාත්ලරුන් දදඳෂ අතින් සිදු විය.  

දකොෂඹට දනොඳැමිණ සිය දිව්ත්රික්කලම සිට දකොන්සියුර් දවේලාලන් බාලැනීදම් ශැකියාල ඔවුන් 

ශට බාදදමින් විදේදයන්ම වාංරමිකක දවේලකයන්ද  ඳවුල් විා වාංඛ්ාලක් ලාවය කරන 

ප්රදේල අනාලත්දේදී ත්ලත් ප්රාදේශීය දකොන්සියුර් කාර්යා විලෘත් කිරීමට විදේ කටයුතු 

අමාත්ාාංය වරයලර ලන්නා බල විදේ කටයුතු අමාත් තික් මාරඳන මශත්ා උත්වල වභාල 

අමත්මින් ඳැලැසීය. ඳෂමුල යාඳනදේ ප්රාදේශීය දකොන්සියුර් කාර්යායක් විලෘත් කරමින් 

විදේ කටයුතු අමාත්ාාංදේ දවේලාලන් මශජනත්ාල දලත් රැදලන යෑදම් කටයුත්ත්ට සිය 

පූර්ලලාමියා වූ අමාත් මාංල වමරීරර මශත්ා බා දුන් දායකත්ලය අමාත් මාරඳන මශත්ාද  

ඇලයීමට ක්විය. 

 

දමම ප්රාදේශීය දකොන්සියුර් කාර්යාය විලෘත් ීරමත් වමඟම, පුළුල් දවේලා රැවක් අත්ර, එදත්රදී 

භාවිත්ය වශා උප්ඳැන්න වශතික, විලාශ වශතික, මරණ වශතික, අධාඳන වශතික වශ අදනකුත් 

නනතික යකයකියැවියක වත්ාඳනය කිරීම, විදේයන්හි අත්රමාං වූ ශ්රී ාාංකිකයන්ද  ඳවුල්ල 

වාමාජිකයන්ට වශය ීරම, වාංරමිකක දවේලකයන්ද  ඳවුල්ල වාමාජිකයන් විසින් කරනු බන 

වශන වශ ලන්දි ඉල්ලීම්ලට ඳශසුකම් වැඳයීම දමන්ම විදේයන්හිදී මිය ගිය ශ්රී ාාංකිකයන්ද  

මෘත් දේශ දමරටට දලන්ලා ලැනීම ආදී දකොන්සියුර් දවේලා බා ලැනීමට මශජනත්ාලට ශැකියාල 

ැබී ඇත්.   

අමාත්ාාංදේ දදලැනි ප්රාදේශීය දකොන්සියුර් කාර්යාය විලෘත් කිරීම වශා මාත්ර නලරය 

දත්ෝරාලැනීම වම්බන්ධදයන් අමාත් වමරීරර මශත්ා අමාත් මාරඳන මශත්ාට සිය ව්ූතතිය ඳෂ 

කදෂේය. 

උත්වලය ආරම්භදේදී කථා කෂ විදේ කටයුතු අමාත්ාාංදේ ලැඩබන දල්කම් අශ්මඩ් ඒ. ජලාඩ් 

මශත්ා අමාත්ලරුන්, රජදේ ආයත්නල නිදයෝජිත්යන් වශ මශජනත්ාල වරළිලත් අත්ර ඔවුන්ද  

වශදයෝලය වශ ඳැමිණීම දලනුදලන් සිය ව්ූතතිය පුද කදෂේය. විදේ කටයුතු අමාත්ාාංදේ අධක් 

ජනරාල් (ඳාන) අරුණ ප්රනාන්දු මශත්ා ව්ූතති කථාල ඳැලැත්ීරය. 

 

විවශ  ටයුතු අමාතයාාංය  

ව ොළඹ 

 

2019 වෙබරලාරි 15 ලැනිදා  


