
මාධ්ය නිවේදනය  

යව නවිේේශ නේේකම් නරවියාථ නආර්ය්යසිංහ නමහතා නසි  නධුරේේ නවැඩ නභාරගිවයි 

ශ්රී ලං කා   ලං විදේශ ලං ද ේවදේ ලං දයෙෂ්ඨ න ලං ලධකර යෙද ු ලං වන ලං ත න පති ලං රවින ථ ලං ආර්ය්ෙසිාහ ලං මහත  ලං
විදේශ ලං  ටයුතු ලං අම තෙ ාශදේ ලං ද  ්වර   ලං දක  ලං අද ලං දින ලං (31) ලං සි  ලං ධුරදේ ලං වැඩ ලං
භ රගත්දත් . ලං යන ධිපති ලං මමත්රිප ක ලං සියෙද ේන ලං මහත  ලං විසි  ලං ඒ ලං මහත  ලං දමම ලං තනතුරට ලං
පත් රන ලංකදී. 

අද ලංදින ලංඋදෑ න ලංඅම තෙ ාශ ට ලංපැි නව ලංනව ලංවිදේශ ලංද  ් ලංආර්ය්ෙසිාහ ලංමහත  ලංඅම තෙ ාශදේ ලං
ලධකර රී  ලංවිසි  ලංඋණුසු් ලංදක  ලංපිළිගනු ලංකැබිනව. 

ආර්ය්ෙසිාහ ලං මහත  ලං මීට ලං දපර ලං 2018 ලං අදරේ  ලං ම  ලං සිට ලං විදේශ ලං  ටයුතු ලං අම තෙ ාශදේ ලං ආික   ලං
 ටයුතු ලංහ  ලංදවදෙඳ ම ලංපිළිබඳ ලංඅතිදික  ලංද  ්වර   ලංවශද   ලං ටයුතු ලං දෙේ . 

1988 ලංව දික ලංශ්රී ලංකා   ලංවිදේශ ලංද ේව ට ලංබැඳුණු ලංඒ ලංමහත , ලංනව ලංදි ලිදේ ලංදදවැලධ ලංද  ්වර   ලං
දක ත් ලං (1989-1991), ලං දවොෂාට  ලං නුවර ලං ලධද ෝයෙ ලං ත න පතිවර   ලං දක ත් ලං (2002-2006) ලං
 ටයුතු ලං දෙේ . ලං2008 ලංඅදරේ  ලංසිට ලං2012 ලංජුලධ ලංදක්ව  ලං  කදේ ලංදබ ජි ද් ලංහ  ලංකක් ්බිකග්හි ලං
ශ්රී ලංකා   ලංත න පතිවර   ලංදම ම, ලංයුදරෝප  ලං ාගමදේ ලංශ්රී ලංකා   ලංත න පතිවර   ලංදක ද ලංඒ ලංමහත  ලං
 ටයුතු ලං දෙේ . ලංජිනීව  ලංනුවර ලංඑක් ත් ලංය තී දග් ලං ාවිර නදේ ලංශ්රී ලංකා   ලංලධතෙ ලංලධද ෝජිතවර   ලං
දක  ලංහ  ලං  විට් ිකක තදේ ලංශ්රී ලංකා   ලංද ො    ලංයනර  වර   ලංදක  ලං2012 ලංජුලි ලංම  ලංසිට ලං2018 ලං
ම ිකතු ලං ම  ලං දක්ව  ලං  ටයුතු ලං  ෙ ලං ආර්ය්ෙසිාහ ලං මහත  ලං ටට ලං  මග මීව ලං වති  නුද  ලං ශ්රී ලං කා   ලං
ත න පතිවර   ලංදක ද ලංද ේව  ලං දෙේ . ලංආර්ය්ෙසිාහ ලංමහත  ලං1995 ලං– ලං2000 ලංහ  ලං2007 ලං– ලං2008 ලං න ලං
  ක  ලං තුෙ ලං දපොදු ලං   ලධද දන ලං අාශදේ ලං රර ලධ   ලං දක  ලං  ටයුතු ලං  ෙ ලං අතර ලං විදේශ ලං
අම තෙ ාශදේ ලංම රෙ ලංර  ශ  ලංතනතුරද ලංදහබවී . 

1993 ලං– ලං1995 ලං  ක  ලංතුෙ ලංවිදේශ ලංද ේවද   ලංලධව ඩු ලංකබ ගත් ලංඒ ලංමහත  ලංශ්රී ලංකා  ද  ලංඑක් ත් ලං
ය තී දග් ලං ද ව සි  ලං  ්බ ධී  ර  ලං   ික  කදේ ලං ය ති  ලං දතොරතුරු ලං ලධකර යෙ   ලං දක  ලං
ද ේව  ලං  දෙේ . ලං ශ්රී ලං කා   ලං විදේශ ලං ද ේව  ලං හ  ලං එක්වීමට ලං දපර ලං ඒ ලං මහත  ලං ය ති  ලං රූපව හිනී ලං
න ලි  ව ලං   ථ පිත ලං කිරීදමහික  ලං පුදරෝග ි ද ු ලං දක  ලං  ටයුතු ලං  ර ලං ඇත. ලං 1982 ලං සිට ලං 1988 ලං
දක්ව  ලං ඔහු ලං ය ති  ලං රූපව හිලධදේ ලං දයෙෂ්ඨ න ලං දේශප කන ලං ව ිකත  රුදවු ලං හ  ලං රවතත්ති ලං
 ා    ර වරද ු ලංදක  ලංද ේව  ලං දෙේ . ලං 

විදේශ ලං ද  ් ලං ආර්ය්ෙසිාහ ලං මහත  ලං ද ොෙඹ ලං ආන ද ලං විදෙ කදේ ලං ආදි ලං ෂ්ෂ්ඨෙද කි. ලං ඔහු ලං
දේර දදනව  ලංවිශ ව ලංවිදෙ කදේ ලංශ   රද දී ලංඋප ධිර යෙද ු ලංවන ලංඅතර ලංද ොෙඹ ලංවිශ ව ලංවිදෙ කදේ ලං
ය තෙ තර ලං බඳත  ලංපිළිබඳ ලංශ   රපති ලංඋප ධිර යෙද කි. ලංඔහු ලං2001 ලංසිට ලං2002 ලංදක්ව  ලංදවොෂාට  ලං
නුවර ලං ඇදමයෙ   ලං විශ ව ලං විදෙ කදේ ලං ය තෙ තර ලං ද ේව  ලං විදෙ  තනදේ ලං ය තෙ තර ලං  බඳත  ලං
පිළිබඳ ලං'හික  ට්' ලංෂ්ෂ්ඨෙත්වර යෙද ක්ද ලංවි . 

විව හ ද ු ලංවන ලංආර්ය්ෙසිාහ ලංමහත  ලංතිදරු ලංපිද කි. 

 

විේේශ කටයුතු අමාතයාංශ  
ේකොළඹ 
 

2018 නඔක්ේතෝබර් න31 නවැිවනා 


