
පාකිස්ථාන අග්රාමාත්ය අතිගරු නවාස් ෂරීෆ් මැතිතුමාගේ  

ශ්රී ලංකා නිල සංචාරය 

 

අතිගරු  ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසසේන ෛැතිතුෛාසේ ආරාධනයක් අනුව පාකිස්ථාන අගෛැති අතිගරු 

නවාස් ෂරීෆ් ෛැතිතුෛා 2016 ජනවාරි 04 සිට 06 දිනවල දී ශ්රී ලංකාසේ නිල සංචාරයක නියැසලනු ඇත.   

 

අග්රාෛාතය නවාස් ෂරීෆ් ෛැතිතුෛා සහ සෙකම් කල්සුම් ෂරීෆ් ෛැතිනිය ෙණ්ඩාරනායක ජාතයන්තර ගුවන් 

සතොටුසපොස ේ දී අගෛැති රනිල් වික්රෛසිංහ ෛහතා විසින් පිළිගනු ලෙයි.  පිළිගැනීසම් නිල උත්සවය 

ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසසේන ෛැතිතුෛාසේ ප්රධානත්වසයන්, 2016 ජනවාරි 05 දින සකො ඹ ජනාධිපති 

සල්කම් කාර්යාලසේ දී පැවැත්සේ.  සෛහි දී ත්රිවිධ හමුදා ආචාර සවඩිමුර සහ උත්තෛාචාර පවත්වමින් පැමිණ 

සිටින අග්රාෛාතයතුෛා උත්සවාකාරසයන් පිළිගැනීෛට කටයුතු සයොදා ඇත.   

 

ශ්රී ලංකාවට පැමිණ සිටින අග්රාෛාතයවරයා සෛඟ පවත්වන නිල ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා ජනාධිපති 

මෛත්රීපාල සිරිසසේන ෛැතිතුෛාසේ ප්රධානත්වසයන් පැවැත්වීෛට නියමිතය.  ගරු අග්රාෛාතය රනිල් 

වික්රෛසිංහ, කැබිනට් අෛාතයවරු හා රජසේ සජයෂ්ඨ නිලධාරීහු සෛෛ සාකච්ඡාවලට සහභාගීවන නිසයෝජිත 

පිරිසට ඇතු ත් සවති.  සෛහි පැමිණ සිටින අග්රාෛාතයවරයාට ගරුකිරීෛක් වශසයන් ජනාධිපති මෛත්රීපාල 

සිරිසසේන ෛැතිතුෛා රාජය සභෝජන සංග්රහයකුත් අග්රාෛාතය රනිල් වික්රෛසිංහ ෛැතිතුෛා දිවා සභෝජන 

සංග්රහයකුත් පවත්වනු ඇත.   

 

සෛෛ සංචාරය අතරතුර දී, සසෞඛ්ය, විදයා හා තාක්ෂණ, සව ඳ, සංඛ්යාසල්ඛ්න, ෛැණික් හා ස්වර්ණාභරණ, 

මුදල් විශුද්ධිකරණ හා ත්රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීසම් හා සංස්කෘතික යන ක්සෂේත්ර සම්ෙන්ධසයන් 

ද්විපාර්ශ්වික මනතික සල්ඛ්න කිහිපයකට  අත්සන් තැබීෛට අසේක්ෂා සකසර්.  ජාතයන්තර සෙඳතා හා 

ක්රසෛෝපායක අධයයන පිළිෙඳ ලක්ෂ්ෛන් කදිර්ගාෛර් ආයතනසේ (LKIIRSS) ආරාධනසයන් අග්රාෛාතය 

නවාස් ෂරීෆ් ෛැතිතුෛා “සිනෛන් සල්ක්සයිඩ්” සහෝටලසේ දී “ශ්රී ලංකා - පාකිස්ථාන සෙඳතා”  ෛැසයන් 

විසශේෂ සද්ශනයක් ද පවත්වනු ඇත.   

 

එතුෛා ශ්රී ලංකාසේ නැවතී සිටින කාලය තු  දී, ඓතිහාසික ෛහනුවර නගරසේ සංචාරයක නිරත වීෛට 

නියමිතය.  එහි දී පූජනීය දන්ත ධාතූන් වහන්සසේට නෛස්කාරය පුද කිරීෛටත් ෛහනුවර පිහිටි මුස්ලිම් 

සද්වස්ථානයකට හා ජින්නාහ් ෛධයස්ථානයට යාෛටත් නියමිතය.  සේරාසදණිය උද්භිද උදයානය නැරඹීෛට 

යන එතුෛා එහි දී ශ්රී ලංකා සංචාරය සිහිගන්වනු වස් “කරඳ” (Pongamia pinnata) ශාඛ්යක් සරෝපණය 

කරනු ඇත. 

 

ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසසේන ෛැතිතුෛා 2015 අසප්රේල්  5, 7 දිනවල දී පාකිස්ථානසේ රාජය සංචාරයක 

නියැලුණු ෙව සිහියට නැසේ.  2013 වසසර් දී   සපොදු රාජය ෛණ්ඩලයීය ආණ්ඩු ප්රධානීන්සේ රැස්වීෛට 

සහභාගී වීෛ සඳහා සහ 2010 සනොවැම්ෙර් ෛස දී අග්රාෛාතය නවාස් ෂරීෆ් ෛැතිතුෛා ශ්රී ලංකාසේ සංචාරවල 

නියැලී තිසේ.  ජනාධිපති අසීෆ් අලි සාඩාරි ෛැතිතුෛා ද ශ්රී ලංකාසේ රාජය සංචාරයක නිරත වී තිසේ. 

 

 

විසද්ශ කටයුතු අෛාතයාංශය 

සකො ඹ 

2016  ජනවාරි 03 දින 


