
විදේශ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය සන්තත් දන ාාාාකක මතත්ා නලද  දේනිකාදේ 

පැසැති බ්ද ඩ් උපාක මාර්ගික නමුළුස - 2018 නඳතා ශ්රී  ංකාස නිදක ජ්ාක 

කරමි්ත නතභාගී දසයි 

ස්ල ෝලේනියාලේ නිලයෝජ්ය ග්ාමාතාය ාා විලේශ කටයුතු ගමාතාය කා්  ර්යයාලෙක් 

මාතාාලේ ඇරයුලමාතන්, 2018 සැප්ැම්බ්ය 10-11 යන දිනෙ  පැෙැති 13 ෙැනි බ්ල ඩ් 

උපාය මාතා්යගික සමුළුෙට සාභාගී වීමාත සඳාා විලේශ කටයුතු රාජ්ය ගමාතාය ෙසන් 

ලසේනානායක මාතාා සල් ෝලේනියාලේ සංචාරයක නිර විය. රමාත සමුළුලේ ලේමාතාෙ වූලේ 

“ලබදීම් යා කිරීමාත” යන්නයි. 

රාජ්ය ගමාතාය ලසේනානායක මාතාා “නිෙ ගප ගසා්යථකය : තිරසර ගනාගයක් උලෙසා 

රක්ෙ කටයුතු කිරීමාත” යන මාතැලයන් පැෙැති සාකච්ඡාලේ, සාකච්ඡා මාතණ්ඩ  සාමාතාජිකයකු 

ල ස කටයුතු කල ේය. ලමාතමාත සාකච්ඡා මාතණ්ඩ ය රාජ්යයන්, විේෙතුන්, ිවවි්  සමාතාජ්ය ාා 

ලපෞේගලික ගංශය නිලයෝජ්නය කරමින් විවිධ රටෙලින් සාභාගී වූ ඉා  ලපල ේ 

කථිකයන්ලගන් සමාතන්වි විය.  

දිගුකාලීන බ ශක්ති ාා ආාාර සුරක්ෂිාෙ සාතික කිරීමාත සඳාා ෙන සා්යථක විසැඳුම් 
ල ස කෘෂික්යමාතාන්ලේදී ජජ්ෙ ලපොලාොර භාවිය ඇතුළු, ජ්  විදුලිය, සු ං ාා සූ්යය 
ශක්තිය ආදී පුන්යජ්නනීය බ ශක්ති ප්රභෙයන් භාවිා කිරීලම් ෙැෙගේකමාත ිළිබබඳෙ රාජ්ය 
ගමාතායෙරයා ිවය කාලේදී ගෙධානය ලයොමු කල ේය. ස්ෙභාවික පරිසරය පෘථිවිලේ මූලික 
සම්ප ෙන බැවින් ස්ෙභාවික පරිසරය ාා රහි ජජ්ෙ විවිධේෙය ආරක්ෂා කිරීලම් 
ගෙශයාෙ ිළිබබඳෙෙ රාජ්ය ගමාතායෙරයා ලමාතහිදී කුණු  ෙැක්වීය. සමු්ර පරිසර පේධතිය 
ආරක්ෂා කිරීමාතෙ ලගෝලීය ප්රමුඛාෙ හිමිවිය යුතු කුණණක් බෙ රාජ්ය ගමාතායෙරයා 
ෙදුරටේ ගෙධාරණය කල ේය. 
 
ේවිපා්යශ්වික ෙශලයන් රාජ්ය ගමාතාය ලසේනානායක මාතාා ස්ල ෝලේනියාලේ විලේශ 

කටයුතු ගමාතායාංශලේ රාජ්ය ල් කම් ගන්ල්රයි ල ොගා්ය මාතාා ාමුවිය. ලෙරට ගර 

සබඳා ෙදුරටේ ාවුුණ කිරීමාත සඳාා ශ්රී  ංකාෙ තු  ඇති කැපවීමාත ිළිබබඳෙ සඳාන් ක  

රාජ්ය ගමාතායෙරයා, සංස්කෘතික, විෙයාේමාතක, ගධයාපනික ලෙල ඳ ාා ආලයෝජ්න 

ගංශයන්හි සාලයෝගීාෙ ෙැඩිදියුු  කිරීලම් මාතා්යග ිළිබබඳෙ සාකච්ඡා කල ේය. 

බහුපා්යශව්ීය සමුළුෙ දී ලපොදු ගභි ාෂයන් ප්රේයධනය කිරීමාත ිළිබබඳෙෙ ලමාතහිදී සාකච්ඡා 

ලකරිණි. 

බ්ල ඩ් උපායමාතා්යගික සමුළුෙ ගරතුරදී, රාජ්ය ගමාතාය ලසේනානායක මාතාා 

ආලජ්න්ටිනාලේ හිටපු විලේශ ඇමාතැතිනි සුසානා මාත් ලකෝරා මාතාේමියෙ මුණගැසුු  ගර 

ෙකුු -ෙකුු  සාලයෝගීා රාමුෙ තු  ලපොදු ගභි ාෂයන් ප්රේයධනය ක  ාැකි මාතං ිළිබබඳෙ 

සාකච්ඡා කල ේය. ප්රජ්ාන්්රොෙය ශක්තිමාතේ කිරීමාතට, සංහිඳියාෙ ප්රේයධනය කිරීමාතට ාා 

තිරසර සමාතාජ්-ආ්යථික සංේයධනය සාතික කිරීමාතට ජ්ාතික සම්මුතිොදී රජ්ය විිවන් ගන්නා 



 ෙ ිළයෙර ිළිබබඳෙ ලමාතහිදී රාජ්ය ගමාතායෙරයා විස්රාේමාතක ෙ  විශ්ල් ෂණයක්ෙ 

ඉදිරිපේ කල ේය. 

රාජ්ය ගමාතාය ලසේනානායක මාතාා මාතැිවලඩෝනියාලේ නිලයෝජ්ය විලේශ ගමාතාය ගන්ල්රයි 

ලෂ්යලනොේස්කි මාතාාෙ මුණගැසුු  ගර ශ්රී  ංකාෙ ාා මාතැිවලඩෝනියාෙ ගර ේවිපා්යශව්ික 

සාලයෝගීාෙ ිළිබබඳ සමාතාල ෝචනයක් ිවදුකල ේය. 

ඔස්ට්රියාලේ ිවට ගක් ගන්ෙ ල  ැ  සල් ෝලේනියාලේ ශ්රී  ංකා ානාපතිනිය ාා ානාපති 

කා්යයා ලේ නි ධාරීහු ලමාතමාත රැසව්ීම්ෙ ට රාජ්ය ගමාතායෙරයා සමාත  සාභාගී වූා. 

 

විලේශ කටයුතු ගමාතායාංශය 

ලකො ඹ 

2018 සැප්ැම්බ්ය 21 ෙැනිො 

 


