
විදේශ කටයුතු රාජ්ය මාා්ය සන්ත් දන ාාාාකක ාත්ා තියදක ියකාද  නචාාරකක 

 

විදේශ කටයුතු රාජ්ය මාා්ය සන්ත් දන ාාාාකක ාත්ා 2018 නැප්්ැම්බර් 13-17 කා දිාසල 

ඉතිදකෝපිකාදේ නිල නංචාරකක නිර් වික. 1972 දී ශ්රී ලංකාස නත ඉතිදකෝපිකාස ම්ර රාජ්ය ්ා්ත්රික 

නබඳ්ා ආරම්භ දකරුණු ම්ර, මඩින ් මබාබා නුසර ශ්රී ලංකා ද්තසාසික ්ාාාපති කාර්කාලක ශ්රී 

ලංකාදේ නත ඉතිදකෝපිකාදේ විදේශ මාා්යසරු්තද  ්රධාාා්වසදක්ත 2017 සනදර් දපබරසාරි 

ාානදේදී නිල සශදක්ත විසෘ් කරා ලදී. 

      
 

රාජ්ය මාා්ය දන ාාාාකක ාත්ා දසනුදස්ත ඉතිදකෝපිකානු විදේශ කටයුතු රාජ්ය මාැතිනි හිරු්ව 

දනදාද්ත ාත්වමික උදෑනා දභෝජ්ා නංග්රතක්  පැසැ්වූසාක. එා තමුසට ඉතිදකෝපිකානු විදේශ 

කටයුතු මාා්යාංශදේ දජ්යෂ්්ඨන නිලධාාහූ ස නතභා ව ූත. ශ්රී ලංකාස නත ඉතිදකෝපිකාස ම්ර 

ේවිපාර්ශ්වික නබඳ්ා ්ස දුරට්ව ශ් තිා්ව කිහූාද , නතදකෝ ව්ා ් දෂ්ඨ ත්ර විවිධාාං වකරණක කිහූාද 

දාහිදී නාකච්ඡාසට බඳු්ත වික. සයාපාරික නිදකෝත ් පිරින් වමසාාරු කරගැනීා පිළිබඳසද නාකච්ඡා 

දකරුණු ම්ර,දසදෙඳ නිදකෝත ් පිරිනක ාාකක්වසක දරමි්ත ශ්රී ලංකාදේ නංචාරකක නිර් සා  

දලනට ඉතිදකෝපිකානු විදේශ කටයුතු රාජ්ය මාැතිනිකට රාජ්ය මාා්ය දන ාාාාකක ාත්ා මරයුම් 

කදෙ ක.   

 

රාජ්ය මාා්ය දන ාාාාකක ාත්ා ඉතිදකෝපිකානු ජ්ාාධිපති මුලාතු ද්දෂ්ඨෝදම් ාත්ාද බැතැ 

දුටුදේක. 

 

සික නංචාරක ම්රතුරදී, මප්රිකානු නංගම් දකිමිනදම් ලසලන්නාාකටද ය ක රාජ්ය මාා්ය දන ාාාාකක 

ාත්ා මප්රිකානු නංගම් දකිමිනදම් සැඩ බලා නභාපති නත නාාක තා ආර් ෂ්ඨාස පිළිබඳ දකිානාරින් 

න්ාායිල් දචර්ගුයි ාත්ාද තමුවික. මප්රිකානු නත ආසිකානු ාතාේවීප ම්ර නබඳ්ා ්රසර්ධාාක කිහූා 

දාහිදී නාකච්ඡාසට බඳු්ත වික. මප්රිකානු දාිසා රාජ්යක්  සශදක්ත 2014 මද්ර ල් ාානදේදී ශ්රී 

ලංකාස මප්රිකානු නංගාදේ ම් ් ගැ්තූ ්්ව්වසක ලබා ග්ව ම්ර මඩින ් මබාබා නුසර ්රනා 

ද්තසාසික ශ්රී ලංකා ්ාාාපතිසරකා මප්රිකානු නංගම් දකිමිනදම් ශ්රී ලංකා නි්ය නිදකෝත ්සරකා 

සශදක්ත 2016 දදනැම්බර් ාානදේදී සික ම් ් පත්ර භාර දු්තද්තක. 
 

්සද, ඉතිදකෝපිකානු ආදකෝජ්ා දකිමිනදම් නත ඉතිදකෝපිකානු සාණිජ් ාණ්ඩලදේ  දජ්යෂ්්ඨන 

නිලධාාහූ්ත තමු ූ රාජ්ය මාා්යසරකා, ේවිපාර්ශ්වික ආර්ථික නබඳ්ා  ්රසර්ධාාක කිහූාට ශ්රී ලංකාදේ 

නත ඉතිදකෝපිකාදේ පසතිා දසදෙඳ තා ආදකෝජ්ා මසන්නා පිළිබඳස ද්ිරතුරු වමසාාරු කර 

ග්වද්වක. රාජ්ය මාා්ය දන ාාාාකක ාත්ා මඩින්  මබාබා නුසර පිහිටි යුදානද්කෝ කාර්කාලකටද 

ය දේක. 
  

ඉතිදකෝපිකාදේ ශ්රී ලංකා ්ාාාපති නත මප්රිකානු නංගම් දකිමිනදම් නි්ය නිදකෝත ් ුමමි්ව දනාාකක 

ාත්ාද රාජ්ය මාා්යසරකා නාඟ දාා රැන්වීම්සලට නතභා ව වික. 

 

ශ්රී ලංකා ්ාාාපති කාර්කාලක  

මඩින්  මබාබා 

 

2018 නැප්්ැම්බර් 18 සැනිදා 


