
ස්විට්සර්ලන්තය සහ ශ්රී ලාව අ රතස සතාත  තස යඅි 

 
ස්විට්සර්ලන්ත අධිකරණ සහ පපොලිස් කටයුතු පෙපාර්තපේන්තුපේ ප්රධාාී  පඩරර්  නන්්රණ 
සභික සිපනොපෙත්තා පසොේනරුගා නහත්මිය ශ්රී ලාකාපේ පතන ෙ ල ල සාරාරයක ල රත විය  
පනන සාරාරය අතරතුරදී ඇය ජොධිපති මනත්රිපාල සිසේපස ෙ සහ අානාතය රල ්  වි්රනසිාහ 
යෙ නහත්වරුන් බැහැදුටුවාය  

 
පනන සාරාරපේ ප්රධාාෙතන අාගය ූයපේ ශ්රී ලාකා රජය සහ ස්විට්සර්ලන්ත පඩරර්  රජය 
අතර සා්රනිකක හුල් කාීතත්වය්  ිළිබබ  අවපබ ධාතා ිවවිුමනකට අත්සන් තැබීනයි  

 
ශ්රී ලාකා රජය පවවෙපවන් අයන්තර කටයුතු හා වය  සාවර්ධාෙ අනාතය සස් බී  ොවින්ෙ 
නහතාෙ ස්විට්සර්ලන්ත පඩරර්  කුලන්සිලය පවවෙපවන් පඩරර්  නන්්රණ සභික 
සිපනොපෙත්තා පසොේනරුගා නහත්මියෙ අත්සන් තබෙ ලෙ පනන අවපබ ධාතා ිවවිුමන නිවන් 
පෙරටටන වාසිොයක, සා්රනණය ිළිබබ  විධිනත් හා ල රන්තර සාවාෙය්  පනන්න පපොදු 
චින්තෙ ක්රියාොනය්  ිළටුටුමටනට කරකර සැලපස   සය විප  ෙපයන්න පහත ෙැ් පවෙ 
් පෙ ්රවලට අොල පේ   සා්රනිකක ප්රවාහ කමනොකරණය; අවිධිනත් සා්රනණය 
වැලැ් මටන; පුරවැසියන්, රට්  ෙැති පුද්ගලයන් සහ තුන්වැල  රාජයයක පුරවැසියන් යිබ 
ාරගැී න; සා්රනිකකයන්ට පපරමා සිය රට යමනට සහය ලබාදීන හා යිබ සනාජගත ිරීතන; 
සා්රනණය පාලෙය ිළිබබ   ් වෙතා වර්ධාෙය; සා්රනිකකයන් අවහරණය ිරීතන වැලැ් මටන 
සහ මිල ස් ජාවාරනට සපරටුව කටයුතු ිරීතන; මටසා ගැටලු, පකොන්සියුලර් කටයුතු සහ අොම 
පසේපාලෙනය කටයුතු; වෘත්තීය පුහුණුව; සමන නට්ටනකදීන පකපරෙ පූර්ණ 
අන්තර්ක්රියාකාීතත්වය නන්න් තිරසර සාවර්ධාෙය ෙපෙසා කර් ොකාීත හා විධිනත් සා්රනණය 
ප්රවර්ධාෙය ිරීතන; විපෙස්ගත ශ්රී ලාාිරකයන් විසින් ශ්රී ලාකාපේ කරවෙ ලබෙ කපය ජෙ ස හා 
ඇති තත්ත්වයන්  ් තිනත් ිරීතන; සපන ධාාෙය; සහ ී තිපේ කධිපතයය හා සාටුඳියාව 
ප්රවර්ධාෙය කරෙ වයාපෘති   

 
පෙරපට් ල පය ජිත ිළසේස් අතර සාකච්ඡා අපග ස්තු 06 වැල  න ෙ විපද්  කටයුතු 
අනාතයාා පේදී පැවැති අතර වැරබලෙ විපද්  කටයුතු අනාතය වසන්ත පස ොොයක නහතා 
ශ්රී ලාකා ල පය ජිත ිළසේපස  ොයකත්වය ෙැීතය  ප්රජාතන්්රවාදී කයතෙ  ් තිනත් ිරීතනට, 
සාටුඳියාව කන සේයට පගෙයමනට සහ කර්ථික සාවර්ධාෙය මඟාකර ගැී නට ශ්රී ලාකාව විසින් 
ගවෙ ලබෙ ිළයවර පනන්න ජාතයන්තර ප්රජාව සනඟ ශ්රී ලාකාව පවත්වෙ ක්රියාකාීත සහ 
ප්රගතිීලී සහසේබන්ධාතාව ඇතුළු කරුණු පරාසය්  පනටුදී සාකච්ඡාවට බඳුන් පකසේික  

විපද්  කටයුතු ප් කේ ප්රසාද් කාසේයවසේ නහතාෙ, විපද්  කටයුතු අනාතයාා ය ඇතුළු 
අනාතයාා  ිරටුපයක  ල ලධාාීතහූෙ වැරබලෙ විපද්  කටයුතු අනාතයවරයා සනඟ පනන 
සාකච්ඡාවට සහාගී ූයහ  

 

සිය ශ්රී ලාකා සාරාරය අතරතුර පඩරර්  නන්්රණ සභික පසොේනරුගා නහත්මිය ෙැපගෙටුර 

පමාපත් ස්විට්සර්ලන්ත සහය යටපත් ක්රියාත්නක වෙ වයාපෘති ෙැරමටනටෙ ිවයාය   

 

 
වියේශ වටයුතු රම ත ාශය 
යවොළඹ 

 
2018 රය ෝස්තු 07 අැනිද   


