
ශ්රී  ලංකාව හ ලං   ලංනහසියුලාක හ, ලංසමීප ලංද්විප ර්ශ්විව ලංසබඳත  ලංඇති ලංවර ලංගැනීමට ලංඑවඟනහයි 

වෙනිසියුලා ව ොලිවේරියානු ජනරජය හා ආසියානු රටෙල් අතර සමීප සහවයෝගීතාෙ ප්රරේධනනය ිරීම  

සඳහා නිරත වූ ආසියානු සංචාරයක වකොටසක් ෙශවයන්, වෙනිසියුලාවේ ආසියාෙ,  ැද වපරදිග සහ 

ශාන්තිකර සාගරය අෙට රටෙල් පිළි ඳ විවේශ කටයුතු  පිළි ඳ උප අ ාත  ූබ න් ාාරිවයෝ ව ෝීනනා 

 හතා 2019 අවගෝස ලතු 24 - 28 දින ෙලදී ශ්රී  ලංකාෙට පැණියේවය ය. 

ව   වෙනිසියුලාවේ විවේශ කටයුතු පිළි ඳ උප අ ාත ෙරයා, අවගෝසලතු 27 ෙැනි දින විවේශ කටයුතු 

අ ාත ාංශවය දී විවේශ කටයුතු පිළි ඳ රාජ  අ ාත  ෙසන්ත වසේනානායක  හතා ස ඟ නිල 

සාකච්ඡා පැෙැත්වීය. එහිදී වදරට අතර සමීප සහවයෝගීතාෙ ඇති කර ගැනී  සඳහා අනුග නය කළ 

යුතු ෙැාපිළිවෙළ පිළි ඳෙ වදපා්ධශලෙය  සාකච්ඡා කළහ. 

වදරවේ  අවන ොන  යහපත උවදසා ෙයුසහාත් ක සංොදයක් ඇති කර ගැනී ට සහ ේවිපා්ධශලවික 

ස ඳතා ෙැඩි දියුණු ිරීම ට ඉා කා සැලවසන විවේශ කටයුතු අ ාත ාංශ වදක අතර වේශපාලන 

උපවේශන යාන්ත්රළණයයක් සකසලකර ගැනී  සඳහා වකුම්පපත් ිවවිුම ක් පිළි ඳෙ සාකච්ඡා පෙත්ෙන 

ලදී. තෙද, ශ්රී  ලංකාෙ හා වෙනිසියුලාෙ අතර නිල සංචාර සඳහා පහුමක්ප සැලසීව්ප අරමුයේන් 

රාජ තාන්්රිණක හා වසේො විවේශ ග න්  ලපත්රළ හිණියන් වීසා  ලපත් ල ා ගැනීව න් නිදහසල ිරීම  

පිළි ඳෙ වකුම්පපත් ිවවිුම ක් ස්ප න්නවයන් ද ශ්රී  ලංකා පා්ධශලෙය ස ඟ සාකච්ඡා පෙත්ෙන ලදී. 

ලතින් ඇ රිකානු කළාපය වකවරහි ශ්රී  ලංකාෙ ෙැඩි අෙනානයක් වයොමු කරන  ෙ ව   රැසලවී  

අතරතුර දී අෙනාරණයය කරන ලද අතර වදරවේ වෙළඳ හා ආ්ධථික සහවයෝගීතාෙ ව න්  

පුේගලාන්තර ස ඳතා අලුත් කර ගැනී  සහ පුළුල් කර ගැනී  සඳහා වූ ඉදිරි සැලැසල ක් සැකසී ට 

වදරවේ  ඇප කැප වී  ප්රරකාශ කරන ලදී. 

වෙනිසියුලා ව ොලිවේරියානු ජනරජවය රජයට  සහ එහි ජනතාෙට ජනාධිපති ම ත්රීරපාල  සිරිවසේන 

 ැතිතු ා ුම  පැතු්ප පිරින න  ෙ රාජ  අ ාත  වසේනානායක  හතා ව හිදී දන්ො සිටිවය ය. ශ්රී  

ලංකාෙ ආර්පභක සා ාජිකවයකු ෙන වනො ැදි ජාතීන්වේ ෙ ාපාරවය (NAM) ේධත ාන 

සභාපතිත්ෙය උුමලනු ල න්වන් වෙනිසියුලාෙ විසිනි.  

විවේශ වල්ක්ප රවිනාථ ආර්ය්බක සිංහ  හතා සහ විවේශ අ ාත ාංශවය වජ ෂ්ඨලන නිලනාීමහු ද රාජ  

අ ාත  ෙසන්ත වසේනානායක  හතා ස ඟ පැෙති ව   රැසලවී ට එක් වූහ. ශ්රී  ලංකාෙ සඳහා ස ගාමීෙ 

අක්ත ගන්ො ඇති නෙදිල්ලි නුෙර පිහිටි වෙනිසියුලාවේ තානාපති කා්ධයාලවය අ ාත  උපවේශක 

වනසලට්ධ එන්ීමක් වලෝවපසල  හතා ද උප අ ාත  ව ොීනනා  ැතිතු ා ස ඟ ව   සංචාරයට එක් විය. 

 

 

විවේශ කටයුතු අ ාත ාංශය 

වකොළඹ 

2019 අවගෝසලතු 28 ෙැනි දින 


