
විදේශ කටයුතු රාජ්ය මාා්ය, ගරු වසන්් දසේනානායක ාහ්ා 

වසන්ත සසේනානායක මහතා 2017 ජූනි මාසසේදී විසේශ කටයුතු රාජ්ය අමාතයවරයා සසස ත්කකරු  සබිණි. 

2010 වසසේදී තාේලිසේන්තුවට පිවිසි සසේනානායක මහතා, එක්ස්ක ජ්ාතික තක්ෂය විසින්  2014 වසසේදී වනජීවී 

හා ක්රීඩා ා නිසය්ජ්ය අමාතයවරයා සසස ත්ක කරු  සබීයය. සමම විෂය තයය තුළ, තාරිසරික හා වනජීවී ගබටලු, 

විසශේෂසයන්ම නීති විසර්ධී ස්ක්කව දඩා යම, වන විනාශය සහ නීති විසර්ධීව අලි තබටවුන් විකිණීම ආදී ගබටලු 

සේබන්ධසයන් සක්රීය සසස රියාමාේග සකසක් ු ව විසින් ගන්නා සදී.  

උතුරු මබද තළාස්ක සතොසළොන්නරුව දිස්ත්රික්කසයන් මනාත ්න්ද 75, 000 කට වබඩි සංඛ්යාවක් සබාගනින්න් 2015 

වසසේදී යළි තාේලිසේන්තුවට ස්කරී ත්කවූ ු ව,  වාරිමාේග හා ජ්ස සේත්ක කළමනාකරණ නිසය්ජ්ය අමාතයවරයා 

සසස ත්ක කරු  සබිණි. සතෞරාික වාරිමාේග ජ්ාසයන්සගන් බ වතරය පුනරු්කයාතනය කිරීමද ඇතුළ්කව, 

වාරිමාේග හා ජ්ස සේත්ක කළමනාකරණ ක්සෂේත්රසේ වයාතිති සකසක ු ව සතරමුණ සගන කටයුතු කසළේය.  

සසේනානායක මහතා ජ්ාතික සසොතසකයි මණ්ඩා සය, ජ්ස සේත්ක මණ්ඩා සය සහ ජ්නතා සතොසහොර  සමාගම යන රාජ්ය 

මණ්ඩා සවස සභාතතිවරයා සසස කටයුතු කර ඇති අතර, වේතමානසේ ු ව නිසය්ජ්නය කරන දිස්ත්රික්කසේ  

දිස්ත්රික් සංවේධන මණ්ඩා ස සභාතතිවරයා වශසයන්ද කටයුතු කරයි.  

සකොළඹ ශාන්ත සත්මස් කනිෂ්ට විදුහසසන් මූලික අධයාතනය හබදූ ඔ ු ව එ දී නායක්කව හබකියා ප්රදේශනය 

කරන්න්, විදුහසේ ප්රධාන ශිෂය නායක තදවිය ද සහබවීමට සම්ක විය. නීති අධයාතනය හබදූ ඔ ු ව 1995 දී එක්ස්ක 

රාජ්ධානිසේ බකිංහබේ විශ්ව විදයාසසයන් නීතිසේදී උතාධියද, ශ්රී සංකාසේ සකොතසාවස ආරක්ෂක විශ්ව 

විදයාසසයන් නීතිය පිළිබඳ ශාස්ත්රතති උතාධිය ද  න්කර ග්කස්කය.  

ශ්රී සංකාසේ ප්රයම අ්ාමාතය මහාමානය ී.. ඇස්. සසේනානායක මබතිතුමන්සේ මී මුණුපුරා ද වන ු ව  ටපු 

අ්ාමාතය ගරු ඩා ්ලලි සසේනානායක මබතිතුමාසේ මී ඥාති පුත්රයා ද සේ.  

ස්වකීය රාජ්කාරී කටයුතුවලින් තරිබා රව, පුමතිරිභාවය සේබන්ධ අයිතිවාසිකේ සහ කාන්තාව සවිබසගබන්වීම 

පිළිබඳව සක්රීයව හඬ නගා ඇති සසේනානායක මහතා,  විසදස්ගත  ශ්රී සාංකිකයන් සේබන්ධ රියාකාරකේ විෂසය  

මහ්ක උනන්දුවකින් කටයුතු කර ඇත. දුේසකොළ හා මධයසාර කේමාන්ත ීමමා කීරීම සඳහා ද මූතකදී හඳුන්වාදුන් 

දුේවබටි අසුරණවස  ඔතමය අවවාද සටහන් කිරීම වබනි දබඩි නීති රීති හඳුන්වාදීම පිිස ද සසේනානායක මහතා 

සක්රීය සසස දායක වී තිස . සතොසළොන්නරුව දිස්ත්රික්කසේ ්ාමීය ප්රසේශයන්   සනීතාරක්ෂක වයාතිති රියා්කමක 

කිරීමට ද ු ව කටයුතු කර ඇති අතර, ඊට සතොදු වබසිකිළි ඉදිකිරීම සහ පිරිසිදු තානීය ජ්ස තහසුකේ තහවුරු කිරීම ද 

ඇතුළ්කසේ.   

 

 

 


