
ජපන් විදේශ ඇමැති ටාද ෝ ද ොද ෝ මහතා  ශ්රී ක  ාදේ  නික ස චා ය  නි ත දෙයි 

 
ජඳානයේ වියේ කටයුතු අමාත්ය ටායර  යක යන  මශත්ා 2018 ජනලාරි මව 04 ලැනිදා සිට 06 
ලැනිදා දක්ලා ශ්රී ාකායන නි වාරාරයක නිරත් විය   
 
යමම වාරාරයේදී ජඳන් වියේ අමාත්යලරයා ජනාිපඳි  ෛම්රිඳා සිරියව න වශ අාමාත්ය 
රනිල් වික්රමසිාශ යන මශත්ලරුන් ශමුවී ජඳානයේ වශයය ගය ඇි ල ශ්රී ාකායන ක්රියාත්මක ලන 
වාලර්ධන ලයාඳිි ල  ප්රගි ය ිළිබඳල වාක්ඡාා කයෂ ය  යදරට අත්ර ඳලි න මිත්රශීලී  වශ සුශද 
වඳත්ා ිළිබඳල සිහිඳත් කෂ අමාත්ය යක යන  මශත්ා, ශ්රී ාකාල වම  ඇි  වාලර්ධන 
වශයය ගිත්ාල අඛණ්ඩල ඳලත්ලායගන යන ඳලට වශි ක විය  ඉදිරියටත් ශ්රී ාකායන යටිත් 
ඳශසුකම් වාලර්ධන කටයුතු වශා වශය ඳාදීමට ජඳන් රජයේ ඇි  අභිාය ිළිබඳලද අමාත්ය 
යක යන  මශත්ා යමහිදී වශන් කයෂ ය   
 
වියේ අමාත්ය ි ක් මාරඳන මශත්ා ජඳන් වියේ අමාත්යලරයා යලනුයලන් දිලා ය  ජන 
වාශයක් ඳැලැත්ව අත්ර එහිදී අමාත්යලරු යදඳෂ, ආයය ජන, යලයෂ වශ ආර්ථික, 
කිෂිකර්මාන්ත්, විදයා ශා ත්ාක්ණ යන අාල වශයය ගිත්ාල, ආරක්ාල වශ වමුද්රීය 
වශයය ගිත්ාල යමන්ම කාපීය වශ ඳහුඳාර්්වික වාවදලදී දක්ලන වශයය ගිත්ාල ප්රලර්ධනය 
කිරීම ඇතුළු අයනය නය ලයයන් ලැදගත් කරුණු වාක්ඡාාලට ඳඳුන් කෂශ  යදරයේ යලයෂ 
වශ ආර්ථික වාලර්ධනය වශා ලරායන් එකියනක ශා වම්ඳන්ධවීයම් ලැදගත්කමද යමහිදී 
අමාත්යලරු යදඳෂ අලධාරණය කෂශ  යමම දිලා ය  ජන වාශයට විය  ලයාඳිි  අමාත්ය 
ආරාර්ය වරත් අමුණුගම, ආඳදා කෂමනාකරණ අමාත්ය අනුර ්රියදර්න යාඳා, ලැවි ක කර්මාන්ත් 
අමාත්ය නවීන් දිවානායක වශ වියේ කටයුතු අමාත්යාායේ යල්කම් ප්රවාේ කාරියලවම් යන 
මශත්ලරුද වශ ාගි වශ  
 
2018 ජනලාරි 08 ලැනිදා සිට 10 ලැනිදා දක්ලා යකයරන ජඳාන - ශ්රී ාකා ඳාර් කයම්න්තු මිත්රත්ල 
ී ගයේ ශ්රී ාකා වාරාරයත්, 2018 ජනලාරි මව 25– 26 යන දිනල සිදුවීමට නියමිත් ජඳන් 
ලාණිජ ශා කර්මාන්ත් මණ්ඩ නියය ජිත් ිළරියව  ශ්රී ාකා වාරාරයත් වියේ අමාත්යලරුන් 
යදයදනායේ ිළිබගැනීමට ක්විය  ේවිඳාර්්වික වශයය ගිත්ාල වශ අලයඳ ධය ත්ලදුරටත් පුළුල් 
කිරීම වශා යමලැනි වාරාරල ඇි  ලැදගත්කමද ඔවුහු අලධාරණය කෂශ   

උතුරු යක රියාල වම්ඳන්ධයයන් ව එක්වත් ජාතීන්යේ ආරක්ක මණ්ඩ යය ජනා වම්මත් 
වම්පර්ණයයන් ක්රියාලට නැාවීයම් අලයත්ාල ිළිබඳලද වියේ අමාත්යලරු යදයදනා එක ත්ාල 
ඳෂ කෂශ    

 
වියේ කටයුතු අමාත්යාාය 
යක ෂඹ 
 
2018 ජනලාරි 05  
 

 


