
 විදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශදේ දේකම්  

 ප්රසාාේ කාරියවසාම් මහත්ා 
  
විදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශදේ ද්කප් රසාාේ කාියවසසාප් මතත්ා 017  අදස සාතතු මසා 7  සනි  ින  සිව 
ත් තුදෙහි සනඩ භාෙ සත්දත්ව. දමම ත් තුෙට පත් කෙනු ලනබීමට දපෙ ඇමියකා එක්සාත් ජ පදදේ ශ්රී 
ලාංකා ත්ා ාපතිසෙවා ( 0174 ජූලි මාසාදේ සිට 017  අදස සාතතු දක්සා ) සශදවන්ද, සාමසාමීස අක්ත් 
සන්සනු ලනබ ට්රිි ඩන හ තා දට බනදස  හි ශ්රී ලාංකා මත දක මසාාියසාතසෙවා දලසාද දසායසව කක කාියවසසාප් 
මතත්ා  දමක්සිදක දේ ශ්රී ලාංකා ත්ා ාපති ධුෙව සාඳතාද  ප් කෙනු ලනබ තිබිණි. දස ෂින්ටන් නුසෙ පිහිටි, 
ඇමියකානු ොජවන් පිළිබඳ සාාංවිධා දේ ි ත් ි ීකක්ෂකසෙවා දලසාද කාියවසසාප් මතත්ා කටයුතු 
කදකයව.  
 
7987 සසාදේදී ශ්රී ලාංකා විදේශ දසායසවට බනඳුණු කාියවසසාප් මතත්ා,  7983 සිට 798  දක්සා ජිනීසා 
නුසෙත්, 7989 සිට 7990 සසාෙ දක්සා ියවාේ නුසෙත්, 799  සිට 7998 දක්සා දස ෂින්ටන් නුසෙත්, 7998 
සිට 0117 දක්සා  සින්ලි නුසෙත්,  නසත් සෙක් 0117 සසාදේ සිට 0114 දක්සා ජිනීසා නුසෙත්, 011  සිට 
0118 දක්සා ි ේදව ේක් නුසෙත් 0119 සිට 0174 දක්සා වළිත් සෙක්  සින්ලි නුසෙත් පිහිටි ශ්රී ලාංකා තත් 
මණ්ඩලසල දසායසව කදකයව.  
 
0119 සසාදේ සිට 0174 දක්සා ඉන්ිනවාදේ  සින්ලි නුසෙ ශ්රී ලාංකා මත දක මසාාියසාතසෙවා දලසා කටයුතු 
කක ඒ මතත්ා, ඒ තා සාමසාමීස භූත්ා දේ සාත ඇෆතසි සාතථා දේ ශ්රී ලාංකා ත්ා ාපතිසෙවා දලසාද 
සාමසාමීස අක්ත් සන්සනු ලනබ තිබිණි.  
 
7998 සසාදේ සිට 0117 සසාෙ දක්සා ඉන්ිනවාදේ ි දව ජ ශ්රී ලාංකා මත දක මසාාියසාතසෙවා සශදවන් රසාාේ 
කාියවසසාප් මතත්ා කටයුතු කෙනු ලනබුදේ ත්ා ාපති ි ලව දෙමිි . 0117 සසාදේ සිට 0114 සසාෙ දක්සා 
ජිනීසාහි එක්සාත් ජාතීන් සාඳතා වූ  ශ්රී ලාංකා ත්ා ාපති සාත ි ත් ි දව ජිත්සෙවා සශදවන් කටයුතු කක ඒ 
මතත්ා ඊට සාමසාමීස සාතවිට්සාේලන්ත්දේ ශ්රී ලාංකා දක න්සා් දජ ෝ ධුෙවද, ජී - 7  සාාංවිධා දේ ශ්රී 
ලාංකා ොජ  ාවකවාදේ දපෞේසලික ි දව ජිත් ධුෙවද දනීකව. සතිකානු ොජදේ ශ්රී ලාංකා 
ත්ා ාපතිසෙවා සශදවන්ද කාියවසසාප් මතත්ා සාමසාමීස අක්ත් සන්සනු ලනබ තිබිණි. සතිකානු ොජදේ ශ්රී 
ලාංකා ි දව ජිත්වා සශදවන් ඔහුදේ දසායසව ඇසයීමට ලක් කෙමින්, අති උතුප් දදසනි  ජුසාප් පාවුළු 
පාප්සතන්දසාය විසින් " ග්රෑන් හ දර සාත ඔෆත ද ඕඩේ ඔෆත දසායන්ට් දග්රසිය ද දග්රයට්" ව  දසෞෙස ාමව  ඔහුට 
පිිය මනු ලනබීව.  
 
ි ේදව ේක් නුසෙ එක්සාත් ජාතීන් සාඳතා වූ ශ්රී ලාංකා ත්ා ාපතිසෙවා සාත ි ත් ි දව ජිත්සෙවා සශදවන්ද 
දසායසව කක කාියවසසාප් මතත්ා ඊට සාමසාමීස ජනදමයිකාදේ සාත බතාමාසාතහි ශ්රී ලාංකා මත දක මසාාියසාත 
ධුෙදේද, චිලී සාත දක දල ප්බිවාස ව  ෙටසල ශ්රී ලාංකා ත්ා ාපති ධුෙදේද  කටයුතු කදකයව. 
 
විදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශදේ එක්සාත් ජාතීන්දේ සාත ද  බනඳි ජාතීන්දේ සාපාෙ අාංශව, දේශපාල  
කටයුතු, පියපාල , ආේථික කටයුතු ව  අාංශසල දසායසව කෙ ඇති ඔහු අමාත්ාාංශ ද්කප්සෙවාදේ 
විදශයෂ සාතාවක දලසාද කටයුතු කෙ ඇත්. දකුණු ආසිවා කටයුතු පිළිබඳ අාංශදේ අධක්ෂ ධුෙව දතබවූ 
ඔහු, විදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශදේ රචාාෙක අාංශදේ අධක්ෂ ධුෙදේ කටයුතු කෙමින්, අමාත්ාාංශදේ 
ි ල රකාශකවා දලසාද කටයුතු කදකයව. ි ේදව ේක් හි ත්ා ාපති ධුෙවට පත් කිීකමට දපෙ විදේශ 
කටයුතු අමාත්ාාංශදේ ආේථික කටයුතු අාංශදේ අධක්ෂ ජ ෝසෙවා දලසා කටයුතු කක ඒ මතත්ා, එහි 
අතිදේක ද්කප්සෙදවකු දලසාද දසායසව කෙ තිදේ.  සින්ලිදේ ොජකාීක කටයුතු භාෙසනනීමට දපෙ 
විදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශදේ දකුණු ආසිවා කටයුතු, පියපාල  සාත බහුපාේශතවීව කටයුතු අාංශ භාෙ 
අතිදේක ද්කප්සෙවා  දලසාද  දතදත්ම ක්රිවා කදකයව.  
 



ජිනීසා නුසෙ පනසති එක්සාත් ජාතීන්දේ මා ස හිමිකප් දක මිසාදප්  3 සනි ,  4 සනි  සාත    සනි  
සානසිසාෙවන්හි ශ්රී ලාංකාස ි දව ජ ව කක අනුක්ප ි දව ජිත්සෙවා වූ කාියවසසාප් මතත්ා මා ස 
හිමිකප් දක මිසාදප්    සනි  සාත  8 සනි  සානසිසාෙවන්ට සාතභාගී වූ ශ්රී ලාංකා ි ීකක්ෂණ ි දව ජිත් 
පිියදසාහි  ාවකත්සව දනීකව. ඔහු එක්සාත් ජාතීන්දේ මා ස හිමිකප් දක මිසාදප්  9 සනි  සානසිසාෙව 
ි දව ජ ව කක ශ්රී ලාංකා ි දව ජිත් පිියදසාය සාාමාජිකදවක්ද විව. එම සානසිසාෙදේ උපසාභාපති ධුෙවට 
දත්ීක පත්වූ ඒ මතත්ා, එහි රසාාියත් කාේවාාංශදේ සාාමාජිකදවකු දලසා කටයුතු කදකයව. 0117 සසාදේ 
ඩේබන්හි පනසති සේසසාදවට එදෙහි දල ක සාමුළුදේ රධා  කමිුවදේ උපසාභාපති ත් තුෙටද ඔහු දත්ීක 
පත් විව.  
 
0113 සසාදේදී සිවලුම සාාංරමණික ්රමිකවන් සාත ඔවුන්දේ පවු්සල සාාමාජිකවන්දේ අයිතීන් ුරැකීමදප් 
එක්සාත් ජාතීන්දේ කමිුවසට රසාාේ කාියවසසාප් මතත්ා දත්ීක පත් විව. කමිුවදේ සාමාෙප්භක සානසිසාෙදේදී 
සාභාපති ධුෙවට දත් ොසනනුණු කාියවසසාප් මතත්ා,  0118 සසාෙ දත්ක්ම එම ත් තුෙ දතබවීව. දත්සෙක්ම 
දමම කමිුවසට වළි දත්ීක පත්වූ ඔහු, 0107 දක්සා එහි දසායසව කිීකදප් සෙම හිමිකෙදස  තිදේ. 0114 
සසාදේදී මා ස හිමිකප් පිළිබඳ ගිවිුරප් මණ්ඩල සාභාපතිසරුන්දේ සානසිසාෙදේ සාත අන්ත්ේ කමිුව 
ැකසාතවීප්සල සාභාපතිසෙවා සශදවන් කාියවසසාප් මතත්ා දත්ීක පත්විව. අත්පත් කෙසනු ලනබූ භූමි රදේශසල 
සාසාව කෙ  පලසාතතී  ජ ත්ාසදේ සාත දසාුර අොබි ජාතිකවන්දේ මා ස හිමිකප්සලට බලපෑප් කෙ  
ඊ්රාවලදේ භාවිත්වන් පිළිබඳස විමේශ ව කිීකමට පත්කක, එක්සාත් ජාතීන්දේ විදශයෂ කමිුවදේ මුලුර  
011  සිට 0118 දක්සා කාියවසසාප් මතත්ා විසින් දත බස  ලදී.  
 
799  දී එක්සාත් ජාතීන්දේ මතා මණ්ඩල සානසිසාෙවට ුරළු අවි සාප්බන්ධදවන් ඉිනියපත් කක සාේත්ාස 
පිළිදවක කක විදශයෂඥයින්දේ කණ්ඩාවදප් සාාමාජිකදවකු වූ කාියවසසාප් මතත්ා, 0114 සසාදේදී 
ි ොයුධකෙණව සාත සාාංසේධ ව අත්ෙ සාප්බන්ධව පිළිබඳස එක්සාත් ජාතීන්දේ මතා මණ්ඩල සානසිසාෙවට 
සාේත්ා කක ොජ විදශයෂඥයින්දසන් සාමන්විත් එක්සාත් ජාතීන්දේ කණ්ඩාවදප්ද දසායසව කදකයව. 0116 
සසාදේ ජූලි මාසාදේ ි ේදව ේක් නුසෙ පනසති, නීතිවිදෙ ධී ුරළු අවි ආයුධ සාත සානතන්ලු අවි ආයුධ 
දසදකඳාම සනකනක්වීම, ඒසාට එදෙහිස  නගී සිටීම සාත මුලිනුපුටා දනමීම  පිණිසා වූ  සනඩසාටතදන් රසතිව 
සාමාදල චා ව කක, එක්සාත් ජාතීන්දේ සාමුළුදේ මුලුර ද ඔහු දතබවීව. ඉතක ව   ෂතටික 
ක්රිවාකාෙකප් සනකනක්වීම සාත අවිතෙණව පිළිබඳ ජාත්න්ත්ෙ දක මිසාදප් උපදේශක මණ්ඩලදේද 0118 / 
0119 සසාෙසලදී රසාාේ කාියවසසාප් මතත්ා දසායසව කෙ ඇත්. 0116 සසාදේදී එක්සාත් ජාතීන්දේ ආේථික තා 
සාමාජ කවුන්සිලදේ උපසාභාපතීත්සව ඉසිලූ ඔහු, එක්සාත් ජාතීන්දේ මතා මණ්ඩලදේ 60 සනි   
සානසිසාෙදේදී 011  / 0118 සේෂ සාඳතා වූ උප සාභාපතිසෙවා සශදවන් දත්ීක පත්විව. සාාංරමණව පිළිබඳ 
ජාත්න්ත්ෙ සාාංවිධා දේ  1 සනි  සාාංසත්සාෙ සානසිසාෙදේදී, 0117 සිට 0110 දක්සා කවුන්සිල 
සාභාපතිසෙවා දලසා කාියවසසාප් මතත්ා දත් ො පත්කෙ සනි ණි. 0110 සසාදේ ඩාදස සාත හි පනසති දල ක 
ආේථික සාමුළුදේ සාේෂික සානසිවද ඔහු ි දව ජ ව කදකයව.  සින්ලිව මූලසාතථා ව කෙසත් දස ලීව 
සාාංසේධ  ජාලදවහි මුලුර ද 0170 සිට 0173 දක්සා කාියවසසාප් මතත්ා විසින් දෙ  ලදී.  
 
රසාාේ කාියවසසාප් මතත්ා 79 4 සසාදේ මාේතු මසා 07 සනි  ින  උපත් ලනබීව. විසාතකදවකු ස  ඒ 
මතත්ාට  ිනවණිවක්  සාත පුත්රදවක් සිටිති.  


