
මාධ්ය නිවේදනය  

එක්සත් නඅරාබි නඑමීර් නරාජ්යේේ  නිදේශ  නටයුතු  නස  නජ්ා්යන්ත්ර නස ේ  ිත්ා  නිළිබඳ  නඅමා්ය න

ේෙයික් නඅබ්දුල්ලා නබින්ත නසේේ ඩ් නඅල් නය න්ත නම ්ා නශ්රී නලාටාේද නසාරාර  නටරයි 

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයයේ  ිදයශ  ටයුතු  සහ ජා්යන්ත්ර සහයග ිත්ා  ිළිබඳ අාා්ය 

ේෙයික් න අබ්දුල්ලා න බින්ත න සේේ ඩ් න අල් න ය න්ත ාහ්ා සිග ආසිගානු සංචාරයේ  එක් ිළග රක් 
  යගන්ත අද දින ශ්රී කංටා ය ඳිණියේයේ ගව ිදයශ  ටයුතු  රාජය අාා්ය  සන්ත් 
යසේනානාගට ාහ්ා ිදසින්ත අාා්ය අ්  නගන්ත ාහ්ා ඳ්ඩාාරනාගට ජා්යන්ත්ර ුව න්ත 
ය්ොටුයඳොයළේදී ිළිබගනු කිබියේව  

සිග සංචාරග අ්රු ර අාා්ය අ්  නගන්ත ාහ්ා ජනාිපඳි  ෛා්රීඳාක සිසේයසේන සහ 
අග්රාාා්ය රිල්  ිද්රාසිංහ ගන ාහත් ුනන්ත ඳිහිදුටු අ්ර ිදයශ  ටයුතු  අාා්ය ි කක් 
ාාරඳන ාහ්ා සාඟ ශිදඳාර් ්වීග සාටච්ඡා ඳි ිත්වීගව  

ශ්රී කංටා  සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයග අ්ර යශ ඳාකන ටයුතු , ය යළ ටයුතු  සහ 
ආයග ජන අ ස්ථා යාා ශිදඳාර් ්ිදට රැස්වීයේදී සාටච්ඡා ය ඳඳුන්ත යටසේයේව යදරය අ්ර 
සඳ්ා ් දුරයත් පුළු්  ටරන, සංස්ටෘි ට සහයග ගී්ා   ක්ි ාත් කිරීා සහ එක්සත් 
අරාබි එමීර් රාජයයේ  යසේ ග ටරන ශ්රී කාංකිටගන්තයර රැකිගා අයේක්ෂා න්ත සේඳන්තධ 
මුකිළරීේ රැසටය අාා්ය ුන යදඳළ එටඟ්ා  ඳළ ටළහව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයයේ  
ආයග ජටගන්තය ශ්රී කංටායේ ආයග ජනග ටරන යකසය ශ්රී කංටා  ඇරුතේ ටයළේගව 
ිදය ේෂයගන්තා, ඉන්තදිගානු සාගරයේ  සාමුද්රීග යක්න්තරස්ථානගක් යකස ඉදිසේගය ඒාය ්ාන්ත 
දරන ප්රගත්න කය සහයග ගග කඳා යදන ගිත්ක ඳහසුටේ  යාඳෘි  ක යාා ආයග ජන සිදු 
ටරන යකස ශ්රී කංටා  ආරාධනා ටයළේගව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයයේ  යසේ ග ටරන           
ශ්රී කාංකිට ගෘහ යසේ ට යසේිදටා න්ත සේඳන්තධ ගියලු කය ිදසිඳුේ යසවීයේ සංසදගක්  න   
ශ්රී කංටා-එක්සත් අරාබි එමීර් රාජය ඒටාඳශධ යටොණිසයේ යද ිිල  යග ළළඟ  සයර් 
යටොළඹදී ඳි ිත්වීාය තීරණග ටළ අාා්ය ුන යදඳළ,  ිතනාටේ එටු  ටරන කද ශ්රී  
කාංකිට ිලෂ්ඳාදන කය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයයේ  ය යළයඳොයළහි  ිඩි ඉා ප්රස්ථා 
කඳාගිනීා ඇු ළු ආර්ථිට සහයග ිත්ා  සේඳන්තධ ක්යෂේත්ර ිළිබඳ  සාටච්ඡා ටළහව 2020 
ඔක්ය් ඳර් 20  ිිල දින සිය 2021 අයප්රේ්  10  ිිල දින දක් ා ඩුඳායි නගරයේ  ඳි ිත්ය න 
එක්ස්යඳ  2020 ප්රදර් නගය ශ්රී කංටා  සහගාගී  න ඳ  අාා්ය ාාරඳන ාහ්ා ස්ථිර 
ටයළේගව  

යටොන්තසිුතකර් ටයුතු  සහා ඒටාඳශධ ටණිටු ක් ස්ථාිළ් කිරීා සේඳන්තධයගන්ත  න  
අ යඳ ධ්ා ිතිදසුාටය සහ යර්ුව ටයුතු  සේඳන්තධ සහයග ිත්ා  හා අයනයොන්ත ග සහාග 
සේඳන්තධයගන්ත  න ිතිදසුාටයද අාා්ය ුන යදඳළ අත්සන්ත ්ිූහහව  

අාා්ය අ්  නගන්ත ාහ්ායර නාගටත් යගන්ත ුතත් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජය ිලයග ිත් 
ිළසේසය ශ්රී කංටායේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජය ්ානාඳි  අ්දදු් හමී්  අ්  මු් කා, ිලයග ජය 
ටාර්ග ා්ඩාක ප්රධානී ාක්ටුේ අ්  ාක්ටුේ, ිදයශ  අාා්ය ටාර්ගාකයේ  ාාධය අං  ප්රධානී 
ජාා්  අ්  සු යිදි, සහ එරය ිදයශ  ටයුතු  අාා්යාං යේ  ඳයහිර ආසිගා අං යේ  ය් ිිල 
ය් ටේ ාාර්ගේ අසිසී ගන ාහත්ා ාහත්මීහු ඇු ළත් වූහව  

ිදයශ  අාා්ය ි කක් ාාරඳන ාහ්ා සාඟ ිදයශ  ටයුතු  රාජය අාා්ය  සන්ත් 
යසේනානාගට ාහ්ාද, ිදයශ  ටයුතු  අාා්යාං යේ , ිදයශ  රැකිගා අාා්යාං යේ , ශ්රී කංටා 
ිදයශ  රැකිගා ිලුතක්ි  ටාර්ගාං යේ ,  ායේජ යදඳාර්්යේන්තු යේ සහ යර්ුව 
යදඳාර්්යේන්තු යේ යජයෂ්න ිලකධාරීහුද ශ්රී කංටා ිලයග ිත් ිළසේසය අගත් වූහව  

 
ිදයශ  ටයුතු  අාා්යාං ග 
යටොළඹ 
2017 යනො ිේඳර් 18  ිිලදා  


