ශ්රී ලංකාවෙන් 40 වෙවෙකුවෙන් යුත් වෙළඳ දුත පිරිසක්
ෙරු විවේශ කටයුතු නිව ෝජ්ය මාාතය නිව ෝාාල් වෙවේරා ාහතා
සාෙ ඊශ්රා ලවේ සාේථක ෙයාොරික සංරාර ක...........
විදේශ කටයුතු නිද ෝජ්ය මාත්ය ගරු නිද ෝාතල් දෙදේරත ාහ්තදේ ප්රධාතත්වයද ් ශ්රී ලංකතදේ රතජ්ය
නිලධාතරි් ඇතුළු ප්රධාතත යයතෙතරික ්

දෙදතකුදග් යු්වදයළෙ දු් පිරිසක් ෙසුගි ජුනි ාස 25, 26 හත

27 ත දිත ්හීදී ඊශ්රත ලද දයලෙ දු් දාදහයරක නිර් වුහ. එා දු් පිරිස ඊශ්රත ලද ප්රධාතත යයතෙතරික
සාතගාක් යත එල්.ආේ.සාතගා, ඊශ්රත ලය - ආසි තනු යතණිජ් ාණ්ඩල ඇතුළු ඊශ්රත ල් යයතෙතරික ් සාග
සංචතරක, ්තක්ෂණික, ජ්ල හත බලශක්ති, වයෙය, කෂිකකතේිකක, දි රකිරි, ාල්, දි ා්ති හත ාැණික්, ආභරණ,
රබේ, මධායතෙත හත ිකනිස්බල සැෙයුා තතදී ක්දෂේත්ර ස්බබ්ධාද ් සතක්ඡාත ෙැයැ්වවුහ.
දාහිදී ගරු නිද ෝජ්ය ඇාතිතුාත ඊශ්රත ලද

විදේශ කටයුතු නිද ෝජ්ය මාත්ය ට්සතහි හද්ේබි ාැතිතුාත

සාග සතේථක ේවී ෙතේශ්වික සතක්ඡාත ෙය්වයත ලදී.
දාා දයළඳ සංචතර ඊශ්රත ලද ශ්රී ලංකත ්තතතෙති කතේ තල ාගි් විදේශ කටයුතු මාත්යතංශ , ශ්රී ලංකත
මෙත ත සංයේධාත ාණ්ඩල , ඊශ්රත ලද

එල්.ආේ. සාතගා හත ඊශ්රත ල - ආසි තනු යතණිජ් ාණ්ඩලද

සංවිධාතතද ් සතේථකය ෙය්වයත ලෙ ම්ර දාා සංචතරද

සංවිධාත ක ගරු ්තතතෙති සර්ව විදේසිංහ

ාැතිතුාතදේ නිල නියදසේදී දු් පිරිසට හත යයතෙතරික ප්රජ්තයට ස්බභතෂත ක්ෙ ෙැයැ්වවිණි.
මති සතේථක දාා සංචතර

පුරතා ශ්රී ලතංකික යයතෙතරිකයි්ට ඊශ්රත ල යයතෙතරික ් සාග සතක්ඡාත

ෙැයැ්වවීාට්ව ෙේද ෂණ ාධායස්ථතත හත ක්බහල් තැරඹීාට නිරීක්ෂණ චතරිකත සංවිධාතත කර තිබුණි.
දිත දෙකක යයතෙතරික සළුළුය එල්.ආේ.සාතගා හත ඊශ්රත ල - ආසි තනු යතණිජ් ාණ්ඩලද

සංවිධාතතද ්

ෙැයැ්වවුණු ම්ර ඊට සාගතමීය ඓතිහතසික, ආගිකක හත ්තක්ෂණික ආ ්ත තැරඹීාටෙ මයස්ථතය් සලසත
තිබුණි.
ආද ෝජ්ත ාණ්ඩලද

සභතෙති ආචතේ

ලක්ෂ්ා් ජ් වීර ාහ්ත, ශ්රී ලංකත ාහබැංකු නිද ෝජ්ය මධිෙති

ආචතේ ත්ෙලතල් වීරසිංහ ාහ්ත හත ඊශ්රත ලද ඉහල ්ලද

්තක්ෂණික යයතෙතරික ් දාා යැඩළුළුයට

තත ක්වය දීා විදශේෂ සිේධි කි.
එදා්ා, ෙසුගි යසදේදී 21 දෙදතකුදග් සා්වි් ඊශ්රත ලී යයතෙතරික දු් පිරිසක් හත දෙොදුරතජ්ය ාණ්ඩල
සළුළුයට දු් පිරිසක් ශ්රී ලංකත ්තතතෙතිතුාතදේ ප්රධාතත්වයද ් සහභතී  ූ  ම්ර ද්බ යසදේ කක්ද්ෝ්බබේ
ාතසද ෙ යයතෙතරික ් 5 දෙදතකුදග් යු්ව දයළඳ දු් පිරිසක් ශ්රී ලංකතයට ෙැිකණීාට නි ික්ය ඇ්.

ගරු ්තතතෙති සර්ව විදේසිංහ ාැතිතුාත යැඩසටහත ආර්බභ කරික්......

ගරු ්තතතෙති සර්ව විදේසිංහ ාැතිතුාත, ද්ෙතල ්තතතෙතිතුාත, හත L.R. සාතගද්බ සභතෙතිතුාත.........

ෙළළු දිත L.R. සාතගා සංවිධාතත කල රැස්වීද්බ ක්රි තලීලීය සහභතී ූ  දයළෙ දු් පිරිස......

