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ස්විට්සර්නල්තය සහ ශ්රී ලංකාව අතර ඉහළ මට්ටවම් සම්බ්ධ්තා: වෙඩරල් ම්ී
ඉග්ව්ෂිවයෝ කැසිස්ව ශ්රී ලංකා ිවේශ ඇමතිවරයා අමතා සංවාදය පවත්වා ගැනීම
සඳහා රාජ්ය තා්ිකයි් එවයි

ස්විට්සර්නල්තය, වත්ම් අර්නුදය ිසඳීම සඳහා ශ්රී ලංකාව සමඟ ඉහළ මට්ටවම්
සාකච්ඡා දිගටම පවත්වාවගන යයි. හිටපු ස්විට්සර්නල්ත තානාපතිවරවයක් වන
වජ්ෝග් ෆ්රීඩ් ශ්රී ලංකාවට එවන බව දැනුම් දීම සඳහා වෙඩරල් ම්ී ඉග්ව්ෂිවයෝ
කැසිස්ව 2019 වදසැම්බර්න 18 වන දින තම ශ්රී ලංකා සමස්වථානිකයාවන ිවේශ ඇමති
දිව්ෂ් ගුණවර්නධ්න දුරකථනවය් ඇමතුවේය. වමම පළපුරුදු රාජ්ය තා්ිකයාවග්
නායකත්වය යටවත් වකාළඹ ස්විට්සර්නල්ත තානාපති කාර්නයාලවේ ආරක්ෂක
සිේිය පැහැදිලි කර ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත. ස්විට්සර්නල්ත වෙඩරල් ිවේශ
කටයුතු වදපාර්නතවම්්තුව (FDFA) සිය කාර්නය මණ්ඩලවේ වසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව
ඉතා වැදගත් යැයි සලකන බවත්, ඉදිරි කටයුතු වලදී වම්වා තහවුරු කිරීම ශ්රී ලංකා
බලධ්ාරී්වග් වගකීම බවත් කැසිස්ව මහතා අවධ්ාරණය කවේය.
ගුණවර්නධ්න මහතා සමඟ කළ දුරකථන සංවාදවේදී කැසිස්ව මහතා
ස්විට්සර්නල්තවේ ස්වථාවරය සැවකි් ඉදිරිපත් කවේය. වමම ආරක්ෂක සිේිය
ස්විට්සර්නල්ත තානාපති කාර්නයාලවේ වේශීය කාර්නය මණ්ඩල සාමාජිකයාවග්
වසෞඛ්යයට දැඩි වලස බලපා ඇත. වස්වවා වයෝජ්කවයකුවග් කාර්නයභාරය තුළ,
වෙඩරල් ිවේශ කටයුතු වදපාර්නතවම්්තුව (FDFA) සිය කාර්නය මණ්ඩලවේ සියලු
වදනාවග්ම වසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව සඳහා ප්රමුඛ්ත්වය වදයි. එවහයි් සිේියට
සම්බ්ධ් තානාපති කාර්නයාල වස්වවකයා ද ඇතුළුව වෙඩරල් ිවේශ කටයුතු
වදපාර්නතවම්්තුවේ (FDFA) කාර්නය මණ්ඩලවේ වසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව සහතික
කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා බලධ්ාරී් වගකිව යුතු බව කැසිස්ව මහතා සඳහ් කවේය.
ඇයවග් වසෞඛ්ය තත්වය කිසිදු ආකාරයකි් සැලකිල්ලට වනාවගන අදාළ වේශීය
වස්වවකයා නඩු ිභාගයට වපර රඳවා තබා ගැනීමට මවේස්වරාත්වරයා ගත් තීරණය
පිළිබඳව ද කැසිස්ව මහතා සිය කණගාටුව ප්රකාශ කවේය. එබැි් මානුෂීය වේතූ්
මත ඇය වරෝහලක් වැනි වඩාත් සුදුසු ස්වථානයකට මාරු කරන වලස ඔහු
ගුණවර්නධ්න මහතාවග් ඉල්ලා සිටිවේය. සිය තානාපති කාර්නයාල කාර්නය මණ්ඩලවේ
වසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව සම්බ්ධ්වය් ශ්රී ලංකා බලධ්ාරී් වගකිව යුතු බව
ස්විට්සර්නල්තය සලකයි.

වබාවහෝ අවධ්ානයට ලක්ී ඇති වමම නඩුවේදී නීතිවේ ආිපතයය පිළිග්නා
රටක් වලස ශ්රී ලංකාවේ කීර්නති නාමය අවදානමට ලක්ව ඇති බව වකාළඹ
ස්විට්සර්නල්ත තානාපති හැ්ස්වීටර්න වමාක් මහතා අඟහරුවාදා ශ්රී ලංකා
නීතිපතිවරයා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවේදී අවධ්ාරණය කවේය.
පලදායී ිසඳුම් වසායමි්
ගුණවර්නධ්න මහතා සමඟ කළ දුරකථන සංවාදවේ දී කැසිස්ව මහතා වප්වා දු්ව්,
වමම සිේිය පිළිබද පුළුල් මාධ්ය ආවරණයත්, පුේගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීවම්
ක්රමවේදයක් වනාමැතිකම, සහ වමම නඩු ිභාගවේ ප්රතිඵල පිළිබඳ පූර්නව
නිගමනවලට එළඹී කරන ප්රසිේධ් ප්රකාශත් ස්විට්සර්නල්ත තානාපති කාර්නයාලවේ
කාර්නය මණ්ඩලවේ ආරක්ෂාවට තර්නජ්නයක් වූ අතර, වදරට ඒකාබේධ්ව වමම
සිේිය ිසඳා ගැනීමට අවශය ිශ්වාසය හා රහසයභාවයද දුර්නවල කර ඇති බවයි.
පළපුරුදු රාජ්ය තා්ිකවයකු හා හිටපු තානාපතිවරවයක් වන වජ්ෝග් ෆ්රීඩ්
මහතා වකාළඹට එීමට කටයුතු කවල් ස්විට්සර්නල්තය, ශ්රී ලංකා බලධ්ාරී් සමඟ
වමම සිේිය පැහැදිලි කර ගැනීමට උන්දු වන නිසාවව් බව කැසිස්ව මහතා
අවධ්ාරණය කවේය.
ෆ්රීඩ් මහතා ශ්රී ලාංකික බලධ්ාරී් සමඟ සාකච්ඡා මාර්නගවය් එළඹිය හැකි
ිසඳුම් ගැන වසායා බැලීමට අවේක්ෂා කරන අතර, එමඟි් ස්විට්සර්නල්ත
තානාපති කාර්නයාලයට සහාය ලබා වදනු ඇත. රාජ්ය තා්ික මට්ටමි් වමම
අතිවර්නක සම්බ්ධ්තාවේ අරමුණ ව්ව් ස්විට්සර්නල්තය සහ ශ්රී ලංකාව අතර
ඇති ිශ්වාසවේ පදනම ශක්තිමත් කිරීමයි.
කැසිස්ව මහතා සමඟ කළ දුරකථන සංවාදවය් පසුව ගුණවර්නධ්න මහතා අද වමාක්
මහතා සහ ෆ්රීඩ් මහතා හමුී ිසඳුමක් වසීවම් අරමුණි් සාකච්ඡාවක්
පැවැත්වූවේය. ස්විට්සර්නල්ත තානාපතිවරු අවධ්ාරණය කවේ වමම සිේිදී
නිර්නවදෝෂීභාවය පූර්නවානුමානය කිරීවම් මූලධ්ර්නමය අදාළ වන බවත්, තානාපති
කාර්නයාල කාර්නය මණ්ඩලවේ වසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව ප්රමුඛ් වන බවත් ය.
ස්විට්සර්නල්තය ශ්රී ලංකාව සමඟ සමීප සබඳතා පවත්වාවගන යාමට
බලාවපාවරාත්තු වන අතර ශ්රී ලංකාවේ ඉදිරි ගමනට අවශය සහවයෝගය ලබා දීමට
අවේක්ෂා කරයි.

