
 
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර් යාලය 

ක ොළඹ 

ප්රවෘත්ති නිමේදනය 

මහජන  ටයුතු අංශය 

දුර ථන: +94 (11) 249-8100 ● ෆැක්ස්: +94 (11) 244-9070 

විද්යුත් තැපෑල: angelicab@state.gov ●කෙබ්: http://lk.usembassy.gov 

 

ශ්රී ලංකාමේ විමේශ ධූත ෙණ්ඩල ප්රධානීන් නව මදමනක් "නැඹුරුතා 

බිඳමෙලමින්" 

ක ොළඹ, මොර්තතු 8: ශ්රී ලං ොකේ විකේශ ධූත මණ්ඩල නිකයෝජනය  රමින් 

 ොන්තො ධූත මණ්ඩල ප්රධොනීන් නෙ කද්යකනක්ස ජොතයන්තර  ොන්තො දිනය 

කෙනුකෙන් "නැඹුරුතො බිඳකහලන"  (Breaking the Bias)  සැඳෑෙක්ස සඳහො අද්ය 

දිනකේදී ශ්රී ලං ොකේ ඉහළ මට්ටකේ රජකේ නිලධරිනියන් සමගින් හමුෙන 

ලදී. 

ඉන්දුනීසියොකේ තොනොපති කේවි ගු්ීනො කටෝබින් මහත්මියකේ 

සත් ොර ත්ෙකයන් තොනොපතිෙරියන්, මහක ොමසොරි්ෙරියන්, සහ 

අකනකුත් රජකේ නිලධොරීන් කේ අන්ද්යමින්  ණ්ඩොයමක්ස ෙශකයන් හමුවූකේ 

ප්රථම ෙතොෙට ය. ශ්රී ලං ොකේ  ොන්තොෙන්කේ භූමි ොෙ ෙඩොත් ඉදිරියට 

කෙනයොම සඳහො උප ොරී විය හැකි නෙ හවුල් රුෙන් හමුවීමත්, නෙමු 

ෙැඩසටහන් ෙකේෂණය කිරීමත් කමම හමුකේ අරමුණ විය. රොජතොන්ි  

සහ බහුපොර්තශවීය ප්රජොකෙන් කේ හමුෙ සඳහො සහභොගිවූෙන් අතරට 

එක්සසත් ජනපද්යකේ ජුලී චංේ තොනොපතිතුමිය, කනෝර්තකේ රොජයකේ ට්රීන් 

කජෝරොන්ි එ් කඩල් තොනොපතිතුමිය, කනද්යර්තලන්තකේ ටොන්යො කෙෝන්ිප් 

තොනොපතිතුමිය, එක්සසත් රොජධොනිකේ සොරො හල්ටන් 

මහක ොමසොරි්තුමිය, ඉතොිකේ රීටො මැකනලො තොනොපතිතුමිය, තුර්තකිකේ 

කද්යකමත් කස ර්තසිකයෝේු තොනොපතිතුමිය, වියට්නොමකේ කහෝ ති හන් ටෘක්ස 

තොනොපතිතුමිය, සහ ජොතයන්තර  ේ රු සංවිධොනකේ ශ්රී ලං ො 

අධයක්සි ො සිේරින් සිං මහත්මිය ඇතුළත් විය. 

mailto:angelicab@state.gov


රොජයතොන්ි   ටයුතු යන ක්සකේත්රය ඓතිහොසි ෙ පුරුෂයින් සඳහො 

කෙන්වූ ක්සකේත්රයක්ස වූ බැවින් ශ්රී ලං ොෙට පත් වී ආ කේ විකේශ ධුත මණ්ඩල 

ප්රධොනී  ොන්තොකෙෝ නෙ කද්යනොම තමන්කේ ෙෘත්ීය දිවිය තුළ විවිධ 

අභිකයෝෙෙලට මුහුණ දී ඒෙො මැඩලමින් ඉදිරියට ෙමන් ළ අය කෙති. ඔවුහු 

ද්යැන් මීළඟ පරේපරොකේ රොජතොන්ි යින්ට සහ නොයි ොෙන්ට නැඹුරුතො 

බිඳ කහළීමට උද්යවු කිරීමටත් ඔවුන් සවිබලෙැන්වීමටත් එක්සෙ ෙැඩ කිරීමට 

උනන්දුකෙන් පසු කෙති. ශ්රී ලං ොකේ  ොන්තොෙන් සවිබලෙැන්වීකේ 

අෙ ොශය තුළ සහකයෝගීතොෙකයන්  ටයුතු කිරීම සඳහො අඛණ්ඩෙ 

සිදුක කරන ක්රියොෙිය  පළමු අේථොෙ කමය ෙනු ඇතැයි කමම ධූත 

මණ්ඩල ප්රධොනී  ොන්තොෙන්කේ බලොකපොකරොත්තුෙයි. ඉදිරිකේදී පෙත්ෙන 

ෙැඩසටහන් අතරට මෙකපන්වීකේ සැසි, ්කේච්ඡො ක්ෙය සඳහො අේථො, 

සහ  ොන්තො පොසල්ෙලට ක කරන චොරි ො යනොදිය ඇතුළත් ෙනු ඇත. 

# # # 

ඡායාරූප : ශ්රී ලං ොකේ විකේශ ධූත මණ්ඩලෙල ප්රධොනීත්ෙය ද්යරන  ොන්තොෙන් නෙකද්යකනක්ස 

සහ ශ්රී ලං ොකේ රොජය නිලධොරීන් එක්සෙ කමරට  ොන්තොෙන් සවිබල ෙැන්වීම සඳහො සහය 

ලබොදීමට සහකයෝගීතොෙකයන්  ටයුතු  රති. 


