
මාධ්ය නිවේදනය  

බලශක්ති නඅමාත්ය නදන  නම්ම්පිලල නමැිතුමා නඉස්ලාමී  නඉරාය නජයරජේේ නසංචාර ක න

ිවරත් නේද 

ඉරාන ඛනිජ තෙල් අමාෙයවරරාාත  රරුමමට  අුවවර ලශක්ති  අමාෙය දයා ම්ම්පිලශ මතති ුමමාත  

නාාටත්වරතා් ුම්ෙ නිතාෝජිෙ පිලරිස් 2021 සතප්ෙත්ලර් මස 24-27 ය්වරා ඉස්ශාමීා ඉරාන 

ජනරජතේ සංචාරාට නිරෙ විා. ත තෙරානතේ ශ්රී ශංටා ොනාිති  ටාර්ාාශා ලශක්ති  අමාෙයවරරාා 

ො ිතමිණ සිටි නිතාෝජිෙ පිලරිස තවරුව තවර් සාටච්ඡා සෙ දත්සවර අවරස්ථා කිහිිා් සඳො ිෙසුට් 

සතිුමතේ ා.  

ඉරාන ඛනිජ තෙල් අමාෙය මු (ආචාර්ා) ජවරාඩ් ඔේජි මතති ුමමා ෙමු වූ දයා ම්ම්පිලශ මතති ුමමා 

තයරත හි අතනයෝනය අවරකයො පිලිබලඳ මත ු  සාටච්ඡා ට  අෙර  තයරත හි ලශක්ති  සෙතාෝගීොවර 

ෙවරදුර ත් ක්ති මත් කිරීත් ක්රම සෙ ක්රම අධ්යානා කිරීම  එටඟ විා. 

ශ්රී ශංටාතේ ත ෙ පිලරිස ඉරානතේ මෙ ලතංවේතේ අපතිති  ආචාර්ා අ්ලාර් තටාමිජානි මතති ුමමා ය ෙමු වූ 

අෙර  ඔවුහු ඉති රි ණා මුයල් පිලාවීම සඳො තයර  අෙර ාා්රණා් සථ්ාපිලෙ කිරීම සඳො වරන ක්රමතේය 

පිලිබලඳවර සාටච්ඡා ට ෙ.  

ශ්රී ශංටාතේ නිතාෝජිෙ පිලරිස ඉරානතේ ආර්ිට ට ුමුම පිලිබලඳ නිතාෝජය විතශක ට ුමුම අමාෙය මේ  

සෆාරි මතති ුමමා ෙමු වූෙ. තයර  අෙර ආර්ිට සෙතාෝගීොවර සඳො ඒටාලශධ් තටාමිසම් එකිතනට 

ර වරශ  ි ෙසු  නාට ටතඳවීත් වරතයමත්ටම  තමම ෙමුවර අෙරුමරදී තයිාර්ක්වරාම අවරධ්ාරණා ටත ්ා. 

ශ්රී ශංටාතේ නිතාෝජිෙ පිලරිස  ර්්තමනිස්ථානතේ ොනාිති  ගුර්ලතනෝේ අේමට් ටටලාතාවිච් 

මතති ුමමා සමඟ ය ඵශයායී සංවරායා් ත තෙරානතේදී ිතවරතත්වූෙ. ශ්රී ශංටාවර සෙ  ර්්තමනිස්ථානා 

අෙර තවර ඳාම, ආතාෝජනා, ලශක්ති  සෙ සංචාරට වරයාිාරා ාන ්තත්රා්හි සලඳො ඉෙ  

නතංවීත් අවරකයොවර සාටච්ඡාතේ දී අවරධ්ාරණා තටරිණි. 

මු අමාෙයවරරාා ත තෙරානතේ ශ්රී ශංටා ොනාිති  ටාර්ාාශා  ිතමිණි අවරස්ථාතේ දී  ඉරානතේ 

පුශමලිට අංකතේ ප්රමුඛ තිත ් වරයාිාරිටා් සෙ සංචාරට ්තත්රතේ ප්රධ්ාීන් සමඟ ඵශයායී ෙමු 

කිහිිා් ත තෙරානතේ ශ්රී ශංටා ොනාිති  ටාර්ාාශා විසි් සංවිධ්ානා ටරන ශදී. තටාවිඩ්-19 

වරසංමො තේුමතවර්  අහිෙටර ලශිෑ් එල්ශ වූ ආර්ිට, තවර ඳ සෙ සංචාරට අංක නතවරෙ ඉෙ  

නතංවීම  ශ්රී ශංටා රජා තමන රති  පිලාවරර පිලිබලඳවර තමම සාටච්ඡාතේදී අමාෙය ම්ම්පිලශ මතති ුමමා 

විස්ෙර ටත ්ා. 

ඉරාන ඛනිජ තෙල් අමාෙයංකා ොනාිති  ටාර්ාාශා සමඟ ස්ල්ීටරණතා් ුමුමවර වී ත තෙරා් 

ඛනිජ තෙල් පිලරිිෙදුවර සෙ Gas Station තටෞුමටාමාරා නතරඹීම සඳො සථ්ාන සංචාරා් සංවිධ්ානා 

ටත ්ා. එහිදී අයා  අංකවරශ ප්රධ්ාීන් විසි් නිතාෝජිෝවර දණුසු් තශස පිලිබමුව ශතබීා.  

ොනාිති  ජී. එ්. වී. වික්වරනාත් අතිා්සු මතති ුමමා දයා ම්ම්පිලශ මතති ුමමාත  නාාටත්වරතා් 

ුම්ෙ නිතාෝජිෙ පිලරිස සමඟ ෙමුවරශ  සෙභාගී වූ අෙර  තල්ට් ත්. ඩී. ආර්. ඔල්මා මෙත්මිා සෙ 

ශංටා ඛනිජ තෙල් ීනති මෙ සංස්ථාතේ නිතාෝජය සාමානයාපතටාරී මතේ්ර ගුුසිංෙ මෙො අවරතක්ත  

නිතාෝජිෙ පිලරිස වරකතා් ඊ  එ් වූෙ.  

ශ්රී ශංටා ොනාිති  ටාර්ාාශා  

ත තෙරා් 

 

2021 සතප්ෙත්ලර් 30 වරතනි  න  


