සීෙල්සහ
් ි සාර්ථක රාජ්ය සචාාරන්් සසු ජ්්සි නළ ිවයනි්.
සීෙල්ස් රාජ්යන සහ ්ී ලචකාය රිර ්ය යළස සහ ෝනනජ්් රයස්ථා ිිකර
ගැ්ීේ රරමුණි්් එර. ිිව් රාජ්ය සචාාරනක ්ිරි ය ජ්්ාිපසි ගරු මමි්සාල
සිරිස්් මැිිුමා සින සචාාරන සාර්ථකය ්ිමයා රි (10) උිෑස් නළ ිවයනි්.
සැමිණින් න
සීෙල්ස් ජ්්ාිපසි ඩැ්ී  න මහිාග් වි්්ෙ ෝරාධ්න සරිිව ජ්්ාිපසිිුමා
සීෙල්ස් රාජ්ය සචාාරන ෝරේ කළ් සසුගින 08 යැ්ිිා නි
ජ්්ාිපසි ගරු මමි්සාල සිරිස්් මැිිුමා සහ සීෙල්ස් ජ්්ාිපසි ඩැ්ි  න මහිා
රිර ්ිල හමුය එිව් ම සස්යරුේ සැයැි්යුණු රිර ්ී ලචකාය සහ සීෙල්ස් රාජ්ය
රිර සයි් සහනනගීිාය ියදුර.ි් යර්ධ්න කර ගැ්ීම සළබසය ම්්ම ්ය
ෝර්ථික සහ යළස සබසිා ිිකර ගැ්ීම සළබසය ි එහිිී ්ානකනන යැිගි්
ි්්්දු ි්රණ රැසක. එළැඹුණහ
ිර. රිර ිාරිුරු ිාක්ෙණ ක්ේින. සහ යූි්ි්න සුහුණු ක්ේින. රිාළ ්ය
රයබනධිා ගිවිසුේ ිකක. රි්ස්් ිැබීම ි රාජ්ය ්ානකන්් දිවරින් සිදු වින
මම සචාාරන් ිී ජ්්ාිපසි ගරු මමි්සාල සිරිස්් මැිිුමා යි එර. රජ්න්
දහළම ගෞරයන සළ කරමි්් සළගැ්ීම. සීෙල්ස් ජ්්ාිපසියරනා ක.නුිු කළ රිර
එර. රාජ්ය ම්්ිවරන් ිී ජ්්ාිපසිිුමා ිිුෆ ්ී ලචකා ත ි සරිස ය්ුය්් වි්්ෙ
රාි  නජ්් සචගහනක් ි සැයැි්විණි එහි ිී ්ානකන්් සසථ කළ් මිිි්යන්්
ඔබ්බ. ගින සහනිර බැ`ිීමක් සමග ිරේම සමූි්ිපන ය්ුය්් එක්ය ක.නුිු
කිරීම. නි
ජ්්ාිපසි ගරු මමි්සාල සිරිස්් මැිිුමා සහ සීෙල්ස් උස ජ්්ාිපසි Vi ncent
Meri t on මහිා රිර හමුයක් ි මම සචාාරන රිරිුර ිී සිදු ය රිර සීෙල්ස් ජ්ාික
රනහල්, සීෙල්ස් සමුද්රින රධයාස් ෝනි්න් ි ්ිරික්ෙණ ාාරිකායක. එක් ය
ජ්්ාිපසිිුමා සින රාජ්ය සචාාරන ස්ි.ුහ්් කරමි්් සීෙල්ස් හි සධා් රග්ගරන ය
වික්.නරිනා ්ගරන් සහිටි ජ්ාික උි් ිි උියා්න් බීජ්නක් ි රනසණන කළ් න
ේ රිර සීෙල්ස්හි යස් ්ී ලාචකිකන්් සමග හමුයක. ි ජ්්ාිපසිිුමා එක් වින
සචාාරක කර්මා්්ින හා ධීයර කර්මා්්ින මඟි්් කමික සචයර්ධ්නක් ළඟා කරග්
ිි සීෙල්ස් රාජ්යන රසකා්ු කලාසන් දහළම සචයර්ධ්නක් සහිි ර.කි එහි
ජ්්ගහහණන ලක්ෙනක. රඩු සමාණනක් යුයි් එර.. සැමිණ් සචාාරකන්්
ජ්්ගහ්න. යඩා කිහිස ගුණනකි්් යැඩිවීම හ්ිුය්් සීෙල්ස් රාජ්ය සමග යයාසාරික
ක.නුිු ෝරේ කිරිම්් ්ී ලචකාය. යැඩි යාසිනක් රි්කර ගැ්ිේ හැකිනාය සයි්
බය විාාරකනන ස්්යා ිි
එම්්ම ්ි ලචකාේ සෞය ස්යන සසහා සීෙල්ස්හි දහළ දල්ූමමක් සයි් රිර
සෞය, රධයාස්, සචාාරක, ධීයර සහ සාගර ෝරක්ොය සේබ්්ධන්් ිර. රිර
සයි් සබසිා ියදුර.ි් දහළ ්චයා ගැ්ීම මඟි්් ්ී ලචකාය. ්ය සිලා රැසක්
රි් කර ගැ්ීම. ජ්්ාිපසිිුමාග් මම සචාාරන දයහල් ය්ු ිි

සීෙල්ස් රාජ්යන්
මමි සමාණන්් රඩක්ම රක්ෙි ය් රිර වි්ාල මජ්ය
විවිධි්යනක් සහිි රාජ්යනක් ය් සීෙල්ස් සරිසරන සුරැීමම ය්ුය්් ලනකන.
ෝිර්්නක් ලබාිමි්් සිටි සරිසර සචරක්ෙණන සහ ්ිල් ෝර්ථිකනක් කරා ගම්්
කිරීේ ිරේම රරමුණු එක්ය ජ්න ගැ්ීම. ්ය සහනනගීිායක් ජ්්ාිපසිිුමාග්
මම සචාාරන සමඟ උිා ය්ු ිි
ේ රිර ිිව් සීෙල්ස් රාජ්ය සචාාරන සාර්ථකය ්ිම කළ ්ී ලචකා ජ්්සි.
ගෞරය්ීන සමුිීමක් ය්ුය්් සීෙල්ස් රජ්න ක.නුිු කර ිබ රිර රි රූමනම
සීෙල්ස් ජ්ාිය්්ිර ගුය්් ිා.ුසාළ්් ්ී ලචකාය බලා ස.ි්ය ජ්්ාිපසිිුමා.
සමුිීම ය්ුය්් එර. ජ්යේඅ රමාියයරිනක ය් මැක්සුසී මා්්ඩ්් (Macsuzy Mondon)
මහි්මින ිිුෆ වි්්ෙ ්ිනනජිි සරිසක් ගුය්් ිා.ුසළ යි සැමිණ සිටිනහ
ර්ුගහන ජ්්ාිපසි මාධය කකකන

