
 

විදේශ දේකම්වරයා හමුවට ශ්රී  කාකාද  සිටින මැදේසියානු මහ දකොමසාරිස්වරයා කැඳවයි 

 

2016 සැප්තැම්බර් 04 වන ඉරිදා ක්වාලාලාම්පූර් ජාතින්තත  ුවවන්ත ොත ුපළො   ිලල  ාජාාී 
ාටයුත්තක් ඉුපා මින්ත සිටියදී මැොේසියාොේ ශ්රීව ලාාා මොොා මසාරිසරව යාට  රනචණ්ඩකාාීන්ත ිරරිසක් 

විසින්ත ළො දීම ශ්රීව ලාාා  ජය ත ොහ ොො ා දන න බව සැප්තැම්බර් 05 වන දින උදොහ විොේශ ාටයුතු 
අමාතිාාශොහදී විොේශ ාටයුතු ොේාම්ව යා ොමුවට ාැඳවන ලද මැොේසියානු මොොා මසාරිසරව යා 

ොවත තදින්ත අවධා ණය ාො  ය.  

 
විොශ ෂොයන්ත ළසුගිය දින කීළය තු දී විො ෝධතා එේලොවමින්ත තිබූ ොොයින්ත ශ්රීව ලාාා 
මොොා මසාරිසරව යාට ආ ක්ෂාව ලබාදීොම් අවශිතාව මොොා මසාරිසර ාාර්යාලය විසින්ත අදා  
මැොේසියානු බලධාීන්ත ොවත දන්තවා තිබියදීත් එතුමාට අවශි ආ ක්ෂාව ලබාදීමට මැොේසියානු 

බලධාීන්ත අොළ ොො සත් වීම සම්බන්තධොයන්ත විොේශ ොේාම්ව යා ාණසරසේල ළ  ාො  ය. 
මැොේසියානු ොළ ලීසිොහ පුේගල ආ ක්ෂා ිලලධාරිොයකු (PSO) ොය දවමින්ත ශ්රීව ලාාා 

මොොා මසාරිසරව යාට රනමාණවත් ආ ක්ෂාවක් වොා ලබාදීමට සො මොොා මසාරිසර ාාර්යාලයට, ාාර්ය 
ම්ඩකලයට, ිලල ිලවාසවලට ොා චණාන්තසරි ළරිශ්රලයට ොමන්තම සැප්තැම්බර් 03 ොවිල ොසනසු ාදා 
ොසන්තතුේහි ොබෞේධ විොා සරථානොහ සිදු වූ සිේධිය සම්බන්තධොයන්ත අවශි ආ ක්ෂාව ලබාදීමට ාටයුතු 
ා න අත වා ොහ වැ දිාරුවන්ත ොඳුනා ගැනීමට වොා ිරයව  ගැනීමට සො දැඩි නීතිමය ක්රිවයාමාර්ග 
ගැනීමට ශ්රීව ලාාා  ජය බලා  සිටින බව ද ොේාම්ව යා විසින්ත මොොා මසාරිසරව යාට තව දු ටත් 

දන්තවන ලදී. 
 
විොේශ ොේාම්ව යා සමග ළැවති සාාච්ජාොේදී ොමම සිේධිය සම්බන්තධොයන්ත මැොේසියානු  ජොහ 
බලවත් ාණගාුපව රනාාශ ා  අත  මැොේසියානු බලධාීන්ත විසින්ත දැනටමත් ොමම සිේධියට සම්බන්තධ 
සැාාරුවන්ත ළසරොදොනකු අත් අකාුවවට ොගන තිොබන බවත් එම ව දාරුවන්තට එො හිව නීතිමය 

ක්රිවයාමාර්ග ගන්තනා බවත් මැොේසියානු මොොා මසාරිසරව යා දැන්තවීය. ළීක්ෂණ ාටයුතු ිරළිබඳ විසරත   
 
විොේශ ාටයුතු අමාතිාාශය ොවත ලැට මට සලසරවනබව ද ඉේලීම් ා  ති ළරිදි අවශි ආ ක්ෂාව 

සළයනබව ද මොොා මසාරිසරව යා තවදු ටත් අවධා ණය ාො  ය.  ොසන්තතුේහි ිරහිටි ොබෞේධ 
විොා සරථානොහදී  තිවූ සිේධිය සම්බන්තධොයන්ත ද දැඩි ාණගාුපව ළ ාල මොොා මසාරිසරව යා එම 

සිදුවීොමන්ත ළසු විොා සරථානයට අවශි ආ ක්ෂාව සැළීමමට ාටයුතු ා   ති බව ද දැන්තවීය.   

 

ොම් ිරළිබඳව අමාතිාාශය ොවත ලැොබන වැඩිදු  ොත  තුරු මාධි ොවත ලබාොදනු  ත. 
 
විොේශ ාටයුතු අමාතිාාශය 
ොා  ඹ 

2016 සැප්තැම්බර් 05 ොවිල දින. 


