
මාධ්ය නිවේදනය  

රුසියාවේ වශ යුක්වේනවේ හිටපු ශ්රී ා ා තානාඳති උදයාග වීරතුාග මශතා, මිග් යානා 

මිදී ගැනීමට වශ මුදල් විශුද්ධි රණයට අදාෂල ඇමරි ානු ව ොේ මිලියන 7.833 ක් 

ඳමණ ලන මශජන මුදල් අලභාවිත  වෂේ යැයි කියන ව ෝදනාලට අදා ඳරීක්ණ 

වම්බන්ධවයන් 2016 ඔක්වතෝබේ 20 ලැනිදා ව ොෂඹ මවශේව්ත්රාත් අ අධි රණය විසින් 

නිකුත් අ  රන ද අත් අඅ ාගුලට ගැනීවම් ලවරන්තුලක් මඟශරිමින් සිටියි. උදයාග 

වීරතුාග මශතා වම්බන්ධවයන් ජාතයන්තර වඳොීසසිවේ ශ්රී ා ා ාඛාල බාගත් අ නිල් 

නිවේදනයක් ඳදනම්  රගනිමින් ශ්රී ා ා බධාරීන් රටලල් ගණනාලක් වමඟ එක්ල 

අවනයොනය නීති වශය ඇතිල ඔහු ආගිය වථ්ාන ශඳුනාගැනීමට  ටයුතු  රමින් සිටියි. 

2018 වඳබරලාරි 04 ලැනි දින ඇවමරි ා එක්වත් අ ජනඳදය බා පිටත් අල යාමට උත් අවාශ 

කිරීවම්දී  වීරතුාග  මශතා එක්වත් අ අරාබි එමීේ රාජයවේදී  නලත් අලා ගනු ැබිණි. වමම 

අත් අඅ ාගුලට ගැනීම සිදුවවේ ජාතයන්තර වඳොීසසිය විසින් නිකුත් අ  රන ද නිල් 

නිවේදනය ඳදනම්  රවගනය. වමම නිවේදනවේ අරමුණ වවේ ‘අඳරාධ 

ඳරීක්ණය ට අදාෂල අලය ලන්නාව පුද්ගවයකු’ වව උදයාග වීරතුාග මශතා 

සිටින වථ්ානය වවොයා ගැනීම වශ ශඳුනාගැනීමයි. ව වවේවුලද, එක්වත් අ අරාබි එමීේ 

රාජයවේ ඳලතින නීතිය වශ ජාතයන්තර වඳොීසසිවේ නිල් නිවේදනයට අදා නීතිරීති 

මගින් වීරතුාග මශතා තලදුරටත් අ රලා තබා ගැනීම ලැෂැක්වුණු අතර ඳසුල එක්වත් අ 

අරාබි එමීේ රාජයවේ බධාරීන් විසින් ඔහු  මුදා ශරිනු ැබ තිබිණි. ඔහු ලේතමානවේ 

එක්වත් අ අරාබි එමීේ රාජයවේ ැඳී  සිටියි. එරට වඳොීසසිය විසින් මීට අදාෂල විමේන 

 ටයුතු සිදු ව වරන අතර, එම විමේන  ටයුතු අලවන් ලන වතක් උදයාග වීරතුාග 

මශතා එක්වත් අ අරාබි එමීේ රාජයවේ භූමිවයන් පිටවී යාම ලක්ලා තිවේ. වම් අතර, 

වීරතුාග මශතාට එවරහිල ශ්රී ා ාල තුෂ ඳලතින ඳැමිණිලි ශා ව ෝදනා විමේනය 

 රන මය අඳරාධ විමේන ව ෝඨාාවය, අුඩ ාබිවේ  ජාතයන්තර වඳොලිසිය වමඟ 

වම්  රුණ වම්බන්ධවයන්  ටයුතු  රයි. වම්  රුණ වම්බන්ධවයන් ශ්රී ා ා රජයට 

උඳවදව් බාගැනීම වශා, අුඩ ාබිවේ ශ්රී ා ා තානාඳති  ාේයාය මගින් ආගමනි  

 ටයුතු වම්බන්ධවයන් විවේ දැනුමක් ඇති, එක්වත් අ අරාබි එමීේ රාජයවේ 

නීතීඥයන්වග් වවේලය බාවගන ඇත. තලද, ඔහුට විරුද්ධල එල් වී ඇති 

ව ෝදනාලට පිළිතුරු වැඳයීම වශා වීරතුාග මශතා ශ්රී ා ාලට පිටුලශල්  රලා 

ගැනීවම් අරමුණින්, විවද්  ටයුතු අමාතයාාවේ, නීතිඳති වදඳාේතවම්න්තුවේ වශ 

මය අඳරාධ විමේන ව ෝඨාාවවේ නිධාරීන්වගන් වමන්විත, දැනට එක්වත් අ අරාබි 

එමීේ රාජයවේ ැඳී  සිටින නිවයෝජිත පිරිවක් එරට අදා බධාරීන් වමඟ වා ච්ඡා 

ඳලත් අලමින් සිටියි.  

 

විවද්  ටයුතු අමාතයාාය 

නීතිය ශා වාමය පිළිබ අමාතයාාය 

 

2018 වඳබරලාරි 09 ලැනිදා  


