
යුක්රේනය හා ශ්රී කාවා  

ද්විපාේශ්විව ගිවිසුම් අපරානුමත වරමින් නීතිමය ලියවිලි හු මාරු වර ගනියි 

 

ශ්රී ලං කාව ස ලං  ය ලං ක්රේනය අ ලං ර අ ලං රසන  ත ලං     ලං ි  ලං “රපඅ ධ ලං ක්රිඅ ස ත  ලං රද ළස ලං රන යො ය ලං සශනඅ ත ලං

නී මඅ ලං  යනඅෝගි  ස ලං දැරේවීනේ ලං ගිවිසුම” ලං  ය ලං “දණ්ඩ අ  ලං නිඅම ලං වූ ලං පුද්ගකඅ ත ලං හුසම රු ලං වඅ ලං ගැනීම ලං

පිළි ඳ ලංගිවිසුම” ලං රපඅ නුම  ලංකිරීම ලං ේ  තධ ලංනී මඅ ලංලිඅවිලි, ලං  ස ලං දිල්ලි ලංනුසඅ ලංන තස සිව ලංශ්රී ලංකාව න  ලං

ක්රේනය  ලං    ප  ලංඉනගෝය ලංනපොලිව  ලං ය ලංවිනද්ශ ලංව ක්තු ලංරම  ය ාශනේ ලංනල්වේ ලං ලංර  ද් ලංව ියඅස ේ ලංඅ  ලං

මයසනසරු ත ලංවිසි ත ලංරද ලංදි  ලං(05) ලංනවොළඹ ලංපිහිටි ලංවිනද්ශ ලංව ක්තු ලංරම  ය ාශනේ ලංදී ලංහුසම රු ලංවඅ ලංග ත   ලංකදී. 

රපඅ ධ ලංක්රිඅ ස ත ලංය  ලංදණ්ඩ අ  ලංනිඅම ලංවූ ලංපුද්ගකඅ ත ලංහුසම රු ලංවඅ ලංගැනීම ලං ේ  තධනඅ ත ලංක්රේනය අ ලංය  ලං

ශ්රී ලංකාව ස ලංර අ ලංනී මඅ ලංය  ලං රධිවඅණ ලං යනඅෝගි  ස ලංශරේ මසන ලංවඅ  ලංනමම ලංගිවිසුේ ලංද්සඅ  ලං2016 ලංජූනි ලං

ම  නේදී, ලං එසව  ලංශ්රී ලංකාව  ලං විනද්ශ ලංව ක්තු ලංරම  ය ලංමාගක ලං මඅවීඅ ලංමය  නේ ලංක්රේනය  ලංනික ලං ාච අඅ ලං

ර අතුඅ ලංදී ලංරසන  ත ලං ැබිණි. 

ද්විප යශ්විව ලං  යනඅෝගි  ස ලං  ස ලං දුඅ සන ලං ශරේ මසන ලං වඅ ලං පුළුල් ලං කිරීනේ ලං දැරේම ලං නපඅදැියස, ලං ශ්රී ලං කාව ස ලං  ය ලං

ක්රේනය අ ලං නේ ලං ස  ලං වි  ලං ආනඅෝජ  ලං සුඅරේෂ ස ලං  ය ලං රසයධ අ, ලං නස ලංනළඳ ලං   විව ලං ව ක්තු, ලං  ා ්වෘ අ, ලං

රධය ප අ ලං ය ලංරීඩ  ලංඅ  ලංරේනෂේත්රසක ලංගිවිසුේ ලංරැ රේ ලංි  ලංකිරීම ලං ේ  තධනඅ ත ලං  වච්ඡ  ලංවඅමි ත ලංසිටියි. 

 

විනද්ශ ලංව ක්තු ලංරම  ය ාශඅ 
නවොළඹ 
 

2017 ලංනද ැේ ය ලංම  ලං05 ලංසැනිද  

 

 

 

 

 

 


