
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

ද්විපාර්ශික ණය ආපසු කෙවීම් ප්රතිවවයූහෙක රීමම පිළිබඳ සාකච්ඡා 

 

2020 ජූලි මස 22 වන දින ඉන්දදියාව සහ ශ්රී කාවාව සින්න්ද ශ්රී කාවා ද විපසිරාශවිසිව 

ණය ආරසු  ෙවීම් ප්රතිවවයූහෙක රීමම පිළිබඳව කාක්ෂණිව සාවච්ඡාවක් රවත්වන කදී. 

ඉන්දදියා ද සි විපි වටයුතු අමාකාාියු ල් අම අමාකාාිය සහ සක්න්ම් බුාේ  ද   ෂ්ඨ 

නිකධාමන්ද ෙන්ද සමන්දසික ඉන්දදීය නි යෝජික වණ්ඩායම වීඩි යෝ කාක්ෂණය ඔස් ස් ශ්රී 

කාවා ද බාහිර සම්රත්   රාශවක ම්න්දතු ද නි යෝජිකයන්ද සමඟ  මම සාවච්ඡාවට සහභාගී 

සිය.   රාශවිවය අකර රුවතිව සාවච්ඡාව ඵක ායි සහ සුහ  ආවාර යන්ද රුවුත්සිණ.  

2. 2020 මුයි 23 වන දින  නාධිරතිව  ෙෝඨාභය රා රක්ෂ මුතිවතුමා සමඟ   2020 මුයි 

27 වන අග්රාමාක මහින්ද  රා රක්ෂ මුතිවතුමා සමඟ   අග්රාමාක ශ්රී න ශවන්දර  මෝදි මුතිවතුමා 

සින්න්ද රවත්වන ක  දුරවථන සාවච්ඡාවන්දහිදි  වාසිඩ්-19 වසාෙකය හා සයින්ද වකාරය තුළ 

මතුසිය හුරී  සෞඛ්මය සහ ආශවථිකව බකරමම් පිළිබඳව   රට සින්න්ද සාවච්ඡා වරන කදී. 

 මම සාවච්ඡාවන්දහිදිු  අග්රාමාක ශ්රී න ශවන්දර  මෝදි මුතිවතුමා වසාෙක   බකරමම් අවම 

රීමම සඳහා ඉන්දදියාව ශ්රී කාවාවට කබාදිය හුරී සමම සහ යෝෙයක්ම කවදුරටත් කබා   න 

බවට සහතිවව සිය.  

3. 2020 මුයි 29 වන දින  නාධිරතිව  ෙෝඨාභය රා රක්ෂ මුතිවතුමා සහ ඉන්දදීය මහ 

 වාමසාරිස්  ෙෝරාඅම බාග්  අම මුතිවතුමා අකර රුවතිව හල් දදීු ශ්රී කාවා ද රි්තාත්  වාසිඩ් 

ආශවථිකව පුනශවීවනය තුළ ඉන්දදීය සහභාගීත්වය  දෙවත් රීමමට සවෙ සිය. ස ස්මු  මහිදී 

මහ  වාමසාරිස්  ෙෝරාඅම බාග් අම මුතිවතුමා   ර ටහි  නකාව ග් සාමයු  සෞභෙය සහ 

ආරක්ෂාව උ  සා ශ්රී කාවාව සමඟ තිව බන සහ යෝගීකාවය වඩා ික්තිවමත් රීමමට ඉන්දදියාව 

වුර වී න්ටින බව අවධාරණය ව ළ්ය.  

4. 2020 මුයි මාස  දී   ර ටහි නායවයන්ද අකර රුවතිව දුරවථන සාවච්ඡාවන්දහිදි සහ 

මහ  වාමසාරිස්තුමා හා  නාධිරතිවතුමා අකර රුවතිව හල් දදී හදුනාෙත් අ නාන ප්රල්ඛ්කා 

මක ර නම්ව  ම් සම්බන්දධ යන්ද   රට අකර සාවච්ඡා ඇරඹීම සඳහා රහසුවම් සුකසීමට 

ඉන්දදියානු මහ  වාමසාරිස් වාශවයාකය ශ්රී කාවා ර ය සමඟ සක්ව වටයුතු ව ළ්ය. ණය 



ආරසු  ෙවීම් ප්රතිවවයූහෙක රීමම සම්බන්දධ යන්ද   රාශවිවය අකර කාක්ෂණිව සාවච්ඡාවන්දහි 

  වන වටය නුදු ශවදී රුවුත්වීමට නියමිකය.  

5.  වාසිඩ්-19 වසාෙක   බකරමම් වකට ල්හුණ දීමට සහ ඒවා සමනය රීමම සඳහා ශ්රී 

කාවාව සමඟ සහ යෝෙ යන්ද වටයුතු රීමමට ඉන්දදියාව  ක්වන සමස්ක වුරවී ම්  වාටසක් 

 කස  මවුනි වශවකවයන්ද සම්බන්දධීකවරණය රීමමට සහ ඒ  වනු වන්ද රහසුවම් සුකසීමට 

ඉන්දදියානු මහ  වාමසාරිස් වාශවයාකය කවදුරටත් වටයුතු වරනු ඇක.  

**** 

 

 වාළඹ 

ිව වශවෂ 1942 ිශවවන 2 

2020 ජූලි 24 

 

 

 


