ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය
කකාළඹ

පුවත්පත් නිවේදනය
ශ්රී ලංකාවේ විවිධ අවශ්යතා වවනුවවන් ඉන්ීය සහය අඛණ්ඩව...
2022 වසකර් දී ඇමරිකානු ක ාලර් බිලියන 3කට වැඩි ඉන්දදීය ආර්ික
සහකයෝගය ශ්රී ලංකා රජකේ සහ ජනතාවකේ විවිධ අවශ්යතා සපුරාලීම
සඳහා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත.
2.

ආහාර, ඖෂධ සහ කවනත් අතයාවශ්ය ද්රවය මිලදී ගැනීම සඳහා වන

ඇමරිකානු ක ාලර් බිලියන 1ක ණය පහසුකම කේ වන විටත් ක්රියාවට
නංවා තිකෙන අතර ඒ යටකත් සංහල සහ දමිළ අලුත් අවුරුද්දට කපර
ිවයිනට ළඟා වූ සහල් කමට්රික් කටාන්ද 16,000 විවිධ සකතාස අකලවිසැල්
හරහා ජනතාවට මිලදී ගැනීමට කටයුතු කයාදා ඇත. කමම සහනදායි ණය
පහසුකම යටකත් ඉන්දියාකවන්ද සැපයිය යුතු භාණ්

තීරණය කරනු

ලෙන්දකන්ද ශ්රී ලංකා රජය විසනි. ඉන්දදීය රජය හුදක්ම ශ්රී ලංකා රජකේ
ප්රමුඛතාවයන්ද අනුව භාණ්

සැපයීමට කටයුතු කරයි. කේ වන විට සහල්

සහ කවනත් ආහාර ද්රවය, ඖෂධ සහ කාර්මික අමුද්රවය වැනි විවිධ කද්
ඉන්දියාකවන්ද ලො ගැනීමට සැලසුේ කර ඇත.
3.

ඩීසල්, කපට්රල් සහ ගුවන්ද යානා ඉන්දධන වැනි ඛනිජ කතල් නිෂ්පාදන

මිලදී ගැනීම සඳහා ඇමරිකානු ක ාලර් මිලියන 500ක තවත් ණය
පහසුකමක් ද ඉන්දියාව විසන්ද ලො දී ඇති අතර ඒ යටකත් විවිධ වර්ගකේ
ඉන්දධන කතාග 9ක් පමණ ිවයිනට ළඟා වී ඇත. කපට්රල් සහ ඩීසල් ිවයින
පුරා සකපටකකෝ ඉන්දධන පිරවුේ හල් හරහා කෙදා හැකරන අතර ඒ අනුව
ශ්රී ලංකාකේ ිස්ික්ක 25හිම ජනතාවට ඉන්දධන ලො දීමට කටයුතු කකකර්.
කමම ණය පහසුකම යටකත් කේ වන විට ඉන්දධන කමට්රික් කටාන්ද 400,000ක්
සපයා ඇති අතර තවත් ඉන්දධන කතාග ඉිරිකේදී ිවයිනට ළඟා වීමට
නියමිතය.

4.

ශ්රී ලංකා මහ ෙැංකුව විසන්ද ආසයානු නිෂ්කාෂණ සංගමය යටකත්

ඉන්දදීය සංචිත ෙැංකුවට කගවිය යුතු ඇමරිකානු ක ාලර් බිලියන 1ක පමණ
මුදල 2022 මාර්තු දක්වා කල් දැමීම සහ 2022 අකේල් 18 වන ින ඇමරිකානු
ක ාලර් මිලියන 400ක විනිමය හුවමාරුව තවත් මාස තුනකින්ද දීර්ඝ කිරීම
ශ්රී ලංකාකේ විකද්ශ් විනිමය සංචිත ශ්ක්තිමත් කිරීමට ඉවහල් වනු ඇත.

5.

විවිධාකාරකේ

ආර්ික

සහය

කමන්දම

කවනත්

ආකාරකේ

සහකයෝගයන්ද ද ඉන්දියාව විසන්ද ශ්රී ලංකාවට ලො කද්. ඉන්දියාව විසන්ද
පරිතයාග කරන ලද ඖෂධ සහ වවදය සැපයුේ විශ්ාල කතාගයක් මහ
කකාමසාරිස් කගෝපාල් ොේකල් මහතා විසන්ද කසෞඛය අමාතය චන්දන
ජයසුමන මහතාට 2022 අකේල් 29 වන ින කකාළඹ දී භාර කදන ලදී. ඉන්ද
අනතුරුව කමම ඖෂධ කතාගය කප්රාකදණිය ශික්ෂණ කරෝහලට භාර
කදන ලදී. ඉන්දියාව විසන්ද ලො කදන ෙහු ආංශික සහය ශ්රී ලාංකික
ජනතාවකේ සුෙසද්ිය කවනුකවන්ද ඉන්දියානු රජය විසන්ද ලො කදන
වැදගත්කම පිළිඹිබු කරයි. එකස්ම කමම සහය “අසල්වැසයා ප්රථමකයන්ද”
සහ කලාපකේ සැමට ආරක්ෂාව සහ වර්ධනය (Security and Growth for All in
the Region - SAGAR) යන ප්රතිපත්තීන්ද අනුව ක්රියාවට නැංකේ.
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