
ඉ��යා� මහ ෙකාමසා�� කා�යාලය

ෙකාළඹ

�ව�ප� �ෙ�දනය
 

ඉ��යාෙ� G20 සභාප��වය - �ල ලාංඡනය සහ ෙ�මාව එ� දැ��ම
 

අග�ාමාත� නෙ��� ෙම�� මැ��මා ෙ� වන �ට ඉ����යාෙ� බා� � 

පැවැ�ෙවන 17වන G20 ස��ව සඳහා එ� � ���. එ�මා අද �න ආහාර සහ 

බලශ�� �ර��තතා සැ�ය ඇම�ය. එ�මා අෙන�� ප�ධාන සැ�ය� වන ��ට� 

ප�ව�තනය ��බඳ සැ�ය සහ ෙසෟඛ� ��බඳ සැ�ය සඳහා ද සහභා� ව� ඇත. 

සමා�� උෙලෙ� � ඉ����යා� ජනා�ප��මා ��� ඉ��ය අග�ාමාත��මාට G20 
සභාප��වය ��නම� ඇත. ඉ��යාව �ල වශෙය� G20 සභාප��වය 2022 

ෙදසැ�බ� 01 වන �න �ට භාරග� ඇ� අතර 2023 ෙනාවැ�බ� 30 ද�වා 

සභාප��වය උ�ළ� ඇත.

2. 2022 ෙනාවැ�බ� 8 වන �න අග�ාමාත��මා ඉ��යාෙ� G20 සභාප��වෙ� �ල 

ලාංඡනය, ෙ�මාව සහ ෙව� අඩ�ය එ� දැ��ය. G20 සභාප��වෙ� ෙ�මාව වන 

"වා�ධා�ව ���භක�" ෙහව� "එ� පෘ��ය�, එ� ප�ල�, එ� අනාගතය�" ය�න 

ෙපෟරා�ක සං�කෘත ග��ථය� වන මහා උප�ෂ� ඇ��� ග�නා ල�ද�. ෙමම 

ෙ�මාව �ය� �වෙ� එන� ���, ස�ව, ශාක සහ ෙවන� ��� �ව ෙකාට� � අගය 

සහ පෘ��ය මත සහ ��� ��වය �ළ ඒවාෙ� අ�ත� ස�බ�ධතාවය ���� කර�. 

එෙ�ම එය වඩා ����, වඩා හ�ත සහ ��ව� අනාගතය� උෙදසා ෙග��ය වශෙය� 

ප�ව�ත�ය ෙවන�ක� ෙවත මඟ පාදන ��ගල �වන �ලා�තා ෙම�ම ජා�ක 

සංව�ධනය යන ම�ටෙම� පා�ස�ක වශෙය� �රසාර, වග�ම� ස�ත ෙ��� හා 

සබැ�

"ප�සරය සඳහා �වන �ලා�තාව" (Lifestyle for Environment - LiFE) යන සංක�පය ද 

ම�කර ද�ව�.

3. G20 �ල ලාංඡනය ඉ��යා� ජා�ක ධජෙ� තැ��, �� සහ ෙකාළ යන ��ත� 

ව�ණය�ෙග� ද �� පැහැෙය� ද සම��ත ෙ�. අ�ෙය�ග මැද ව�ධනය ���� 

කරන ඉ��යාෙ� ජා�ක ��පය වන ෙන�� මල පෘ�� ෙග�ලය සම�� ෙයා� ඇත. 

පෘ�� ෙග�ලය �වභාව ධ�මය හා ප���ණ වශෙය� �සංෙය�� වන ��තය සඳහා 

ඉ��යාෙ� පෘ�� �තකා� ප�ෙ�ශය ���� කර�. G20 ලාංඡනයට පහ�� "භාර�" 

යන වචනය ෙ�වනාග� අ��� ද�වා ඇත. 



4. �ල ලාංඡනය සහ ෙ�මාව ඉ��යාෙ� G20 සභාප��වෙ� ෙ���ය අවධානය 

පැහැ��ව සහ ශ��ම�ව ෙගන හැර ද�ව�. G20 සභාප��වය සඳහා ඉ��ය 

අනන�තාවය�� �� ප�ෙ�ශය ෙමම අ�ෙය�ගා�මක කාලෙ�� අවට ප�සර ප�ධ�ය 

සමඟ �සංෙය�ගෙය� �ව� �ම සහ ෙලාව සැමට �රසාර, සාකල�, වග�� සහගත 

සහ සැෙවාම ඇ�ළ� වන අ��� සාධාරණ සහ සමාන ව�ධනය ළඟා කරගැ�ම 

අවධාරණය කර�.

5. G20 සභාප��වය අ�ත�ජා�ක වැදග�කම�� �� වැදග� ගැට� ��බඳ 

ෙග��ය න�ාය පත�යට �යක�වය ලබා �මට ඉ��යාවට අව�ථාව� �� කර ෙ�. 

එෙ�ම ඉ��යාෙ� G20 සභාප��වය 2022 අෙග��� 15වන �න 75වන �දහ� �න 

සංව�සරෙය� ඇර� 2047 ව�ෂෙ� �යවන �දහ� �නය ද�වා වන වසර 25ක 

"අ���කා�" කාලය ඇර�ම ද ස��හ� කර�. ෙමය මා�ෂවා� ප�ෙ�ශය� ෙ��� 

කරග� අනාගතවා�, ෙසෟභාග�ම�, සැෙවාම ඇ�ළ� වන සහ සංව��ත සමාජය� 

උෙදසා යන ගමන�.

6. G20 සභාප� �රය ෙහාබවන කාලය �ළ  ඉ��යාව රට �රා ��ධ �ථානය�� 

��ධ �ෙ�ත�ය� 32කට අ�ළ හ� 200� පමණ පව�ව� ඇත.G20 රාජ� නායක 

ස��ව 2023 සැ�තැ�බ� 9-10 නව ���ෙ� � පැවැ�ෙව� ඇත. බං�ලාෙ�ශය, 

ඊ���ව, ෙමා�ෂ�, ෙනද�ල�තය, න���යාව, �ංග��රැව, �පා�ඤය සහ එ�ස� 

අරා� එ�� රාජ�ය 'ආරා�ත රටව�' ෙලස ආරාධනා ලබ� ඇත. 
 

***
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2022 ෙනාවැ�බ� 15


