
ඉ��යා� මහ ෙකාමසා�� කා�යාලය

ෙකාළඹ

�ව�ප� �ෙ�දනය

ආචා�ය එ�. ජ�ශංක� මහතා සහ ගරැ අමාත� බැ�� රාජප�ෂ 

මහතා ඉ��යාව ��� �� ලංකාවට ලබා ෙදන �ශාල ඉ��ය �ල� 

ආධාරය ��බඳ අවස� එකඟතාවයකට පැ�ෙ�

�ෙ�ශ කට�� අමාත� ආචා�ය එ�. ජ�ශංක� මහතා 2022 

ජනවා� 15 වන �න �� ලංකා �ද� අමාත� ගරැ බැ�� රාජප�ෂ 

මහතා සමඟ අ�ත�ජාලය ඔ�ෙ� සාක�ඡාවක �රත �ය. ප��ය 

මාසෙ�� රාජප�ෂ මහතා ��කළ ඉ��ය සංචාර ෙය� අන�රැව ෙමම 

අතත� හ�ව පැවැ��ණ. 

2. �ෙ�ශ අමාත��මා තම� ෙව�ෙව� සහ ඉ��ය රජය සහ 

ජනතාව ෙව�ෙව� 2022 නව වසර සඳහා සහ ඉ��යාව සහ �� 

ලංකාව ��� සමර� ලබන ෛත ෙපාංග� උ�සවය සඳහා �� ලංකා 

�ද� අමාත��මාට, රජයට සහ ජනතාවට �ය �භා�ංශන ��නැ�ය. 

3. ඉ��යාව සෑම�ටම �� ලංකාව සමඟ ර�� �ට ඇ� බව ��ප� 

කළ ආචා�ය ජ�ශංක� මහතා ෙකා��-19 වසංගතය ��� ම� කර 

ඇ� ආ��ක සහ ෙවන� අ�ෙය�ගය� ජයගැ�ම සඳහා හැ� �ය� 

අ��� ඉ��යාව ඉ��යට� �� ලංකාවට සහය ලබා ෙදන බව ප�කාශ 

කෙ�ය. ස�ප ��ර� සහ ස��ය අස�වැ�ය� වශෙය� ඉ��යාව සහ 

�� ලංකාව යන රටව� ���වයටම ස�ප ආ��ක සබඳතාව�ෙග� 

ප��ලාභ ��කර ගත හැ�ය. 



4. SAARC ��මය �වමාරැ පහ�කම යටෙ� �� ලංකාවට ලබා�� 

ඇම�කා� ෙඩාල� ��යන 400ක �දල සහ ආ�යා� ��කාෂණ 

සංගමයට ෙග�ය �� ඇම�කා� ෙඩාල� ��යන 515.2ක �දල මාස 

ෙදක�� ක� දැ�ම �� ලංකාවට සහනය� ව� ඇ� බව අමාත�වරැ� 

ෙදපළ සඳහ� කළහ. 

5. ආහාර, අත�ාවශ� �ව� සහ  ඖෂධ ආනයනය සඳහා ඇම�කා� 

ෙඩාල� ��යන 1ක සහ ඉ��යාෙව� ඉ�ධන ආනයනය සඳහා 

ඇම�කා� ෙඩාල� ��යන 500ක ණය පහ�කම� ලබා�ෙ� ප�ග�ය 

අමාත�වරැ� ෙදපළ ��� ෙම�� සමාෙල�චනය කරන ල�. 

6. රාජප�ෂ මහතා ඉ��යාව ��� �� කලක �ට �� ලංකාවට 

ලබාෙදන සහෙය��තාවය ෙම�� ��ප� කළ අතර  එම උපකාරය� 

දැ�ව අගය කෙ�ය. එ�මා �� ලංකාෙ� වරාය, ය�තල පහ�ක�, 

බලශ��ය, �න�ජන�ය බලශ��ය, ���බලය සහ ��පාදන 

�ෙ�ත�ය� ඇ�� වැදග� අංශය� ර�සක ඉ��ය ආෙය�ජන සාදරෙය� 

��ග� අතර එව� අෙය�ජන ��ම� ��ම සඳහා �තකර ප�සරය� 

��මාණය කරන බවට සහ�ක �ය. ෙමම ස�ද�භය �ළ ���ණාමලය 

ෙත� ටැං� සං��ණය ඒකාබ�ධව න�කරණය ��ම සඳහා �� ලංකා 

රජය ��� මෑතක� ග�නා ලද �යවර �� ලංකාෙ� බලශ�� 

�ර��තතාවය ඉහළ නැං�මට ෙම�ම ආෙය�ජක ��වාසය වැ� ��� 

��මට ද ෙ��ව� ඇ� බව අමාත�වරැ� ෙදපළ ��� ෙප�වා ෙදන 

ල�. 

7. �ෙ�ශ අමාත��මා �� ලංකාව භාරෙ� ��න ඉ��ය �වරය�ෙ� 

ගැට�ව ද ෙම�� ම� කළ අතර මා��ක කරැ� මත එම �වරය� 

ක�න�� �දහ� කරන ෙලස �� ලංකා රජෙය� ඉ�ලා ��ෙ�ය.

8. ෙදරෙට�ම ප�ග�ය සහ ෙසෟභාග�ය ෙව�ෙව� ��කා�න 

ආ��ක සහෙය��තාවය සඳහා අෙන��න� වශෙය� වා��� 



��පා�ශ�ක ආ��ක සහෙය��තාවයට මඟ ෙප��ම සඳහා ස�පව 

කට�� ��මට අමාත�වරැ� ෙදපළ ෙම�� එක ඟ �හ. 

(ෙමම �ව�ප� �ෙ�දනෙ� අ�ත�ගතය නව ���ෙ� �ෙ�ශ කට�� 

ආමාත�ාංශය ��� 2022 ජනවා� 15 වන �න ��� කරන ලද 

�ව�ප� �ෙ�දනය� ඇ��� සක� කරන ල�)

***

ෙකාළඹ 

2022  ජනවා� 16 


