
ඉ��යා� මහ ෙකාමසා�� කා�යාලය

ෙකාළඹ

�ව�ප� �ෙ�දනය

ඉ��යාව ෙග��ය යහපත උෙදසා වඩා වැ� ධා�තාවය� 

��මාණය ��මට කැප ෙ�

2022 සැ�තැ�බ� 24 වන �න ��ෙය�� � පැව� එ�ස� 

ජා��ෙ� මහා ම�ඩලෙ� 77වන සැ�වාරෙ�� ඉ��යාව ��� �� 

කළ ප�කාශය ෙලාව ම එ� ප�ල� (වා�ධ�ව ���භක�) ෙලස 

දැ�ෙ� ඉ��යාෙ� ඉපැර� දැ�ම ���� කර�. �ෙ�ශ කට�� 

අමාත� ආචා�ය එ�. ජ�ශංක� මහතා සැ�වාරය අමත�� ප�කාශ 

කෙ� ඉ�� �� ප� වසර �ළ ෙග��ය යහපත උෙදසා වඩා වැ� 

ධා�තාවය� ��මාණය ��මට ඉ��යාව අ�ට� ෙකාටෙගන ඇ� 

බව �.  ත��තවාදය, වසංගත ෙහ� ප�සරය වැ� ෙග��ය ගැට� 

ස�බ�ධෙය� කට�� ��ෙ�� එ�ස�ව ��යා කළ �� බව එ�මා 

සඳහ� කෙ�ය. ෙලාව �රා ඉ��යාව ��� ��යා�මක කර ඇ�  

700කට අ�ක ව�ාපෘ�� ම�� අවධාරණය ෙකෙර�ෙ� හ�ත 

සංව�ධනය, ඉහළ ස�බ�ධකතාවය, ��ට� තා�ෂණය සහ ෙසෟඛ� 

වැ� �ෙ�ත�ය� ෙවත ලබාෙදන අවධානය �. 

2. �ය සහකරැව�ෙ� අවශ�තා සහ ප��ඛතාව�ට අ��ලව 

ප��චාර දැ��ෙ� ඉ��යාෙ� ද�ශනය අවධාරණය කර�� �ෙ�ශ 

කට�� අමාත��මා ප�කාශ කෙ� ඉ��යාව ආ�යාෙ�, අ��කාෙ� සහ 

ල�� ඇම�කාෙ� සෙහ�දර සෙහ�ද�ය� ෙවත සහෙය��තාවය� 

��නමන බව�. රටව� 100කට අ�ක ප�මාණයකට එ�න� සැප�ම 

ෙමම ප�ෙ�ශය සඳහා සා�ෂ�ය�. ඉ��යාෙ� මා��ය ආධාර සහ 

ආප� සහන �දවාගැ�ෙ� ෙමෙහ�� සැම�ටම �ඩාවට ප� ඉ��ය 

ෙනාවන ජා�කය�ට ෙ�වය ලබා � ඇත. 



3. ඉ��යාෙ� අස�වැ� රාජ�ය� ��බ ඳව අදහ� ද�ව�� 

�ෙ�ශ කට�� අමාත��මා සඳහ� කෙ� ��වල ආ��කය� � ණය 

ෙගාඩගැ�ම �ෙ�ෂ අවධානය� ��වන කරැණ� බව�. ප� ජා�ක 

න�ාය පත�ය�ෙග� ඔ�බට නැ� ��න ෙලස ජාත��තර ප�ජාවට 

ආරාධනා කළ එ�මා 2022 වසෙ�� ඉ��යාව ��� �� ලංකාවට ලබා 

�� ඇම�කා� ෙඩාල� ��යන 3.8ක ෙපර ෙනා� �රෑ සහෙය�ගය 

අසාමාන� කාලයක� ඉ��යාව ��� ග� අසාමාන� �යවර� බව 

සඳහ�  කෙ�ය. ආප� ප��චාර සහ මා��ය ආධාර වැ� කාරණාව� 

�� ඉ��යාව තම අස�වැ�ය�ට ශ��ය� � ඇ� බව ද එ�මා 

අවධාරණය කෙ�ය. 

4. සාමය, සංවාදය සහ රාජ� තා���ක�වය ස�බ�ධය� 

ඉ��යාෙ� අඛ�ඩ අවධාරණය ෙප�වා �� එ�මා  ෙමය ��ධ ෙහ� 

ගැ��වලට කාල�මාව� ෙනාවන බව� සංව�ධනය සහ සහෙය�ගය 

සඳහා කාල�මාව� වන බව� සඳහ� ක ෙ�ය. එෙ�ම, ඉ��යාව 

��ෙ��ම ත��තවාදය ෙනාඉවසන බව එ�මා අවධාරණය කෙ�ය. 

5. �ලා�ෙග� � පැව� COP26 ස��ව අතර�ර� අග�ාමාත� ෙම�� 

මැ��මා ��� ෙසාබාද� මාතාවට ඉ��යාෙ� උපහාරය ෙලස 

ප�කාශ කළ “ප�සරය ෙව�ෙව� �වන �ලා�තාව” (LiFE) යන අදහස 

��බඳ සඳහ� කර�� �ෙ�ශ කට�� අමාත��මා ප�සරය 

�ර��මට සහ ෙග��ය �වතාවය ව�ධනය ��මට ග�නා ඕනෑම 

ඒකාබ�ධ සහ සාධාරණා�මක ප�ය�නය�ට ඉ��යාව සහෙය�ගය 

ලබා ෙදන බව අවධාරණය  කෙ�ය. 

6.  ෙග��ය ද�ණ ��� ��ණ ෙදන අසාධාරණ�වය 

�රණා�මකව �ස�ගත �� බව අවධාරණය කළ එ�මා එ�ස� 

ජා��ෙ� ආර�ෂක ම�ඩලෙ� ප��සං�කරණ ��ක කරග� 

ප��සං�කරණය � බ�පා�ශ�ය�වය� උෙදසා වඩා ඉහළ වග�ම� 

දැ�මට ඉ��යාව ��න� බව ප�කාශ කෙ�ය. එ�ස� ජා��ෙ� 



සාමා�ක රටව�� සැල�ය �� සහෙය�ගය� ෙ� සඳහා �� � බව 

ද එ�මා සඳහ� කෙ�ය. 

***

ෙකාළඹ 

2022 සැ�තැ�බ� 26 


