
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 
කකාළඹ  

 
පුවත්පත් නිවේදනය  

 
ඉන්දීය විවේශ කටයුතු අමාත්ය ආචාර්ය එස්. ජයිශංකර් මහත්ාවේ සංචාරය ශ්රී ලංකාවේ 

ජනත්ාවට වසෞභාග්යය සහතික කරයි  

 
 
ඉන්දීය විකේශ කටයුතු අමාත්ය ආචාර්ය එස්. ජයිශංකර් මහත්ා 2023 ජනවාරි 19-20 

ිනවල ශ්රී ලංකාකේ නිල සංචාරයක නිරත් විය. විකේශ කටයුතු අමාත්යවරයා කලස සිය 
සිේවන ශ්රී ලංකා සංචාරකයහි නිරත් වූ ජයිශංකර් මහත්ා සමඟ නව ිල්ලි විකේශ කටයුතු 
අමාත්යාංශකේ සිේ සාමාජික නිකයෝජිත් පිරිසක් ද ිවයිනට පැමිණියහ. විකේශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා 2019 කනාවැම්බර්, 2021 ජනවාරි සහ 2022 මාර්තු යන මාසවලී ද ශ්රී ලංකාකේ 
සංචාරය කකළ්ය.  

 
2.  සිය සංචාරය අත්රතුර ී විකේශ කටයුතු අමාත්යතුමා ජනාධිපති රනිල්ල වික්රමසිංහ 
මහත්ා සහ අග්රාමාත්ය ිකන්දෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා හමු වූ අත්ර විකේශ අමාත්ය එම්. යූ. එම්. 
අි සබ්රි මහත්ා සමඟ ීර්ඝ සාකච්ඡාවන්ද හි නිරත් විය. ශ්රී ලංකා විකේශ කටයුතු අමාත්යතුමා 
විසින්ද පවත්වන ලද නිකයෝජිත් මට්ටකම් හමුව සඳහා වරාය, නාවික කටයුතු සහ ගුවන්ද කසව්ා 
අමාත්ය නිමල්ල සිරිපාල ද සිල්ලවා, කසෞඛ්ය අමාත්ය කකකහළිය රඹුක්වැල්ලල, කර්මාන්දත් 
අමාත්ය රකම්ෂ් පතිරණ, ආකයෝජන ප්රවර්ධන අමාත්ය ිලුම් අමුණුගම, විදුිබල සහ 
බලශක්ති අමාත්ය කංචන විකේකස්කර සහ විකේශ කටයුතු රාජය අමාත්ය ත්ාරක බාලසූරිය 
යන අමාත්යවරුන්ද ද සහභාගී වූ අත්ර එම සාකච්ඡාව ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අත්ර විවිධ 
ක්කෂ්ත්රයන්ද හි වර්ධනය වන සහකයෝගීත්ාවකයහි පරාසය සහ ගැඹුර පිළිඹිබු කකළ්ය.  

 
3.  ශ්රී ලංකා රාජය නායකත්වය සමඟ විකේශ කටයුතු අමාත්යවරයාකේ සාකච්ඡා කදරට 
අත්ර පවතින ේවිපාර්ශවික සබඳත්ා හි සමසත්් වපසරිය සමාකලෝචනය කිරීමට අවසථ්ාවක් 
ලබා දුන්දකන්දය. ශ්රී ලංකාව විවිධ අභිකයෝගයන්දට මුහුණ කදන අවසථ්ාවක සිදු කරන ත්ම 
සංචාරය ඉන්දීය රජය සහ ජනත්ාව අඛ්ණ්ඩව ශ්රී ලංකා ජනත්ාවට සහකයෝගය ලබා කදන 
බවට පැහැිි සහ ශක්තිමත් පණිවිඩයක් වන බව එතුමා අවධාරණය කකළ්ය.  

 
4.  ඉන්දියාව විසින්ද පසුගිය වසකර්ී කපර කනාවූ විරූ අයුරින්ද ලබා දුන්ද ඇමරිකානු 

කඩාලර් බිියන 4ක මූලය සහකයෝගය ඉන්දියාකේ “අසල්ලවැසියා ප්රථමකයන්ද” යන 
ප්රතිපත්තිය හා සමපාත් වන බව විකේශ කටයුතු අමාත්යතුමා සඳහන්ද කකළ්ය. ණය 
ප්රතිවූහකරණය සඳහා සහය දුන්ද සහ ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්දත්ර මූලය අරමුදකල්ල සහකයෝගය 
ලබා ගැනීම සඳහා මූලය සහතිකය ප්රකාශ කළ ප්රථම රට ඉන්දියාව බව එතුමා කපන්දවා 
දුන්දකන්දය. ඉන්දියාව ශ්රී ලංකා ආර්ිකකේ විවිධ ප්රධාන ක්කෂ්ත්රයන්දහි අකයෝජන ිරිමත් 
කරන බව එතුමා පැවසීය. ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවට අවශය කමාකහාකත්ී විකශ්ෂකයන්ද කැප වී 
කටයුතු කිරීමට සූදානම් බව එතුමා අවධාරණය කකළ්ය. ශ්රී ලංකාකේ බලශක්ති සුරක්ිත් 



අභිකයෝග ජයගැනීම සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති රාමුවක් මත් පිහිටවූ ප්රතිපත්තිමය 
එකඟත්ාවය එතුමා විසින්ද සාදරකයන්ද පිළිගන්දනා ලී.    

 
5.  ජනාධිපති රනිල්ල වික්රමසිංහ මැතිතුමා සහ විකේශ කටයුතු අමාත්යතුමා 2017 මැයි 
මාසකේී අග්රාමාත්ය නකර්න්දර කමෝි මැතිතුමා විසින්ද සිදු කළ ශ්රී ලංකා සංචාරය අත්රතුර ී 
මුල්ලගල ත්බන ලද පල්ලකලකැකල්ල උඩරට නර්ත්න ඇකඩමිය සඳහා කගාඩනැගිල්ලලක් අත්ථය 
ආකාරකයන්ද විවෘත් කළහ. ඉන්දීය ප්රදාන යටකත් ඉිකරන ලද කමම කගාඩනැගිල්ලල ශ්රී 
ලංකාකේ කපාකහාසත් සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීමට සහ ප්රවර්ධනය කිරීමට 
ඉන්දියානු රජකේ කැපවීම පිළිඹිබු කරයි. ඉන්දියානු රජකේ ප්රදාන යටකත් ගාල්ලල, මහනුවර, 
නුවර එළිය, අනුරාධපුර සහ බදුල්ලල ිස්ික්කයන්ද හි ඉිකරන ලද නිවාස 350ක් ද අත්ථය 
ආකාරකයන්ද ජනත්ා අයිතියට පත් කරන ලී. කමම වයාපෘතීන්ද හි උපරිම සීමා කදගුණ කිරීම 
සඳහා කමන්දම ඉන්දියාව විසින්ද ක්රියාත්මක ඉහළ බලපෑමක් සහිත් ප්රජා සංවර්ධන වයාපෘති 
රාමුව යටකත් ප්රදාන වයාපෘතීන්ද ක්රියාත්මක කිරීම උකදසා සමස්ත් මූලය ප්රාේධනය ඉහළ 
නැංවීම ත්හවුරු කිරීම සඳහා ියකියවිි ද ඉන්දියානු සහ ශ්රී ලංකා රජයන්ද විසින්ද කමහිී 
හුවමාරු කර ගන්දනා ලී. සංවර්ධන සහකයෝගීත්ාවකේ පුළුල්ල සහ ජනත්ා කක්න්දීය ස්වභාවය 
පිළිඹිබු කරමින්ද කපාදු ප්රවාහනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විකේශ කටයුතු අමාත්යතුමා විසින්ද 
දැනට ක්රියාත්මක ණය පහසුකමක් යටකත් බස් රථ 500ක් සැපයීකම් වැඩසටහනට අදාළ 
බස් රථ 50ක් සංකක්ත්ාත්මකව ප්රවාහන සහ මහා මාර්ග අමාත්ය බන්දදුල ගුණවර්ධන මහත්ා 
හට භාර කදන ලී. විවිධ ක්කෂත්්ර තුළ ශ්රී ලංකාවට ලබා කදන සහකයෝගය ශ්රී ලංකාකේ 
ආර්ික සථ්ායිත්ාවය සහ ප්රතිසාධනය කවනුකවන්ද විවිධ ධාරිත්ා සංවර්ධන වයාපෘතීන්ද සහ 
කවනත් වැඩසටහන්ද හරහා ශ්රී ලංකාකේ ජනත්ාව සමඟ රැඳී සිටීමට ඉන්දියානු රජකේ 
කනාසැකලන කැපවීම සංකක්ත්වත් කරයි.  

 
6.  විකේශ කටයුතු අමාත්යතුමා යාපනය - කචන්දනායි ගුවන්දගමන්ද යළි ඇරඹීම සඳහා 
ගන්දනා ලද පියවර අගය කළ අත්ර ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අත්ර ප්රවාහන කබෝට්ු කසව්ා 
හැකි ඉක්මනින්ද අරඹනු ඇත්ැයි අකේක්ෂා කරන බව සඳහන්ද කකළය්. ශ්රී ලංකාවට වැඩිම 
සංචාරකයන්ද පිරිසක් පැමිකණන රට ඉන්දියාව බව කපන්දවා දුන්ද එතුමා කදරට අත්ර ආගමික 
සංචාර ප්රවර්ධනය කළ හැකි විවිධ ක්රියාමාර්ග ද සාකච්ඡා කකළ්ය. කදරට අත්ර කර්මාන්දත් 
සහ සංචාරක කටයුතු ප්රවර්ධනය උකදසා කගන ඇති පියවර කදරට ජනත්ාව අත්ර 
අන්දත්ර්ක්රියා ඉහළ නැංවීමට කමන්දම කපාදු කසෞභාගයය ළඟා කරගැනීමට ඉවහල්ල වන බව 
එතුමා සදහන්ද කකළය්.  

 
7.  කමම වසකර්ී කපිලවස්තු සර්වඥ ධාතූන්ද වහන්දකස්ලා ශ්රී ලංකාකේ ප්රදර්ශනය කිරීම 
සඳහා ලබා කදන කලසට ශ්රී ලංකා කජයෂඨ් නායකත්වය විසින්ද කළ ඉල්ලීම ඉන්දියාව 
ධනාත්මකව සලකා බලන කලස විකේශ කටයුතු අමාත්යතුමා දැනුම් දුන්දකන්දය. රාජය 
ත්ාන්දික සබඳත්ා පිහිුවීකම් 75 වන සංවත්සරය කමන්දම ඉන්දියාකේ සහ ශ්රී ලංකාකේ 
නිදහකස් 75 වන වසර  නිමිත්කත්න්ද සමරු ත්ැපැල්ල මුේදර සහ කාසි නිකුත් කිරීම වැනි කදරට 
විසින්ද ගන්දනා ලද විවිධ ඒකාබේධ පියවර ද එතුමා සිහිපත් කකළය්.  

 



8.  ආචාර්ය එස්. ජයිශංකර් මහත්ා හිටපු ජනාධිපති මහින්දද රාජපක්ෂ මහත්ා සහ විපක්ෂ 

නායක සජිත් කේමදාස මහත්ා ද හමු විය. එකස්ම, එතුමා ITAK, TELO, PLOTE, 

EPRLF, TNP, TNPF, SLMC සහ ACMC වැනි විවිධ කේශපාලන පක්ෂ නායකයන්ද ද 
හමු විය.  

 
9.  ජල සම්පාදන සහ වතු යටිත්ල පහසුකම් අමාත්ය ජීවන්ද කත්ාණ්ඩමාන්ද මහත්ාකේ 
නායකත්වකයන්ද යුත් ලංකා කම්කරු කකාංග්රසකේ නායකකයෝ සහ රවිඩ ප්රගතිශීී  
සන්දධානකේ නායකකයෝ වතුකර ප්රකේශවල ජනත්ාව විසින්ද මුහුණ කදන සමාජ ආර්ික 
දුෂ්කරත්ා අවධාරණය කළ අත්ර එම ගැටලු විසඳීම සඳහා ඉන්දීය සහය අකේක්ෂා කරන බව 
ප්රකාශ කළහ. එම ප්රකේශ නඟා සිුවීම සඳහා ඉන්දීය රජය විසින්ද කගන ඇති විවිධ පියවර 
සිහිපත් කළ විකේශ කටයුතු අමාත්යතුමා 2023 වසකර්ී ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත් දමිළ 
ජනත්ාව ශ්රී ලංකාවට පැමිණ වසර 200ක් සම්ූර්ණ වන බව ප්රකාශ කකළ්ය. කමම ප්රජාව 
සමඟ සමීපව කටයුතු කරන මහනුවර සහකාර ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 
පිහිුවා කමම වසරට වසර 100ක් සම්ූර්ණ කේ.  

 
10.  විකේශ කටයුතු අමාත්යතුමා ජනාධිපතිතුමා සහ ධීවර අමාත්යතුමා සමඟ කවන 
කවනම කදරට අත්ර ධීවර සහ ඒ ආශ්රිත් මාත්ෘකා පිළිබඳව සාකච්ඡා පැවැත්වීය. කමම 
අභිකයෝග සඳහා මානුෂීය ප්රකේශයකින්ද විසඳුම් කසවීකම් අවශයත්ාවය එතුමා විසින්ද 
අවධාරණය කරන ලී. එවැනි ධීවර කටයුතුවල නිරත් වීමට ධීවරයන්ද කපාළඹවන 
ජීවකනෝපාය ගැටලු පිළිබඳව ද කමහිී සාකච්ඡා කරන ලී.  

 
11.  විකේශ කටයුතු අමාත්යතුමා ශ්රී ලංකා ජනාධිපතිතුමා කවත් අග්රාමාත්ය නකර්න්දර 
කමෝි මැතිතුමාකේ සුභාශංසන පිරිනැමූ අත්ර කදපාර්ශවයටම පහසු ිනයක ඉක්මනින්ද 
ඉන්දියානු සංචාරයක නිරත් වන කලස කමෝි අග්රාමාත්යතුමා කළ ආරාධනාව ජනාධිපතිතුමා 
කවත් පිළිගැන්දවීය.  

 
12.  විකේශ කටයුතු අමාත්යතුමාකේ සංචාරය සමීපත්ම සමුීය අසල්ලවැසියා වශකයන්ද 

ඉන්දියාකේ “අසල්ලවැසියා ප්රථමකයන්ද” යන ප්රතිපත්තිය තුළ ශ්රී ලංකාවට හිමි වන කක්න්දීය 
ස්ථානය පිළිඹිබු කරයි. ආර්ික ප්රතිසාධනය කේගවත් කිරීම සහ ශ්රී ලංකාවට කසෞභාගයය 
ළඟා කරගැනීම උකදසා වරාය, නාවික කටයුතු, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, හයිකරාකාබන්ද, 
නිෂ්පාදනය, කසෞඛ්ය, කත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණය, සංචාරක කර්මාන්දත්ය සහ ඖෂධ වැනි ශ්රී 
ලංකාව ස ඳහා ප්රමුඛ් වන ක්කෂ්ත්රයන්ද හි ිගුකාීන ආකයෝජන ඉහළ නැංවීම සඳහා 
ඉන්දියානු රජකේ කැපවීම ද කමම සංචාරය මගින්ද අවධාරණය කකරිණ.  
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