
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

*** 

 

ප්රජාතාන්දික ක්රමකේදයන්ද, වටිනාකම් සහ වයවස්ථාමය රාමුවක් හරහා 

ශ්රී ලංකාකේ කඩිනම් විසඳුමක් සඳහා ඉන්දියාකේ සහාය 

 
 

ප්රජාතාන්ත්රික ක්රමවේදයන්ත්ර සහ වටිනාකම් වමන්ත්රම ස්ථාපිත ආයතන සහ 

වයවස්ථාමය රාමුවක් හරහා වසෞභාග්යය සහ ප්රග්තිය සඳහා වන සිය අභිලාෂයන්ත්ර 

සාක්ෂාත් කර ග්ැනීමට උත්සහ දරන ශ්රී ලාාංකික ජනතාව සමඟ ඉන්ත්රියාව තවදුරටත් 

අඛණ්ඩව රැඳී සිටින බව ඉන්ත්රියාව අවධාරණය කවේය. 2022 ජූලි 14 වන ින මාධය 

හමුවක් අමතමින්ත්ර ඉන්ත්රියානු රජවේ විවේශ කටයුතු අමාතයාාංශවේ මාධය 

ප්රකාශකතුමා ප්රකාශ කවේ  ඉන්ත්රියාව ශ්රී ලාංකා රජයට සහ එහි නායකත්වයට අදාළ 

තත්ත්වය සඳහා කඩිනම් විසඳුමක් ප්රජාතාන්ත්රික ක්රමවේදයන්ත්ර සහ වටිනාකම්, 

ස්ථාපිත ආයතන සහ වයවස්ථාමය රාමුව හරහා අවේක්ෂා කරන බවයි. විසඳුමක් 

ළඟා කර ග්ැනීම සඳහා ශ්රී ලාාංකික ජනතාව ග්න්ත්රනා ප්රයත්නවේදී ඉන්ත්රියාව හැකි සෑම 

අයුරකින්ත්රම ඔවුන්ත්රට සහවයෝග්ය ලබා වදන බව මාධය ප්රකාශකතුමා සඳහන්ත්ර කවේය.  

 

2.  ශ්රී ලාංකාවේ වර්තමාන තත්ත්වය හමුවේ හටග්න්ත්රනා අභිවයෝග්යන්ත්රට මුහුණ 

දීමට උපකාර කිරීම සඳහා ඉන්ත්රියාව විසින්ත්ර ප්රදර්ශනය කර ඇති කැපවීම ඉන්ත්රියාවේ  

“අසල්වැසියා ප්රථමවයන්ත්ර” යන ප්රතිපත්තිය සහ කලාපවේ සැමට ආරක්ෂාව සහ 

වර්ධනය (SAGAR) යන දැක්ම අවධාරණය කරයි. ඉිරිවේදීත් ඉන්ත්රියාව ශ්රී ලාාංකික 

ජනතාව සඳහා තවදුරටත් සහවයෝග්ය ලබා වදමින්ත්ර අඛණ්ඩව ඔවුන්ත්ර සමඟ රැඳී සිටිනු 

ඇත.  

 

3.  ආර්ික දුෂ්කරතා ජයග්ැනීම සඳහා ඉන්ත්රියාව ශ්රී ලාාංකික ජනතාවට 

ක්ෂණිකව ප්රතිචාර දැක්ූ බව ප්රකාශ කළ මාධය ප්රකාශකතුමා ඉන්ත්රියාව 2022 

වසවර්දී ඇමරිකානු වඩාලර් බිලියන 3.8ක් පමණ වටිනා සහවයෝග්යක් කඩිනමින්ත්ර ලබා 

දුන්ත්ර බව ද සඳහන්ත්ර කවේය. විනිමය හුවමාරු පහසුකම්, ශ්රී ලාංකාව විසින්ත්ර ඉන්ත්රියානු 

සාංචිත බැාංකුවට වග්විය යුතු ණය ආසියානු නිෂ්කාශන සාංග්ම් ක්රමවේදය යටවත් කල් 

දැමීම, ඉන්ත්රධන, ඖෂධ, ආහාර, වපාවහාර සහ වවනත් අතයාවශය භාණ්ඩ සඳහා 

ඇමරිකානු වඩාලර් බිලියන 1.5කට අධික ණය පහසුකම් ලබා දීම යනාිය වමම 

සහවයෝග්යන්ත්රට ඇතුළත් වේ.  

 

4.  හිටපු ජනාධිපති වග්ෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ශ්රී ලාංකාවවන්ත්ර පිටවීමට 

පහසුකම් ලබා දුන්ත්ර බවට ූ වාර්තා ද ඉන්ත්රියාව  විසින්ත්ර තරවේ ප්රතික්වෂ්ප කරන ලදී.  

 



 

 (වමම පුවත්පත් නිවේදනවේ අන්ත්රතර්ග්තය විවේශ කටයුතු අමාතයාාංශවේ මාධය 

ප්රකාශකතුමා විසින්ත්ර 2022 ජූලි 14 වන ින නව ිල්ලිවේ පැවති මාධය හමුවකදී පළ කළ 

අදහස් ඇසුරින්ත්ර සකසන ලදී)  

 

 
*** 

 

 

කකාළඹ  

2022 ජූලි 15  


