
මහ ක ොමසොරිස්  ොර්යොලය 

ක ොළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ඉන්දියා - ශ්රී ලංකා සබඳතා ඉහළම තලයක : නිවයෝජ්ය 

ඉන්දියානු මහ වකාමසාරිස් 

ශ්රී ලං ොකේ නිකයෝජ්ය ඉන්දියොනු මහ ක ොමසොරිස් වික ෝද් 

කේ. කේ බ් මහතො 2023 මොර්ු 3 ව  ි  ක ොළඹ දී 

“කමඩික යො 2023” ප්රදර්ශ ය විවෘත කිරීකේ උත්සවය සඳහො 

සහභොගී විය. කමම අවස්ථොව ඇමතූ නිකයෝජ්ය මහ 

ක ොමසොරිස්ුමො, කේ ව  විට ඉන්දියො - ශ්රී ලං ො ද්විපොර්ශවි  

සබඳතො ඉහළම තලය  පවති  බව පැවසූ  අතර කේ සඳහො 

මූලි  වශකයන්ද කේු වී ඇත්කත් කදරට ජ් තොව අතර ගැඹුරින්ද 

මුල් බැසගත් බැඳීේ බව ප්ර ොශ  කේය. විශිෂ්ට ද්විපොර්ශවි  

සබඳතොවය සඳහො මූලි  ව  විකේෂ  රුණු පහේ පිළිබඳව 

මහ ක ොමසොරිස්ුමො කමහිදී සඳහන්ද  කේය.  

2.  කේ අතරින්ද පළමු වැන්ද  වන්දකන්ද ඉන්දදීය ජ් තොව සහ 

රජ්ය වැේින්ද මමත්රී ලබො දුන්ද  ොලසීමොව ුළ ශ්රී ලං ොවට 

සහය ලබො දීම සහ ශ්රී ලං ො රජ්ය විින්ද සංචොර  සීමො ලිහිල් 

 ළ වහොම  ඩි මින්ද මවදය වීසො නිකුත් කිරීම  

3.  කදවනුව, ක ොවිඩ් සමය ුළ 1990 සුවසැරිය ගිලන්දරථ 

විින්ද ලබොදුන්ද  ැපී කපක   කස්වය සහ මහනුවර, 

හේබන්දකතොට සහ යොප ය කරෝහල්වලින්ද ිදු  ර  ලද 

ඉල්ීේවලට ප්රතිචොර දේවමින්ද මවදය සැපයුේ ලබො දීම  



4.  ශ්රී ලං ො රජ්ය විින්ද ිදු  ර  ලද ඉල්ීම ට අනුව 

ඉන්දදීය ජ් තොව සහ රජ්ය 2022 වසකර්දී ඇමරි ොනු ක ොලර් 

බිලිය  4  ආර්ි , මූලය සහ මොනුෂීය සහකයෝගයේ ලබො දීම 

5.  ිේ කවනුව ඉන්දියොව G20 සමුළුවලදී ශ්රී ලං ොවට 

සහකයෝගය ලබො දුන්ද අතර ජ් ොධිපති රනිල් වික්රමිංහ 

මැතිුමොට 2023 ජ් වොරි මොසකේදී කවොයිස් ඔෆ් ගකලෝබල් සවුත් 

සමුළුව සඳහො සහභොගී ව  කලස ආරොධ ො කිරීම  

6.  පස් කවනුව මෑත  ොී  අත්දැකීේ අනුව, කසෞඛ්ය සහ 

යහපැවැත්ම ය  ේකෂ්ත්රය කමන්දම සොේප්රදොයි  මවදය ක්රම 

ුළ ව ො ගැඹුරු සබඳතො කගො  ැගීම සඳහො සැලකිය යුු 

අවස්ථොවන්ද පැවතීම 

7.  ශ්රී ලං ො අග්රොමොතය ිකන්දෂ් ගුණවර්ධ  මැතිුමො කමම 

විවෘත කිරීකේ අවස්ථොකේ ප්රධො  ආරොධිත අමුත්තො වශකයන්ද 

සහභොගී විය. වරොය,  ොවි  සහ ගුවන්ද කස්වො අමොතය නිමල් 

ිරිපොල ද ිල්වො, පොරේපරි  මවදය ක්රම ප්රවර්ධ , ග්රොමීය සහ 

ආයුර්කේද කරොහල් සංවර්ධ  සහ ප්රජ්ො කසෞඛ්ය රොජ්ය අමොතය 

ිිර ජ්යක ොඩි, හිටපු කසෞඛ්ය අමොතයවරුන්ද ව  රොජිත 

කස් ොරත්  සහ එේ. එච්. එේ. ෆවුි, ලං ො  ේ රු 

ක ොංග්රසකේ සභොපති කසන්දතිල් කතොණ් මොන්ද, කල් ේවරුන්ද 

ව  ආචොර්ය අමල් හර්ෂ ද ිල්වො සහ එස්. ජ්ො   ශ්රී 

චන්දරගුප්ත ය  මහත්වරු ද කමම අවස්ථොවට සහභොගී වූහ.  

8.  කසෞඛ්ය ේකෂ්ත්රකේ නිරත ඉන්දියොනු සමොගේ 40 කගන්ද 

පමණ සමන්දවිත නිකයෝජිත පිරිසේ 2023 මොර්ු 3-5 ි වල 



පැවැත්කව  “කමඩික යො 2023” ප්රදර්ශ ය ුළ “ඉන්දඩියො 

පැවිලියන්ද”  මින්ද ප්රදර්ශ  කුටියේ සංවිධො ය  ර ඇත.  

 

*** 

ක ොළඹ  

2023 මොර්ු 3  


