
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 
 

 
පුවත්පත්ිවේදනය 

 

 

ශ්රී ලංකාවේ 9 වැි පාර්ලිවේන්තුවේදී ඉන්තදීය-ශ්රී ලංකා 

පාර්ලිවේන්තු මිත්රත්ව සංගමය පිහිටුවීම 

 

 

  ශ්රී ලංකාකේ 9 වැනි පාර්ිකේන්දුව සඳහා වන ඉන්දියානු - ශ්රී 

ලංකා පාර්ිකේන්දු මිත්රත්ව සංගමය ගරු කථානායක මහින්දද යාපා 

අකේවර්ධන මහතාකේ ප්රධානත්වකයන්ද පාර්ිකේන්දු සංකීර්ණකේදී අද 

පිහිටුවනු ලැබිණි. රැස්ීකේ කගෞරවනීය ආරාධිතයා කලස ශ්රී ලංකාකේ 

ඉන්දදීය මහ කකාමසාරිස් ගරු කගෝපාල් බේකල්මහතාට ආරාධනා කරන 

ලදී. 

 

2.   කමම රැස්ීමට පාර්ිකේන්දු මන්දීවරුන්ද 100 කට අධික පිරිසක් 

සහභාගී වූ අතර මැති ඇමතිවරුන්ද, රාජ්ය අමාතයවරුන්ද සහ 

මන්දීවරුන්ද කිහිප කදකනකු ද ඊට ඇුළත් විය. පාර්ිකේන්දු මිත්රත්ව 

සංගමයක් පිහිටුීම සඳහා තමන්ද දුටු වැඩිම සහභාගීවන්දනන්දපිරිස 

කමය බව රැස්ීකේ දී කථිකකයෝ අවධාරණය කළහ. කමය ඉන්දදු-ශ්රී ලංකා 

ද්වවිපාර්වවික සබඳතාවකේ ශක්තිමත්භාවය පිළිබඳ සාක්ියක් කලස 

ඉස්මු විය. 

 

3.   රැස්ීකේදී වාරිමාර්ග අමාතය සහ ජ්ාතික ආරක්ෂාව සහ ආපදා 

කළමනාකරණ රාජ්ය අමාතය සහ ස්වකද්වශ කටයුු රාජ්ය අමාතය ගරු 

චමල් රාජ්පක්ෂ මහතා සංගමකේ සභාපතිවරයා කලස කත්රී පත් විය. 

සංගමකේ උප සභාපතිවරුන්ද කලස ගරු පාර්ිකේන්දු මන්දීවරුන්ද වන 

රවුෆ් හකීේමහතා, එේ.ඒ සුමන්දතිරන්ද මහතා සහ ආචාර්ය 

ී.රාධක්රිෂ්ණන්ද මහතා කත්රී පත් විය. තවද, කල්කේසහසහකාර කල්කේ 

කලස පිළිකවළින්ද පාර්ිකේන්දු මන්දීගරු අනුර ප්රියදර්ශන යාපා මහතා 

සහ වු නිවාස හා ප්රජ්ා යටිතල පහසුකේ රාජ්ය අමාතය ගරු ජීවන්ද 

කතාණ්ඩමන්ද මහතා කත්රී පත් වූහ. එම සංගමකේ භාණ්ඩාගාරික කලස 



පාර්ිකේන්දු මන්දී ගරු ජ්ගත් කුමාර සුමිත්රආරච්චි මහතා කත්රී පත් 

විය. 

 

4.   උත්සවකේදී අදහස් දැක්වූ ගරු විකද්වශ අමාතය මහාචාර්ය ජී.එල්. 

පීරිස් මහතා ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතරපවතින සමීප ශිෂ්ටාචාර 

සබඳතාවයන්ද පිළිබඳ ඉස්මු කකේය. ඉන්දියාව විසින්ද ශ්රී ලංකාවට 

ලබාදුන්ද කේෂ්ඨතම දායාදය බුදුදහම බව ද කපන්දවා දුන්ද ඔහු කදරට 

අතර මිනිසුන්ද- මිනිසුන්ද සේබන්දධ ීකේ වැදගත්කම ද අවධාරණය 

කකේය.  

 

5.   මහ කකාමසාරිස්වරයා සිය අදහස් දැක්ීකේදී, සංගමකේ 

සාමාජිකත්වය සේබන්දධකයන්ද සභාපතිවරයාට සහ නිලධාරී 

මණ්ඩලයට සුබ පැුේ එක් කකේය. සංගමය පිහිටුීම ුළින්ද 

ප්රජ්ාතන්දත්රවාදී රටවල් කදක අතර පාර්ිකේන්දු හුවමාරු සහ 

අන්දතර්ක්රියා යළි ප්රකබෝධමත් වනු ඇතැයි ද ඔහු විවවාසය පළ කකේය. 

විකවෂකයන්දම ප්රජ්ාතන්දත්රවාදී වටිනාකේ කබදාහදා ගැනීම, කපාදු 

අභිකයෝගවලට එකරහිව සහකයෝගීතාව, මිනිසුන්ද- මිනිසුන්ද අතර 

සේබන්දධතාව වැඩි ියුණු කිරීම, වැඩි ආර්ථික මැිහත්ීම ිරිමත් කිරීම, 

සංස්කෘතික සේබන්දධතාවය ශක්තිමත් කිරීම සහ සංවර්ධන 

හවුල්කාරිත්වකේ ඵල කබදාගැනීමඇුළු ක්කෂ්ත්ර හයක් ුළ ජ්ාතීන්ද 

කදක අතර බහුවිධ ද්වවිපාර්වවික සබඳතාව ශක්තිමත් කිරීමට කමය 

තවදුරටත් උපකාරී වනු ඇතැයි ඔහු පැවසීය. මහ කකාමසාරිස්වරයා 

විසින්ද කලෝක් සභාකේ කථානායක ගරු ඕේ බිර්ලා විසින්ද ශ්රී ලංකා 

පාර්ිකේන්දුකේ ගරු කථානායකුමා කවත සිය හෘදයාංගම සුබපැුේ 

පිරිනමන ලද පණිවිඩයක උපුටා ගැනීේ ද කියවන ලදී. 

 

****** 

 
 

කකාළඹ 

11 කනාවැේබර් 2021 

 

 

 


