
ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස් කයාර්යයාලය
කකයාළඹ

පුවත්පත් නිකවේදනය
ඉන්දීය විකදේශ කලේකම්තුමයාකගේ ශ්රී ලලංකයා සලංචයාරය

ඉන්දීය විකදේශ කලේකම් ශ්රී හර්ෂ් වර්ධන් ශලංගේලයා මහතයා කතදින නිල
සලංචයාරයක්  සඳහයා  2021  ඔක්කතයාතෝබර්  02-05  යන  දිනයන්හිදි  ශ්රී  ලලංකයාකවේ
සලංචයාරයක නිරත විය.  කමය විකදේශ කලේකම් වශකයන් එතුමයාකගේ ප්රථම ශ්රී
ලලංකයා  සලංචයාරය  විය.  සලංචයාරය  අතරතුර  දී  විකදේශ  කලේකම්තුමයා  ශ්රී  ලලංකයා
ජනයාධිපති අතිගරු කගයාතෝඨයාභය රයාජපක්ෂ,  අගයාමයාතත්ය අතිගරු මහින්ද රයාජපක්ෂ,

මුදලේ අමයාතත්ය ගරු බබැසිලේ රයාජපක්ෂ සහ විකදේශ අමයාතත්ය ගරු මහයාචයාර්ය ජ.

එලේ.  පීරිස් යන මහත්වරුන් හමු විය.එතුමයා වතු නිවයාස සහ ප්රජයා යටිතල
පහසුකම් රයාජත්ය අමයාතත්ය ගරු ජවන් කතයාණ්ඩමන්,  විකදේශ කලේකම් අදේමිරයාලේ
(විශයාමික)  මහයාචයාර්ය ජයනයාත් කකයාළඹකගේ සහ ආරක්ෂක කලේකම් කජනරයාලේ
(විශයාමික)  ජ.  ඩ.  එච.  කමලේ ගුණරත්න යන මහත්වරුන් සමඟ ද ඵලදයාය
සයාකචඡයාවන්හි නිරත විය. 

2. ජනයාධිපතිතුමයා සමඟ  2021  ඔක්කතයාතෝබර්  5  වන දින පබැවති හමුකවේදී,
විකදේශ කලේකම්තුමයා ගුවන් සහ මුහුදු මයාර්ගකයන් ඉන්දියයාව සහ ශ්රී ලලංකයාව
අතර  සම්බන්ධකතයාවය  ඉහළ නබැලංවීමට  වන කයයාතෝජනයා  ඇතුළු  අකනත්යයාතෝනත්ය
වශකයන් වයාසිදයාය වත්යයාපපෘතීන් කඩිනමින් ඉදිරියට කගනයයාම උකදසයා ඉන්දියයාව
ලබයාකදන වබැදගත්කම අවධයාරණය කකළේය.  විකදේශ කලේකම්තුමයා ආරක්ෂයාව සහ
සුරක්ෂිතතයාවය යන ක්කෂ්ත්රයන් තුළ ජනයාධිපතිතුමයා විසින් ලබයාකදන මඟ
කපන්වීම සහ සමීප සහකයයාතෝගීතයාවය කවනුකවන් සිය ස්තූතිය පළ කකළේය.

බලය කබදයාහබැරීම සහ පළයාත් සභයා මබැතිවරණය හබැකි ඉක්මනින් පබැවබැත්වීම
ඇතුළු  13  වන  වත්යවස්ථයා  සලංකශයාතෝධනය  යටකත්  පවතින  විධි  විධයාන
සම්පූර්ණකයන් ක්රියයාත්මක කිරීම සම්බන්ධකයන් ඉන්දියයාකවේ ස්ථයාවරය ද විකදේශ
කලේකම්තුමයා  විසින්  කමහිදී  අවධයාරණය  කරන  ලදී.  



3. අගයාමයාතත්යතුමයා  සමඟ  2021  ඔක්කතයාතෝබර්  4  වන දින පබැවති හමුකවේදී,
විකදේශ කලේකම්තුමයා ඉන්දු - ශ්රී ලලංකයා සබඳතයා කදරකටහි ජනතයාව අතර පවතින
විචිත්රවත් සබඳතයාවයන් මත පදනම් වන බව ද කබබෞදේධ කටයුතු සඳහයා ලබයා
කදන ලද ඇමරිකයානු කඩයාලර් මිලියන  15ක ප්රදයානය සඳහයා වන ගිවිසුම
කදරට රජයන් අතර අත්සන් තබැබීම සමඟින් එම බබැඳීම් තවදුරටත් ශක්තිමත්
වනු ඇති බව ද සඳහන් කකළේය. යයාපනය ප්රකදේශය සමඟ පවතින ඉන්දියයාකවේ
ශක්තිමත්  සලංස්කපෘතික  සහ  ශිෂ්ටයාචයාරමය  සබඳතයා  සිහිපත්  කළ  විකදේශ
කලේකම්තුමයා ඉන්දීය ප්රදයාන යටකත් ඉදිකළ යයාපනය සලංස්කපෘතික මධත්යස්ථයානය
පවත්වයාකගන යයාම සඳහයා ඉන්දියයානු රජය ශ්රී ලලංකයා රජයට සහකයයාතෝගය ලබයා
කදන බව ප්රකයාශ කකළේය.  තව ද ඉන්දියයානු රජය කුෂිනගර් කවත පළමු
ගුවන්යයානය  ශ්රී  ලලංකයාකවන්  අකපේක්ෂයා  කරන  බව  ද  එය  කදරට  අතර
සලංස්කපෘතික බබැඳීම් තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතබැය ද විකදේශ කලේකම්තුමයා
සඳහන් කකළේය. 

4. මුදලේ අමයාතත්යතුමයා සමඟ පබැවති හමුකවේදී ඉන්දියයාව සහ ශ්රී ලලංකයාව අතර
පවතින ශක්තිමත් ආර්ථික සහ වයාණිජ සබඳතයා පිළිබඳව අවධයානය කයයාමු විය.

ඉන්දියයානු  රජය  විසින්  ලබයාකදන  ලද  ණය  ආධයාර  සහ  ප්රදයාන  යටකත්
ක්රියයාත්මක  වත්යයාපපෘතීන්  ඇතුළු  ඒකයාබදේධ  වත්යයාපපෘතීන්  ඉදිරියට  කගනයයාමට
කදපයාර්ශවය කමහිදී එකඟ විය. විකදේශ කලේකම්තුමයාශ්රී ලලංකයා විකදේශ අමයාතත්යතුමයා
සහ විකදේශ කලේකම්තුමයා සමඟ කකයාවිඩ-19  වසලංගතය විසින් මතු කර ඇති
අභිකයයාතෝගයන් කහේතුකවන් ඇති වී ඇති ආර්ථික බලපපෑම සමනය කිරීම සඳහයා
එක්ව  කටයුතු  කිරීකම්  අවශත්යතයාවය  ඇතුළු  සියළු  අලංශයන්හි  අකනත්යයාතෝනත්ය
වශකයන්  උනන්දුවක්  දක්වන  කරුණු  රැසක්  සම්බන්ධකයන්  පුළුලේ
සයාකචඡයාවන්හි  නිරත  විය.  

5. සලංචයාරය  අතරතුරදී  විකදේශ  කලේකම්තුමයා  මහනුවර,  ත්රිකුණයාමලය  සහ
යයාපනය ප්රකදේශයන්හි සලංචයාරය කළ අතර එතුළින් පිළිකවළින් එම ප්රකදේශයන්හි
සලංස්කපෘතික,  ආර්ථික සහ ඓතිහයාසික වබැදගත්කම පිළිඹිබු විය.  මහනුවරට ගිය
විකදේශ කලේකම්තුමයා ශ්රී දළදයා මයාලිගයාව වබැඳ පුදයා ගත්කත්ය.  විකදේශ කලේකම්තුමයා
ඉන්දියයාව  සහ  ශ්රී  ලලංකයාව  අතර  විභවත්ය  සහ  ශක්තිමත්  බලශක්ති
සහකයයාතෝගීතයාවකයේ සලංකක්තයක් වන ත්රිකුණයාමලය කතලේ ටබැලංකි සලංකීර්ණකයේ
සලංචයාරයක නිරත වූ අතර එහිදී  LIOC ආයතනය පහළ ටබැලංකි සලංකීර්ණකයේ
ක්රියයාත්මක සලංවර්ධන වබැඩ කටයුතු ද එමඟින් ශ්රී ලලංකයා ආර්ථිකයට හිමිවන



ප්රතිලයාභ සම්බන්ධකයන් ද විකදේශ කලේකම්තුමයාව දබැනුවත් කකළේය. සිය යයාපනය
සලංචයාරය අතරතුර දී විකදේශ කලේකම්තුමයා යයාපනය සලංස්කපෘතික මධත්යස්ථයානය
නිරීක්ෂණය  කළ  අතර  උතුරු  පළයාත්  ආණ්ඩුකයාරතුමයා,  පයාර්ලිකම්න්තු
මන්ත්රීවරුන්, විදේවතුන් සහ වත්යයාපයාරික ක්කෂ්ත්රකයේ නයායකයන් රැසක් හමු විය. 

6. කම්කරු අමයාතත්ය ගරු නිමලේ සිරිපයාල ද සිලේවයා,  අධත්යයාපන අමයාතත්ය ගරු
දිකන්ෂ් ගුණවර්ධන, විකදේශ අමයාතත්ය මහයාචයාර්ය ගරු ජ. එලේ. පීරිස්, ධීවර අමයාතත්ය
ගරු ඩගේලස් කදේවයානන්ද,  වනජවී සහ වන සලංරක්ෂණ අමයාතත්ය ගරු ස.  බී.

රත්නයායක,  කසබෞඛත්ය  අමයාතත්ය  ගරු  ආචයාර්ය  කකකහළිය  රඹුක්වබැලේල,  වබැවිලි
අමයාතත්ය ගරු වවදත්ය රකම්ෂ් පතිරණ යන මහත්වරුන් සහ රයාජත්ය අමයාතත්යවරුන්
සහ  පයාර්ලිකම්න්තු  මන්ත්රීවරුන්   රැසකකගේ  සහභයාගීත්වකයන්  අරලිය  ගහ
මන්දිරකයේ දී පබැවබැති උත්සවයක දී විකදේශ කලේකම්තුමයා ඉන්දීය ප්රදයාන යටකත්
සම්පූර්ණ කරන ලද සලංවර්ධන වත්යයාපපෘතීන්  4ක් අතථත්ය ආකයාරකයන් අදයාළ
අමයාතත්යවරුන් සමඟ ජනතයා අයතියට පත් කකළේය.  කමහිදී උතුරු පළයාකත්
වඩමයාරචචි මධත්ය කයාන්තයා විදත්යයාලකයේ  සහ මහනුවර දිස්ත්රික්කකයේ පුස්සබැලේලයාව
සරස්වතී මධත්ය මහයා විදත්යයාලකයේ කගයාඩනබැගිලි ගරු  අධත්යයාපන අමයාතත්ය දිකන්ෂ්
ගුණවර්ධනමබැතිතුමයා  සමඟ  ද  ඉන්දීය  නිවයාස  වත්යයාපපෘතිකයේ  කතවන  අදියර
යටකත් ඉදිකරන ලද නිවයාස 1235ක් වතු නිවයාස සහ ප්රජයා යටිතල පහසුකම්
රයාජත්ය අමයාතත්ය ජවන් කතයාණ්ඩමන් මබැතිතුමයා සමඟ ද වවුනියයාව දිස්ත්රික්කකයේ
ආදර්ශ ගම්මයාන වත්යයාපපෘතිය යටකත් ඉදිකරන ලද නිවයාස ගයාමීය නිවයාස සහ
ඉදිකිරීම් සහ කගයාඩනබැගිලි ද්රවත්ය කර්මයාන්ත ප්රවර්ධන රයාජත්ය අමයාතත්ය ඉන්දික
අනුරුදේධ කහේරත් යන මබැතිතුමයා සමඟ ද එක්ව අතතත්ය ආකයාරකයන් විවපෘත
කරන ලදී. 

7. කමම අවස්ථයාකවේදී සිය සතුට ප්රකයාශ කරමින් විකදේශ කලේකම්තුමයා ප්රකයාශ
කකළේ නව නිවයාස සහ අධත්යයාපන ක්කෂ්ත්රකයේ යටිතල පහසුකම්  වත්යයාපපෘතීන්
ජනතයා අයතියට පත් කිරීම තුළින් ශ්රී ලලංකයාකවේ සමයාජ - ආර්ථික දියුණුව සඳහයා
සහකයයාතෝගය ලබයාදීමට ඉන්දියයාව දක්වන දබැඩි කබැපවීම පිළිඹිබු වන බවය. කමම
වත්යයාපපෘතීන් ශ්රී ලලංකයාව සමඟ ඉන්දියයාකවේ සලංවර්ධන සහකයයාතෝගීතයාවකයේ ස්වභයාවය
සහ  පරයාසය  ද  කපන්නුම්  කරය.  

8. 2021  ඔක්කතයාතෝබර්  2  වන දිනට කයදුණු මහත්මයා ගයාන්ධිතුමයාකගේ ජන්ම
සලංවත්සරය සහ ‘අසයාදි කයා අම්රිත් මකහයාතෝත්සවේ’ සමරමින් විකදේශ කලේකම් ශ්රී



ශලංගේලයා මහතයා විකදේශ අමයාතත්යතුමයා,  ධීවර අමයාතත්යතුමයා සහ වතු නිවයාස සහ
ප්රජයා යටිතල පහසුකම් රයාජත්ය අමයාතත්යතුමයා සමඟින් අරලිය ගහ මන්දිරකයේ
තිකබන ගයාන්ධිතුමයාකගේ උඩුකය පිළිරුවට පුෂ්කපයාතෝපහයාර දබැක්වූකයේ එතුමයාකගේ
සයාමකයේ සහ අවිහිලංසයාකවේ පණිවිඩය සිහිපත් කරමිනි. 

9. විකදේශ කලේකම්තුමයා පයාර්ලිකම්න්තු මන්ත්රී සහ ද්රවිඩ ජයාතික සන්ධයානකයේ
(TNA)  නයායක  ගරු  ආර්.  සම්බන්ධන්  මහතයා  ප්රමුඛ  TNA නිකයයාතෝජිතයන්,

පයාර්ලිකම්න්තු මන්ත්රී මකනයාතෝ ගකන්ෂන් මහතයාප්රමුඛ දමිළ ප්රගතිශීලී සන්ධයානකයේ
නිකයයාතෝජිතයන් සහ වතු නිවයාස සහ ප්රජයා යටිතල පහසුකම් රයාජත්ය අමයාතත්ය
ජවන් කතයාණ්ඩමන්මහතයා ප්රමුඛ ලලංකයා කම්කරු කකයාලංගසකයේ නිකයයාතෝජිතයන්
සමඟ ද සයාකචඡයාවන් හි නිරත විය.  13  වන වත්යවස්ථයා සලංකශයාතෝධනය අනුව
එක්සත් ශ්රී ලලංකයාවක් තුළ සමයානයාත්මතයාවය,  යුක්තිය,  සයාමය සහ අභිමයානය
උකදසයා දමිළ ප්රජයාවකගේ අභිලයාෂයන් ආමන්ත්රණය කරන සලංහිඳියයාව කවනුකවන්
ඉන්දියයාකවේ  දිගුකයාලීන  සහකයයාතෝගය  විකදේශ  කලේකම්තුමයා  විසින්  කමහිදී
අවධයාරණය කරන ලදී. 

 
10. සියළු පයාර්ශවයන් සමඟ පබැවති පුළුලේ සහ සුහද සයාකචඡයා සහ විවපෘත
කරන ලද සලංවර්ධන සහකයයාතෝගිතයා වත්යයාපපෘතීන් ඉන්දියයාව සහ ශ්රී ලලංකයාව අතර
පවතින සමීප,  මිත්රශීලී සහ අකනත්යයාතෝනත්ය වශකයන් වයාසිදයාය සබඳතයා තවදුරටත්
ශක්තිමත් කරනු ඇත.  

*****
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