
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ද්විපාර්ශික ආරක්ෂක සහවයෝගීතාවවේ ශක්ිමත්ම 

සහ වඩාත් ස්ථිරසාර කුළුණ පුහුණු වීම් වේ : නිවයෝජ්ය 

මහ වකාමසාරිස්ථ 

 

නිකයෝජ්ය මහ කකාමසාරිස් වික ෝද් කේ. කේකබ් මහතා 

2023 කෙබරවාරි 28 ව  ි  කකාළඹ දී ඉන්දදීය  ාවික හමුදාවට 

අයත් සුග යා ක ෞකාකේ දී ඉන්දියානු  ාවික හමුදාකේ 

පුහුණුව ලද ශ්රී ලංකා ආරේෂක හමුදා සාමාජිකයන්ද ඇමතීය. 

ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර ද්විොර්ශවික ආරේෂක 

සහකයෝගීතාවකේ ශේිමත්ම සහ වඩාත් ස්ිරසාර කුළුණ 

පුහුණුවීම් බව එතුමා කමහිදී ප්රකාශ කකේය. ඇමරිකානු 

කඩාලර් මිලිය  7ක වාර්ික ප්රිොද යේ සහිත විකේෂ 

වැඩසටහ ේ හරහා ඉන්දියානු ආරේෂක අංශ සෑම වසරකම 

පුහුණු අවස්ථාවන්ද 1500ේ ෙමණ ශ්රී ලංකාවට පිරි ම  බව 

නිකයෝජ්ය මහ කකාමසාරිස්තුමා සඳහන්ද කකේය.  

2. ජ්ාික ආරේෂක විදයාලය, ඉන්දියානු හමුදා ඇකඩමිය, 

ගුවන්ද හමුදා ඇකඩමිය සහ ඉන්දියානු  ාවික හමුදා ඇකඩමිය 

වැනි ඉන්දියාකේ ප්රමුඛ කෙකේ ආරේෂක ආයත යන්ද හිි 

කැකඩට් නිලධාරීන්දට පුහුණුව ලබා කද්. කමයට අමතරව, විවිධ 

කස්වා සඳහාම අදාළ පුහණු කමාඩියුල සහ කාර්ය මණ්ඩල 



ොඨමාලා ද පිරි ැකම්. උසස් ආරේෂක කළම ාකාරණ සහ 

ජ්ාික ආරේෂක විදයාල ොඨමාලාවන්ද හි වැඩිම අවස්ථාවන්ද ද 

ශ්රී ලංකාවට හිමි කේ. ඉන්දදීය ආරේෂක ආයත වල පුහුණුව 

ලද ඇතැම් ආි විදයාර්ථයන්ද ශ්රී ලංකා හමුදා ප්රධානීන්ද බවට 

ෙත්ව ිබීම ඉන්දියාවට ඉමහත් සතුටේ බව නිකයෝජ්ය මහ 

කකාමසාරිස්තුමා  සඳහන්ද කකේය.  

3.  නිකයෝජ්ය මහ කකාමසාරිස් කේකබ් මහතා ඉන්දු - ශ්රී 

ලංකා සබඳතා විශිෂ්ට මට්ටමක ෙවි  බව ද එය ඉන්දියාකේ 

“අසල්වැසියා ප්රථමකයන්ද” ය  ප්රිෙත්ිය තීව්ර කර  බව ද 

ෙැවසීය. කදරටම සියලු අංශයන්ද හි සබඳතා වඩා ශේිමත් 

කිරීමට කටයුතු කර  අතර කකටි හා මධය කාලකේ දී අංශ 

ෙහකට වැඩි වැදගත්කමේ හිමි කේ. 2022 වසකර් දී ශ්රී ලංකාකේ 

ජ් තාවට ලබා ුන්ද ඇමරිකානු කඩාලර් බිලිය  4ක 

සහකයෝගය ඉිරියට කග  යමින්ද තවුරටත් ආර්ික සහ මූලය 

සහකයෝගීතාවය ලබා දීම එයින්ද ෙළමුවැන්ද  කේ. කමහි දී 

ජ්ාික මුදල් ඒකකයන්ද හරහා කවළඳාම, ආකයෝජ්  ෙහසුව 

සහ මූලය සහකයෝගීතාවය ශේිමත් කිරීම වැනි අංශ 

කකකරහි අවධා ය කයාමු කළ හැකි බව එතුමා කෙන්දවා 

ුන්දකන්දය. කදවනුව, ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව ගුවන්ද, සමුද්රීය, 

ඩිජිටල් සහ බලශේි සම්බන්දධකතාවය ඉහළ  ැංවීම සඳහා 

කටයුතු කරමින්ද සිටියි. කතවනුව ුර්වල ප්රජ්ාවන්ද 

සම්බන්දධකයන්ද විකේෂ අවධා යේ කයාමු කරමින්ද දැ ට 

ෙවි  බිලිය  ගණ ාවක සංවර්ධ  සහකයෝගීතාවය  ව 

ආරකින්ද ියුණු කිරීකම් අවශයතාවය ෙවතී. සිේකවනුව, 

ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව කදරට ජ් තාව අතර සබඳතා 

ශේිමත් කළ යුතුය. ෙස්කවනුව, කදරට අතර සංස්කෘික, 



ආගමික, සංගීතමය, සි මා සහ ක්රීඩා සබඳතා ශේිමත් 

කිරීම අතයාවශය කේ.  

 

*** 

වකාළඹ  

2023 මාර්ු 1  


