
ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලය 

ක ාළඹ 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

විවේශ වේකම් විවේ ක්වාත්්රා මහතාවේ ප්රධානත්වවයේ 

යුත් ඉේීය දූත පිරිසක් ශ්රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වේ 

 

විකේශ කේ ම් විකන්ද ක්වාත්රා මහතාකේ ප්රධානතවකයන්ද යුත 

ඉන්දීය රජකේ ජ්කයෂ්ඨ නිකයෝජිත පිරිසක් 2022 ජූනි 23 වන ින 

ශ්රී ලං ාවට පැමිණියහ. ආර්ි   ටයුතු කෙපාර්තකම්න්දතුකේ 

කේ ම් ශ්රී අකජ කසත, ප්රධාන ආර්ි  උපකේශ  ආචාර්ය වී. 

ආනන්දෙ නාකේශවරන්ද, විකේශ  ටයුතු අමාත්යාංශකේ ඉන්දීය සාගර 

 ලාපකේ ඒ ාබේධ කේ ම්  ාර්ික් පාණ්කේ යන මහතවරු කමම 

නිකයෝජිත පිරිසට ඇතුළත වූහ.  

2.  නිකයෝජිත පිරිස කමම සංචාරය අතරතුරී ශ්රී ලං ා ජනාධිපි 

කගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ ශ්රී ලං ා අේ්රාමාත්ය රනිේ 

වික්්රමසංහ මහතා සමඟ සා ච්ඡා පැවැතවූහ. කෙපාර්ශවය අතර 

සා ච්ඡා අවං , සුහෙ සහ ඵලොයි අයුරින්ද පැවැතවිණ.  

3. ඉන්දියාව විසන්ද මෑත  ාලකේී කපර කනාවූ විරූ කලස ශ්රී 

ලං ාකේ ජනතාවට ලබා දුන්ද ඇමරි ානු ක ාලර් බිලියන 3.5 ට 

අධි  ආර්ි , මූේ්ය සහ මානුෂීය සහකයෝගය අේ්රාමාත්ය ශ්රී 

නකර්න්දේ්ර කමෝි මැිතුමාකේ “අසේවැසයා ප්රථමකයන්ද” යන 

ප්රිපතිය සහ  ලාපකේ සැමට ආරක්ෂාව සහ වර්ධනය  

(Security and Growth for All in the Region - SAGAR) යන ෙැක්ම මත පෙනම් 

වන බව ඉන්දීය නිකයෝජිත පිරිස කපන්දවා දුන්දහ.  



4.  ජනාධිපි කගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමඟ පැවි 

සා ච්ඡාකේ ී ඉන්දීය පාර්ශවය ඉන්දදු - ශ්රී ලං ා ේවිපාර්ශවි  

සබඳතා වර්ධනය කිරීම සඳහා එතුමා විසන්ද ෙක්වන  ැපවීම 

සම්බන්දධකයන්ද සය ස්තුිය පළ  ර සටිකේය. කමහිී ශ්රී ලං ාකේ 

වර්තමාන ආර්ි  තතතවය සහ ඉන්දියාව විසන්ද ලබා කෙන 

සහකයෝගය පිළිබඳ අෙහස් ඵලොයි කලස හුවමාරු  ර ගැනිණ. 

අේ්රාමාත්ය රනිේ වික්්රමසංහ මහතා සමඟ පැවි හමුකේ ී ශ්රී 

ලං ාකේ ආර්ි ය පිළිබඳව සහ ආර්ි ය යථා තතතවයට පත 

කිරීම සඳහා ශ්රී ලං ා රජය විසන්ද කගන ඇි ප්රයතනයන්ද 

පිළිබඳව ීර්ඝ කලස සා ච්ඡා ක රිණ. කමම සන්දෙර්භය තුළ යටිතල 

පහසු ම්, සම්බන්දධ තාවය, පුනර්ජනනීය බලශක්ිය වැනි 

ක්කෂ්ත්ර ඇතුළු ඉන්දදු - ශ්රී ලං ා ආකයෝජන සහකයෝගීතාවය 

ප්රවර්ධනය කිරීකම් සහ කෙරට අතර ආර්ි  සබඳතා ගැඹුරු 

කිරීකම් වැෙගත ම කෙපාර්ශවය විසන්ද අවධාරණය  රන ලී.  

5.  ඉන්දීය විකේශ කේ ම්තුමා ශ්රී ලං ා විකේශ කේ ම් අරුණි 

විකජවර්ධන මහතමිය සමඟ ෙ සා ච්ඡාව  නිරත විය. රාජ්ය 

තාන්දත්රි  සබඳතා ශක්ිමත කිරීම සහ නුදුරු 

ිනය ී ේවිපාර්ශවි  සංචාරය  නිරත වීම සඳහා සමීප 

සම්බන්දී රණයකින්ද  ටයුතු කිරීමට විකේශ කේ ම්වරු කෙපළ 

කමහිී එ ඟ වූහ.  

6.  ශ්රී ලං ා පාර්ශවය ඉන්දීය රජය සහ ජනතාව විසන්ද පසුගිය 

වසර කිහිපය පුරා ත්රස්තවාෙය මැ  පැවැතවීම, සමුේ්රීය 

ආරක්ෂාව, ආපො  ළමනා රණය, මානුෂීය සහකයෝගය, සංවර්ධන 

සහකයෝගීතාවය, වාණිජ සබඳතා සහ කෙරට ජනතාව අතර බැඳීම් 

වැනි විවිධ ක්කෂ්ත්රයන්ද හි අඛණ් ව ලබා ී ිකබන සහකයෝගය 

අගය  කේය.  

7.  ඉන්දියාව විසන්ද ලබා ී ිකබන සංවර්ධන සහකයෝගීතාවය 

ඇමරි ානු ක ාලර් බිලියන 5 ට අධි  අතර එයින්ද ඇමරි ානු 

ක ාලර් මිලියන 600 ට වැඩි ප්රමාණයක් ප්රොන වශකයන්ද ලබා ී 



ඇත. කමම ප්රොනයන්දට ශ්රී ලං ා ඒකීය ඩිජිටේ අනන්ද්යතා රාමුව 

ෙ ඇතුළත කේ.  

8.  කමම වසකර් මාර්තු මාසකේී පැවි IMF සා ච්ඡාවලී සහ ඉන්ද 

අනතුරව පැවි විවිධ  ලාපීය සහ බහුපාර්ශවීය සමුළු වලී  

ඉන්දියාව විසන්ද ලබා දුන්ද සහකයෝගය සම්බන්දධකයන්ද ෙ ශ්රී ලං ා 

පාර්ශවය ස්තුිය පළ  කේය. පශචාත ක ාවිේ සමය තුළ ආර්ි  

 ටයුතු යථා තතතවයට පත කිරීම උකෙසා ශ්රී ලං ාවට සහය 

ලබා ීමට අකනකුත රටවේ ිරිගැන්දවීම සඳහා ඉන්දියානු නාය තවය 

විසන්ද ගනු ලැබූ පියවර සම්බන්දධකයන්ද ෙ ශ්රී ලං ා පාර්ශවය 

 ෘතකේීතවය පළ  ර සටිකේය.  

***** 

 

වකාළඹ  

2022 ජූනි 23  


