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�වර කට�� ��බඳ ඉ�� - �� ලංකා ප�වන 

ඒකාබ�ධ කා�ය ක�ඩාය� හ�ව 2022 මා�� 25 වන �න 
අතත� ආකාරෙය� පැවැ��ණ. �� ලංකා �ෙය��ත 
ක�ඩායෙ� ප�ධාන�වය �වර අමාත�ාංශෙ� ෙ�ක� ආ�. 
එ�. අ�. ර�නායක මහ��ය ��� දරන ලද අතර ඉ��ය 
ක�ඩායම �වර ෙ�ක� �� ජ��� නා� �ෙ�� මහතාෙ� 
සහභා��වය යටෙ� සහභා� �ය. 2020 ෙදසැ�බ� 
මාසෙ�� පැව� ඒකාබ�ධ කා�ය ක�ඩාය� හ�ෙව� ප� 
ත��වය, ���� සහ ප�ග�ය ෙදපා�ශවය ��� 
සමාෙල�චනය කරන ල�. 

2. �වර ෙබ��� පාලනය ��ෙ�� ��වන අන�රැ සහ 
හා� වැළැ��ම සඳහා වඩා සැල��ෙල� කට�� කරන 
ෙලස අ�ළ �� ලාං�ක බලධා��ෙග� ඉ��ය පා�ශවය 
��� ඉ�ලා ��න ල�. ��� �වරය� අ�අඩං�වට 
ගැ�ෙ�� පැරා��ට� ක�ඩාය� ෙයා� ග�නා ෙලස ඉ��ය 
පා�ශය ��� ෙය�ජනා කරන ල�. සාගර ��ය ��බඳ 
එ�ස� ජා��ෙ� ස���ෙ� වග�� �වර �තකා� බව 
ෙප�වා �� ඉ��ය රජය �වර ගැට�ව මා��ය ප�ෙ�ශය� 
මත පදන�ව �රාකරණය කරගැ�මට කට�� කරන ෙලස 
�� ලංකා බලධා��ෙග� ඉ�ලා ��ෙ�ය. 



 
3. ෙදරෙට�ම �වරය�ෙ� �බ ���ය, ආර�ෂාව සහ 
�ර��තතාවය ෙව�ෙව� ෙදරට රජය� ද�වන ඉහළම 
ප��ඛ�වය ෙදපා�ශවය ���ම අවධාරණය කරන ල�. 
බලය භා�තා ��ම ��� ත��වය� යටෙ� 
සාධාර�කරණය කළ ෙනාහැ� බවට ද ෙදපා�ශවය ��� 
එකඟ වන ලද අතර ෙම�� �ය� �වරය� සඳහා මා��ය 
ආකාරෙය� සැල�ෙ� වැදග�කම ද අවධාරණය කරන ල�. 

4. ෙප�� ස�� ස��ෙ� සහ ම�නාරම ආ��ත සාගරෙ� 
�වර කට�� ��බඳ ගැට� �රාකරණය කරගැ�ම සඳහා 
අඛ�ඩව ��යා�මක ��පා�ශ�ක සහෙය��තාවය 
ෙදපා�ශවය ��� සමාෙල�චනය කරන ල�. ඒකාබ�ධ 
නා�ක �ර සංචාර සහ ෙදරට ෙවරළාර�ෂක බලකාය� 
අතර �ෂ�ක �රකථන ඇම�� ඇ�� ��යාමා�ග හරහා 
ආර��ත සහ �රසාර අ��� �වර කට�� පව�වාෙගන 
යාම සඳහා ෙදරට රජය� ��� ග�නා ප�ය�නය� 
ෙදපා�ශවෙ� ප�ශංසාවට ල� �ය. 

5. �වර යාත�ා ��� භා�තා කරන ක�ම ��බඳව ගැට� 
පව�න බව ප�කාශ කළ �� ලංකා ක�ඩායම �වෙන�පාය 
මා�ගය� අ���ම අවම ��ම සඳහා ෙදරට කට�� කළ 
�� බව අවධාරණය කෙ�ය. ෙමයට ධනා�මක ප��චාරය� 
දැ�� ඉ��ය ක�ඩායම ෙ� ෙව�ෙව� සහය ලබා ෙදන 
බවට සහ�ක �ය. 
 
6. සාගර ප�සරය ආර�ෂා ��ම සඳහා ෙගන ඇ� �යවර 
��තර කළ ඉ��ය ක�ඩායම �වර ��ෙවළ ඉහළ නැං�ම 
සඳහා ෙගන ඇ� �යවර ��බඳව පැහැ�� කෙ�ය. �� 
ලංකාව ��� ඉ�ලා ඇ� ප�ධාන ��� මා�ගය� � 



ෙවරළාර�ෂක යාත�ාව� ෙයද�ම, ප�සරයට හා�කර �වර 
ෙමෙහ�� ��බඳ දැ�ව� ��ම, long liners ධීවර ක් රමයට මාරු 
වීම සඳහා ඉන්දීය ධීවරයන්ට අවශ් ය අධ් යාපනය, මූල් ය සහය සහ ම  
පෙන්වීම ලබා දීම යනාදිය මෙම පියවරවලට තුළත් වේ. ධීවරයන්ගේ 
සුබසිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව දක්වන උනන්දුව පිළිඹිබු කරමින් පෙර 
අවස්ථාවකදී ශ් රී ලංකා ධීවර පවුල් වෙත වියළි හාර ද බෙදා දෙන ලදී. 

7. ෙකා��-19 වසංගත ත��වය මධ�ෙ� �වද ප�වන 
කා�ය ක�ඩාය� හ�ව පව�ව�� සහෙය��තාවය 
අඛ�ඩව පව�වාෙගන ෙගා� ඇ� බව ෙම�� 
ප�ශංසනා�මකව ප�කාශ කරන ල�. එෙ�ම, ෙමම ක�ඩාය� 
හ� �වර කට�� ��බ ඳ ත��වය ඉහළ නැං�ය හැ� 
ක�ම ��බඳ සාක�ඡා ��මට සහ ෙදරට අතර ඒකාබ�ධ 
ප�ෙ�ෂණ �වර සහෙය��තාවය අඛ�ඩව පව�වාෙගන 
යාම සඳහා වැදග� ස��ෙ�දන මාධ�ය� ෙලස තව�රට� 
ප�ෙය�ජනයට ගැ�මට ද එකඟ වන ල�. 
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