
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස ්කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ඉන්දු - ශ්රී කා හ ුදදහ සවුෝදරත්වය ුරු වේශයන්දි සහමය දිනහ වේ 

ඉන්දීය සහ ශ්රී ලාකා හදාවා්න්ද ර ප ත්න ස සකහෝවපත්්ය සහ සමීත සහකයෝගී ා්ය කවපකෙහි 

කේශසීමා්න්දකෙන්ද ඉ ා ඈන න්ද පිහිටි පාජ්යයක ී පිළිඹිබු කපමින්ද වකුණු සුඩාසකේ එක්සත් ජ්ාතීන්දකේ 

සාම සාධක කමකහයුමෙ රනුයුක්  ඉන්දියානු සාම සාධක භෙයන්ද 135 කවකසක් සහ ශ්රී ලාාක ක සාම 

සාධක භෙයන්ද 103 කවකසක් ඔවුන්දකේ වායකත්්ය ක්නුක්න්ද කමම සන ය දාලී ක ාර් නු්ප ී  එක්සත් 

ජ්ාතීන්දකේ සාම සාධක  ලකාකේ රණ කවස නිලධාරිතුමා රන න්ද තවක්කම් ලැබූහ. ඉන්දීය සහ ශ්රී ලාකා 

සාම සාධක භෙයන්දකේ කස්්ා් රෙය කපමින්ද එක්සත් ජ්ාතීන්දකේ සාම සාධක  ලකාකේ රණකවස 

නිලධාරී ලුන සන්ද කජ්සපාල් ශයිකල්ෂ් ටිසයිකර් මහ ා කමම රභිකයෝොත්මක තරිසපය තුළ වකුණු 

සුඩාසකේ එක්සත් ජ්ාතීන්දකේ සාම සාධක කමකහයුකමහි පාජ්කාරීන්ද නිසි රයුරින්ද ඉටු ක රීම සඳහා ඔ්න්ද 

විසින්ද ල ා දුන්ද වායකත්්යෙ සිය සු තැතුම් එක් කකළ්ය.  

2.  කමම සාම සාධක භෙයන්ද විවිධ ජ්ාතීන්දෙ රයත් හදාවා භෙ පිරිස් ර රින්ද ක ෝපා ෙන්දසා ලී. 

ඉන්දියානු ජ්ාන කයන්ද 2418 කවකසකු සහ ශ්රී ලාාක කයන්ද 686 කවකසකුකේ ඒකා ේධ පිරිස වකුණු 

සුඩාසකේ සාම සාධක කමකහයුකමහි කස්්ය කපස සමස්   ලකාකයන්ද 20%කෙ ්ැඩි ප්රමාණයක .  

3. ඉන්දියානු සාම සාධක භෙකයෝ ප්රධාස ්ශකයන්දම ක ෝර්, පික ෝර් යස ප්රකේශයන්දහි ව රකකෝක ෝ 

හි  ා්කාලික කමකහයුම් කඳවුපක ව කස්්කේ රනුයුක් ් සිටින . තවක්කම් ිසාෙත් ශ්රී ලාාක ක භෙයන්ද 

බ්ලූ ක කපට්ස ් ගු්න්ද ඒකකය නිකයෝජ්සය කපන . ඉන්දියානු සාම සාධක භෙයන්ද වකුණු සුඩාසකේ 

සාකේී ප්රකේශයන්දහි කස්්ය කපස ර ප ඔවුන්ද වකුණු සුඩාසකේ විවිධ ප්රකේශයන්දහි හදාවා කඳවුු  ්ැනි 

සිවිල්-හදාවා සහකයෝගි ා්යන්ද ඇතුළු විවිධ ක්රියාකාපකම් සඳහා වායක  ඇ ඇ . තසුගිය කාලකේී 

කහලිකකාප්ෙර් කවකක් බිම කහළා න බුණ ව ශ්රී ලාකා සාම සාධක භෙකයෝ  ම රප්රන හ  කස්්ා් රඛණ්ඩ් 

ල ා කවන . 

4.  ඉන්දියා් සහ ශ්රී ලාකා් ර ප කපක්ෂක ක්කෂ්රය තුළ සමීත ස ඳ ා ත්තී.  ශ්රී ලාකා් MV 

එක්ස්ප්රස් තර්ල් කස කාකේ ගින්දස මැඩ තැ්ැත් ඇමෙ සහ තරිසප ූෂෂණය තාලසය ක රීමෙ ඉන්දියාක්න්ද 

සහය ඉල්ලා තැය ක හිතයක් ඇතුළ  ඉන්දියානු පජ්ය විසින්ද විවිධ කස කා සහ ගු්න්දයාසා ශ්රී ලාකා්ෙ 

එ්ස ලී. කලාතය තුළ ඇන  ්ස රර්බුවකාරී  ත්්යන්ද හිී “ප්රථමම ප්රන ාාපකයා” ්ශකයන්ද ඉන්දියාකේ 

භූමිකා් 2020 සැප් ැම් ර් මාසකේී ක්රියාත්මක කපස ලව සාේර් කපක්ෂා කමකහයුම I හි ී  සහ 2017 

්ර්ෂකේී ශ්රී ලාකාකේ ඇන   ග ො ්තුප  ත්්කේ හිි ව ප්රවර්ශසය විය.කපක්ෂක ක්කෂ්රය තුළ ත්න ස 

විවිධාකාප ේවිතාර්ශවික ස ඳ ා සදාද්රීය කපක්ෂා් සහ ඒකා ේධ රභයාස ්ැනි කසාකයක් රාශ පුපා විහිි 

ත්තී.  
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