
 

ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

ශ්රී  ලාකාකේ ර්ර්ය  ල වයාපීන්න්ද සාහා රමරිකානු ක ාලර් ලියනයන 100ක ණය පහසුකමක් 

 

මෑතකදී නිමා වූ ශ්රී කාකා ෝජඅන ස සාස අ තමතන් අ තගරු ජ  සාපතිගර ජුනභා අ ජා ිෂ  

මැගරතුමා තවධාජණඅ කළ ිරිදි වසජ 2030 වස විට ශ්රී කාකාජජ  ාගරක ශක්ෂගර තව්යතාවජඅ අ 

70%ෂ පුසර් සනීඅ ශක්ෂගර ප්ර වඅ අජු අ සපුජාීමම සහාා තතුමාජ    ැෂම අාාර්ාඅෂ කජන් අ   

සහාා ශ්රී කාකාව සමඅ තවැවැ බ ශැහුවැ ිළ ර ජට ශවට ් අදිඅාව ිවැ විඅ.  

2.  ජේ තනුව සූර්අ ශක ෂජ ේත්රජේ  වයාිීන් අ සහාා ශ්රී කාකාවට ඇමරිකානු ජ ාකර් න්ලිඅස 100ක 
ණඅ ිාසුකමෂ ප්ර ාසඅ කජන් අ ශ්රී කාකා ජ අ සා ් අදිඅාජජ තිසඅස-ෝසඅස ශැාකුව තතජ තවැස අ 

තැබුණු ගිවිසුමෂ ත  දිස ශ්රී කාකාජජ ් අදීඅ මා ජකාමසාරිසේ ජුනිා බ ශා ජ බ මැගරතුමා සා 

 ාණ් ාුජ ජ බකේ තසේ. ෝර්. ෝටිුක මාතා තතජ හුවමා ජ කජ ු අසා කදී. ජමම තවසේාාවට තගරු ජ 

 සාපතිගර ජුනභා අ ජා ිෂ  මැගරතුමා   සා ාගී විඅ. 

3.  ඇමරිකානු ජ ාකර් න්ලිඅස 100ක ජමම ණඅ ිාසුකම 2018 මාර්තු මාසජේ  ිැවගර  ාතය අතජ 

සූර්අ ශක ස අධාසජේ  සමාජේ ක ස රළුජජදී ප්රකා්අට ිවැ කජස ක  වයාිීන් අ ඇතුළු නිවාස සා 

ජ ජේ  ජුා සැගිලි මත සූර්අ ිැසක ිද්ධන් අ සවි කිරීම වැනි ශ්රී කාකාජජ සූර්අ ශක ෂජ ේත්රජේ  විවිධ 

වයාිීන් අ සහාා තජ ර  බ සිඅනු ඇත.  

4.  සූර්අ ශකඅ මාා ිරිමාණජඅ අ ජඅා ා ුැනීම ප්රවර්ධසඅ කිරීමට සා තාෂ ණඅ, තජ ර  බ සිඅා 

ුැනීම සා ධාරිතාවඅ අසාදිඅ සේශ අධජඅ අ වස තභිජඅනු  අුැනීමට ජටව බ තකට තෂ කිරීම සහාා 

් අදීඅ තග්රාමාතයතුමා සා ප්රා්  සාපතිගරතුමා වින් අ  කාශද්ධව තදක ෂවස ක   ාතය අතජ සූර්අ ශක 

ස අධාසජේ  ගිවිසුේ ජා රවට ශ්රී කාකාව ඇතුළු ජටව බ 89ෂ තවැස අ තශා ඇත.  

5.   සාපතිගර ජුනභා අ ජා ිෂ  මැගරතුමා සා ් අදීඅ මා ජකාමසාරිසේතුමා ් අදිඅාව සා ශ්රී 

කාකාව වින් අ සූර්අ ශක ෂජ ේත්රඅ සහාා සේිා සඅ කජ ඇගර  ාගරක තජ රණු තතජ ිවගරස වි්ේමඅ සක 

සමාසතාවඅ සේශ අධජඅ අ සාකච්ඡා කළා. ිසුගිඅ වසජ 7 තුළ ් අදිඅාජජ සූර්අ ශක්ෂගර උවැිා සඅ 

2014 මාර්තු මාසජේ  වාර්තා වූ ගිුා ජවා  2.6 ිමණ න්ට 2021 වස විට ගිුා ජවා  34.6  ෂවා සැකකිඅ 

යුතු ජකස ්ාළ ජුාසේ ඇත. ජමඅ ගිුා ජවා  100ෂ ාා ් අ ඔබ්ශට තවදුජටවැ  වර්ධසඅ කිරීමට 

් අදිඅාජජ  ාගරක සූර්අ ශක ජමජායුම ්කෂකඅ කජයි.  

6.  පුසර් සනීඅ ශක්ෂගර ෂජ ේත්රඅ තුළ ති ජ ජට වින් අ ජශ ා ුනු කශස  ැෂම වින් අ පිදකඹිබු 

ව අජ අ තිජ  ජිාදු ප්ර රතතාවඅ අ සා ගරජසාජ සාවර්ධසඅ සහාා වස ප්රජජ්අ අහි  ිවගරස  කාවැන්ක 

 ාවඅයි. ජමම වැ ුවැ තා්අ තුළ සාජඅනගීතාවඅ ්ෂගරමවැ කිරීම තිජ  සමසේත ශක්ෂගර 



සාජඅනගිතාවඅ ්ාළ සැාවීමට ්වා බ වනු ඇගර තතජ ජද්්ගුණික විිර්අාස සා කාශ අ විජමනචසඅ 

තවම කිරීම සහාා තිජ  ජුනීමඅ ප්රඅවැසඅ අට    ාඅක වනු ඇත.  

 

 

*** 

 

කකාළඹ  

2021 ජූනි 16 


