
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

වවොයිස් ඔෆ් ගවලෝබල් සමුළුව 

 

නවමු සහ සුවිකේෂී ක්රියාමාර්ගයක් කලස ඉන්දියාව 

“කවායිස් ඔෆ් ගකලෝබල් සවුත්” (Voice of Global South) නමින්ද 

විකේෂ අතථ්ය සමුළුවක් 2023 ජනවාරි 12-13 ිනවල 

සංවිධානය කර ඇත.  “හකෙහි එක්සත් බව, අරමුකෙහි 

එක්සත් බව” යන කත්මාව යටකත් පැවැත්කවන කමම සමුළුව 

කගෝලීය දකුකේ රටවල් එකට එක් කරමින්ද එම රටවල අදහස් 

සහ ප්රමුඛතාවයන්ද කපාදු කේිකාවකට කගන ඒකේ අරමුණින්ද 

පැවැත්කේ. රටවල් 120කට අධික ප්රමාෙයක් කමම සමුළුව 

සඳහා සහභාගී වීමට ආරාධනා ලබා ඇත.  

2.  කමම සමුළුව අග්රාමාතය නකර්න්දර කමෝි මැතිතුමාකග 

“සබ්කා සාත්, සබ්කා විකාස්, සබ්කා විේවාස් සහ සබ්කා 

ප්රයාස්” යන දැක්කමන්ද ආභාසය ලබා ඇති අතර ඉන්දියාකේ 

වාසුධායිව කුටුේභකේ යන දර්ශනකයන්ද සවිමත් වී ඇත.  

3.  කවායිස් ඔෆ් ගකලෝබල් සවුත් සමුළුකේ දී සහකාර රටවල් 

විසින්ද ඉිරිපත් කරනු ලබන වටිනා අදහස් කගෝලීය වශකයන්ද 

සැලකිල්ලට බඳුන්ද වන බව සහතික කිරීමට ඉන්දියාව කටයුතු 

කරනු ඇත.  



4.  එකස්ම, G20 සංවිධානකේ ඉන්දියාකේ වත්මන්ද 

සභාපතිත්වය G20 සංවිධානකේ සාමාජික කනාවන රටවලට 

සිය අදහස් සහ G20 සංවිධානකයන්ද අකේක්ෂා කරන කේ 

කවකර්ද යන්දන කබදා හදා ගැනීමට විකේෂ සහ ශක්තිමත් 

අවස්ථ්ාවක් ලබා කේ. කමය ඉන්දියාකේ G20 සභාපතිත්වය 

අපකග G20 සහකරුවන්දකග අදහස්වලින්ද පමෙක් කනාව 

කබාකහෝ විට නෑසී යන කගෝලීය දකුකේ කවනත් රටවල අදහස් 

වලින්ද ද හැඩගැස්කවනු ඇත යනුකවන්ද අග්රාමාතයතුමා පැවසු 

වදන්දවලට සමපාත කේ.  

5.  කවායිස් ඔෆ් ගකලෝබල් සවුත් සමුළුව සැසි දහයකින්ද 

සමන්දවිත කේ. ජනවාරි 12 වන ින සැසි 4ක් ද ජනවාරි 13 වන 

ින සැසි 6ක් ද පැවැත්කවනු ඇත. කමම එක් සමුළුවකට රටවල් 

10-20ක නායකයන්ද සහ අමාතයවරුන්ද සහභාගී වනු ඇතැයි 

අකේක්ෂා කකකර්.  

6.  සමාරේභක සහ සමාේති සැසි අග්රාමාතය නකර්න්දර කමෝි 

මැතිතුමාකග ප්රධානත්වකයන්ද රාජය නායක/රජකේ මට්ටමින්ද 

පැවැත්කේ. සමාරේභක නායක සමුළුව, “මනුෂය කක්න්දීය 

සංවර්ධනය උකදසා කවායිස් ඔෆ් ගකලෝබල් සවුත්” යන කත්මාව 

යටකත් ද සමාේති සැසිය “හකඩහි එකසත් බව - අරමුකෙහි 

එක්සත් බව” යන කත්මාව යටකත් ද පැවැත්කවනු ඇත.  

7. සමාරේභක සහ සමාේති සැසි වලට අමතරව අමාතය සැසි 

8ක් පැවැත්කේ. එම සැසි සහ කත්මාවන්ද පහත දැක්කේ.  

• “ජනතා කක්න්දීය සංවර්ධනය මූලයනය කිරීම”  යන 

කත්මාව යටකත් මුදල් අමාතයවරුන්දකග සැසිය  



• “පරිසර හිතකාමී ජීවන විලාසිතා (LiFE) සමඟ සංවර්ධනය 

සමබර කිරීම” යන කත්මාව යටකත් පරිසර 

අමාතයවරුන්දකග සැසිය  

• “කගෝලීය දකුකේ ප්රමුඛතා - හිතකර පරිසරයක් සහතික 

කිරීම” යන කත්මාව යටකත් විකේශ අමාතයවරුන්දකග 

සැසිය  

• “බලශක්ති සුරක්ිතතාවය සහ සංවර්ධනය - 

කසෞභාගයය සඳහා මාර්ග සිතියම” යන කත්මාව යටකත් 

බලශක්ති අමාතයවරුන්දකග සැසිය  

• “ප්රතයාස්ථ් කසෞඛය කස්වා පේධතීන්ද කගාඩනැගීම සඳහා 

සහකයෝගීතාවය” යන කත්මාව යටකත් කසෞඛය 

අමාතයවරුන්දකග සැසිය  

• “මානව සේපත් සංවර්ධනය සහ ධාරිතා සංවර්ධනය” යන 

කත්මාව යටකත් අධයාපන අමාතයවරුන්දකග සැසිය  

• “කගෝලීය දකුෙ තුළ සහක්රියාවන්ද කගාඩනැගීම - කවළදාම, 

තාක්ෂෙය, සංචාරක කර්මාන්දතය සහ සේපත්” යන 

කත්මාව යටකත් වාණිජ සහ කවළඳ අමාතයවරුන්දකග 

සැසිය  

• “G20: ඉන්දියාකේ සභාපතිත්වය සඳහා කයෝජනා” යන 

කත්මාව යටකත් විකේශ අමාතයවරුන්දකග සැසිය  

8.  සමුළුව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉිරිකේ දී දැනුේ කදනු ඇත.  

 

(කමහි අන්දතර්ගතය විකේශ කටයුතු අමාතයාංශය විසින්ද 2023 

ජනවාරි 6 වන ින නිකුත් කරන ලද පුවත්පත් නිකේදනයක් 

ඇසුරින්ද සකස් කරන ලදී) 



 

*** 

 

 

කකාළඹ  

2023 ජනවාරි 7  

 


