
ඉන්දියානු මහ කකොමසාරිස් කාර්යාය  

කකොළඹ 

 

පුලත්ඳත් නිකේදනය 

 

ඉන්දියානු ප්රදදාන යටකත් ක්රි යාත්මක ප්රමමුඛ ේයායඳෘතීන් තලදුරටත් කේගලත් කිරීම සහා 

සාකච්ඡා 

 

මහ කකොමසාරිස් කගෝඳාල් බාග්කල් මහතා 2022 කනොලැම්බර් 1 ලන දින කකොළඹ දී 

බුද්ධ ාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යය විදුර වික්රීමනායක මහතා සමඟ 

ඉන්දියානු රජය විසින් කබෞද්ධ බැඳීම් ප්රකලර්ධනය කිරීම සහා බා දුන් ඇමරිකානු ක ොර් 

මිලියන 15ක ප්රමදානය ක්රියයාත්මක කිරීම සම්බන්ධල සහ යාඳනය සංස්කෘතික මධ්යමස්ථානකේ 

ලැ  කටයුතු පිළිබල කලන් කලන් ලකයන් සාකච්ඡා කදකක් ඳැලැත්වීය. බුද්ධ ාසන, 

ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ංාාකචකේ කල්කම් කසෝමරත්න විදානඳතිරණ මහතා, 

මහ කකොමසාරිස් කාර්යාකේ සංලර්ධන සහකයෝගීතා අංකේ ඳළමු කල්කම් එල්ක ෝස් මැතිේ 

පුන්නස් මහතා සහ ඉන්දියානු සහ ්රීල ංකා රජයන් නිකයෝජනය කරමින් තලත් නිධාරීහු ද 

කමම සාකච්ඡා සහා සහභාගී වූහ.  

2.  අග්රාසමාත්ේ නකර්න්ද්රය කමෝදි මැතිතුමා 2020 සැප්තැම්බර් මාසකේදී ඳැලති අතථ්යථ 

ද්විඳාර්වික සමුළුල අතරතුර ද්විඳාර්වික කබෞද්ධ බැඳීම් ප්රරලර්ධනය කිරීම සහා ඇමරිකානු 

ක ොර් මිලියන 15ක ප්රලදානයක් ප්රැකායට ඳත් කළ අතර ඒ සම්බන්ධකයන් ලන අලකබෝධතා 

ගිවිසුමට විකද් කටයුතු අමාත්යර ආචාර්ය එස්. ජයිංකර් මහතාකග් ්රීල ංකා සංචාරය 

අතරතුර දී 2022 මාර්තු 28 ලන දින අත්සන් තැබිණ.  

3.  මහ කකොමසාරිස්තුමා සහ අමාත්ය  වික්රඅමනායක මහතා කමම ප්රබදානය යටකත්  බුදු දහම 

හා සබැඳි අංයන්හි ක්රි යාත්මක කළ හැකි යැයි කදරට විසින් ඒකාබද්ධල හඳුනාගත් ප්රනමුඛතා 

ේයාබඳෘතීන් කඩිනමින් ක්රිාායාත්මක කිරීම සහා ඉක්මන් පියලර ගැනීමට එකඟ වූහ. ්රී  

ංකාකේ විවිධ ප්රතකද්යන්හි ලන්දනා ස්ථාන සහ පිරිකලන්ල සූර්ය බ ඳහසුකම් ස්ථාඳනය 

කිරීම සම්බන්ධකයන් නි්චිත ක්රි යාමාර්ග ද කමහිදී හඳුනාගන්නා දී.  

4.  යාඳනය සංස්කෘතික මධ්යකස්ථානය සම්බන්ධකයන් ඳැලති රැස්වීකම් දී එම නවීන 

සංස්කෘතික මධ්යඳස්ථානය මහජනතාලට ඳරිහරණය කිරීම උකදසා ඒකාබද්ධ රාමුලක් 

ස්ථාඳනය කිරීම සම්බන්ධකයන් අලධානය කයොමු විය. කමම සංස්කෘතික මධ්ය ස්ථානය 



ඇමරිකානු ක ොර් මිලියන 11කට අධික ඉන්දියානු රජකේ ප්ර දානයක් යටකත් ඉදිකර තිකබන 

අතර එය තට්ටු කදකක් පුරා ඳැතිරි කකෞතුකාගාරයක්, ආසන 600කට අධික නවීන රංග ාා 

ආකාරකේ ්රතලණාගාරයක්, තට්ටු 11ක ඉගැනුම් කුළුණක් සහ විලෘත රංග ාාලක් කස ද 

භාවිතා කළ හැකි කඳොදු චතුරස්රඳයක් ඇතුළු විවිධ ඳහසුකම්ලලින් සමන්විතය.  

5.  ජනතා කක්න්ද්රීා්ය ේයා ඳෘතින් ක්රියාත්මක කරමින් ්රී  ාංකක්ය ජනතාලකග් දදනික 

ජීවිතයට සුබලාදී බඳෑමක් ඇති කිරීමට ඉන්දියාකේ දැඩි කැඳවීම කමම සාකච්ඡා 

ද්විත්ලකයන් පිළිඹිබු කේ. කමම ේයා ඳෘතීන් ්රීා් ංකා සමාජකේ සියලු අංයන්හි ඉල්ලීම් සහ 

අල්ේතා කමන්ම ්රීම ංකා රජකේ ප්ර මුඛතා මත ඳදනම් වී ඇත. ඉන්දියානු ප්රඅදාන යටකත් කම් 

දක්ලා ්රීා් ංකාල තුළ ේයාමඳෘතීන් 85කට අධික සංඛ්යාඳලක් ක්රිංයාත්මක කර ඇති අතර එයින් 

නලතම ේයා ඳෘතිය ලන්කන් ්රීය ංකා ඒකිය ඩිජිටල් අනන්යමතා ේයා ඳෘතිය යි.  

 

*** 

 

කකොළඹ  

2022 කනොලැම්බර් 02  


