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!ංග$%& (ෙ*ශ කට./ අමාත4 ආචාය8 ((ය9 බාල<ෂ්ණ9 මැA/මා !B කළ ඇර.මකට අFව (ෙ*ශ 
කට./ අමාත4 මහාචාය8 I. එL. MNස් මැA/මා 2022 PQ 8 !ට 9 යන Sනවල !ංග$%&ෙT Qල සංචාරයක 
Qරත (ය. U ලංකාෙT (ෙ*ශ අමාත4වරයV ෙමෙලස !ංග$%&ෙT  Qල සංචාරයක Qරත WෙX !T වසරකට 
පZව ය. 

අමාත4 MNස් මැA/මාා ෙමම සංචාරය අතර/ර !ංග$%& (ෙ*ශ කට./ අමාත4වරයා සමඟ *(පාශ8්(ක 
සාක\ඡාව^ පැවැ_` ය. ඉ9 අන/&ව අමාත4 MNස් මැA/මා ෙවFෙව9 Qල Sවා ෙභcජන සංeහය^ 
පව_වන ලS. තවද, අමාත4 MNස් මැA/මා 2022 hQ 13 වැQ Sන !ංග$%&ෙT Qෙයcජ4 අeාමාත4 iරය භාර 
ගැjමට Qයkත !ංග$%& lදL අමාත4 ෙලcර9ස් ෙවා9m මැA/මා ද හl(ය. jAය හා ස්වෙ*ශ කට./ 
අමාත4 ෙ^. ෂ9lගn මැA/මා PQ 8 වැQ Sන U ලංකා (ෙ*ශ අමාත4වරයා ෙවFෙව9 Sවා ෙභcජන 
සංeහය^ පැවැ_W අතර !ංග$%& ෙවළඳ හා කම8ා9ත අමාත4 එස්. ඊශ්වර9 මැA/මා සහ සnභාවjය 
අl_ත9 rස^ ඊට සහභාs Wහ. 

!ංග$%& පාශ8්වය සමඟ පැවA සාක\ඡාෙT t U ලංකාෙT ව_ම9 ආථ8ික අබ8ුදය ෙකෙරx අවධානය ෙයාl 
ෙකNz. ෙමxt අදහස් දැ^W අමාත4 MNස් මැA/මා අරlදL සැප{ම, සෘh (ෙ*ශ ආෙයcජන ඉහළ නැං`ම සහ 
!ංග$%&ව ෙවත !B ෙකෙරන U ලංකාෙT අපනයන සඳහා පව_නා අවස්ථා ඉහළ නැං`ම සnබ9ධෙය9 
!ංග$%& රජෙX සහය ඉLලා !}ෙX ය. !ංග$%&ෙT !}න U ලාං~කය9ට r~යා අවස්ථා ඉහළ �මාණය^ 
ලබාගැjම සඳහා !ංග$%& රජෙX සහය ලබා ෙදන ෙලස ද අමාත4වරයා ඉLලා !}ෙX ය. ෙn වන (ට ෙසෟඛ4 
ෙස්වකය9 සහ (ෙශ්ෂෙය9 ෙහද ෙස්වකය9 !ංග$%&ෙT ෙස්වය සඳහා ෙයද`ම සnබ9ධෙය9 ෙදරටම 
ස�පව කට./ කරk9 !}�. 

අමාත4 MNස් මැA/මා !ංග$%&ෙT ෙජ4ෂ්ඨ අමාත4 සහ සමාජ �Aප_A සnබ9�කරණ අමාත4 තම89 
ෂ9lගර_නn මැA/මා ද හl W අතර, !ංග$%&ෙT ෙසෟඛ4 ෙස්වා හා kQස් බලය ��බඳ ෙජ4ෂ්ඨ රාජ4 
අමාත4 ආචාය8 ෙකc ෙපාහ් �9 මැA/මා, U ලංකාව සඳහා !ංග$%&ෙT අෙ9වා!ක මහ ෙකාමසාNස් ච9�ා 
දාස් මහතා, ෙටමාෙස^ ජාත49තර පදනෙn �ධාන (ධායක Qලධා� ෙබන�^� ෙචා9m 
මහතා, ෙටමාෙස^ ස�හෙX උප සභාපA (ආ!යාව) සහ !ංග$%& (ෙ*ශ කට./ අමාත4ාංශෙX ෙජ4ෂ්ඨ 
Qෙයc�තය9 සමඟ ද  !ය අදහස් �වමා& කරග_ෙ_ ය. 

ෙකා(�-19 වසංගතය හlෙT U ලංකා ෙසෟඛ4 ෙස්වෙX කට./ සඳහා අවශ4 ෛවද4 සැප.n සහ උපකරණ 
ලබා tම ඔස්ෙස් පළ කළ ��L සහෙයcගය සහ ෙටමාෙස^ (!9 !ංග$%&ෙT සහ (ෙ*ශ රටවල ෙබදාහැ�ම 
සඳහා U ලංකාව /ළ l�� ආවරණ Qෂ්පාදනය ~�ම ම�9 සැප.n දාමෙX හටග9නා බාධා මඟහරවා ගැjමට 
සහෙයcsව කට./ ~�ම සnබ9ධෙය9 (ෙ*ශ කට./ අමාත4වරයා ෙමම අ9ත�8ියා අතර/ර !ංග$%& 
රජයට සහ ෙටමාෙස^ ජාත49තර පදනමට !ය ස්/Aය �ද කෙළ් ය. මාF�ය ආධාර ලබා tම සඳහා !ංග$%& 
ර/ V&ස සං(ධානය (!9 මෑතකt කරන ලද ආයාචනයට අදාළව !ංග$%& රජය ඇමNකාF ෙඩාල8 100,000 
ක lදල^ ලබා tමට �Aඥා tම සnබ9ධෙය9 ද අමාත4වරයා !ය �සාදය පළ කෙළ් ය. ර/ V&ස සං(ධානෙX 
ඉL£මට අFව පළl ෛවද4 සැප.n ෙතාගය ෙn වන (ට_ U ලංකාවට ළඟා ` ඇත. 



මහ ෙකාමසාNස් ස¤කලා ෙ¥මවධ8න මැAQය, !ංග$%&ෙT U ලංකා මහ ෙකාමසාNස් කාය8ාලෙX ෙජ4ෂ්ඨ 
Qලධා�9, අමාත4වරයාෙm ෙපෟ*ග¦ක ෙLකn සහ U ලංකා ජාAක ආiQක_ව හා කාම8ික ��� අ§කාNෙX 
(NAITA) සභාපA ¨.එ9. ගnල_ මහතා (ෙ*ශ කට./ අමාත4වරයාෙm Qල ©ත �Nසට ඇ/ළ_ (ය. 

(ෙ*ශ කට./ අමාත4 MNස් මැA/මා ෙමම Qල සංචාරෙය9 පZව, 2022 hQ 10-11 යන Sනවල පැවැ_`මට 
Qයkත IISS-Shangri-La Dialogue 2022 සඳහා ද සහභාs `මට Qයkත ය. ෙමම Qල සංචාරය !ංග$%&ෙT U 
ලංකා මහ ෙකාමසාNස් කාය8ාලය (!9 සnබ9�කරණය කරන ලS. 

(ෙ*ශ කට./ අමාත4ාංශය 
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