
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

*** 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

නිකයෝජ්ය මහ කකාමසාරිස්ුමා ලංකා ජ්ාතික සර්කවෝදය ශ්රමදාන 

සංගමකේ විධායක කවුන්දිලකේ 65 වන වාර්ික මහා සම්කම්ලනකේ 

ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා කලස සහභාගී කේ 

 

නිය ෝජ්ය මහ යකොමසොරිස් විය ෝද් යේ. යේකබ් මහතො 2021 යෙසැම්බර් 11 

ව  දි  යමොරටුයේ පැවති ලංකො ජ්ොතික සර්යවෝෙ  ශ්රමෙො  සංගමයේ (ශ්රී ලංකො 

සර්යවෝෙ  ශ්රමෙො  වයොපොර ) විධො ක කවුන්සිලයේ 65 ව  වොර්ික මහො 

සම්යම්ල යේ ප්රධො  ආරොධිත අමුත්තො යලස සහභොගී වි . ගොන්සධි සොම තයොගලොභී 

සහ ශ්රී ලංකොයේ එම ශ්රමෙො  වයොපොරයේ නිර්මොතෘ ආචොර්  ඒ. ටී. ආරි රත්  

මහතො විින්ස යමහිදී වියේෂ යද්ශ  ේ ිදු කර  ලදී. ලංකො ජ්ොතික සර්යවෝෙ  

ශ්රමෙො  සංගමයේ සභොපති වවෙය වි ය ආරි රත්  මහතො ෙ යමම අවස්ථොව 

ඇමතී .  

2.  යමම අවස්ථොව අමතමින්ස නිය ෝජ්ය මහ යකොමසොරිස්ුමො මොතෘකො ත්රිත්ව ේ 

පිළිබඳව අෙහස් ෙැේී . එම මොතෘකො ු  වූයේ යද්ශගුණික විපර් ොස සහ පරිසර  

සුරැකීයම් අභිය ෝග සඳහො යබෞද්ධ සහ ගොන්සධි ප්රතිපත්තීන්ස ය ොෙොගැනීම; යකොවිඩ් 

බලපෑමට ලේ වූ යපොදු යගෝලී  සමොජ්  සහ ඉන්සදී  සමොජ් ට සර්යවෝෙ  

වයොපොරයේ අෙොළත්ව ; සහ ඉන්සදි ොව සහ ශ්රී ලංකොව අතර වියේෂය න්සම 

පු ර්ජ් නී  බලශේති  සහ පරිසර ආරේෂොව    ේයේත්ර  ඇුළු අය යෝ ය 

වශය න්ස වොිෙොයි සහ මිත්රශීලී සබඳතො හි ස්වභොව  සහ අන්සතර්ගත    ොදි  යි.  

3.  ස්වභොව ධර්ම  සමඟ සුසංය ෝගීව ජීවත් ීයම් සහ ඒ සඳහො තොේෂණ  

ය ොෙොගැනීයම් නූත  නිෙසුන්ස රැසේ ඉන්සදි ොයවන්ස ෙැකගත හැකි . “Cool The Globe” 

ය දුම සහ මධය ප්රයද්ේ හි යමගො යවොට් 750ක යර්වො සූර්  බලොගොර වයොපෘති  යම් 

සඳහො කදිම උෙොහරණ යේ. ඇමරිකොනු ය ොලර් බිලි   3.5කට ආසන්ස  ඉන්සදු - ශ්රී 

ලංකො සංවර්ධ  සහය ෝගීතොව  ුළ ක්රි ොවට  ංවො ඇති 1990 සුවසැරි  ගිලන්සරථ 

යස්ව , ඉන්සදි ොනු නිවොස වයොපෘතීන්ස, ආෙර්ශ ගම්මො  නිවොස වයොපෘතීන්ස, යරෝහල් 



සහ පොසල් වැනි වයොපෘතීන්ස හි ෙ යද්ශී ව ය ොෙොගන්ස ො  ඉදිකිරීයම් සහ යව ත් 

අමුද්රවය භොවිතයේ දී කොබන්ස වියමෝච   අවම ව  පරිදි ය ොෙො ගන්ස ො බවට සහ 

ඉදිකිරීයම් ක්රමයේෙ න්ස පරිසර හිතකොමී ව  බවට සහතික ී ඇත.  

4.  යමවැනි ප්රයේශ න්ස යද්ශගුණික විපර් ොස න්ස පොල   කිරීම සඳහො 

අගොමොතය  යර්න්සද්ර යමෝදි විින්ස හඳුන්සවො යෙ  ලෙ සුවියේෂී ‘පංචොම්රිත්’ සංකල්ප  

හො ම ොව ගැළයේ. යමම පංචොම්රිත් සංකල්ප  වන්සයන්ස, 1. ඉන්සදි ොව 2030 ව  විට 

ි  යපොිල ය ොව  බලශේති ධොරිතොව  ගිගො යවොට් 500 ෙේවො ඉහළ  ංවනු ඇත. 

2. 2030 ව  විට ඉන්සදි ොව ි  බලශේති අවශයතොවය න්ස ි  ට 50ේ පු ර්ජ් නී  

බලශේති ප්රභව න්සයගන්ස සපුරො ගනු ඇත. 3. සමස්ත ප්රේයේපිත කොබන්ස 

වියමෝච   ෙැන්ස ිට 2030 ව  යතේ යටොන්ස බිලි   කින්ස අඩු කිරීම. 4. 2030 ව  විට 

ඉන්සදි ොව ි  ආර්ිකයේ කොබන්ස තීව්රතොව  ි  ට 45කට අඩු ප්රතිශත ේ ෙේවො 

අඩු කිරීම 5. 2070 ව  විට ශුද්ධ ශු ය ක ඉලේක ේ ළඟො කර ගැනීම යේ.  

5.  නිය ෝජ්ය මහ යකොමසොරිස් යේකබ් මහතො ආචොර්  බී. ආර්. අම්යබඩ්කොර් 

මහතොයේ ප්රධො ත්වය න්ස නිර්මොණ  කර  ලෙ ඉන්සදි ොනු වයවස්ථොයේ රොජ්ය 

ප්රතිපත්තියේ මූලිකොංග  ටයත් පිළිඹිබු ව  සැමට සුබිද්ධි  සහ සැමයෙ ො  ඟො 

ිටුීම     සංකල්ප න්සහි අෙොළත්ව  ෙ යමහිදී යපන්සවො දුන්සයන්ස . නිෙහස් 

ඉන්සදි ොයේ 75 ව  වසර සමරමින්ස පවත්වනු ලබ  අසොදි කො අම්රිත් මයහෝත්සේ හි 

යකොටසේ යලස ආචොර්  අම්යබඩ්කොර් මැතිුමොයේ ගුණොනුස්මරණ  2021 

යෙසැම්බර් 6 ව  දි  රට පුරො සැමරීමට ඉන්සදී  රජ්  කටයුු කයේ . ඉන්සදී  

ජ් ොධිපතිුමො සහ අග්රොමොතයුමො අමොතයවරුන්ස සහ විවිධ අමොතයොංශ න්සහි 

ප්රමුඛ යප යේ නිය ෝජිත න්ස හො එේව පොර්ලියම්න්සු සංකීර්ණයේ දී 

අම්යබඩ්කොර්ුමොයේ පිළිරුවට පුේයපෝපහොර ෙැේවූහ. ඉන්ස අ ුරුව යබෞද්ධ 

භිේූන්ස වහන්සයස්ලො සහභොගී වූ වියේෂ ආගමික වැ සටහ ේ ෙ පැවැත්විණ. 

 

*** 

 

කකාළඹ 

2021 කදසැම්බර් 13  

 

 


