
 

ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලය 

ක ාළඹ 

*** 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ඉන්දීය එක්සිම් බ ැංකුවේ තුන්ද සාමාජික කණ්ඩායමක්ස ශ්රී ලැංකාවට 

ප මිවණ් 

 

ජාති  අපනයන රක්ෂණ ගිණුම් වැඩසටහකන්ද (BC-NEIA) 

ගැනුම් රුකේ ණය පහසු ම් යටකේ කපාල්ගහකවල සහ අලුේගම 

ක්රියාේම   රනු ලබන  ඒ ාබද්ධ ජල සැපයුම් වයාපෘතීන්දි ප්රගතිය 

නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඉන්දියාකේ අපනයන ආනයන (එක්ිම්) බැැංකුකේ 

තුන්ද සාමාජි   ණ්ඩායමක් 2021 කෙසැම්බර් 07-09 යන ිනයන්දි ශ්රී ලැං ා 

සැංචාරය  නිරත විය. සාමානයාධි ාරිනි ශිල්පා වඝ්කමයා, නිකයෝජය 

සාමානයාධි ාරිනි මිතලි කපන්දධර් ාර් සහ ප්රධාන  ළමනා රු රන්දජන්ද 

කරෝයි යන මහේම මහේීන්දකගන්ද සමන්දවිත වූ කමම  ණ්ඩායම 2021 

කෙසැම්බර් 9 වන ින ශ්රී ලැං ාකේ ඉන්දීය මහ ක ාමසාරිස් ශ්රී කගෝපාල් 

බාේකල් මහතා හමු වී එම වයාපෘතීන්ද සහ තම සැංචාරකේ ප්රගතිය 

සම්බන්දධකයන්ද එතුමා ෙැනුවේ  කේය.  

2.  ඉන්දීය එක්ිම් බැැංකුව ශ්රී ලැං ාකේ වයාපෘතීන්ද 4ක් සඳහා 

ගැනුම් රුකේ ණය වශකයන්ද ඇමරි ානු කඩාලර් මිලියන 441.42ක් මුෙලක් 

ලබා ී ඇති අතර ඉන්ද වයාපෘතීන්ද 2ක් කම් වන විටේ සම්ූර්ණ  ර තිකේ. 

කපාල්ගහකවල සහ අලුේගම ක්රියාේම   රනු ලබන ඒ ාබද්ධ ජල සැපයුම් 

වයාපෘතීන්ද කෙ  සඳහා ජාති  ජල සම්පාෙන සහ ජලාපවහාන මණ්ඩලය 

කවත පිළිකවළින්ද ඇමරි ානු කඩාලර් මිලියන 91.80ක් සහ 164.90ක් ලබා ී 

ඇත. කපාල්ගහකවල වයාපෘතිය VA කටක් වබැේ ලිමිටඩ් ආයතනය විින්ද ෙ 

අලුේගම වයාපෘතිය ඉකයාන්ද එක්ස්කේන්ද් (ඉන්දියා) ලිමිටඩ් විින්ද ෙ 



ක්රියාේම   රනු ලැකේ. වයාපෘතීන්ද කෙ ම කම් වන විට 90%  පමණ 

ප්රගතියක් අේ ර කගන තිකේ. 

3.  ශ්රී ලැං ා සැංචාරය අතරතුර ී එක්ිම් බැැංකුකේ පිරිස අලුේගම සහ 

කපාල්ගහකවල වයාපෘතීන්ද නිරීක්ෂණය  ළ අතර ක ාන්දරාේ රුවන්ද 

සමඟ සා ාේඡාව  ෙ නිරත විය. එකස්ම එම  ණ්ඩායම කමම වයාපෘතීන්ද 

කෙ   ඩිනමින්ද සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා අවශය ක කරන ඉිරි  ටයුතු සහ 

කවනේ  රුණු පිළිබඳ සා ේඡා කිරීම සඳහා මුෙල් අමාතයාැංශකේ විකද්ශ 

සම්පේ කෙපාර්තකම්න්දතුකේ සහ ජාති  ජලසම්පාෙන සහ ජලාපවහාන 

මණ්ඩලකේ කජයෂ්ඨ නිලධාරින්ද හමු විය. BC-NEIA වැඩසටහන යටකේ 

ඉිරිකේී ක්රියාේම   ළ හැකි වයාපෘතීන්ද සම්බන්දධකයන්ද ෙ කමිී 

සා ේඡා ක රිණ. 

4.  ශ්රී ලැං ාකේ ක්රියාේම   රනු ලබන කමම වයාපෘතීන්ද ප්රජා කක්න්දීය 

ප්රමුඛතා වයාපෘතීන්ද කේ. ගැනුම් රුකේ ණය පහසු ම යටකේ ෙඹුල්ල 

ප්රකද්ශකේ ජලාශ 9 ට ජලය සැපයීම සඳහා වන වයාපෘතියක් VA කටක් වබැේ 

ලිමිටඩ් ආයතනය විින්ද ෙැනටමේ සාර්ථ ව ක්රියාේම   ර තිකේ.  

5.         BC-NEIA වැඩසටහන යනු ඉන්දීය එක්ිම් බැැංකුව විින්ද යම් යම් 

ක්කෂ්රයන්දි වයාපෘතීන්ද ක්රියාේම  කිරීම සඳහා සසවරී රාජයයන්දට සහ 

ඔවුන්ද විින්ද නම්  රනු ලබන රාජය ආයතනයන්දට ලබා කෙන සහනොයි ණය 

පහසු මකි. කම් වන විට රටවල් 91ක් BC-NEIA වැඩසටහන යටකේ ධනාේම  

ලැයිස්තුකේ ිටී. 

 

*** 

 

 

ක ාළඹ 

2021 කෙසැම්බර් 10 


