
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

 

ශ්රී ලංකා ආකයෝජන සංසදකේදී ඉන්දියාව සඳහා පැවති සැසිය 

 

ශ්රී ලංකා ආයයෝජන මණ්ඩලය, ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය සහ යකාළඹ 

යකාටස් යවළඳය ාළ විසින් සංවිධානය කරන ලද ශ්රී ලංකා ආයයෝජන 

සංසදය  2021 අතරතුර ඉන්ියාව යවනුයවන් ම යවන් වූ  අතතය (virtual) 

සැසියක් 2021 ජූනි මස 9 වන ින  ැවැත්වවිණ. ඉන්ීය මහ යකාමසාරිස් 

ය ෝ ාල් බාග්යල් මැතිතුමා සහ කලාපීය සහයයෝගීතාවය පිළිබඳ රාජය 

අමාතය තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්වතන් රැසක් 

යමම වියේෂ සැසිය ඇමතූ අතර සාර්ථකව ශ්රී ලංකායේ ආයයෝජන 

කටයුතුවල නිරත HCL, IOCL (LIOC) සහ අය ෝක් යල්ලන්් යන ඉන්ීය සමා ම් 

තුයනහි නියයෝජිතයන්ය න් සහභාගීත්වවය සහිත මණ්ඩල සාකච්ඡාවක් ද 

යමහිී  ැවැත්වවිණ. 

 

2. සැසිය ඇමතූ මහ යකාමසාරිස්තුමා තිරසාර සහ යේ වත්ව 

සංවර්ධනයක් සහ ය ාදු යසෞභා යයක් ළඟා කර ැනීමට 21 වන සියවස 

සඳහා ආර්ික සහයයෝගීතාවයක් යවනුයවන් ඉන්ියාව සූදානම් බව 

අවධාරණය කයේය. අනා ත ද්වවි ාර් වික ආර්ික සහ වාණිජ 

සහයයෝගිතාවය වැඩි ව යයන් වරාය, නාවික කටයුතු, සම්බන්ධකතාවය, 

කාර්ය සම් ාදනය (logistics), බල ක්තිය/පුනර්ජනනීය බල ක්තිය, 

යතාරතුරු තාක්ෂණය, සංචාරක කර්මාන්තය සහ ආ න්තුක සත්වකාරය, 

ප්රවාහනය, යද්ව ල යවළඳාම, යසෞඛ්ය, අධයා නය සහ කෘෂිකර්මය යන 

ක්යේත්ර යවත යයාමු කළ හැකි බව එතුමා ය න්වා දුන්යන්ය.  

 

3.  ශ්රී ලංකායේ ඉන්ීය ආයයෝජනයන්යග් විස්ීරණ ස්වභාවය සහ 

 රිමාව ය නහැර දක්වමින් මහ යකාමසාරිස්තුමා ය ෞද්ව ලික අං යේ 



සහභාගීත්වවයේ වැද ත්වකම අවධාරණය කයේය. භූය ෝලීය ආසන්නතාවය, 

හුරු පුරුදුකම  සහ ිගු කාලීන සම්බන්ධතා පිළිබඳව සැලකීයම්ී ඉන්ීය 

වයා ාර සහ  කර්මාන්ත ශ්රී ලංකාව සමඟ සහයයෝගීතාවයක් ය ාඩනඟා 

 ැනීමට ඇතැම් විට වඩාත්වම සුදුසු බව ප්රකා  කයේය.  ද්වවි ාර් වික 

වයා ෘීන් කඩිනමින් ක්රියාත්වමක කිරීම තුළින් ආයයෝජන විේවාසය සහ 

ආර්ික වර්ධනය ඉහළ නැංයවනු ඇතැයි එතුමා සඳහන් කයේය. ආර්ික 

අන්තර්ක්රියා ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ස්ථායි සහ පුයරෝකථනය කළ හැකි 

ප්රති ත්වීන් ඉතා වැද ත්වවන බව හඳුනාය න තියේ. 

 

4.  තාරක බාලසූරිය අමාතයතුමා ශ්රී ලංකායේ වැද ත්ව ඉන්ීය ආයයෝජන 

පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ අතර ඉන්ීය ආයයෝජකයන් උනන්දුවක් දැක්විය හැකි 

ශ්රී ලංකායේ විවිධ අං  සහ වයා ෘීන් පිළිබඳව අවධාරණය කයේය. 

රථවාහන යකාටස්, ඇඟලුම් කර්මාන්තය, යරි පිළි උදයාන, යතාරතුරු 

තාක්ෂණය, ඖෂධ සහ අධයා නය යන ක්යේත්රයන් පිළිබඳව එතුමා 

සඳහන් කයේය. වියේෂයයන්ම වැක්සින් මමත්රී වැඩසටහන යටයත්ව 

එන්නත්ව ලබා ීම ඇතුළු යකාවි්-19 වසං තයට අදාළ මවදය සැ යුම් 

සම්බන්ධයයන් ඉන්ියාව ලබා දුන් සහයයෝ යට එතුමා ස්තූතිය  ළ කයේය. 

ඉන්ියායේ වැඩ බලන ශ්රී ලංකා මහ යකාමසාරිස් නිලූක කඳුරු මුව මහතා 

සහ CCC හි උ  සභා ති විේ ය ෝවින්දසාමි මහතා ද යමම සැසිය ඇමතූහ.  

 

5.  ශ්රී ලංකා ආයයෝජන මණ්ඩලයේ අධයක්ෂ යජනරාල්  සන් 

වනි යස්කර මහතා ශ්රී ලංකායේ ආයයෝජන අවස්ථාවන් සහ ආයයෝජකයන් 

සඳහා අදාළ නියාමන සහ බදු රාමුව පිළිබඳ ඉිරි ත්ව කිරීමක් සිදු කයේය. 

සැසිය අතරතුර  ැවති මණ්ඩල සාකච්ඡායේී ඒ සඳහා සහභාගී වූ ඉන්ීය 

සමා ම් තුන ශ්රී ලංකාව තුළ සිය ආයයෝජන  අත්වදැකීම් යබදා ත්ව අතර 

වියේෂයයන්ම වසං තය විසින් මතු කර ඇති අභියයෝ  හමුයේ ශ්රී ලංකාව 

තුළ වයා ාර කටයුතු පුළුල් කිරීමට ඔවුන්  න්නා ප්රයත්වනයන් පිළිබඳව 

අදහස් දැක්ීය.  

 

*** 



 

යකාළඹ 

2021 ජූනි 10 


