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මාධ්ය නිවේදනයය 

 

ඉන්දියානු නසාගරේේ නඅයාගතය නිවර්ලචයය නකිරීේේ නේදදිකාලක් නශ්රී නාකාල නසාර් ක නේස න

ිවර්මාණය නකරයි 

 

ඉන්දියානු වාගරයේ අනාගතය පිළිබ වාකච්ඡා කිරීම වශා රටලල් ශතළිශක නියයෝජිතයයෝ 

2018 ඔක්යතෝබර් 11-12 යන දිනල ශ්රී ාකායී එ ්ක්ස්වව හශ. අග්රාමාතය රනිල් වික්රමිංාශ 

මශතායේ මුල්පිරීමක් යටයේ ඳැලැති “ඉන්දියානු වාගරය: අඳයේ අනාගතය නිර්ලචනය කිරීම” 

වමුළුලට, අනාගතයේ එ යෝක ආර්ථිකයේ ලර්ධන ධ්රැලයක් මේයහ ශැකියාල ඳලතින ඉන්දියානු 

වාගරය මත යයොමු කර ඇති අලධානය ඉශෂ නැාමේම වශා ඉන්දියානු වාගරය ආශ්රිත 

රාජයයන්ල වශ ්ම වාගරය විා ලයයන් භාවිතා කරන රටලල්ල යජයවන නියයෝජිතයයෝ 

වශභාගී හශ. වමුළුලට වශභාගී හ නියයෝජිතයන් අතර, ඉන්දියාල, දකුණු අප්රිකාල, ඇයමකාකා 

්ක්වේ ජනඳදය, චීනය, ජර්මනිය, යනදර්න්තය, ිංාගප්පරුල, ඉන්දුනීිංයාල වශ ජඳානය යන 

රටල ප්රධාන යඳයෂ  යජයවන නිධාරීදද, කාඳයේ වශ ඉන් පිටත ඇති මුල් යඳයෂ  ඳර්යේණ 

ආයතනල නියයෝජිතයයෝද හශ. ්ක්වේ ජාතීන්යේ මශයල්කහලරයායේ වාගරය පිළිබ විය  

නියයෝජිත තානාඳති පීටර් යතොහවන් මශතාද වමුළුලට වශභාගීමේම වශා යකොෂඹට ඳැමිණියේය. 

ජනාධිඳති මමත්රිඳා ිංකායව න මශතා වමුළුයී වමාරහභක අලවවවාලට වශභාගී විය   

වමුළුයී ප්රධාන යශනය ඳැලැේහ අග්රාමාතය රනිල් වික්රමිංාශ මශතා, කාඳයට ලර්ධනය මේම 

ශා වමෘශධිය ෂඟාකර ගැනීම වශා නාවික ගමනාගමනයේ නිදශවේ ඩිජිටල් වහබන්ධකතායී 

නිදශවේ ඳලේලා ගැනීයහ අලයතාලද වාමය ශා ආරක්ාල ඳලේලාගැනීයමිලා යඳොදු 

අලයබෝධයක ඇති අලයතාලද ඉවවමතු යකොට යඳන්මේය.  

ඉන්දියානු වාගරය ආශ්රිත රාජයයන්ට ශා ්ම වාගරය භාවිතා කරන රටලල්ලට වාකච්ඡා 

කිරීමටේ ්කඟතාලන් ඇති කරගැනීමටේ ිංයල් අන්තර්ගත අලකායක් යමම වමුළුල විිංන් 

වඳයනු ැබිණි. යගෝලීය ලර්ධනයේ නල මානය යව ඉන්දියානු වාගරයේ අනාගතය, වාමුද්රීය 

සුරක්ෂිතබල වශ ආරක්ාල, තිරවර ශා අලම ඳකාවර දූණයයන් යුේ වාලර්ධනය, වශ නීති මත 

ඳදනහ හ ක්රමයක් තුෂ ඉන්දියානු වාගරයේ වවවාලරබල ඇතුළු විය ෂිත ක්ය ්ර ශතරක් වමුළුයී 

ගයීණයට බඳුන් විය. 

යමම වමුළුල අලවානයේ එ, ජාතික ප්රතිඳේති ශා ආර්ථික කටයුතු රාජය අමාතය වශ වමුළුල 

වාවිධානය කෂ කාර්ය වාධන බකායේ වභාඳති ආචාර්ය ශර් ද ිංල්ලා මශතා වමුළුයී එ මතු හ 

යඳොදු අදශවව වාරාාගත යකොට දැක්මේය  ්ම අදශවව හයේ: ආර්ථික අලදානහලලින් පීඩාලට ඳේ 

අවිනිවචිත යෝකයක ඉන්දියානු වාගර ආර්ථිකය ශීඝ්රයයන් යගෝලීය ලර්ධන ධ්රැලයක් බලට 

ඳේලමින් තියේ; අඳයේ අනාගත ඳරහඳරාලල්ලට අර්වදායක උරුමයක් අේඳේකර එම වශා 

කාඳයේ ආර්ථික ප්රවාරණය ිංයලු යදනා අන්තර්ගත කරගේ, පුළුල් ශා ඳාකාවකාක ලයයන් 

තිරවර ්කක් විය යුතුය ;  උඳායමාර්ගික අවිවලාවයේ වාමුද්රික අඳරාධ, අධික යව මසුන් මැරීම, 

වමුද්ර දූණය, ඩිජිටල් ආර්ථිකය යලනුයලන් මුහුදු ඳේයිල ඇති වන්නියීදන ස්ශැන් ආරක්ා 

කිරීම ආ එ වහප්රදාිකක යනොලන ආරක්ක තර්ජනේ කාඳයේ වාමය ශා වමෘශධිය උදාකර 
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ගැනීමට සුවිවල් අභියයෝගයන්ල ඳලතිික ; වශ ඉන්දියානු වාගරය ආශ්රිත රාජයයන්යේ ශා ්ම 

වාගරය භාවිතා කරන රටල ිලතසුල පිණිව ්ක්වේ ජාතීන්යේ වමුද්ර නීතිය පිළිබ වහමුතිය 

යක්න්ද්ර කරගේ ජාතයන්තර වාමුද්රීය ක්රමය ක්තිමේ කිරීම ශා බගැන්මේම කෂ 

යුතුය, යනාදියික. 

ඉන්දියානු වාගරයේ අනාගතය වහබන්ධයයන් බන ලවයර් ශ්රී ාකායී ඳැලැේයලන 

අමාතය මට්ටයහ වමුළුලක එ ඉන්දියානු වාගරය ආශ්රිත රාජයයන්ට ශා ්ම වාගරය භාවිතා කරන 

රටලට ්කඟ විය ශැකි ප්රකානයක ූලලිකාාග ඇතුෂේ වමුළු ලාර්තාලක් පිළියයෂ යකයරනු 

ඇතැිකද වශන් යකකාණි.  

 “ඉන්දියානු වාගරය: අඳයේ අනාගතය නිර්ලචනය කිරීම” වමුළුල අග්රාමාතය කාර්යාය, වියශ 

කටයුතු අමාතයාාය, ්ක්වේ ජාතීන්යේ මේද්රලය ශා අඳරාධ පිළිබ කාර්යායේ යගෝලීය 

වාමුද්රික අඳරාධ ලැඩවටශන වශ ජාතයන්තර වබතා ශා ක්රයමෝඳාය අධයයන පිළිබ ක්වමන් 

කදිර්ගාමර් ආයතනය  විිංන් වාවිධානය කරනු ැබිණි  

 

විේේ නකටයුතු නඅමාතයාාය 

ේකොළඹ 

 

2018 නඔක්ේතෝබර් න14 නලැිවනා න 


