එක්සත් ජනපද රාජය දදපාර්තදේන්තුව
නිල ප්රකාශක කාර්යාලය
දතාරුරු පත්රිකාව
2020 ඔක්දතෝබර් 27
ඉන්දු-ශාන්දිකර සබඳතා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පොම්පෙඕ පේකම්ුමා
ශ්රී ලංකාවට සංචාරය කරයි
"අප අතර සබඳතාවය දපාදු ප්රජාතන්තරවාදී වටිනාකේ මත පදනේ වී ඇති අතර, ශ්රී

ලංකාදේ ප්රබල ප්රජාතන්තරවාදය හා ස්වවරීත්වය සඳහා එක්සත් ජනපදදේ ස්ිර
සහදයෝගය ලැදේ."

– එ.ජ. රාජය දේකේ මයිකේ ආර්. දපාේදපඕ, 2020 දපබරවාරි 3
එක්සත් ජනපදදේ රාජය දේකේ මයිකේ ආර්. දපාේදපඕ මහතා 2020 ඔක්දතෝබර්
මස 27-28 යන දිනවල ශ්රී ලංකාදේ දකාළඹ නගරයට සංචාරය කරනු ඇති අතර,
රාජය දේකේුමා එහිදී දගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිුමා සහ දිදන්තෂ්
ගුණවර්ධන විදේශ අමාතයුමා හමුවනු ඇත. ආරක්ෂාව සහ ආර්ික ගැටළු
සේබන්තධදයන්ත ඉන්තදු-ශාන්තතිකර කලාපදේ හවුේකරුවකු වශදයන්ත ශ්රී ලංකාදේ ඇති
වැදගත්කම සේබන්තධදයන්ත එහිදී දේකේුමා විසින්ත අවධානය දයාමුකරනු ඇත.
එදමන්තම, ශ්රී ලංකාදේ ස්වවරීත්වය සඳහා අපදේ ඇති කැපවීම අවධාරණය කිරීමට
ද පාලන හා ප්රතිසන්තධාන ප්රමුඛතා සේබන්තධදයන්ත ප්රගතිය ලබාගැනීමට
දිරිගැන්තවීමට ද එය අවස්ථාවක් කරගනු ඇත.
එක්සත් ජනෙදය සහ ශ්රී ලංකාව: ඉන්දු-ශාන්දිකර කලාෙපේ වැදගත්
හවුේකාරීත්වයකි
•

•

ප්රජාතන්තරවාදී පාලනය, නීතිදේ ආධිපතය හා ආගමික නිදහස ඇුළු මානව
හිමිකේ සඳහා ගරුකිරීම සේබන්තධදයන්ත වන දපාදු වටිනාකේ මත සහ නීතිපදනේ කරගත් ජාතයන්තතර පර්යායක් ුළ සියළු රටවලට සමෘේධිමත්බව
ළඟා කරගත හැකි විවෘත වූත් ඔදරාත්ුදීදේ හැකියාව සහිත වූත් ඉන්තදුශාන්තතිකර කලාපයක් සඳහා වන එකඟවීම මත එක්සත් ජනපදදේ සහ ශ්රී
ලංකාදේ හවුේකාරීත්වය පදනේ වී ඇත.
ඉන්තදු-ශාන්තතිකර කලාපදේ ශ්රී ලංකාදේ පිහිටීම පිළිබිඹුවන පරිදි සහ එම
සුවිදේෂී පිහිටීමත් සමගින්ත ලැබී ඇති අවස්ථාවන්ත දගන්ත ඵල දනලාගත හැකි

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

•

පරිදි, ශ්රී ලංකාදේ නායකයින්ත රදේ කලාපීය කටයුු සේබන්තධදයන්ත ඔවුන්තදේ
දැක්ම දගනහැර දක්වා තිදේ.
ප්රතිසන්තධානය සඳහා ශ්රී ලංකාදේ කැපවීම අපි සාදරදයන්ත පිළිගනිමු. දමම
කැපවීේ සඳහා සහය පිණිස කාදලෝචිත පරිදි දරන වෑයේ සියළුම ශ්රී
ලාංකිකයින්ත සඳහා සාමකාමී හා සමෘේධිමත් අනාගතයක් තහවුරු
කරගැනීමට උපකාරී වනු ඇත.

විනිවිදභාවපයන්ද යුුව ලබාුන්ද ආධාර පිළිබඳ අතීත පතාරුරු
•

•

•

•
•
•

•

•

ශ්රී ලංකාව 1948දී නිදහස ලැබූ තැන්ත පටන්ත දේ දක්වාම එක්සත් ජනපදය ශ්රී
ලංකාවට සංවර්ධන ආධාර, ආරක්ෂක සහදයෝගීතාවය, අධයාපන හුවමාරු
සහ අදනානයවශදයන්ත ප්රතිලාභ දගනදදන දවළඳ කටයුු හා ආදයෝජන
ලබාදී තිදේ.
ශ්රී ලංකාවට අප ලබාදදන උපකාර ණය වශදයන්ත දනාව ප්රදාන වශදයන්ත
ලබාදදන අතර, ශ්රී ලංකාදේ ස්වාධිපතය ප්රවර්ධනයටත් ඉහළ
ගුණාත්මකබවකින්ත යුත්, වාණිජ ශකයතාවය සහිත හා තිරසාර වයාපෘති හා
දපෞේගලික-ක්දෂ්රදේ ආදයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීමටත් ඒවා උපකාරී
දේ.
ජීවත්ව සිටින 2019 පාස්කු දබෝේබ ප්රහාර සඳහා වරදකරුවන්ත යුක්තිය
ඉදිරියට පැමිණවීම සඳහා, රස්තවාදීන්තදේ ගමනාගමනයන්තට බාධාකිරීම
සඳහා සහ රස්ත විදරෝධී මුලයකරණ නඩුපැවරීේවලට සහයදීම සඳහා රාජය
දදපාර්තදේන්තුදවන්ත අළුතින්ත රස්ත විදරෝධී ආධාර වැඩසටහන්ත යටදත්
දඩාලර් මිලියන 1.8ක් ශ්රී ලංකාවට ලබාදදනු ලැදේ.
දගවීගිය 20 වසර ුළ එක්සත් ජනපදය දසෞඛය ආධාර වශදයන්ත ශ්රී ලංකාවට
දඩාලර් මිලියන 26ක් ඉක්මවන ප්රමාණයක් ලබාදී තිදේ.
එක්සත් ජනපදය දකෝවිඩ්-19 සඳහා ආධාර වශදයන්ත දඩාලර් මිලියන 6ක්
ලබාදී තිදේ.
සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජනපද ආයතනය (U.S. Agency for International
Development) සැප්තැේබර් මාසදේදී, ශ්රී ලංකාවට අළුත් දවන්තටිදේටර් යන්තර
200ක් පරිතයාග කරන ලදී.
පේචාත් යුධ පිපිරුේ ද්රවය සහ බිේදබෝේබ උපද්රවදයන්ත අතමිදීම සඳහා
එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකාවට දඩාලර් මිලියන 74 ඉක්මවන ප්රමාණයක් ලබාදී
තිදේ.
විදේශ ආධාර හරහා සහ රදේ විවිධ සංවිධාන සමගින්ත ඇතිකරගන්තනා සෘජු
හවුේකාරීත්ව හරහා අපි අඛණ්ඩව ශ්රී ලංකාදේ ආර්ික සහ ප්රජාතන්තරවාදී
සංවර්ධනයට සහය දදන්තදනමු. ශ්රී ලංකාව නිදහස ලැබීදේ පටන්ත දමදතක් අපි
බිලියන 2 ඉක්මවන ආධාර ප්රමාණයක් ලබාදදමින්ත රටට උපකාර කර
ඇත්දතමු.

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

ඉන්දු-ශාන්දිකරපේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ශක්ිමත් සහපයෝගීතාවය
•

•

•

•

දදරදේම කුසලතා සහ සුසංදයෝගී ක්රියාකාරීත්වය සංවර්ධනය කිරීමට දේු
වූ විවිධාකාර හවුේ අභයාස සහ පුහුණු එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක
සහදයෝගීතාවයට ඇුළත් දේ. දමම සහදයෝගීතාවය ුළ, මානුෂීය ආධාර
හා ආපදා සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීම ද සමුද්ර බලප්රදේශ පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ද
ඇුළු අප දදරදේම අදනානය ආරක්ෂා ලැදියාවන්ත ආමන්තරණය කරයි.
තාවකාලික භාණ්ඩ පැවරුේ මුලපිරීම (Temporary Cargo Transfer Initiative)
යටදත් එක්සත් ජනපදය, ඉන්තදු-ශාන්තතිකරදේ කාර්යබහුල මුහුදු මාර්ග
හරහා නිතර ගමන්තගන්තනා ඇමරිකානු දනෞකා සඳහා ශ්රී ලංකාදවන්ත දස්වා
හා භාණ්ඩ ලබාගනියි.
2018 අදගෝස්ු මාසදේ දී අපි එක්සත් ජනපදදේ දවරළාරක්ෂක කටයුු
සඳහා භාවිතා කළ දනෞකාවක් ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවට පරිතයාග කදළමු.
ශ්රී ලංකා නැේ බලඇණිදේ විෂාලතම දනෞකාව වන එම SLNS ගජබාහු
දනෞකාව, දේශීය මුහුදු තීරය සහ විදේෂ ආර්ික කලාපය ුළ ආරක්ෂක මුර
සංචාරවල නිරතවීමට නාවික හමුදාවට ඇති හැකියාව වර්ධනය කිරීමට දේු
වී තිදේ.
2020 වසන්තත කාලදේදී SLNS ගජබාහු දනෞකාව සහ, එක්සත් ජනපදදදයන්තම
පරිතයාග කළ SLNS සමුදුර යන තවත් දනෞකාවක් දඩාලර් මිලියන 33ක
වටිනාකමකින්ත යුත් දහදරායින්ත සහ ක්රිස්ටේ දමත්ඇේදෙටමින්ත දතාගයක්
අේලාගැනීමට සේබන්තධ විය.

දීර්ඝ කාලයක සිට ෙවින පවළඳ සබඳතා
•
•

•

•

ශ්රී ලංකාදේ විශාලතම තනි අපනයන දවළඳපල සහ ශ්රී ලංකාදේ විශාලතම
දවළඳ හවුේකරු වන්තදන්ත එක්සත් ජනපදයයි.
2019 දී, ශ්රී ලංකාව දඩාලර් බිලියන 2.7ක් ඉක්මවන ප්රමාණයක භාණ්ඩ එක්සත්
ජනපදයට අපනයනය කළ අතර, ඉන්ත දඩාලර් බිලියන 1.8ක්ම නිමි ඇඟළුේ
විය.
එක්සත් ජනපදය ද, ඇමරිකාදේ නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ සඳහා වැදගත්
පාරිදභෝගිකයකු වශදයන්ත ශ්රී ලංකාව සලකනු ලැදේ. උසස්
යන්තදරෝපකරණවල සිට කෘෂි නිෂ්පාදන දක්වා ශ්රී ලංකා ආර්ිකදේ විවිධ
ක්දෂ්ර සඳහා එක්සත් ජනපදදයන්ත භාණ්ඩ අපනයනය කරනු ලැදේ. එක්සත්
ජනපද රජය සහ ශ්රී ලංකා රජය යන දදපාර්ශවයම ශ්රී ලංකාවට එවන
ඇමරිකානු අපනයන සහ ආදයෝජන වර්ධනය කිරීමට කටයුු කරනු ලැදේ.
ශ්රී ලංකාව සමගින්ත වයාපර කටයුුවල නිරතවන ඇමරිකානු සමාගේවලට
එක්සත් ජනපදය රජදයන්ත සහය ලබාදදන්තදන්ත ආඩේබරදයනි. සියළුදදනාට
සාධාරණ සහ විනිවිදභාවදයන්ත යුත් ආර්ික තත්වයන්ත ශ්රී ලංකාදේ
නිර්මාණය කරන ප්රතිපත්ති හා පරිචයන්ත දිරිගැන්තවීදමහි අපි අඛණ්ඩව නිරත
වන්තදනමු.
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