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U.S. Indo-Pacific Command හි පරිසර ආරක්ෂණ වැඩසටහන සමග සහයෙෝගීත්වයෙන් 
යමම අවස්ථාව සඳහා සත්කාරකත්වෙ දැක්ීම සහ සංවිධානෙ කිරීම පිළිබඳව මා ශ්රී ලංකා 
යවරළාරක්ෂක යදපාර්තයේන්ුවට සහ නාවික හමුදාවට ස්ුතිවන්ත වනවා.  

ආරක්ෂක හමුදාවට පමණක් සීමා යනාී වරාෙ අධිකාරිෙ, වනජීී සංරක්ෂණ 
යදපාර්තයේන්ුව සහ තවත් යබායහෝ ආෙතනවලින් යමහි මට දැකගත හැකි විවිධත්වයෙන් 
සපිරි යේක්ෂක පිරිස මා අගෙ කරනවා. අද දිනයේදී යේ පුහුණුවට සහභාගිවන ශ්රී ලංකා 
රජයේ සහ කර්මාන්තවල නිෙමුවන්යගන් යපන්ුේ යකයරන්යන් පාරිසරික ආරක්ෂාව සහ 
ආපදා ප්රතිචාර අපට යකතරේ වැදගත් ද ෙන්නයි, විය ්ෂයෙන්ම, යලෝක පරිසර දිනෙ 
සැමරුයේ ඊයේ දිනයේ දීයි. 

යතල් ඉහිරීේ සඳහා ප්රතිචාර දැක්ීයේ වැඩමුළුව සහ ඊට සේබන්ධ සිදුීේ යේ සිදුකරන්යන් 
හතරවැනි වරටයි. යමහි මුල්ම වැඩමුළුව පැවැත්ූයේ 2014 යනාවැේබර් මාසයේ දී. ඉන්පසුව 
අපි 2017 දී පාරිසරික සංයේදිතා දර් ක වයාපෘතිෙක් සිදුකළා. 2021 මැයි මාසයේ සිදුූ 

එක්ස්යප්රස් පර්ල් ආපදාවට ප්රතිචාරෙක් ව යෙන් මීළඟට අපි 2021 යදසැේබරයේ දී යදවන 
වැඩමුළුවක් පැවැත්ූවා. දැන්, 2022 ජූනි මාසයේ දී අප යදසැේබර් මාසයේ පැවැත්ූ 
වැඩමුළුවට පසුවිපරමක් ව යෙන් අතීතයේ උගත් පාඩේ වැඩිදියුණු කිරීමටත් අනාගත වෑෙේ 
හඳුනාගැනීමටත් යමහි රැස්ී සිටිනවා. 

පුළුල් අභියෙෝග පරාසෙක් සේබන්ධයෙන් සැබෑ යලෝකෙට ගැලයපන ප්රතිචාර ලබාදීයේ 
හැකිොවන් සංවර්ධනෙ කරගැනීමට අයේ හවුල්කරුවන්ට උදවු කිරීම සඳහා එක්සත් 
ජනපදෙට ඇති කැපීම සඳහා යේ වැඩමුළු මාලාව එක් උදාහරණෙක් පමණයි. 

සමුද්රීෙ සහ පාරිසරික ආරක්ෂාව ෙු යගෝලීෙ ව යෙන් සැලකිල්ල යොමු ූ ගැටළුවක් වන 
අතර, ආෙතන අතයර් ඵලදායී ප්රතිචාර කාර්ෙපටිපාටි සහ  කයතා යගාඩනැංීම සඳහා 
සිෙළුම සමුද්රාසන්න රාජය එක්ව වැඩ කළ යුුයි. ඉන්දු  ාන්තිකර කලාපයේ සමුද්රීෙ 
යක්න්ද්රස්ථානෙක් වන ශ්රී ලංකාවට යමවැනි සූදානමක් විය ්ෂයෙන් වැදගත් වනවා. 
එක්ස්යප්රස් පර්ල් සිදුීයේ දී අප දුටු අන්දමින්, එක් දිනෙක් වැනි යකටි කාලෙක් ුළ, සාමානය 
භාණ්ඩ නැේ සංක්රාන්තිෙක් ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ සිදුූ බරපතළම පාරිසරික විනා ෙ බවට පත් 
ූවා.  

මීගමුයේ යවරළ යවත මත්සයයින්යේ සහ කැස්බෑවන්යේ සිරුරු යගාඩ ගසන භෙංකර දර් න 
අප දුටුවා, ධීවර කර්මාන්තයෙන් ෙැපුණු අෙයේ ජීවයනෝපාෙ තර්ජනෙට ලක්වන අයුරු, 
කාලෙක් පවතින රසාෙනික බලපෑේ ඇතිීමට ඇති ඉඩ ආමන්රණෙ කිරීමට අපි තවමත් 



යවර දරනවා. යේවා අපි අයේ දරුවන්ට පැහැදිලි කර යදන්යන් යකායහාමද? අපි මීට වඩා 
යහාඳින් වැඩ කළ යුු වනවා. 

යමම යතල් ඉහිරීේ සඳහා ප්රතිචාර දැක්ීම ෙු, වඩාත් පුළුල් සමුද්රීෙ ස්වභාවික සේපත් හා 
බැඳුු ප්ර න් පරාසෙක් සේබන්ධයෙන් කටයුු කරන INDOPACOM පාරිසරික ආරක්ෂණ 
වැඩසටයන් එක් අං ෙක් පමණයි. වාර්ික ඉන්දු  ාන්තිකර පාරිසරික ආරක්ෂණ සංසදෙ 
හරහා ඇුළුව, නීති වියරෝධී ධීවර කටයුු අඩුකරගැනීම, යවරළ කලාප කළමනාකරණෙ, 
සහ ජජව විවිධත්වෙ සංරක්ෂණෙ සඳහා ඔබ සමගින් එක්ව කටයුු කිරීමට අප කැපී 
සිටිනවා. 

එයමන්ම, පාරිසරික භාරකාරත්වෙ සේබන්ධයෙන් අයේ ඇති හවුල්කාරීත්වෙ අවධාරණෙ 

කරමින්, සමස්ථ සමාජෙම එක් කරගත් වෑෙමක් සඳහා රාජය සහ රාජය යනාවන සංවිධානවල 
සහභාගිවන්නන් එකට ඒකරාශී කරන යමම සංසදෙ සඳහා 2023 දී සත්කාරකත්වෙ ලබාදීමට 
ශ්රී ලංකා රජෙ සමගින් එක්ව කටයුු කිරීමට පවා අප කැමැත්යතන් සිටිනවා. 

පරිසරෙ ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා, ජාතික යේ සීමා අභිබවමින් සහ සමාජ යබදීේ අභිබවමින් 
ගන්නා යමවැනි ඒකාබේධ වෑෙේ ආර්ික යසෞභාගය උදාකරගැනීමටත් ගැටුේ වැලැක්ීමටත් 
දාෙක විෙ හැකියි. අනාගත පරේපරාව යවුයවන් සදාචාරාත්මකව අප විසින් කළයුු යේ 
යමෙයි. 

යමම වැඩමුළුව සිෙලු පාර් ්වෙන්ට ආකර් නීෙ, ඵලදායී සහ ප්රයෙෝජනවත් වු ඇතැයි මා 
අයේක්ෂා කරනවා. සතිෙ මුළුල්යල් ඒ ගැන වැඩි විස්තර ඇසීමට මා බලායපායරාත්ු වනවා. 
ඔබට ස්ු තියි. 

 


