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“ඉන්දු-ශාන්දිකර කලාපයට පපාු දැක්මක්” ග්රන්දථය එළිදැක්ීම සහ සාකච්ඡාව 

පකාළඹ එක්සත් ජනපද තානාපි කාර්යාලය සහ පකාතලාවල ආරක්ෂක විශව්විදයාලය 

ඒකාබද්ධ මාධය නිපේදනය  

 

 

පකාළඹ, 2023 පපබරවාරි 27: “ඉන්දු-ශාන්දිකර කලාපයට පපාු දැක්මක්: දකුණු 
ආසියාවට ඇි බලපෑම්” (A Shared Vision for the Indo-Pacific: Implications for 

South Asia) යන නමින්ද වන ග්රන්දථයක් එළිදැක්ීම සඳහා සහ පසෞභාග්ය, ප්රජාතන්දරවාදය 
සහ ආරක්ෂාව සඳහා වන කලාපීය දැක්මට සහය ලබාදීම සඳහා එම ක්රපමෝපාය සහය වන 

ආකාරය ඇතුළුව, ඉන්දු ශාන්දිකර ක්රපමෝපායපයහි 1 වැනි වර්ෂ පූර්ණ සංවත්සරය පිළිබඳ 
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා එ.ජ. තානාපි කාර්යාලය සමග් හවුල්කාරීත්වපයන්ද පජනරාල් සර් 
පජෝන්ද පකාතලාවල ආරක්ෂක විශව්විදයාලය විසින්ද උත්සවයක් පවත්වන ලදී. කලාපීය 
විශ්පල්ෂකයින්ද සහ එ.ජ. විපශෂ්ඥයින්ද විසින්ද ඉන්දු ශාන්දිකර ක්රපමෝපාය සම්බන්දධපයන්ද 
ඉදිරිපත් කළ විවිධාකාර දෘෂ්ිපකෝණවල අදහස් සහිත ලිපි පමම ප්රකාශනයට ඇතුළත් කර 
ිපේ. 
 

පජනරාල් සර් පජෝන්ද පකාතලාවල ආරක්ෂක විශව්විදයාලපේ උපකුලපි, පජනරාල් 
මිලින්දද පීරිස් මහතා පමම අවස්ථාවට සහභාගිවූවන්ද පිළිග්නිමින්ද පමපස් සඳහන්ද කපළ්ය 
“පම් වර්ෂපේ එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලංකා සබඳතාවලට වර්ෂ 75ක් සම්පූර්ණ වනවා. එවැනි 

අමතක පනාවන අවසථ්ාවක එ.ජ. තානාපි කාර්යාලය සහ KDU  එක්ව පමවැනි විනා 
ග්රන්දථයක් එළි දැක්ීම ඉමහත් සතුටක් වනවා.” 

 

ජුලී පේ. චංග් තානාපිතුමිය විසින්ද අදහස් දැක්ීපම්දී ද, 2023 වර්ෂය එක්සත් ජනපදය 
සහ ශ්රී ලංකාව අතපර් රාජයතාන්දික සබඳතාවන්දහි 75 වැනි සංවත්සර වර්ෂය වන බව 
සඳහන්ද කළ අතර, “අප පදරට අතර ඇි පම් සම්බන්දධතාවය පුළුල් සහ ග්ැඹුරු 

http://lk.usembassy.gov/


සම්බන්දධතාවක් වනවා, එහි මධයපයහි ඇත්පත් ජනතාව, ප්රග්ිය සහ හවුල්කාරීත්වය 

සඳහා අපට ඇි පපාු කැපීමයි.” ඉන්දු ශාන්දිකර කලාපපේ මූලික අංග් තුළ “විවෘත, 

පසෞභාග්යමත්, සම්බන්දිත, ප්රතයස්ථ සහ ආරක්ිත ඉන්දු-ශාන්දිකර කලාපයක් සඳහා 
වන පපාු දැක්මක්” ඇතුළත් වන බව තානාපිතුමිය සඳහන්ද කළාය. “ශ්රී ලංකාව 

වත්මපනහි මුහුණ දී සිින ආර්ික අභිපයෝග් සලකා බලන විට, පසෞභාග්යමත් ඉන්දු-
ශාන්දිකරයක් පග්ාඩනැංීම සඳහා එක්ව වැඩ කිරීම අන්ද කවරදාකටත් වඩා වැදග්ත් බව 
අප කාටත් එකඟ විය හැකියි. එනිසා, එනිසා පැහැදිලිව කියනවා නම්, එක්සත් ජනපදය ශ්රී 

ලංකාපේ හවුල්කරුවා වන අතර, පම් ුෂක්ර අවසථ්ාව තරණය කිරීපම්දී අප ශ්රී ලංකාව 
අසලින්දම සිිනවා.” 

 
ඩැනිපයල් පක්. ඉපනෝපේ ආරක්ෂක අධයන පිළිබඳ ආසියා-ශාන්දිකර මධයස්ථානපේ 

අධයක්ෂ,  එ.ජ. නාවික හමුදාපේ විශ්රාමික රියර් අද්මමිරාල් පීටර් ඒ. ගුමටාඕටාඕ මහතා 

ඔහුපග් මුඛ්ය පද්මශනපේදී පමපස් සඳහන්ද කපළ්ය: “අවදානමට ලක්ව ඇත්පත් නිදහස් හා 
විවෘත ඉන්දු පැසිෆික් කලාපයක විනාකම් සහ මූලධර්මවලට හානි කරන 

ක්රියාකාරකම්වලට ප්රිචාර දැක්ීපම් අපපග් හැකියාවයි. තරඟකාරීත්වය පහාඳ පදයක්, 

නමුත් නීිරීි පවනස් වන්දපන්ද නම්, එම ක්රියාවලිය විනිවිදභාවයකින්ද යුතුව සහ 
එකඟතාවයකින්ද යුතුව සිුවිය යුතුයි. [එක්සත් ජනපදය සහ අපපග් මිරපාක්ිකයින්ද හා 

හවුල්කරුවන්ද] පබාපහෝ දශක ග්ණනාවක් ිසප්ස් අපට සාමය, පසෞභාග්ය, සහ 
සංවර්ධනය සඳහා අවසථ්ා සලසා ුන්ද, දැනට පවින රාමුව ආරක්ෂා පකපරන බව 

සහික කරග්ැනීම සඳහා, සමාන අදහස් ඇි රටවල් කණ්ඩායමක් වශපයන්ද සාමුහිකව 
වැඩ කළ යුතුයි.” 

 
පකාළඹ සිනමන්ද ග්රෑන්ද් පහෝටලපේ පවත්වන ලද පමම සම්මන්දරණයට පභෞිකව සහ 
අථතය පලස (virtual) සහභාගිවන්දනන්ද 100 ඉක්මවන පිරිසක් සහභාගි වූහ. 
 

 

 

 
 
 


