
          
 

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය  

ක ොළඹ  

ප්රවෘත්ති නිවේදනය  
මහජන  ටයුතු අංශය  

දුර ථන:  +94 (11) 249-8100 ● ෆැක්ස්:  +94 (11) 244-9070   

 විද්යුත් තැපෑල: AngelicaB@state.gov  ●  කෙබ්: http://lk.usembassy.gov  

 

"ඉන්දු-ශාන්දිකරය සඳහා ම ාු දැක්ෙක්" සම්ෙන්දරණය 

මකාළඹ එ.ජ. තානා ි කර්යාලය  

සහ මජනරාල් ශ්රීෙත් මජෝන්ද මකාතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිදයාලය 

ඒකාබද්ධ ොධය නිමේදනය  

 
 

2022 ොර්ු 31 වැනි දින, මකාළඹ දී: ජෙනරාල් ශ්රීමත් ජෙෝන් 

ජ ාතලාවල ආරක්ෂ  විශ්වවිද්යාලය එ.ෙ. තානාපති  ාර්යාලජේ 

හවුල් ාරීත්වය ඇතිව, මාර්ු 31 වැනි දින, “ඉන්ු-ශාන්ති රය සඳහා 

ජපාු ද්ැක්මක්” සම්මන්රණය පවත්වන ලදී. බයිඩන් පරිපාලනජේ නව 

ඉන්ු-ශාන්ති ර ක්රජමෝපාය පිළිබඳව සහ ජපාු සමෘද්ධිමත්බව, 

ප්රොතන්රවාද්ය හා ආරක්ෂාව ප්රවර්ධනය  රන්නා වූ  ලාපීය මුලපිරීම් 

සමගින් එය සමපාත වන අන්ද්ම පිළිබඳව ජමම සම්මන්රණයට 

සහභාගි වූජවෝ සා ච්ඡා  ළහ. 

 

එක්සත් ෙනපද් රාෙය ජද්පාර්තජම්න්ුජේ ද්කුණු සහ මධයම ආසියානු 

 ටයුු පිළිබඳ සහ ාර රාෙය ජල් ම් ජඩානල්් ලූ මහතා ජමම 

අවස්ථාජේ මුඛ්ය ජද්ධශනය පැවැත්වූ අතර, එහිදී “ඉන්ු-ශාන්ති ර 

ක්රජමෝපාජයන් අද්හස් ජ ජරන්ජන්, අප යම් රටක් ජහෝ රටවල් 

සමූහය ට එජරහිව සිට ජනාගන්නා බව ජපන්ීමටයි. ඉන් අද්හස් 

 රන්ජන් අප යම්ිසි ජද්යක් ජවනුජවන් ජපනී සිටින බවයි. අප ජපනී 

සිටින්ජන් නිද්හස් සහ විවෘත ඉන්ු ශාන්ති ර  ලාපයක් ජවනුජවනුයි” 

යනුජවන් සහ ාර ජල් ම්ුමා සඳහන්  ජේය. සමාරම්භ  අද්හස් 

ද්ැක්ීම  ළ ජුලී ජේ. චංග් තානාපතිුමිය, “නිද්හස් හා විවෘත, 
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සම්බන්ිත, සමෘද්ධිමත්, ඔජරාත්ුජද්න, සහ සුරක්ිත” ඉන්ු-

ශාන්ති ර  ලාපයක් එක්සත් ෙනපද්ජේ ද්ැක්ම වන බවත් එය, 

“ ලාපය මුළුල්ජල් ද්ශ  ගණනාව  හවුල් ාරීත්වයන්” මත පද්නම්ව 

ජගාඩනැජගන බවත් සඳහන්  ළාය. එජස්ම, “ඉතා වැද්ගත් නැේ මාර්ග 

ආසන්නජේ ශ්රී ලං ාජේ ක්රජමෝපායි  පිහිටීම සමගින් ජමරටට ඉන්ු 

ශාන්ති ර  ලාපජේ ප්රධාන නාය ත්ව භූමි ාවක් පවතින” බව චංග් 

තානාපතිුමිය තවුරටත් සඳහන්  ළාය. 
  

තම පිළිගැනීජම්  ථාජේදී ජමම සා ච්ඡාජේ වැද්ගත් ම සහ  ාලීන 

බව පිළිබඳ සඳහන්  ළ, ජෙනරාල් ශ්රීමත් ජෙෝන් ජ ාතලාවල ආරක්ෂ  

විශ්වවිද්යාලජේ උපකුලපති ජම්ෙර් ජෙනරාල් මිලින්ද් පීරිස් මහතා, 

“චීනය සහ ඉන්දියාව යන ජද්රජේම නැගී එන බලපෑම ජේුජවන් ඉන්ු-

පැසිෆික්  ලාපය වැඩි වැඩිජයන් ොතයන්තර භූ ජද්ධශපාලනි  

අවධානයට ජයාමු ී  තිජබනවා. එනිසා ප්රතිපත්ති ශාස්ීය පර්ජේෂණ 

සම්බන්ධතාව ජගාඩනඟා ගැනීජම් ඉදිරි මාවතක් හඳුනාගැනීජම්දී 

ජමවැනි මණ්ඩප අතයවශය වනවා” 
 

සුප්ර ට  ලාපීය විශ්ජල්ෂ  මහාචාර්ය සී. රාො ජමෝහන් විසින් සංවාද් 

සා ච්ඡා ජමජහයවන ලද් අතර, එක්සත් ෙනපද් ඉන්ු-ශාන්ති ර 

උපායමාර්ගය, ද්කුණු ආසියානු ආරක්ෂ  අභිජයෝග සහ  ලාපීය 

ආර්ි  ගැටලු පිළිබඳ විවිධ ද්ෘෂ්ටටිජ ෝණ ජමහිදී සල ා බලන ලදී. 

සා ච්ඡා මණ්ඩලයට එක්සත් ෙනපද් විජශ්ෂඥයින් සහ බංගලාජද්ධශය, 

ඉන්දියාව, ජන්පාලය, සිංගප්පූරුව සහ ශ්රී ලං ාව යන රටවල  ලාපීය 

විශ්ජල්ෂ යින් ඇුළත් විය. 
 

ජ ාළඹ සිනමන් ග්රෑන්් ජහෝටලජේ පවත්වන ලද් ජමම සම්මන්රණයට 

ජභෞති ව සහ අතථය (virtual) ක්රමයට පුද්ධගලයින් 300 ඉක්මවන පිරිසක් 

සහභාගි විය. 

 


