
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

පුවත්පත් නික�දනය

ක�ාළඹ ආරක්ෂ� පර්ෂදක� නිකයා ජ්ය ජාති� ආරක්ෂ� උපක%ශ� මට්ටක)

හමුව

ක�ාළඹ ආරක්ෂ� පර්ෂදක� නිකයා ජ්ය ජාති� ආරක්ෂ� උපක%ශ�

මට්ටක) පළමු හමුව  2021  අක,ා ස්තු 4  වන දින ශ්රී ලං�ා  ආරක්ෂ�

මාණ්ඩලි� ප්රධානි සහ යුධ හමුදාපති කජනරාල් එල් .  එච්.  එස්.  සී.  සිල්වා

මහතාක< සභාපතීත්වය  යටකත් ශ්රී ලං�ාව  විසින් අතත්ය ආ�ාරකයන්

පවත්වන ලදී.  ඉන්දියාක� නිකයා ජ්ය  ජාති� ආරක්ෂ� උපක%ශ� පං�ජ්

සරන් මහතා  සහ  මාලදිවයින් ජනාධිපති �ාර්යාලක� ජාති�  ආරක්ෂ�

උපක%ශ� �ාර්යාලක� කල්�) අයිෂත් නූෂින් වහීඩ් මහත්මිය ද ක) සඳහා

සහභාගී වූහ. 

2. බං<ලාක%ශය,  කමාරිෂස් සහ  සීකෂල්ස් යන  රටවල  නිකයා ජිතකයා 

නිරීක්ෂ�යන් කලස සහභාගී වූහ. ඒ අනුව බං<ලාක%ශ අග්රාමාත්ය �ාර්යාලක�

හමුදා බල�ා ක�ාට්ඨාසක� කපෞ%,ලි� �ාර්ය මණ්ඩල නිලධාරී ලුතිනන්

කජනරාල් ක��ර් උල් සමාන්, කමාරිෂස් අග්රාමාත්ය �ාර්යාලක� නිත්ය කල්�)

පුස්මාවතී කසාහුන් සහ  සීකෂල්ස් මහජන ආරක්ෂ�  හමුදාක� ආරක්ෂ�

බල�ා ප්රධානී �ර්නල් මයි�ල් කරාකසට් යන මහත්ම මහත්මීහු කමම හමුව

සඳහා සහභාගී වූහ. 

3. 2020 කනාවැ)බර් මාසක�දී ඉන්දියාව, ශ්රී ලං�ාව සහ මාලදිවයින අතර

පැවති ජාති�  ආරක්ෂ�  උපක%ශ�  මට්ටක) සා�ච්ඡාක�දී සමුද්රීය  සහ



ආරක්ෂ� �රුණු ස)බන්ධකයන් ඉන්දියානු සා,රක� කමම රටවල් ත්රිත්වය

අතර සමීප සහකයා ගීතාවයක් ක,ාඩනැගීම සඳහා ක�ාළඹ ආරක්ෂ� පර්ෂදය

පිහිටුවීමට තීරණය �රන ලදී. 

4. 2021  අක,ා ස්තු 4  වන දින පැවති කමම නිකයා ජ්ය ජාති� ආරක්ෂ�

උපක%ශ� මට්ටක) හමුව ක�ාළඹ ආරක්ෂ� පර්ෂදක� විස්තෘත ආ�ෘතිය

යටකත්, ජාති� ආරක්ෂ� උපක%ශ� මට්ටක) හමුක�දී ,ත් තීරණ පසු විපර)

කිරීමකි. 

5. නිකයා ජ්ය  ජාති� ආරක්ෂ� උපක%ශ� මට්ටක) හමුව විසින් ක�ාළඹ

ආරක්ෂ� පර්ෂදය යටකත් සහකයා ගීතාවය සඳහා ප්රධාන කුළුණු 4 ක් හඳුනා

,න්නා ලදී.  ඒවා  සමුද්රීය සුරක්ෂිතතාවය සහ ආරක්ෂාව,  ත්රස්තවාදය සහ

අන්තවාදය, ජාවාර) සහ සංවිධානාත්ම� අපරාධ සහ සයිබර් ආරක්ෂාව ක� .

සහකයා ගීතාවය  සඳහා  කමන්ම  නිරන්තර  අන්තර්ක්රියා,  ඒ�ාබ%ධ  අභ්යාස,

ධාරිතාවයන් ක,ාඩනැගීම සහ පුහුණු අවස්ථා ඇතුළු කමම එක් එක් කුළුණු

සඳහා  වන  නිශ්චිත  කයා ජනා  කමහිදී සා�ච්ඡා  ක�රිණ .  �ලාපය  තුළ

වර්තමාන ආරක්ෂ� අභිකයා ,යන්ට මුහුණ දීක)දී සහකයා ගිතාවකයන්  සහ

ස)බන්ධී�රණක� වැද,ත් භූමි�ාව සහ �ලාපීය සහකයා ගීතාවක� ජවය

ඉදිරියටත් පවත්වා ,ැනීම සඳහා  එකිකන�ා අතර ධාරිතාවයන් සහ ශක් 

යතාවයන් ඉහළ නැංවීක) වැද,ත්�ම සා�ච්ඡාවට සහභාගී වූ සියලු කදනා

විසින් අවධාරණය �රන ලදී. 

6. කමම හමුක�දී කපාදු ආරක්ෂ� තර්ජනයන් පිළිබඳ අදහස් කබදා ,ත්

අතර  එය  මිත්රශීලී සහ  ධනාත්ම� අයුරින් මනා  ඉදිරි දැක්මක් සහිතව

පැවත්විණ. 

***
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