
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

ආරක්ෂක ප්රදර්ශනය - 2022 ස දහා ඉහළ කපකේ ශ්රී ලංකා 

නිකයෝජිත පිරිසක්: ශ්රී ලංකාව සමඟ ආරක්ෂක සහකයෝගීතාවය 

ශක්ිමත් කිරීමට ඉන්දියාව කැපකේ 

 

ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය ප්රමිත් බණ්ඩාර තත්න්නතකෝන් මහත්ාතේ 

ප්රධානත්වය යටතත් යුධ සහ නාවික හමුදා නිලධාරීන් ඇතුළු 

තිතදතනකුතෙන් සමන්විත් නිල නිතයෝජිත් පිරිසක් වසර තදකකට වරක් 

පැවැත්තවන ඉන්ියාතේ ප්රමුඛත්ම ප්රදර්ශනයක් වන ආරක්ෂක ප්රදර්ශනය 

2022 සඳහා සහභාගී වීම තවනුතවන් තේ ි නවල ඉන්ියානු සංචාරයක නිරත් 

තේ. අග්රාමාත්ය නතර්න්ර තමෝි මැතිතුමා විසින් 2022 ඔක්තත්ෝබර් මස 19 වන 

ින ගුජ්රාටතේ ොන්ි නෙර්ිි තමම ප්රදර්ශනය විවෘත් කරන ලදී. පසුගිය 

වසරක කාලය තුළදී අග්රාමාත්ය තමෝි මැතිතුමා විසින් සමාරේභ කරන ලද 

අවස්ථාවකට ශ්රී ලංකා අමාත්යවරයකු සහභාගී වන තදවන අවස්ථාව තමය 

තේ. 2021 ඔක්තත්ෝබර් මස කුෂිනෙර් ජ්ාත්යන්ත්ර ගුවන් තත්ාටුපළ විවෘත් 

කිරීතේ අවස්ථාවට ද ශ්රී ලංකා අමාත්යවරුන් සහභාගී වූහ.  

2.  ආරක්ෂක ප්රදර්ශනතේ දී අදහස් දක්වමින් රාජ්ය අමාත්ය ප්රමිත් 

බණ්ඩාර තත්න්නතකෝන් මහත්ා ආරක්ෂක ක්තේත්රය තුළ ඉන්ියාව සහ ශ්රී 

ලංකාව අත්ර පවතින සහතයෝගීත්ාවය අෙය කතේය. ආරක්ෂක ප්රතිපත්තිය 

ත්හවුරු කිරීතමි ලා ආරක්ෂක කර්මාන්ත් පදනතමි වැදෙත්කම 

අවධාරණය කළ එතුමා අංශ පහ පුරාම නවීන යුධ කර්ත්වයයන්ි 

පරිවර්ත්නතයි ස්වභාවය ෙැඹුරින් වටහා ෙැනීම සඳහා ආරක්ෂක 

ප්රදර්ශනය 2022 මනා මාවත්ක් නිර්මාණය කරන තදන බව සඳහන් කතේය.  

3.  “Make in India, Make for the World” දැක්ම සාක්ෂාත් කරෙැනීම තමන්ම 

ආරක්ෂක ක්තේත්රය තුළ ස්වයං යැපීමක් ත්හවුරු කිරීම සඳහා ඉන්ියාතේ 

ආරක්ෂක ක්තේත්රතේ වර්ධනය වන ශක්ීන් විදහා දැක්තවන ආරක්ෂක 

ප්රදර්ශනය විශාලත්ම ආරක්ෂක ප්රදර්ශනය තේ. යුධ උපකරණ සහ 



සන්නද්ධ හමුදාවන්තේ, රාජ්ය ආරක්ෂක ක්තේත්රතේ සහ කර්මාන්ත්තේ 

කුසලත්ා සහ හැකියාවන් ප්රදර්ශනය කරමින් පැවති සජීවී වැඩසටහන් ද 

තමිදී සංවිධානය කර තිබිණ.  

4.  අමාත්ය ප්රමිත් බණ්ඩාර තත්න්නතකෝන් මහත්ා 2022 ඔක්තත්ෝබර් 17 

වන ි න ඉන්ියාතේ ආරක්ෂක සහ සංචාරක කර්මාන්ත් රාජ්ය අමාත්ය අතේ 

භාත්  මහත්ා ද හමු විය. ආරක්ෂක ක්තේත්රය සඳහා ශ්රී ලංකාවට අඛණ්ඩව 

සහය දැක්වීමට ඉන්ියාව සූදානේ බව අමාත්ය භාත් මහත්ා තමිදී සහතික 

විය. ශ්රී ලංකා නිතයෝජිත් පිරිස සහ ආරක්ෂක අමාත්යතුමා, ආරක්ෂක 

තේකේතුමා, ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්රධානීතුමා සහ ත්රවිධ හමුදාපතිවරුන් 

සමඟ සුහද කත්ාබහක නිරත් වූහ.  

5.  ඉන්ියාව සහ ශ්රී ලංකාව අත්ර ආරක්ෂක ක්තේතත්රේ ද්විපාර්ශවික 

සබඳත්ා විවිධ අංශ ඔස්තස් පැතිර පවී. තකාවිඩ් 19 වසංෙත්ය විසින් 

මතුකළ අභිතයෝෙ හමුතේ වුවද තදරට අත්ර ඉහළ තපතේ අන්ත්ර් ක්රියාවන් 

අඛණ්ඩව පැවැත්විණ. SLINEX නාවික අභයාසය සහ මිත්ර ශක්ති යුධ 

අභයාසය සෑම වසරකම පැවැත්තවන අත්ර එය වසරක ශ්රී ලංකාතේ ද ඊළඟ 

වසතර් දී ඉන්ියාතේ ද පැවැත්තේ. මත්රවය සහ මිනිස් ජ්ාවාරම වැනි තපාදු 

ආරක්ෂක අභිතයෝෙයන්ට මුහුණ දීතේ දී තදරට හමුදාවන් සමීප 

සහතයෝෙයකින් කටයුතු කරයි. තකාළඹ ආරක්ෂක පර්ෂදය කලාපීය 

මට්ටමින් තමවැනි අභිතයෝෙයන් ජ්ය ෙැනීම සඳහා ප්රධාන ආරක්ෂක 

තේිකාවක් බවට පත් වී ඇත්. ශ්රී ලංකාතේ සමුද්රීය ආතේක්ෂණ හැකියාවන් 

ඉහළ නැංවීම සඳහා පළමු තඩෝනියර් සමුද්රීය නිරීක්ෂණ ගුවන් යානය 2022 

අතෙෝස්තු මස 15 වන ින ඉන්ියාව විසින් ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට තිළිණ 

කරන ලද අත්ර ඒ සඳහා ජ්නාිපති රනිේ වික්රමසිංහ මැතිතුමා ද සහභාගී 

විය.  

6. අත්දැකීේ තබදා හදා ෙැනීම සහ කුසලත්ා සංවර්ධනය ශක්තිමත් 

සතහෝදරත්වයකින් තහබි සහ අතනයෝනය වශතයන් ප්රතිලාභදායි ඉන්දු - ශ්රී 

ලංකා ආරක්ෂක සහතයෝගීත්ාවය අප තදරටට තපාදු ආරක්ෂාව ඉහළ 

නැංවීතමි ලා අතිශය වැදෙත් කුළුණක් වී ඇත්. ජ්ාතික ආරක්ෂක විදයාලය 

(NDC) ඇතුළු හමුදා ආයත්න දශක ෙණනාවක් පුරා ශ්රී ලංකා හමුදාවන්තේ 

ප්රමුඛත්ම තත්රීම වී ඇති අත්ර එවන් ආයත්න ශ්රී ලංකාව සඳහා හමුදා 

නායකයන් රැසක් බිි කර ඇත්. ඉන්ියාව ශ්රී ලංකාතේ අභයාසලාභීන් 

සඳහා වසරකට අවස්ථාවන් 1500 – 1700ක් පමණ තවන් කරන අත්ර ඒ 



සඳහා වැය කරන මුදල ඉන්ියානු රුපියේ මිලියන 500 – 550ක්  (ඇමරිකානු 

තඩාලර් මිලියන 6කට අික) පමණ තේ. එතස්ම, මහජ්න නැගිටීේ  වලට 

මුහුණ දීම වැනි විවිධ ක්තේත්රයන් ි විතේෂීකරණය වූ පුහුණු වැඩසටහන් 

සඳහා ශ්රී ලංකාතේ මිත්රශීලී හමුදාවන් ඉන්ියානු හමුදා නිලධාරීන්ට 

සත්කාරකත්වය ලබා දී ඇත්.  

7.  මහා පරිමාණ පරිසර හානි වැළැක්වීම, කඩිනමින් රව වවදය 

ඔක්සිජ්න් සහ අවශය තවනත් රවය සැපයීම සහ තකාවිඩ් 19 වසංෙත් සමතේ 

දී ශ්රී ලංකා හමුදාවන්තේ සහය ඇතිව ඉන්ියානුවන් 700ක් පමණ නැවත්ත් 

මේරටට තෙනයාම වැනි මානුෂීය කර්ත්වයයන් සඳහා ද තදරට හමුදා 

සහතයෝෙතයන් කටයුතු කරයි.   

8.  අසේවාසී රාජ්යයන් තදක අත්ර අනාෙත්යට තයාමු වූ සහතයෝගීත්ාවය 

ඉන්ියාතේ  “අසේවැසියා ප්රථමතයන්” යන ප්රතිපත්තිය සහ කලාපතේ සැමට 

ආරක්ෂාව සහ වර්ධනය (SAGAR) යන දැක්ම අවධාරණය කරයි. අතනයෝනය 

සුබ සිද්ිය උතදසා  තමන්ම කලාපතේ සාමය, ආරක්ෂාව සහ ස්ථාවරත්වය 

ඉහළ නැංවීම සඳහා ශ්රී ලංකාව සමඟ බහු ආංශීය සහතයෝගීත්ාවය 

ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්ියාව ත්වදුරටත් කටයුතු කරනු ඇත්.  

 

**** 
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