
ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලය 

ක ාළඹ  

 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

ක ාළඹ ආරක්ෂ  පර්ෂදය  

 
 

ක ාළඹ ආරක්ෂ  පර්ෂදකේ සාමාජි  රටවල් වන ඉන්දියාව, 

මාලිවයින, කමාරිෂස් සහ ශ්රී ලං ාව 2022 ජූලි 7 වන ින ක ාචි හි ඉන්දියාකේ 

ජාති  ආරක්ෂ   වුන්දිල කල් ම්  ාර්යාලය විින්ද පවත්වන ලද හය වන 

නිකයෝජය ජාති  ආරක්ෂ  උපකේශ  මට්ටකම් හමුව සාර්ථ ව අවසන්ද 

 කේය. බංග්ලාකේශ සහ සීකෂල්ස් නිකයෝජිතකයෝ නිරීක්ෂ යන්ද කලස කම් 

සඳහා සහභාගී වූහ.  

 

2.  ඉන්දීය ජනරජකේ නිකයෝජය ආරක්ෂ  උපකේශ  ශ්රී වික්රම් මිස්රි, 

මාලිවයින්ද ජනරජකේ විකේශ කල් ම් අහ්මඩ් ලතීෆ්, කමාරිෂස් ජනරජකේ 

අග්රාමාතය  ාර්යාලකේ ආරක්ෂ   ටයුතු පිළිබ ඳ ප්රධාන සම්බන්දී ාර  

කයායිධිස්තීර් කත ා සහ ශ්රී ලං ා ප්රජාතාන්දි  සමාජවාී ජනරජකේ 

ආරක්ෂ  මාණ්ඩලි  ප්රධානී කජනරාල් ශකේන්දර ිල්වා (WWV, RWP, RSP, 

VSV, USP, ndc, psc, MPhil) යන මහත්වරුන්ද විින්ද තම රටවල නිකයෝජිත 

 ණ්ඩායම් හි නාය ත්වය උසුළන ලී. ශ්රී ලං ා නාවි  හමුදාකේ නාවි  

 ටයුතු පිළිබ ඳ අධයක්ෂ සහ නාවි  විකේශ සහකයෝගීතාවය පිළිබඳ අධයක්ෂ 

සහ ක ාළඹ ආරක්ෂ  පර්ෂද කල් ම්  ාර්යාලකේ වැඩබලන කල් ම් 

ක ාමකදෝරු එම්. එච්. නිශාන්දත පීරිස් (RSP, USP) මහතා විින්ද ක ාළඹ පිහිටි 

ක ාළඹ ආරක්ෂ  පර්ෂද කල් ම්  ාර්යාලය නිකයෝජනය  රන ලී. 

බංග්ලාකේශ නිකයෝජිත  ණ්ඩායකම් නාය ත්වය සන්දනේධ හමුදා 

ක ාට්ඨාසකේ ප්රධාන ආරක්ෂ  නිලධාරී කජනරාල් කේ ර් උස් සමාන්ද (SGP, 

psc) මහතා විින්ද ද සීකෂල්ස් නිකයෝජිත  ණ්ඩායකම් නාය ත්වය සීකෂල්ස් 

ආරක්ෂ  හමුදා මාණ්ඩලි  ප්රධානී සයිමන්ද ආර්චන්දකග් ඩයින්ද මහතා විින්ද 

ද උසුළන ලී.  

 
 

3.  සාමාජි  රටවල් 2022-23 වසර සඳහා සහකයෝගීතාවය පිළිබ ඳ මාර්ග 

ිතියම ක්රියාත්ම  කිරීම සම්බන්දධකයන්ද සහ 2022 මාර්තු 9-10 ිනවල 



මාලිවයිකන්ද ී  පැවති 5 වන ක ාළඹ ආරක්ෂ  පර්ෂදකේ ආරක්ෂ  උපකේශ  

මට්ටකම් රැස්ීකම් ී ගන්දනා ලද තීරණ සම්බන්දධකයන්ද සා ච්ඡා  ළහ. එම 

තීරණ  

 

 සමුද්රීය සුරක්ිතතාවය සහ ආරක්ෂාව 

 ත්රස්තවාදය සහ අන්දතවාදය පාලනය  

 ජාවාරම් සහ රටවල් අතර සංවිධානාත්ම  අපරාධ පාලනය කිරීම  

 සයිබර් ආරක්ෂාව, තීරණාත්ම  යටිතලපහසු ම් සහ තාක්ෂණය 

ආරක්ෂා කිරීම  

 මානුෂීය ආධාර සහ ආපදා සහන  

 

යන ප්රධාන කුළුණු මත පදනම් ී තිබිණ.  

 

 

 

(කමම පුවත්පත් නිකේදනකේ අන්දතර්ගතය රැස්ීකමන්ද අනතුරුව නිකුත් 

 රන ලද ඒ ාබේධ පුවත්පත් නිකේදනකයන්ද උපුටා ගන්දනා ලී)  

 

***** 

 

 
 

ක ාළඹ  

2022 ජූලි 08 

 


