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ප්රජාතන්ත්රවාදය, නීතියේ ආධිපතයය, සහ අපයේ ජනතාවන්ත්යේ සමෘද්ධධිය සහ යහපත 
පිණිස වූ ඇපකැපවීම යෙදාහදා ගනිමින්ත්, ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය 2017 යනාවැම්ෙර් 
මස 6 වැනි දින යකාළඹදී සිය යදවැනි සහයයෝගීතා සංවාදය පැවැත්වීය.        ශ්රී ලංකා 
වියද්ධශ යේකම් ප්රසාද්ධ කාරියවසම් සහ යද්ධශපාලන කටයුතු පිළිෙඳ එක්සත් ජනපද 
නියයෝජය රාජය යේකම් යතෝමස් ෂැනන්ත් යන මහත්වරු යදරයේ නියයෝජිත පිරිසව්ලට 
නායකත්වය සැපයූහ. එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී ලංකාව අතර සහයයෝගිතාව තහවුරුවීම 
ප්රදර්ශනය කරන යමම සහයයෝගිතා සංවාදය, විධිමත් සහ වුහගත හමුවීම් ඔස්යස ්
ද්ධවිපාර්ශ්වීය සෙඳතා පුළුේ යලස තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරයි.  
 
ප්රජාතන්ත්රවාදී රාජය යදකක් යලස, නිදහස් සහ විවෘත ඉන්ත්දු-ශාන්ත්තිකර කලාපයක් උයදසාද 
යලාව වටා වැඩිතර සාමයක් සහ ස්ථාවරෙව යවනුයවන්ත්ද එක්ව කටයුතු කිරීමට රජයන්ත් 
යදක යමහිදී අදිටන්ත් කර ගත්යත්ය. යගෝලීය යපාදු වස්ූ න්ත් පරිහරණය කරන සියලුම රටවේ 
ජාතයන්ත්තර නීති සහ සම්මුතින්ත්වලට ගරු කරන ෙව සහතික කරන, නීති මත පදනම් 
වූ ක්රමයක් ප්රවර්ධනය කිරීම මගින්ත් ඉන්ත්දියානු සාගර කලාපයේ ආරක්ෂාව, ස්ථාවරත්වය සහ 
සමෘද්ධධිය ආරක්ෂා කරගත යුතු ෙවට එක්සත් ජනපදය සහ    ශ්රී ලංකාව එකඟත්වය පළ 
කයළ්ය. සාමය සහ සථ්ාවරත්වය සඳහා වූ යමම දැක්ම කලාපීය වශයයනුත්, ජාතයන්ත්තර 
සංසදවලදීත් ඉදිරියට යගනයෑමට එකඟ වූ යදරට, යාරා කිරීයම් සහ පියාසර කිරීයම් 
නිදහයස්ත්, නිර්ොධ යවයළඳාමද ඇතුළත්, නීතියේ ආධිපතයය මත පදනම් වූ සාමුද්රික 
ක්රමයක් පවත්වායගන යෑයම්ත් සුවියශ්ෂී වැදගත්කම අවධාරණය කළ අතර, මුහුදු 
යකාේලකෑම්වලට එයරහි පියවරද ඇතුළත්ව, සාමුද්රික ආරක්ෂාව සම්ෙන්ත්ධ සහයයෝගීතාව 
සහ හුවමාරු තවදුරටත් ප්රවර්ධනය කිරීයම් අධයාශය පළ කයළ්ය. සිය මුහුදු සීමාවන්ත් ඵලදායී 
යලස මුර කරනු හැකි වනු පිණිසත් සිය සාමුද්රික සම්පත් ආරක්ෂා කරගනු පිණිසත් තම 
සාමුද්රික ශක්නුතාවන්ත් වර්ධනය ගැනීමට දූපත් රාජයයක් යලස තමන්ත්ට ඇති අවශයතාව ශ්රී 
ලංකාව අවධාරණය කයළ්ය. 

 
කලාපයේ ආර්ික වර්ධනයට ප්රධාන වශයයන්ත් යහ්තු වන, නිදහස් සහ විවෘත සාගර ඔස්යස ්
ආසියාන්ත් කලාපය, ඉන්ත්දියාව, මැදයපරදිග සහ අප්රිකාව අතර යවයළඳ ප්රවාහයන්ත් සම්ෙන්ත්ධ 
කරන, ආසියායේ යවයළඳ සහ ආයයෝජන සඳහා වූ කලාපීය මධයස්ථානය වශයයන්ත් ශ්රී 
ලංකාව සංවර්ධනය කිරීයම් දැක්ම ගැනද යමහිදී සාකච්ඡාවට ෙඳුන්ත් විය. 
යවයළඳාම, ආයයෝජන, වියද්ධශ ආධාර සහ රට පුරා විසිරි යකාටස්කරුවන්ත් සමග ඍජුවම 
යගාඩනගන සහයයෝගිතාවන්ත් මගින්ත් ශ්රී ලංකාවට සහය යදන ෙව එක්සත් ජනපදය ප්රකාශ 
කයළ්ය. ශ්රී ලංකාව සමඟ පවත්වන ශක්තිමත් ආර්ික සහයයෝගිතාවක් සහ ප්රෙල යවයළඳ 
සෙඳතාවක් උයදසා එක්සත් ජනපදය ඇපකැප වී සිටියි.    
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2016 යපෙරවාරි මාසයේදී පැවත්වූ පළමු සහයයෝගීතා සංවාදයේ සිට ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් 
ජනපදය සිය ද්ධවිපාර්ශව්ික සෙඳතාවල සැලකිය යුතු තරයම් ප්රගතියක් ලො ඇත. නීතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම, මත්රවය වියරෝධී පියවර, රසත් වියරෝධී පියවර යමන්ත්ම මුලයමය සහ ණය 
පිළිෙඳ අභියයෝගයන්ත්ට මුහුණදීම සඳහාත්, නීතියේ ආධිපතයය ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහාත්, විනිවිදභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහාත් ඇති කරනු ලැබූ එක්සත් ජනපද භාණ්ඩාගාර 
සහ අධිකරණ යදපාර්තයම්න්ත්තු වැඩසටහන්ත් ආදී ක්යෂ්රවල සහයයෝගිතාව මීට අයත් යවයි. 
ඉහළ යපයළ් එක්සත් ජනපද නියයෝජිත පිරිස් ශ්රී ලංකායේ කළ සංචාර සහ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු කතානායකතුමා සහ මුදේ හා ජනමාධය අමාතයතුමා ආදීන්ත් එක්සත් 
ජනපදයේ කළ සංචාරද ඇතුළත්ව ඉතා වැදගත් නිල සංචාර රැසක්ම යදරට අතර සිදු 
යකරිණි.   

 
යදරට අතර පවතින ශක්තිමත් ද්ධවිපාර්ශ්වීය සෙඳතාවල සහ දියනන්ත් දින පෘථුල වන         ශ්රී 
ලංකායේ එක්සත් ජනපද ක්රියාකාරකම්වල සලකුණක් වශයයන්ත්, යකාංග්රස් මණ්ඩලය මගින්ත් 
නියේදනය කිරීයම් ක්රියා පරිපාටිය සම්ූර්ණ කිරීමට යටත්ව, ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවට 
යදවැනි එක්සත් ජනපද යවරළාරක්ෂක යාරාව පිරිනමන ෙව එක්සත් ජනපදය නියේදනය 
කයළ්ය. යේකම් පන්ත්තියට අයත් ඉහළ දරාගැනීයම් ශක්තියකින්ත් යුත් යමම යාරාව 
යහ්තුයවන්ත් ශ්රී ලංකාවට වඩාත් ඵලදායී යලස සිය යවරළ තීරය සහ වියශෂ්ිත ආර්ික 
කලාපය මුරකිරීමටත්, සිය යවයළඳ හා සන්ත්නියේදන මුහුදු මාර්ග ආරක්ෂා කරගැනීමටත් 
හැකි වනු ඇත. එක්සත් ජනපද සාම ෙළයස්නා ස්යේච්ඡා යස්වකයන්ත්         ශ්රී ලංකායේ ඉංග්රීසි 
භාෂා පන්ත්තිකාමර යවත යළි එවීම සඳහා එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකා රජය සමඟ කටයුතු 
කරමින්ත් සිටියි. ඵලදායිතාව, කිරිවල ගුණාත්මකෙව, මුදේ යයදවීම, ආහාර ආරක්ෂාව සහ 
යවයළඳාම ඉහළ නැංවීම මගින්ත් ශ්රී ලංකායේ කිරි නිෂප්ාදන ක්යෂර්ය නවයකරණය සහ 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපද කෘෂිකර්ම යදපාර්තයම්න්ත්තුයේ 'ප්රගතිය සඳහා ආහාර' 
වැඩසටහයනන්ත් පිරිනමන ලද යඩාලර් මිලියන 21/ ශ්රී ලංකා රුපියේ 3,150,000,000 ක 
වටිනාකමින්ත් යුත් වයාපෘතියක්ද එක්සත් ජනපදය විසින්ත් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. ශ්රී 
ලංකාවට ආධාර සැපයීම සඳහා සහස්රක අභියයෝගතා සමායතන (මියේනියම් චැයේන්ත්් 
යකෝපයර්ෂන්ත්) ගිවිසුමක් 2017-2018 කාලය තුළ නිර්මාණය යකයරනු ඇත.  

 
ශ්රී ලංකායේ මැරීන්ත් ෙළකාය පිහිටුවීම සඳහා එක්සත් ජනපද මැරීන්ත් ෙළකාය විසින්ත් 
රඟදක්වනු ලැබූ භූමිකාවද, එක්සත් ජනපදයේ පිහිටි වෘත්තිමය හමුදා විදයාතනවලට        ශ්රී 
ලාංකික අයැදුම්කරුවන්ත් යැවීමද, ද්ධවිපාර්ශ්වික යුද අභයාස සහ යනෞකාවල 
ආගමනයන්ත්ද, යදරයේම යජයෂ්ඨ හමුදා නිලධාරීන්ත් අතර වූ හමුවීම්ද ඇතුළුව, ඉහළ නංවනු 
ලැබූ හමුදා සහයයෝගිතායවහි ද්ධවිපාර්ශ්වික සහ කලාපීය ක්රයමෝපායික වාසි යදරට විසින්ත්ම 
පිළිගන්ත්නා ලදී.  

 
කේපවතින සාමය සහ සමෘද්ධධිය ළඟා කරගැනීම පිණිස සංහිඳියාව, වගවීම සහ මානව 
හිමිකම් ප්රවර්ධනය කිරීමට ශ්රී ලංකායේ ඇති කැපවීම ගැන යළි ප්රතිඥාවක් යදමින්ත්, 2017 
මාර්තු මාසයේදී එක්සත් ජාතීන්ත්යේ මානව හිමිකම් කවුන්ත්සිලයේදී සම්මත කරගත් 
යයෝජනාවකට තමන්ත් සම-අනුග්රාහකත්වය සැපයූ අයුරු ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය 



3 
 

ආවර්ජනය කයළ්ය. අතුරුදන්ත්වූවන්ත්යේ පවුේවලට අතුරුදන්ත්වූවන්ත් ගැන තථය යතාරතුරු 
සැපයීම සහ ආරක්ෂක ආයතනවල වෘත්තීමයභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා යයෝගය 
ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීම ආදිය ඇතුළත් සතය යසවීම, යුක්තිය, හානිූර්ණය සහ 
ගැටුම් යළි ඇති යනාවීම පිණිස වන සහතිකවීම් වැනි, එක්සත් ජාතීන්ත්යේ මානව හිමිකම් 
කවුන්ත්සිල යයෝජනා සම්මතයයන්ත් එකඟ වූ කරුණු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට 
සහයයෝගය ලො යදන ෙව එක්සත් ජනපදය ප්රකාශ කයළය්. ශ්රී ලංකායේ ජනතාවයේ 
අභිලාෂය පිළිබිඹු කරන යමම ප්රතිඥාවන්ත් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා, සංහිඳියා 
ක්රියාකාරකම්වලට ලො යදන සහය ඔස්යස්, ජාතයන්ත්තර සංවර්ධනය පිළිෙඳ එක්සත් ජනපද 

ඒජන්ත්සිය (USAID)  ශ්රී ලංකා රජයට සහය යවයි.  
 
ප්රජාතන්ත්රවාදය, ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතන සහ වයවහාරයන්ත්, යහපාලනය,  නීතියේ 
ආධිපතයය, යුක්තිය, සංහිඳියාව, වගවීම සහ පාර්ලියම්න්ත්තු ක්රියාදාමයන්ත් ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා ශ්රී ලංකා රජය තුළ ඇති කැපවීම යමහිදී අවධාරණය කැරිණි. ආණ්ුක්රම වයවස්ථා 
ප්රතිසංස්කරණවල ප්රගතිය, ආරක්ෂක හමුදා විසින්ත් අත්කරයගන සිටි යපෞද්ධගලික ඉඩම් යළි 
ඒවායේ අයිතිකරුවන්ත් යවත ලොදීම සහ අතුරුදන්ත්වූවන්ත් යවනුයවන්ත් ස්වාධීන සහ නිතය 
කාර්යාලයක් පිහිටුවීම එක්සත් ජනපදයේ ප්රසාදයට ලක්විය.   
 
දැනට ශ්රී ලංකායේ ක්රියාත්මක යකයරන සංහිඳියා, නීතියේ ආධිපතයය සහ අධිකරණ 
ප්රතිසංස්කරණ ප්රයත්නයන්ත්ට සමාන්ත්තරව ද්ධවිපාර්ශව්ීය ආරක්ෂක අංශ අතර සහයයෝගිතාව 
දිගටම ක්රියාත්මක යවයි. බිම් යෙෝම්ෙ ඉවත් කිරීම, ඒකාෙද්ධධ හමුදා ක්රියාකාරකම්,           ශ්රී 
ලාංකික හමුදා නිලධාරීන්ත්ට ලො යදන මානව හිමිකම් පුහුණුව, සහ යනෞකාවල සහ හමුදා 
නිලධාරීන්ත්යේ ආගමනයන්ත්ද මීට ඇතුළත්ය.     

 
අයිසිස් සංවිධානය වැනි රස්තවාදී සංවිධානවලින්ත් යගෝලීය ආරක්ෂාවට එේල වී ඇති දැඩි 
තර්ජන සම්ෙන්ත්ධයයන්ත් ශ්රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය සිය කනස්සේල පළ කයළ්ය.  

 
උතුරු යකාරියායේ නීතිවියරෝධී නයෂ්ටික සහ ෙැලිසට්ික මිසයිල වැඩසටහන්ත්වලින්ත් 
ජාතයන්ත්තර සාමයට සහ ආරක්ෂාවට එේල වී ඇති තර්ජනයද යමහිදී සාකච්ඡාවට ෙඳුන්ත් වූ 
අතර, යකාරියානු ප්රජාතන්ත්රවාදී ජනතා ජනරජයට එක්සත් ජාතීන්ත්යේ සියලු සාමාජික 
රටවේ දිගටම පීඩනය එේල කිරීයම් සහ යම් සම්ෙන්ත්ධයයන්ත් එක්සත් ජාතීන්ත්යේ ආරක්ෂක 
මණ්ඩලය විසින්ත් සම්මත කරගනු ලැබූ යයෝජනාවන්ත් ූර්ණ වශයයන්ත් ක්රියාත්මක කිරීයම් 
වැදගත්කමද අවධාරණය යකරිණි.   

 
2017 අයගෝසත්ු-සැප්තැම්ෙර් යන මාසවලදී ශ්රී ලංකාව විසින්ත් සත්කාරකත්වය දරන ලද 
ඉන්ත්දියානු සාගර කලාපීය සම්මන්ත්රණය යදරට විසින්ත්ම සතුටින්ත් සිහි කරන ලදී. එයමන්ත්ම 
ඉන්ත්දු-ශාන්ත්තිකර කලාපයේ ආරක්ෂාව, සථ්ාවරත්වය, විනිවිදභාවය සහ ආර්ික අවසථ්ා 
ඉහළ නංවන ඒකාෙද්ධධ පියවර දිගින්ත් දිගටම ගැනීමට යදරටම එකඟ විය.   
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සිය ද්ධවිපාර්ශ්වීය සෙඳතායවහි වැදගත්කම ගැන එක්ව අවධාරණය කළ එක්සත් ජනපදය 
සහ ශ්රී ලංකාව, අයනයානය යහපත යවනුයවන්ත් එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලංකා සහයයෝගිතාව 
වයාප්ත කිරීමටත්, ශක්තිමත් කිරීමටත් තමන්ත් තුළ ඇති කැපවීම ප්රකාශයට පත් කයළය්.  
 
එක්සත් ජනපදය යනු 1948 දී නිදහස ලැබීයමන්ත් පසු ශ්රී ලංකාව පිළිගැනීමට ලක්කළ පළමු 
රාජයයන්ත් අතරින්ත් එකක් විය. 2018 වසයර්දී එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී ලංකාව යදරට අතර 
රාජය තාන්ත්ික සෙඳතා පිහිටුවීයම් 70 වැනි සංවත්සරය සමරද්ධදී, සිය සෙඳතා සහ 
අයනයානය සහයයෝගය ඉහළ නැංවීම සඳහා කටයුතු කරන්ත්නට තමන්ත් තුළ ඇති කැපවීම 
පිළිෙඳව යමහිදී යදරට යළි ප්රතිඥා දුන්ත්යන්ත්ය.  


