
ශ්රී ලං කාව ද ලං ව දැනි ලං දසරටත් ලං එක්සත් ලං ජනප  ලං පුද්ගක ලං ජ ද රම් ලං පිළිබඳ ලං ද ර්ත වේ ලං
වරේණිගතගත ලංරීම්ම්දක ලංව දැනි ලංස්ථරවේ ලංරැඳී ලංසිටියි. 
 

ශ්රී ලං කාව ද ලං ව දැනි ලං දසරටත් ලං එක්සත් ලං ජනප  ලං ර ජය ලං ව ප ර්තවම්්තුවද ලං ගින්ත ලං නිුතත් ලං වරන  ලං පුද්ගක ලං

ජ ද රම් ලංපිළිබඳ ලංද ර්ත වේ ලං(TIP) වරේණිගතගත ලංරීම්ම්දක ලංව දැනි ලංස්ථරවේ ලංරැඳී ලංසිටියි. ලං2018 ලංජුනි ලංගස ලං28 ලං

දැනි ලං දින ලං නිුතත් ලං වරන ලං ක  ලං 2018 ලං ද ර්ත දට ලං https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ යන ලං සබැඳිය ලං

ඔස්වසේ ලංපිවිසිය ලංහැරීය. 

 

පුද්ගක ලංජ ද රග ලංපිළිබඳ ලංවගග ලංද ර්ෂිව ලංද ර්ත ද ලංසවස් ලංවරනු ලංකබ්තව්ත ලං2000 ලංදර්ෂවේ ලංසම්ගත ලංවරගනු ලං

කැබූ ලංඑක්සත් ලංජනප  ලංපුද්ගක ලංජ ද රම් ලංවි්තදිතය්ත ලංආරක්ෂ  ලංරීම්වම් ලංසාව ෝධිත ලංපනතට ලංඅනුදය. ලංවගග ලං

පනත ලං ගින්ත  ලං පුද්ගක ලං ජ ද රම්දකට ලං එවරහිද ලං වටයුුව ලං රීම්ග ලං පිණිගතස ලං  රනු ලං කබන ලං ප්රයත්න ලං

සම්බ්තධීවරණය ලංරීම්ග ලංසඳහ  ලංපුද්ගක ලංජ ද රගට ලංඑවරහිද ලංවටයුුව ලංරීම්වම් ලංහ  ලංඒ ලංපිළිබඳද ලංඅධීක්ෂණ ලං

වටයුුව ලං සිදු ලං රීම්වම් ලං එක්සත් ලං ජනප  ලං ර ජය ලං ව ප ර්තවම්්තුව ලං ව ර්ය කය ලං හ  ලං ජන ධිපි  ලං අ්තතර් ලං

නිවයෝජිත යතන ලං ව ර්ය ලං බකව ය ලං පිහිටුවීගට ලං බකය ලං පදර  ලං ි වේ. ලං සියලු ලං රටදල් ලං තක්වසේරුදවට ලං

කක්වරමි්ත ලං සවස් ලං වර ලං ඇි  ලං වගග ලං ද ර්ෂිව ලං ද ර්ත ද ලං එක්සත් ලං ජනප  ලං රජය ලං භ විත  ලං වරනුවේ ලං මිනිස් ලං

ජ ද රගට ලංඑවරහි ප්රි සාස්වරණ ලංදැඩිදියුණු ලංරීම්ගට  ලංපුද්ගක ලංජ ද රගට ලංඑවරහිද ලංවටයුුව ලංරීම්ගට ලංසහ ලං

පුද්ගක ලං ජ ද රම් ලං දැළැක්වීග  ලං ආරක්ෂණය ලං හ  ලං ඊට ලං සම්බ්තධ ලං නනි ව ලං වටයුුවදකට ලං අ  ළ ලං සම්පත් ලං

ඉකක්ව ලංවර ලංගැනීගට ලංවිවද්  ලංරටදල් ලංසගඟ ලංසාද  යක් ලංවගොඩනාද  ලංගැනීග ලංපිණිගතසය. ලංවගග ලංද ර්ත ද  ලං

පුද්ගක ලංජ ද රම් ලංවි්තදිතය්ත ලංආරක්ෂ  ලංරීම්වම් ලංපනවත් ලං108 ලංදන ලංදග්ති වේ ලංසඳහ්ත ලං"පුද්ගක ලංජ ද රග 

මුලිනුපුට  ැමීග ලං සඳහ  ලං දන ලං අදග ලං ප්රමිීන්ත" ලං දකට ලං අනුකූකද ලං අ  ළ ලං රට ලං විසි්ත ලං  රනු ලං කැබූ ලං ප්රයත්නදක ලං

ප්රග ණය ලංගත ලංප නම්ද ලංඑක් ලංඑක් ලංරටදල් වරේණිගතගත ලංරීම්වම් ලංස්ථර ලංුවවන්ත ලංඑවව ලංවරේණිගතගත ලංවරයි. 

 

ශ්රී ලං කාව ද ලං 201ව ලං දසවර් ලං සිට ලං 201ව ලං දසර ලං  ක්ද  ලං අඛණ්ඩද ලං සිවු ලං දසරක් ලං ව දැනි ලං ස්ථරය ලං සඳහ  ලං දන ලං

නිම්ක්ෂණ ලංකැයිස්ුවවේ ලංරැඳී ලංසිටි ලංඅතර  ලංපුද්ගක ලංජ ද රගට ලංඑවරහිද ලංරජවේ ලංඅ  ළ ලංනිවයෝජිත යතන ලංවිසි්ත ලං

ග්තන  ලං ක  ලං ක්රිය ව ම් ලං පියදර ලං සැකරීල්කට ලං ගනිමි්ත ලං 2017 ලං දසවර්දී ලං ව දැනි ලං ස්ථරයට ලං උසස් ලං වරනු ලං

කැබිණිගත. ර ජය ලංව ප ර්තවම්්තුවද ලංවිසි්ත ලංනිුතත් ලංවරනු ලංකබන ලංවගග ලංද ර්ෂිව ලංද ර්ත වේ ලංසඳහ්ත ලංරටදල් ලං

දර්ගීවරණය  ලංරටදල්දකට ලංකබ ව න ලංඑක්සත් ලංජනප  ලංසහය ලංවවවරහි ලංබකප න ලංඅතර  ලංඑක්සත් ලංජනප  ලං

සහය ලංවග්තග ලංබහුප ර් ්විව ලංසාදර්ධන ලංබැාුතදක ලංසහය ලංකබ දීවම්දී ලංුව්තදැනි ලංස්ථරවේ ලංසිටින ලංරටදල්දක ලං

රජය්ත ලංයම් ලංයම් ලංසීග රීම්ම්දකට ලංයටත්වේ. 

 

පූර්ද ලංද ර්ත  ලංව ක දධිය ලංහ  ලංසැසඳීවම්දී ලංශ්රී ලංකාව  ලං රජය ලංවගග ලංදසවර්දී ලංපුද්ගක ලංජ ද රම් ලංගැමග ලං සඳහ  ලං

ක්රමිවද ලංදැඩිදන ලංපරිරගයක් ලං ර  ලංඇි  ලංබද ලංවප්තනුම් ලංවවවරන ලංබැවි්ත ලංව දැනි ලංසථ්රවේග ලංරැඳී ලංසිටීගට ලංශ්රී ලං

කාව දට ලංහැරීවූ ලංබද ලං2018 ලංදර්ෂවේ ලංපුද්ගක ලංජ ද රම් ලංපිළිබඳ ලංද ර්ත ද ලංප්රව   ලංවරයි. 

 

ජ තය්තතර ලංඅපර ධවරුද්ත ලංවග්තග ලං්රස්තද දී ලංජ කය්ත ලංවපෝෂණය ලංරීම්ග ලංහ  ලංඊට ලංනධර්යය ලංසැපීමග ලං

ගඟි්ත ලං වි ්වීය ලං ස රධර්ග ලං යටපත් ලං වරමි්ත ලං හ  ලං ජ ි ව ලං ආරක්ෂ දට ලං තර්ජනයක් ලං වදමි්ත ලං   ලං වකොද ලං පුර  ලං

දය ප්තද ලංඇි  ලංපුද්ගක ලංජ ද රම් ලංගැටලුවදහි ලංවි  කත්දය ලංශ්රී ලංකාව ද ලංහඳුන වගන ලංඇත. ලංපුද්ගක ලංජ ද රගට ලං

එවරහිද ලංවද්ශීයද ලංහ  ලංජ තය්තතරද ලංවටයුුව ලංරීම්වගහික  ලංඑක්සත් ලංජනප ය ලංහ  ලංඅවනුතත් ලංද්විප ර් ්විව ලං

හවුල්වරුද්ත ලංවග්තග ලංජ තය්තතර ලංසාවිධ න ලංසගඟ ලංඑක්ද ලංවටයුුව ලංරීම්ගට ලංශ්රී ලංකාව ද ලංතදදුරටත් ලංවැපවී ලං

සිටියි. 
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