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එක්සත් ජනපදය, ශ්රී0 ලංකා නාවික හදාදාවෘට අ ද දැම් ශ ශක්තියක් සත ත කනාකාවෘක් ල ා කදි. 

අක ාස්තු 28, කහානලුලු:  ශ්රී0 ලංකා නාවික හදාදාපති වෘිස් අද්රාරා  සිරිකමවෘන් රණසිංහ හා එක්සත් 
ජනපද කවෘරළ ආරක්ෂක  ලඇණිකේ රියර් අද්රාරා  කේකකාක්කේ ප්රඹධාානත්වෘය යටකත් අක  ස්තු 27 වෘනදා 
පැවෘැත්වු උත්සවෘයකදී එක්සත් ජනපද කවෘරළ ආරක්ෂක  ලඇණිය විසින් ශ්රී0 ලංකා නාවික හදාදාවෘට කලින් 
“USCGC ෂර්මන්” නරාන් හැඳින්වූ අ ද දැම් ශ ශක්තියක් සත ත කනාකාවෘක්  භාර කදන ලදී. කමම කනාකාවෘ, 
ශ්රී0 ලාංක ක නාවික හදාදාවෘ සතු විශාලම කනාකාවෘ වෘනු ඇති අතර ඒ මගින් එක්සත් ජනපදය හා ශ්රී0 ලංකාවෘ 
අතර ආරක්ෂක සහකය ගීතාවෘ ශක්තිමත් කරනු ඇත.  ඉන්දියානු සා රකේ ඉතා කාර්ය  හුල දාහුදු 
මාර් වෘල  යාත්රාා කරන සියලු ජාන්න්කේ කනාකාවෘලට අතිකර්ක ආරක්ෂාවෘක් සපයරාන් ශ්රී0 ලංකාකද විවික ෂ 
ආර්ථික කලාපය දාර ක රීක ශ හැක යාවෘද  ක ශ කනාකාවෘ ිවසා වෘැඩි වෘනු ඇත. කමම නැවෘ මීටර 115 ක් 
දි වෘන අතර එත  ස ශපූර්ණ කාර්ය මණ්ඩලය 167 කදකනක් කද. 

කමම කනාකාකද කමකහයු ශ ස ශ න්ධාකයන් ශ්රී0 ලාංක ක නාවිකයන් 110  කදකනක් මාසයකට වෘැඩි කාලයක් 
ෂර්මන් කනාකාකද ඉතිරි නැවියන් සම  පුහුණු වී තිකේ. කමම භාරදීම, 2018 ජුලි මාසකේ පැවෘති පැසිෆික් 
වෘළ ක  නාවික අභයාසයට (RIMPAC)  ශ්රී0 ලංකාවෘ පළදාවෘරට සහභාගී වීකමන් පවි සිදුවූ අතර ක ශ මගින් 
නාවික හදාදා කදක අතර අන්තර් ක්රිුයාකාරීත්වෘය වෘැඩි දියුණු වෘනු ඇත. 

කමම කනාකාවෘ පිටත් කර යැවිමට ිවයරාතවෘ ඇත්කත් 2019 කප රවෘාරි මාසකේි.  ඒ වෘනකතක් එත  
අලුත්වෘැඩියා හා නඩත්තු කටයුතු කමන්ම නාවිකයන් පුහුණු ක රීම සිදු වෘනු ඇත. කමම කනාකාවෘ පරිතයා  
ක රීම පළදාකවෘන්ම  ිවකදදනය කරන ලද්කද් 2017 කනාවෘැ ශ ර් මාසකේ එක්සත් ජනපද - ශ්රී0 ලංකා 
සහකය ගිතා සංවෘාදයට  කමත  පැරාණි ත ටපු කද්ශපාලන කටයුතු පිළි ඳ උප රාජය ක ක ශ කත මස් ෂැකනාන් 
විසිිව. අලුත් කනාකාවෘ, 2004 වෘර්ෂකේ ශ්රී0 ලංකාවෘට තෑගි කරන ලද  කලින් එක්සත් ජනපද  කවෘරළ 
ආරක්ෂක කනාකාවෘක් වූ ‘එස්එ එන්එස් සදාද්රාා’ කනාකාවෘට එක් වෘනු ඇත.  

එක්සත් ජනපදය, ශ්රී0 ලංකාවෘ සම  චිරස්ථාි රාත්රාත්වෘයක්  පවෘත්වෘා  ැීමමට කැපවී සිිනන අතර  අප කදරකතත්, 
කලාපකේත්, ඉන් ඔේ ටත්  සියලු ජනතාවෘන්ට කසාභා යය හා ආරක්ෂාවෘ ළාා කර දීමට  අපි දි ටම එක්වී කටයුතු 
කරදා. 
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