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ිවකදදන අංක: 20170306 

පැසිෆික් සහකයෝගිතා කහාඳහිත දැක්වීකේ දූතකමකහවෘරකට ශ්රී ලංකාවෘට  පැමිකෙන 
එක්සත් ජනපද පැසිෆික් නාවික බලඇණිය හා ශ්රී ලංකා නාවික හදාදාවෘ එක්වෘ කටයුතු කර   

 
හේබන්කතාට, මාර්තු 6:  පැසිෆික් සහකයෝගීතා  කහාඳහිත දැක්වීකේ දූත කමකහවෘරක කයකදමින් 
මාර්තු 6-18 දක්වෘා කාලය තුළ  පළදාවෘරට ශ්රී ලංකාවෘට පැමිකෙන එක්සත් ජනපද පැසිෆික් නාවික 
බලඇණිය හා එහි ප්රවෘාහෙ කන කාවෘ ඇමරිකන් එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය සාදරකයන් 
පිළිගනී. ශ්රී ලංකා නාවික හදාදාවෘ හා  හේබන්කතාට  කලාපකප ප්රාකද්ය ය සංවිනාන සමග එක්වෘ 
කටයුතු කරන කමම බහුජාතික ප්රයත්නයට ප්රජා කස ්ය සායන, පාස්  හා කරෝහ්  පිළිසකර ිරීමේ, 
වවෘදය හා වෘයසන සහනවෘලට ප්රතිාාර දක්වෘන්නන් හා අදහස් හුවෘමාු  කර ගැනීම,  සාමය හා 
ආරක්ෂාවෘ පිළිබඳ කු ණුවෘලදී කාන්තා භූමිකාවෘ ප්රවෘර්නනය ිරීමකේ සේමන්ත්රෙ හා එක්සත් ජනපද 
7වෘැිව  නාවික බලඇණිකප තූර්ය වෘාදන කණ්ඩායකේ සංදර්ශනද ඇතුළත් කද. 

“කමම පැසිෆික් සහකයෝගිතා දූත කමකහවෘර තුළින් මානූෂීය අභිකයෝගයන්ට ඉක්මිවන් ප්රතිාාර 
දැක්වීමටත්, පසුගිය ස්වෘාභාවික වෘයසනවෘිනන් ගගත් වෘැදගත් පාඩේ හුලක්  කබදා හදා ගැිවමටත්  
එක්සත් ජනපදය දිගටම ආනාර කරනු ඇත“   එක්සත් ජනපද තානාපති  අතු්  කකෂාප් ප්රකාශ 
කක් ය. “කමය සතය වෘශකයන්ම ිවයම සහකයෝගීතාවෘිර“ 

පැසිෆික් සහකයෝගීතාවෘ යනු සෑම වෘර්ෂයකම ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපකප පවෘත්වෘන වෘයසන සහන දූත 
කමකහවෘර හා විශාලම බහුජාතික මානූෂීය ආනාර වෘැඩසටහන කද. කමයට එක්සත් ජනපදකප හා ශ්රී 
ලංකාකද ිවලනාීමන් සමග ඔස්කේිනයාකද හා ජපානකප හදාදා හා සිවි්  විකේෂඥකයෝ  සහභාගි 
කවෘති. 

හේබන්කතාට මහ කරෝහල හා කහදි පුහුණු පාසල, තිස්මහාරාම මූිනක කරෝහල කමන්ම  අිවකුත් 
ප්රාකද්ය ය  කරෝහ්  හා සායනවෘල  පුහුණු කටයුතුවෘලට ශ්රී ලාංිරක වවෘදයවෘු න් හා  කහදියන් සමග 
පැසිෆික් සහකයෝගීතා  වවෘදය කණ්ඩායම එක් වෘනු ඇත. කමම දූත කමකහවෘකර් වවෘදයවෘු න් හා 
කහදියන් විසින්  කතෝරා ගත් නගරවෘල  කනාමික්  වවෘදය හා දන්ත සායන පැවෘැත්වීමට ද ිවයමිතය. 

“පැසිෆික් සහකයෝගිතාකද පළදාවෘැිව ශ්රී ලංකා සංාාරකපදී හේබන්කතාට හා  අවෘට කලාපකප  අකප් 
මිතුරන් සමග වෘැඩ ිරීමමට ඉතා කැමැත්කතන් සිටිදා“ ය  පැසිෆික් සහකයෝගිතා අෙකදන ිවලනාීම 
කපිතාන්  ස්ටැන්ෆී් ඩ් චියන්  ප්රකාශ කකයය. “අප ශ්රී ලංකාවෘට පැමිෙ සිටින්කන් සබඳතා කගාඩ 
නැගීමට හා  අනාගතකප එකට වෘැඩ ිරීමකේ හැිරයාවෘ කගාඩ නැගීමටත්ය“ 

කමයට අමතරවෘ එක්සත් ජනපද නාවික සිවි්  ඉන්ජිකන්ු වෘන්  කද්ය ය ශ්රී ලංකා සංවිනාන සමග  
කටයුතු කරමින් අේබලන්කතාට ප්රාකද්ය ය කරෝහල, වවෘයශාක මහිලා කපර පාසල, ශ්රී ගුොනන්ද 
කපර පාසල හා මාතත හා ළමා සායන මනයස්ථාන ගෙනාවෘක් ප්රතිසංස්කරෙය කරනු ඇත. එක්සත් 
ජනපද 7 වෘැිව කස්නාංකකප තූර්ය වෘාදන කණ්ඩායම ගාලු කකාටුවෘ (මාර්තු9) තංග් ල නගරය, 
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(මාර්තු 10) හේබන්කතාට කවෘරළ ගදයානය (මාර්තු 11), බටඅත කතෂී ගදයානය (මාර්තු 1 ), මාතර 
කවෘරළ ගදයානය (මාර්තු 14) හා ප්රකද්ශකප පාස්  ගෙනාවෘක මහජනයා සඳහා සංගීත සංදර්ශන 
පවෘත්වෘනු ඇත. 

පැසිෆික් සහකයෝගිතා දූත කමකහවෘර  පිළිබඳ අතිකර්ක  ඡායාරූප හා විඩිකයෝ  සඳහා 
1)facebook@Colombo.USembassy හා @PacificPartnership 2)Twitter: @USEmbSL හා 
@PacificPartner කවෘත යන්න.  

 

 
කැප්ෂනය: ශ්රී ලංකාවෘට එන පළදාවෘැිව පැසිෆික් සහකයෝගීතා මානුෂීය ආනාර හා වෘයසන සහන දූත 
කමකහවෘරට ආනාර ිරීමමට එක්සත් ජනපද නාවිකා හදාදාකද කදගවෘත්ම ප්රවෘාහන කන කාවෘ වෘන යුඑස්එන්එස් 
කෆෝ්  රිවෘර් (USNS Fall River), හේබන්කතාට වෘරායට කස්න්දු වෘනු ඇත. 
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එක්සත් 7වෘැිව කස්නාංක 
තූර්ය වෘාදන කණ්ඩායම 

 
කනාමික්  

09.0 .17 ප්රසිද්න තූර්ය වෘාදන සංදර්ශනය 
  ගාලු කකාටුවෘ 
  කදලාවෘ ප.වෘ. 6:00 සිට 8:00 
 
10.0 .17 ප්රසිද්න තූර්ය වෘාදන සංදර්ශනය    
  තංග් ල නගරය 
  කදලාවෘ ප.වෘ. 5:00 සිට 7:00 
 
11.0 .17 ප්රසිද්න තූර්ය වෘාදන සංදර්ශනය 
  හේබන්කතාට කවෘරළ ගදයානය 
  කදලාවෘ ප.වෘ. 5:00 සිට 7:00 
 
1 .0 .17 ප්රසිද්න තූර්ය වෘාදන සංදර්ශනය 
  බටඅත කතෂි ගදයානය 
  කදලාවෘ ප.වෘ. 4: 0 සිට 6: 0 
 
14.0 .17 ප්රසිද්න තූර්ය වෘාදන සංදර්ශනය 
  මාතර කවෘරළ ගදයානය 
  කදලාවෘ ප.වෘ. 5:00 සිට 7:00 
 

කැප්ෂනය: එක්සත් ජනපද 7වෘැිව කස්නාංකකප  තූර්ය වෘාදන කණ්ඩායමළ ශ්රී ලංකා නාවික හදාදා තුර්යය වෘාදන 
කණ්ඩායම සමග දකුණු පළාත පුරා  කනාමික්  පැවෘැත්කවෘන ප්රසිද්න සංදර්ශන පවෘත්වෘනු ඇත. 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලංකා න ලංවනක   ලංුදාවන ේ 

තූර්ය ලංවනවව ලං ණ්ඩනයම ලං

සමග 

පවත්වව ලංක   ේෂ ලංඒ නබද්ධ 

ප්රසිදද්ධ ලංසාීත  ලංසාවර් ව 

 


