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ජලකේදී සුරක්ිතතාවය ප්රවර්ධනය සඳහා එක්සත් ජනපදය Sri Lanka Life Saving සමගින් අත්වැල් 
බැඳගනියි 

 

2021 මාර්ු 30 වැනි දින, ගල්ිස්ස දී - එක්සත් ජනපද්යය සමග හවුල්කාරීත්ෙවයන් පෙත්ෙන ලද්ය පුහුණු 
ෙැඩසටහන මෑතකදී සම්පූර්ණ කළ පුහුණුලාභීන් වෙනුවෙන්, Sri Lanka Life Saving (SLLS) විසින් 

මාර්තු 27 ෙැනි දින සහතික ප්රද්යාවනෝත්සෙයක් සංවිධානය කර තිබුණි. 

 
ගල්ිස්ස වෙරවළ් SLLS මූලස්ථානවේ දී, පළමු ප්රතිචාර ද්යක්ෙන්නන් සඳහා පුහුණුෙ (first-responder 

training) සහ සිවිල් ෙැසියන්ට ද්යැනුම ලබාදුන් වමම Beach Bronze Medallion ෙැඩමුළුෙ, ශ්රී ලංකාවේ 
දිවේ ගිලීම්ප ෙැලැක්ීම සඳහා උපකාරී ීමට එ.ජ. තානාපති කාර්යාලවේ සිවිල් මිලිටරි ආධාර අංශය 
(Civil Military Support Element (CMSE)) විසින් ද්යැරූ ෙෑයමක වකාටසක් විය. 2021 ජනොරි 24 

ෙැනිදින සිට මාර්තු 27 ෙැනි දින ද්යක්ො වනාමිලවේ පෙත්ෙන ලද්ය වමම ෙැඩමුළුෙ සඳහා වෙද්යය පුහුණුෙ 
සහ වෙද්යයමය පළමු ප්රතිචාර ද්යැක්ීවම්ප ද්රෙය එක්සත් ජනපද්යවයන් සපයාවද්යන ලදී. ඊට සහභාගිවූවෙෝ 

ශාරීරික වයෝගයතාෙය, වෙද්යයමය පළමු ප්රතිචාර ද්යැක්ීවම්ප පුහුණුෙ, දිවි ගලොගැනීම පිණිස පිහිනීම, 

අනතුරු ඇඟීවම්ප සංඥා/ වකාඩි, සහ අන්තරායකර දියෙැල්ෙල ලක්ෂණ පිළිබඳෙ අෙධානය වයාමුකළහ. 

SLLS යනු ශ්රී ලංකාවේ දිවිගලොගැනීම්ප සහ ජලවේ දී සුරක්ිතතා ක්රියාකාරකම්ප සම්පබන්ධවයන් ෙන 
ජාතික ආයතනය යි. 

 
“ශ්රී ලාංිකයින්වේ සුරක්ිතතාෙ ෙැඩිදියුණු ිරීමට ඇමරිකානු ජනතාෙ කැප ී සිටිනො - ළමයින් 
ඇතුළුෙ පුද්ගලයින් වබාවහෝවද්යවනකුවේ ජීවිත රැකගැනීමට උපකාරීෙන ජලවේදී සුරක්ිතතාෙය 

සම්පබන්ධ කුසලතා වගාඩනැංීම සඳහා උද්යවු වද්යන්නට හැිීම පිළිබඳ අප ආඩම්පබර ෙනො,” යනුවෙන් 
එ.ජ. තානාපති කාර්යාලවේ වෙස්ටන් වකනඩි වමම සහතික ප්රද්යාවනෝත්සෙවේදී පැෙසීය. 

 
සියළුම ෙයස් හා පසුබිම්පෙලට අයත් ශ්රී ලාංිකයින් අතවර් ජලවේ දී සුරක්ිතතාෙය ෙර්ධනය කරන්නට 
එ.ජ. තානාපති කාර්යාලය කටයුතු කරයි. ප්රථම ජාතික ජල සුරක්ිතතා ප්රතිපත්තිය ඇති ිරීම සඳහා 
වසෞඛ්ය, අධයාපන, සහ සංචාරක අමාතයාංශ සමගින් එක්ෙ ෙැඩිරීමට ද්ය එ.ජ. තානාපති කාර්යාල 

කාර්යමණ්ඩලය විසින් කටයුතු කර තිවබ්. 2020 ජූලි මාසවේ දී, ශ්රී ලංකාවේ සහ මාලදිෙයින් හි එක්සත් 
ජනපද්ය තානාපතිනි ඇවලයිනා බී වටප්ලලිට්ස් මහත්මිය වබන්වතාට දී SLLS සභාපති අසංක 
නානායක්කාර වෙත දිවි ගලොගැනීවම්ප වබෝට්ු එන්ින් සහ අවනකුත් දිවි ගලොගැනීවම්ප උපකරණ 

පරිතයාග කළා ය. සුළං පිරවිය හැි දිවි ගලොගැනීවම්ප වබෝට්ු සඳහා වයාද්යාගත හැි Suzuki 40hp 
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outboard වමෝටර්, වබෝට්ු වමවහයෙන්නන්වේ භාවිතය සඳහා සුරක්ිත වහල්මට් 44, දිවි 
ගලොගැනීවම්පදී වයාද්යාගන්නා කඹ 11, සහ වබෝයා මුදු 22ක් ඊට ඇතුළත් විය.  
 


