
 

මහ කකොමසොරිස් කොර්යොලය 

කකොළඹ 

*** 

 

පුවත්පත් නිකේදනය 
 

ඉන්දීය නොවික හමුදොකේ ශක්ති කනෞකොව ඔක්තිජන්ද ක ොන්ද 100ක්ත ශ්රී 

ලංකොව  රැකෙන එයි 

 
 

කකොවිඩ්-19 වසංෙතය  එකෙහිව ශ්රි ලංකොව කෙනයන ස න  

සහකයෝෙය දක්තවමින්ද ඉන්දීය නොවික හමුදොකේ (INS) ශක්ති කනෞකොව 2021 

අකෙෝස්ු 22 වන දින විශොඛොපට්නම් ි  ද්රව වවදය ඔක්තිජන්ද ක ොන්ද 

100ක්ත (බහොලුම් 5ක්ත) රැකෙන කකොළඹ  ළඟො විය. ශ්රී ලංකො ෙජකේ 

ඉල්ලීමක  කඩිනම් ප්රිචොෙ දක්තවමින්ද ඉන්දීය ෙජය 27,500T කනෞකොව 

මගින්ද කමම විශොල ඔක්තිජන්ද කතොෙය ඉක්තමනින්ද ශ්රී ලංකොව  සැපයීම  

පියවෙ ෙත්කත්ය. කම් සම්බන්දධකයන්ද ඉන්දීය නොවික හමුදොකේ සහය 

පිළිබඳව පසුගිය සිකේී ඉන්දීය සහ ශ්රී ලංකො නොවික හමුදො ප්රධොනීන්ද 

විින්ද සොකච්ඡො කෙන ලී.  
 

2. ඉන්දීය නොවික හමුදො කනෞකොව පි ත් කෙ එවීම සමුද්ර කස්ු-II 

කමකහයුම ය කත් ිදු කෙන ලද්දකි. කමමගින්ද කදෙක හි හමුදොවන්ද සහ 

කවනත් විවිධ පොර්ශවකරුවන්ද අතෙ පවින සහකයෝෙය පිළිඹිබු වූ අතෙ 

ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොකේ ශක්ති කනෞකොව ද පැය කිහිපයක  පසු ද්රව 

වවදය ඔක්තිජන්ද ක ොන්ද 40ක්ත රැකෙන කකොළඹ  ළඟො විය.  

 

3.  මහ කකොමසොරිස් කෙෝපොල්ල බොග්කල්ල සහ ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොපි 

වයිස් අද්මිෙොල්ල නිශොන්දත උළුකග්තැන්දන යන මහත්වරු 2021 අකෙෝස්ු 23 

වන දින INS ශක්ති කනෞකොකේ අණකදන නිලධොරිුමො  උපහොෙය පළ 

කළහ. වයිස් අද්මිෙොල්ල උළුකග්තැන්දන මහතො ඉන්දීය නොවික හමුදො ප්රධොනී 

අද්මිෙොල්ල කෙම්ිර් ිං මහතො ශ්රී ලංකො නොවික හමුදොව  කබකහවින්ද 

සහකයෝෙය දැක්තවූ බව සඳහන්ද කළ අතෙ INS ශක්ති කනෞකොව කවනුකවන්ද 

ඉන්දීය නොවික හමුදොව  ිය කෘතකේීත්වය පළ කකේය. කමහිී මහ 

කකොමසොරිස්ුමො විධිමත් සැපයුම් දොමය ප්රිස්ථොපනය කෙන අතෙුෙ 

මිත්රශීී විකද්ශ ෙ වල  කකොවිඩ්-19 වසංෙතය  අදොළ හදිි අතයොවශය 

බහොලුම් කඩිනමින්ද සැපයීම සඳහො ඉන්දීය නොවික හමුදොකේ “සොෙර් 



කමකහයුම” විින්ද ිදු කෙනු ලබන පුකෙෝෙොමී කමකහය පිළිබඳව 

අවධොෙණය කකේය.  
 

4.  අකෙෝස්ු 20-23 ුළ පමණක්ත ඉන්දදියොකවන්ද ශ්රී ලංකොව  ද්රව වවදය 

ඔක්තිජන්ද ක ොන්ද 180ක්ත පැමිණි අතෙ තවත් ඔක්තිජන්ද කතොෙ පැමිණීම  

නියමිතය. INS ශක්ති කනෞකොව ඉන්දදියොකවන්ද ශ්රී ලංකොව  අඛණ්ඩ 

ඔක්තිජන්ද සැපයුමක්ත සහික කිරීම සඳහො හිස් බහොලුම් නැවතත් 

විශොඛොපට්නම් දක්තවො රැකෙන යයි.  

5. ඉන්දදියොකේ “අසල්ලවැියො ප්රථමකයන්ද” යන ප්රිපත්ිය පිළිඹිබු 

කෙමින්ද ඉන්දීය නොවික හමුදොව සහ කවෙළොෙක්තෂක බලකොය MT නිේ 

ඩයමන්දඩ් සහ MV එක්තස්ප්රස් පර්ල්ල කනෞකොවන්දහි ගිනි නිවීම සහ ධීවෙ 

ක යුු යථො තත්ත්වය  පත් කිරීම සඳහො INS සර්කේක්තෂක්ත කනෞකොව 

මගින්ද කකොළඹ  ඔබ්කබන්ද සමීක්තෂණ ක යුු ිදු කිරීම වැනි ශ්රී ලංකොව 

මුහුණ දුන්ද විිිවිධ අර්බුදකොරී අවස්ථොවන්දහිදි කඩිනමින්ද ප්රිචොෙ දක්තවො 

ඇත. එකස්ම කකොවිඩ්-19 වසංෙතය  එකෙහි ශ්රී ලංකොකේ ස න සඳහො ද 

ඉන්දදියොව අතයොවශය වවදය අයිතම සහ එන්දනත් සැපයීම ආී විවිධ 

අයුරින්ද සහකයෝෙය ලබො කද්.  

 

***** 

 
 

කකොළඹ  

2021 අකෙෝස්ු 23  

 


