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කකාළඹ 

*** 
 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ශ්රී ලංකාවේ වකාවිඩ්-19 සටන සවි ගැන්වීමට ඉන්වියාවවන්ව ඔක්සිජන්ව 

 
 

කකාවිඩ්-19 වසංගතයට එකෙහිව ශ්රී ලංකාව කගනයන සටනට සහකයෝගය 

දැක්වීම සඳහා ඉන්දියාව දක්වවන කැපීම අනුව ඉන්දීය නාවික හමුදාකේ ශක්වි 

කනෞකාව ද්රව වවදය ඔක්විජන්ද කටාන්ද 100ක්ව (බහාලුම්   5ක්ව) රැකගන 2021 

අකගෝස්ු 19 වන ින විශාඛාපට්නම් ිට කකාළඹ බලා ගමන්ද ඇෙඹීය. සමුද්ර කස්ු - 

II කලස නම් කෙ ඇි කමම කමකහයුම යටකේ ඉන්දීය නාවික හමුදා කනෞකාව පිටේ 

කෙ එවන ලද්කද් කඩිනමින්ද ද්රව වවදය ඔක්විජන්ද සැපයීමට සහය ලබා කදන කලසට 

අිගරු ජනාධිපි කගෝඨාභය ොජපක්වෂ මැිුමා විින්ද කෙන ලද  කපෞද්ගලික 

ඉල්ලීමකට ප්රිචාෙ වශකයනි.  කනෞකාව 2021 අකගෝස්ු 22 වන ින කකාළඹට ළඟා 

ීමට නියමිතය.  

 

2. ආසන්දන වශකයන්ද ඉන්දීය නාවික හමුදාකේ ශක්වි කනෞකාව ගමන්ද ඇෙඹූ 

කේලාවට ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාකේ ශක්වි කනෞකාව ද ඔක්විජන්ද කටාන්ද 40ක්ව 

රැකගන කචන්දනායි ිට කකාළඹ බලා ගමන්ද ඇෙඹූ අතෙ එුළින්ද පිළිඹිබු වූකේ 

ඉන්දියාකේ සහ ශ්රී ලංකාකේ නාවික හමුදාවන්ද සහ කවනේ විවිධ පාර්ශවකරුවන්ද 

අතෙ පවින සකහෝදෙේවය සහ සම්බන්දීකෙණය යි. එය එකම අෙමුණක්ව 

කවනුකවන්ද ශක්වි කනෞකා කදකක්ව ඉන්දියාකේ වොයන්ද කදකකින්ද එකම 

ගමනාන්දතයක්ව බලා එකම කේලාවට ගමන්ද ඇෙඹූ දුර්ලභ නිකම්ෂයක්ව විය.  

 

3.  කමයට අමතෙව තවේ ද්රව වවදය ඔක්විජන්ද කටාන්ද 140ක්ව හල්ලියා සහ 

කචන්දනායි වොයන්දහි ිට ලබන සිකේී කකාළඹට ළඟා ීමට නියමිතය. 

 

4.  සමුද්ර කස්ු - II විවිධ ෙටවලට හිි ද්රව වවදය ඔක්විජන්ද සහ ඒ හා 

සම්බන්දධ කවනේ වවදය උපකෙණ බහාලුම් සැපයීම සඳහා ඉන්දීය නාවික හමුදාව 

විින්ද ක්රියාේමක කෙනු ලබන කමකහයුමකි.  කමවැනි ඉන්දීය නාවික හමුදා කනෞකා 

හතක්ව මීට කපෙ පිටේ කෙ යවා ඇත. පසුගිය වසකර්ී සමුද්ර කස්ු කමකහයුම යටකේ 

ඉන්දීය නාවික හමුදාකේ ජලශ්වා කනෞකාව මගින්ද ඉන්දියාකේ සහ ශ්රී ලංකාකේ 

අතෙමංව ිටි ඉන්දීය සහ ශ්රී ලංකා පුෙවැියන්ද ඔවුන්දකේ මේෙටවල්ල වලට යවන ලී. 

 

5.  වසංගත සමය ුළ ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවට විවිධාකාෙකයන්ද ශ්රී ලංකාකේ 

අවශයතාවය පරිි සහකයෝගය දක්වවා ඇත. 2020 අකේල්ල - මැයි මාසයන්දහිි ඉන්දියාව 

විින්ද අතයාවශය වවදය සැපයුම් කටාන්ද 26කට ආසන්දන ප්රමාණයක්ව ශ්රී ලංකාවට 



පරිතයාග කෙන ලී. 2020 ජූලි මාසකේී ඉන්දියාව විින්ද ඇමරිකානු ක ාලර් මිලියන 

400ක විනිමය හුවමාරු පහසුකමක්ව ලබා කදන ලී. 2021 ජනවාරි මාසකේී ඉන්දියාව 

විින්ද පරිතයාග කෙන ලද පළමු එන්දනේ කතාගය සැලසුම් කළ කාල වකවානුවට 

කපෙ එන්දනේකෙණ වැ සටහන ආෙම්භ කිරීමට ශ්රී ලංකාවට අවස්ථාව සලසා 

දුන්දකන්දය.   

 
 

*** 
 

කකාළඹ  

2021අකගෝස්ු 20 


