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නිකේද්යන අං : 20221122 

 

වික්රෙසිංහ ජනාධිපතිතුො සහ එ.ජ. තානාපති චිංග් ෙහත්ිය එක්සත් ජනපදමයන්  
ශ්රී ලිංකා නාවික හමුදාවට පරිතයාග කළ විජයබාහු යාත්රාව මසේවමයහි මයදවීෙ සෙරති 

 

2022 කනොෙැම්බර් 22ෙැනි දින ශ්රී ලං ොකේ ජනොධිපති ගරු රනිල් වික්රමසංහ මහතොත්, 

ආරක්ෂ  අමොතොංශකේ කල් ම්  මල් ගුණරත්න මහතොත්, ශ්රී ලං ො නොවි  හමුද්යොකේ 
අණකද්යන නිලධොරි වයිස් අද්මිරොල් නිශොන්ත උලුකගතැන්න මහතොත් ශ්රී ලං ොකේ එක්සත් 
ජනපද්ය තොනොපති ජුලී චංග් මහත්ියත් ක ොළඹ ෙරොකේ දී,  ලින්  ඩග්ලස ්මන්කරෝ යන 
නින් එ.ජ. කෙරලොරක්ෂ  යොත්රොෙක් වූ, විජයබොහු නැමැති නොවි  හමුද්යො යොත්රොෙ කස්ෙකේ 
කයද්යවීම සැමරූහ. ශ්රී ලං ෙට තම සමුද්රීය ස්වෙරීත්ෙය සහ ආරක්ෂොෙ තර  රගැනීම 
සඳහො ඇති හැකියොෙ ශක්තිමත් කිරීමට ෙන අඛණ්ඩ  ැපවීකම් ක ොටසක් ෙශකයන් 2021 
ඔක්කතෝබර් 26 ෙැනි දින එක්සත් ජනපද්යකයන් කමම යොත්රොෙ ශ්රී ලං ොෙට පරිතොග  රන 
ලදී. 

 
ශ්රී ල ාංකීය සම්භ වනීය අමුත්තන් සමගින් ය ත්ර ව සස්වසයහි සයදවීසම් උත්සවය නැරඹූ 
චංග් තොනොපතිතුිය මුහුදු ගමකන්දී ද්යක්ෂ කලස යොත්රොෙ පැද්යවීම සම්බන්ධකයන් යොත්රොකේ 
නිලධොරීන්ට සහ නැවියන්ට තම සුභපැතුම් පිරිනැමුෙොය. එම  ොර්යමණ්ඩලය දීර්ඝ 
 ොලයක් තිස්කස් නිකෙස්ෙලට කනොකගොස් කසේය  ළ  ොලකේ ඔවුන් සදු ළ  ැපකිරීම් 
කෙනුකෙන් ඇය එම නොවි යින්කග් පවුල්ෙල සොමොජි යින් සහ ආද්යරණීයයන් කෙත තම 
ස්තුතිය පල  ළොය.  
 

ශ්රී ලං ොකේ සුවිකශ්ෂී ආර්ි   ලොපය (EEZ) එහි භූි ප්රමොණය කමන් හත් ගුණයක් විශොල 
ෙන අතර එකමන් 25 ගුණය ට ආසන්න විශොලත්ෙය  කසවුම් සහ මුද්යොගැනීකම් 
ප්රකද්මශයක් ද්ය පෙත්ෙො කගන යයි. සමුද්ර සම්පත් සංරක්ෂණය, විපතට පත් නොවි  සහ ධීෙර 
යොත්රො කසවීම සහ මුද්යොගැනීම සහ මත්ද්රෙ හො ආයුධ ජොෙොරම් මැඩපැෙැත්වීම, අකනකුත් 
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තීරණොත්ම   ොර්යයන් ඇතුළත් පුළුල් පරොසය  කමකහයුම් සදුකිරීමට කමම නෙ 
යොත්රොෙට හැකියොෙ ඇත. 

 

ශ්රී ලං ො මුහුදු සීමොකේ අඛණ්ඩෙ මුර සංචොරකේ කයද්යන ගජබොහු යොත්රොෙ 2018  දී ද්ය, සමුදුර  
යොත්රොෙ 2004 දී ද්ය, පරිතොග කිරීකමන් පසුෙ එක්සත් ජනපද්යය විසන් ශ්රී ලං ො නොවි  
හමුද්යොෙට  පරිතොග  රන ලද්ය තුන්ෙන ෙන යොත්රොෙ ෙන්කන් විජයබොහු යොත්රොෙයි.  උසස් 
ඔකරොත්තුදීමක් සහිත හැිල්ටන් පන්තිකේ උස උස මීටර් 115  ටර් යොත්රොෙක් ෙන කමම 

නෙතම යොත්රොෙ, ශ්රී ලං ො නොවි  ඉතිහොසකේ දීර්ඝතම මුහුදු ගමනක් කලස සැප්තැම්බර් 3 
ෙැනිද්යො කෙොෂින්ටනකේ සයැටල් නුෙරින් පිටත්ෙ 2022 කනොෙැම්බර් 2 ෙැනිද්යො ක ොළඹට 
ළඟො විය. 
 
එක්සත් ජනපද්ය අණ යටකත් එෙ ට ඩග්ලස් මන්කරෝ යන නින් යොතො  ළ කමම යොත්රොෙ 

 ලින් ඇලස් න් මුහුකද්ම මසුන් ඇල්ලීකම් කරගුලොස බලොත්ම   කළ්ය, නීතිවිකරෝධී 
ක්රියොෙන්හි කයදී සටි කරෝලර් යොත්රො අල්ලො ගත්කත්ය, එක්සත් ජනපද්ය කෙරළොරක්ෂ  
ඉතිහොසකේ අල්ලො ගත් විශොලතම මත්ද්රෙ කතොගෙලින් එ ක් ෙන කමක්සක ෝකේ 
කෙරළට ඔබ්කබන් ක ොකක්න් කටොන් 11.5 ක් අල්ලො ගත්කත්ය. 2004 සුනොිකයන් පසු, 

කමම යොත්රොෙ ඉන්දුනීසයොනුෙන්ට ආහොර සහ ජලය සැපයූ අතර පසුෙ අප්රි ොනු අඟට 
ඔබ්කබන් මුහුදු ක ොල්ල රුෙන් විසන් තම භොරයට කගන තිබූ යොත්රොෙක් අල්ලො ගත්කත්ය. 
ඇලස් න් කෙරළට ඔබ්කබන් වූ අනතුරුද්යොය  සහ ශීත ජලකේ කබොකහෝ නැේ 
සුන්ුන්ෙලින් දිවි ගලෙො ගත් අය ද්ය කමම යොත්රොකෙන් කබ්රොකගන තිකබ්.  
 
කමම යොත්රොෙ පෙරො දීම නිද්යහස් හො විෙෘත ඉන්දු ශොන්ති ර  ලොපයක් ආරක්ෂො  ර ගැනීම 
සඳහො ශ්රී ලං ොෙ සහ එක්සත් ජනපද්යය අතර පෙතින දීර්ඝ සහකයෝගිතො ඉතිහොසකයහි එක් 
අෙස්ථොෙක් පමණි. ෙත්මන් ආර්ි  අර්ුද්යය සමනය කිරීම සඳහො අතෙශ ෙන මුහුදු 
මංතීරු ආරක්ෂො  ර ගැනීමට ශ්රී ලං ොෙ ද්යරන ප්රයත්නයන්ට සහොය වීමට එක්සත් ජනපද්යය 
 ැපවී සටී. 

 


