
          
 

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය  

ක ොළඹ  

ප්රවෘත්ති නිවේදනය  

මහජන  ටයුතු අංශය  

දුර ථන:  +94 (11) 202-8500  ● ෆැක්ස්:  +94 (11) 243-7345   

 විද්යුත් තැපෑල: HattenbachHS@state.gov ●  කෙබ්: http://lk.usembassy.gov  
 

ශ්රී ලංකා සහ එක්සත් ජනපද හමුදා ඒකාබද්ධ පුහුණු අභ්යාසයක් අරඹති  

 

ක ොළඹ, ශ්රී ලං ොව (2023 ජනවොරි 17) - එක්සත් ජනපදකේ නොවි  සහ මැරීන් බල ොයන් 

ජනවොරි 19 සිට 23 වැනි දින දක්වො ක ොළඹදී ශ්රී ලං ො නොවි  හමුදොව සහ ශ්රී ලං ො ගුවන් 

හමුදොව සමගින් Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT)/Marine 

Exercise (MAREX) Sri Lanka 2023 සහකයෝගීතො අභ්යොසයය ආරම්භ්  රනු ඇත.  

 

CARAT/MAREX යනු  ලොපීය ආරක්ෂ  සහකයෝගීතොවය ප්රවර්ධනය, සමුද්රීය 

හවුල් ොරීත්ව පවත්වොකෙන යෑම සහ ශක්ිමත් කිරීම, සහ සමුද්රීය අන්තර්ියො ොරී 

හැකියොව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහො ශ්රී ලං ොව සහ එක්සත් ජනපදය අතර සැලසුම්  රන ලද 

ද්වීපොර්ශීය අභ්යොසයකි. කමය, ශ්රී ලං ොව සහ එක්සත් ජනපදය අතර පැවැත්කවන 

පසව්න CARAT/MAREX අභ්යොසය වන අතර, කම් වසකර්දී ඊට ජපොන සමුද්රීය ආරක්ෂ  

බල ොය සහ මොලදිවයින් ජොි  ආරක්ෂ  බල ොය එ තු කවි. පුහුණු හුවමොරු ක ොළඹ 

දී සහ ත්රිකුණොමලකේ හො මුල්ිකුලම් හි පිහිටි නොවි   ඳවුරුවල දී සිදුකිරීමට නියමිතය. 

 

 “ශ්රී ලං ොව සමගින් ඇි අපකේ 75 වසර  ද්වීපොර්ශවි  සබඳතො තුළ, කම් පුහුණුව සඳහො 

ශ්රී ලං ො නොවි  හමුදොව සහ ශ්රී ලං ො ගුවන් හමුදොව සමගින් හවුල්වන්කන් ආඩම්බරකයන්. 

කම් වොර්ි  අභ්යොස ආපදොවන්හි දී සහන සැලසීම සහ නිදහස් හො විවෘත ඉන්දු ශොන්ි ර 

 ලොපයක් පවත්වොකෙන යෑම සඳහො සූදොනම්ීමට වැදෙත් පුහුණු අවසථ්ොවක් වනවො. එක්ව 

කමම අභ්යොසය සඳහො සත් ොර ත්වය ලබොකදන්නට  ළ ආරොධනයට අප  ෘතඥ 

http://lk.usembassy.gov/


වනවො,” යනුකවන් පැවැත්ීමට නියමිත කමම අභ්යොසය පිළිබඳව එ.ජ. තොනොපි ජුලී චංේ 

මහත්මිය සඳහන්  ළොය. 

 

සියක් මුළුල්කල් දිකවන කමම අභ්යොසය ඉන්දු-ශොන්ි ර  ලොපකේ සමුද්රීය ආරක්ෂොව 

සම්බන්ධකයන් වන සොම්ප්රදොයි  සහ සොම්ප්රදොයි  කනොවන අභිකයෝෙ සඳහො ප්රිචොර 

දැක්ීමට එක්ව ියොකිරීමට එක්සත් ජනපදකේ සහ හවුල් ොර රටවල නොවි  හමුදොවන්ට 

ඇි හැකියොව වැඩිදියුණු  රන්නටත්, ක්රීඩො, සංස් ෘි  සහ කතොරතුරු හුවමරු හරහො 

සම්බන්ධතො කෙොඩනංවන්නටත් සැලසුම්  ර ිකේ. මොනුිය ආපදො සහන සහ දිවි 

ෙලවොෙැනීකම් පුහුණුවලට අමතරව, එ.ජ. සහ ශ්රී ලොංකි  හමුදො පිරිස ්චංේ තොනොපිතුමිය 

සමගින් පවත්වන  ොන්තොවන්, සොමය සහ ආරක්ෂොව පිළිබඳ වටකම්ස සො ච්ඡොව ට ද 

සහභ්ොගි වනු ඇත. කමම අභ්යොසය සිදු රන  ොලය අතරතුර 7 වන බල ො නොවි  

තූර්යවොද   ණ්ඩොයම (7th Fleet Navy Band) ශ්රී ලං ො නොවි  හමුදො තූර්ය වොද  

 ණ්ඩොයම සමගින් ක ොළඹදී කනොමිලකේ ප්රසංෙ මොලොවක් පවත්වනු ඇත. 

 
 


