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ශ්රී ලංකා සහ එක්සත් ජනපද හමුදා ශ්රී ලංකාමේදී CARAT/MAREX අභ්යාසය 

ආරම්භ් කරති 

 

ක ොළඹ, ශ්රී ලං ොව (2023 ජනවොරි 19) - එ.ජ. නොවි  හමුදොව සහ මැරීන් බල ොය 2023 

ජනවොරි 19 වැනි දින ක ොළඹ දී ශ්රී ලං ො නොවි  හමුදොව (SLN) සහ ශ්රී ලං ො ගුවන් හමුදොව 

(SLAF) සමගින් Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT)/Marine Exercise (MAREX) 

අභ්යොසය අරම්භ්  ළහ.  

 

CARAT/MAREX Sri Lanka යනු ක ොළඹ දී සහ ත්රිකුණොමලකේ සහ මුල්ලිකුල්ලලම් හි ශ්රී ලං ො 

නොවි  හමුදොකේ  ඳවුරුවල පැවැත්කවන ඒ ොබද්ධ, ද්විපොර්ශ්වවි  සමුද්ර අභ්යොසයකි. එහි 

මුහුදු අදියර ල දිේ මුහුකද් සිදුවනු ඇත. කමම වසකර්ශ් අභ්යොසයට ජපොන සමුද්රීය ස්වයං 

ආරක්ෂ  බල ොකේ සහ මොලදිවයිකන් ජොති  ආරක්ෂ  බල ොකේ සහභ්ොගිවන්නන් 

ඇතුළත් වන අතර එක්සත් ජනපදය සහ ශ්රී ලං ොව අතර රොජය තොන්ත්රි  සබඳතො සහ 

හවුල්ල ොරිත්වකේ 75 වන සංවත්සරයට සමගොමීව කමය පැවැත්කේ. 

 

ශ්රී ලං ො නොවි  හමුදොකේ අණකදන නිලධොරී වයිස් අද්ිරොල්ල ප්රදීප් රත්නොය  සහ ඩිස්කරෝයර්ශ් 

ස්ක ොඩ්රනකේ (DESRON) නිකයෝජය ක ොමකදෝරු,  පිතොන් ක ෝන් ලුවිස්කේ මූි ත්වකයන් 

පැවති සමොරම්භ්  උත්සවයක් සමගින් අභ්යොසය ආරම්භ්  රන ලදී. 

 

"CARAT/MAREX සැලසුම්  ර ඇත්කත් අදහස් කමන්ම උපක්රම හුවමොරු  රගැනීම සඳහොයි" 

යනුකවන් ලුවිස් මහතො සඳහන්  කේය. "අප සමුද්රකේ සහ කගොඩබිම දී අන්තර්ශ් 

ක්රියො ොරීත්වය ප්රගුණ කිරීම කමන්ම අපකේ අන්තර්ශ් පුද්ගල සබඳතො  ක්තිමත් කිරීකම් 

නිරත වනවො." 

 

ශ්රී ලං ො නොවි  හමුදොකේ අක්කවරළ මුර යොත්රො වන SLNS ගජබොහු (P 626) සහ SLNS 

විජයබොහු (P 627)  යොත්රො, 13 වැනි සමුද්රීය ගකේෂණ ඒ  ය (MEU) සහිත සැන් ඇන්කටෝනිකයෝ 

පන්තිකේ උභ්යජීවී ප්රවොහන තටො ොංගන USS Anchorage (LPD 23) යොත්රොව මුහුකද්දී හමුවනු 

ඇත. මොනුෂීය ආධොර සහ ආපදො සහන කමන්ම ගුවන් ආරක්ෂොව, කුඩො කබෝට්ටු කමකහයුම් 

http://lk.usembassy.gov/


සහ මුහුකද්දී නැවත පිරවීකම් ප්රකේ යන් පිළිබඳව කමම පුහුණුව තුළ අවධොනය කයොමු  රනු 

ඇත. 

 

“අකප් බල ොයන් අතර ඇති අනර්ශ්ඝ සහකයෝගීතොවය කමයින් මනොව පිළිබිඹු වන බවත් 

 ලොපීය ආරක්ෂොව ප්රවර්ශ්ධනය සහ අරමුණු, සංස් ෘතීන් හො අදහස්  සම්බන්ධකයන් ඇති 

දැනුම, කුසලතො හො අවකබෝධය ඒ ොබද්ධ කිරීම ින් අවධොරණය ක කරන බවත් මො විවවොස 

 රනවො” යනුකවන් රත්නොය  මහතො පැවසීය.  

 

 

පන්ති ොමරකේ සිදුක කරන විෂය  රුණු විකවෂඥ හුවමොරු (SMEE), ප්රොකයෝගි  

ඉකගනුම සහ ශ්රී ලං ොකේ එක්සත් ජනපද තොනොපති ජුලී චංේ මහත්ියකේ 

සත් ොර ත්වකයන්   ොන්තොවන්, සොමය සහ ආරක්ෂොව සම්බන්ධකයන් 

පැවැත්කවන වටකම්ස සො ච්ඡොවකින් කගොඩබිම් අදියකර්ශ් පුහුණු සමන්විත කේ. 

කදරකට්ට නොවි  හමුදො  ණ්ඩොයම් කද  අතර කපොදු ප්රසංග සහ හුවමොරු මොලොවක්, 

ක්රීඩො දිනයක් සහ ප්රජො කස්වො ක්රියො ොර ම් මොලොවක් කමන්ම කිිදුම් සහ දිය යට 

ඉදිකිරීම්, වවදය සහය සහ සමුද්රීය වසම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම වැනි  රුණු 

පිළිබඳව SMEE ද අකනකුත් විකවෂ සිදුවීම් අතරට ඇතුළත් කේ.  

 

“වසර හැත්තෑපහක් තිස්කස් ශ්රී ලං ොව සහ එක්සත් ජනපදය එක්ව විවිධ ස්වවරී 

රොජයයන්ට තම අනනයතොවයන් පවත්වො ගනිින් එකිකන ො සමඟ වැඩ කිරීමට 

එක්විය හැකි ජොතයන්තර ප්රජොවක් ආරක්ෂො කිරීමට  ටයුතු  ර තිකබනවො,” 

යනුකවන්  (CTF) 76/3  ොර්ශ්ය සොධ  බල ොකේ අණකදන නිලධොරී රියර්ශ් අද්ිරොල්ල 

කඩකරක් ට්රින්ක් පැවසීය. "CARAT/MAREX Sri Lanka අපකේ ආරක්ෂොව සහ 

කසෞභ්ොගයය සම්බන්ධකයන් අපට ඇති කපොදු අරමුණු සොක්ෂොත්  ර ගැනීම සඳහො 

එ මුතුව ගමන් කිරීමට අපට උප ොරී වනු ඇත." 

 

අමතරව සහභ්ොගිවන එක්සත් ජනපද නිලධොරීන් සහ යොත්රො  අතරට එ.ජ. 7වැනි 

බලඇණිකේ P-8A කපොසයිඩන් යොත්රොවක් සහ  ොර්ශ්යමණ්ඩලය සහ (CTF) 72, CTF 73, 

CTF 76/3, DESRON 7,  ොර්ශ්යසොධ  බල ොකේ අණකදන නිලධොරී සහ  Amphibious 

Squadron 7ඇතුළත් කේ. 

 

CARAT/MAREX Sri Lanka යනු  ලොපීය ආරක්ෂ  සහකයෝගීතොව ප්රවර්ශ්ධනය කිරීම, 

සමුද්රීය හවුල්ල ොරිත්වයන් පවත්වොකගන යොම සහ  ක්තිමත් කිරීම සහ සමුද්රීය 

අන්තර්ශ් ක්රියො ොරීත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහො සැලසුම්  ර ඇති, ශ්රී ලං ොව සහ 

එක්සත් ජනපදය අතර සිදුක කරන ද්විපොර්ශ්වවි  අභ්යොසයකි. 

 

එහි 28 වන වසර තුළ, CARAT අභ්යොස මොලොව බහුජොති  අභ්යොස වින් සමන්විත 

වන අතර, ඉන්දු-  ොන්ති ර  ලොපකේ සොම්ප්රදොයි  සහ සොම්ප්රදොයි  කනොවන සමුද්ර 

ආරක්ෂණ අභිකයෝගවලට ප්රතිචොර ව කයන් එක්ව ක්රියො කිරීමටත් එක්සත් ජනපද 

සහ හවුල්ල ොර නොවි  හමුදොවල හැකියොවන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහොත් නිර්ශ්මොණය 

 ර ඇත. 

 



7 වන බලඇණිය යනු එක්සත් ජනපද නොවි  හමුදොකේ වි ොලතම ඉදිරි කයදවුම් 

අංකිත බලඇණිය වන අතර, නිදහස් සහ විවෘත ඉන්දු-  ොන්ති ර  ලොපයක් 

ආරක්ෂො  රගැනීම සඳහො ිත්ර පොක්ි යින් සහ හවුල්ල රුවන් සමඟ නිතිපතො 

අන්තර්ශ්ක්රියො  රයි. 

 
 


