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නාවික හවුල්කාරීත්ව සහ ආපදා ප්රතිචාර වැඩිදියුණු කරමින් CARAT/MAREX ශ්රී 

ලංකා අභ්යාසය සමාප්ත වවයි 

 

ක ොළඹ, ශ්රී ලං ොව (2023 ජනවොරි 26) – දින අටක්ස මුළුල්කල් පුද්ගල ෙශකයන් හො සමුද්රකේදී 

පැෙැති සම්බන්ධවීම්ෙලින් පසුෙ, ශ්රී ලං ොකේ සහ එක්සසත් ජනපද්යකේ හමුද්යොෙන් අතකේ 

සහකයෝගීතොෙය ෙැඩිදියුණු  ළ Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT)/Marine 

Exercise (MAREX) Sri Lanka 2023 අභ්යොසය ජනෙොරි 26 ෙැනි දින ක ොළඹ දී අෙසන්  රන ලදී. 

 

ජනෙොරි 19 සිට 26 ෙැනි දින ද්යක්සෙො  ොලකේ ක ොළඹ දී, ත්රිකුණොමලකේ හො මුල්ලිකුලම් හි ශ්රී 

ලං ො නොවි  හමුද්යො (SLN)  ඳවුරුෙල දී, සහ ල දිේ මුහුකද් දී CARAT/MAREX ශ්රී ලං ො 

අභ්යොසය පෙත්ෙන ලදී. මොනුෂීය ආධොර සහ ආපද්යො සහන ලබොදීකම් (HADR) ප්රවීණත්ෙය 

ෙේධනය කිරීම සහ  ලොපකේ පෙතින කපොදු සමුද්රීය ආරක්සෂණ අභිකයෝග සම්බන්ධකයන් 

කමම අභ්යොස හරහො අෙධොනය කයොමු රන ලදී.   

 

"කසෞභ්ොගය සඳහො සමුදුර මත යැකපන සුළුබෙක්ස ඇති කිරීමට, සහ සියළුම ්වෙරී 

රොජයයන්ට සොම ොමීෙ එකිකන ො සමගින් අන්තේියො  ළහැකි හො නීති-පොද්ය  වූ 

පිළිකෙළ ට සහභ්ොගිවීමට හැකි කලෝ යක්ස පිළිබඳෙ කපොදු ද්යැක්සමක්ස ඇති රගැනීමට සමුද්රය 

සමගින් අපට ඇති මූල සම්බන්ධතොෙය කේතු වී තිකබනෙො," එ.ජ. 7ෙැනි බලඇණිකේ උප 

අණකද්යන නිලධොරී, රියේ අද්ිරොල් කජෝකීන් කේ. මොේින් ඩි පිනිකයෝ මහතො සඳහන් 

 කේය. " කම් අභ්යොසය සහ එය සැබෑ  රගැනීමට උප ොරී වූ සියළුකද්යනො, ඒ කපොදු ද්යැක්සම 

යථොේථයක්ස  රගැනීමට එක්සසත් ජනපද්යකේ සහ ශ්රී ලං ොකේ  ැපවීම සඳහො සොක්සි ෙනෙො." 

 

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 පන්ිකේ උභයජීවී ප්රවොහන තටො ොංගන USS Anchorage (LPD 23) යොත්රොව 

මුහුකේදී හමු විය. කෙෙ වසකේ අභයොසයට ජපොන සමුද්රීය ස්වයං ආරක්ෂ  බල ොය සහ 

ෙොලදිවයිකන් ජොි  ආරක්ෂ  බල ොය කමන්ම ශ්රී ලං ො ගුෙන් හමුද්යොෙ ද්ය ඇතුළත් විය.  
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HADR පුහුණුෙ සඳහො, එ.ජ. නොවි  හමුද්යොකේ කගොඩබෑකම් යොත්රො කද්ය කින් භ්ට පිරි්, 

බඩුභ්ොණ්ඩ සහ ෙොහන මුල්ලිකුලම් කෙරළ ප්රකද්ශයට කගොඩබොන ලදී. ඉන් අනතුරුෙ සිදු ළ 

අභ්යොස හරහො, ආපද්යො පරිසරය ට සමොන ආ ොරකයන් සැ සූ ආභ්ොසනයක්ස තුළ 

එකිකන  සමගින් සම්බන්ී රණය සහ සන්නිකේද්යනය  රන්නට හවුල් රුෙන්ට ඇති 

හැකියොෙ පරීක්සෂො  ර බැලීම හො ෙැඩි දියුණු කිරීම සිදු රන ලදී.  

  

"කම් අභ්යොසය මුළුල්කල් ඔවුන් ද්යැක්සවූ  ැපවීම සහ උනන්දුෙ කෙනුකෙන් සහභ්ොගි වූ 

හැමකද්යනො කෙත මොකේ ්තුතිය පල  රනෙො, එකමන්ම, අකේක්සිත මට්ටමටත් ෙඩො ඉහළින් 

කමම අභ්යොසය සම්ූේණ කිරීම සඳහො පසුගිය දින කිහිපකේ ඔවුන් ද්යැරූ කෙකහස සහ 

කපන්නුම්  ළ ෙෘත්ීයකේදීත්ෙය මො සැබවින්ම අගය  රනෙො," යනුකෙන් ශ්රී ලං ො නොවි  

හමුද්යොපති ෙයි් අද්ිරොල් ප්රියන්ත කපකේරො මහතො පැෙසීය. "අප කපොදුකේ උනන්දුෙ ද්යක්සෙන 

 රුණු සම්බන්ධකයන් ඵලද්යොයී කලස ආමන්ත්රණය කිරීමට අප විසින් පෙත්ෙොකගන යන 

ශක්සතිමත් සම්බන්ධතොෙය කපෝෂණය කිරීම සඳහො ශ්රී ලං ොෙ, එක්සසත් ජනපද්යය, ජපොනය 

සහ මොලදිෙයින් අතර ඇති කම් කහොඳ සබඳතොෙය අනොගතකේ දී ප්රගතිශීලී කලස ඉදිරියටම 

යනු ඇතැයි මො ප්රොේථනො  රනෙො.”   

 ණ්ඩොයම් උපොයමොේග, චොරි ො, යොත්රොෙලට කගොඩෙැදීම, කසවුම් සිදුකිරීම, සහ අල්ලොගැනීම 

(VBSS), මුහුකේදී නැවත පිරවීකේ ප්රකේශ,  හමුද්යොමය නිරීක්සෂණ, සහ තුෙක්සකු අභ්යොස ඊට 

අමතරෙ සිදු ළ අභ්යොස විය.  Anchorage කනෞ ොෙ මත වූ කහලික ොේටේ යොනො VBBS 

අභ්යොස, සහ මුහුදු අදියරට සම්බන්ධ වූ ශ්රී ලං ො නවි  හමුද්යොකේ කනෞ ොකෙන් 

 ොේයමණ්ඩලය සහ ද්රෙය නැේගත කිරීම සහ කගොඩබෑම සොේථ ෙ සිදු  රන ලදී.  

කගොඩබිම් අදියකේ දී සිදුවූ විකේෂ සිදුවීම් අතරට ශ්රී ලං ොකේ එ.ජ. තොනොපති ජුලී චංේ 

මහත්ිය ශ්රී ලොංකි  සහ එක්සසත් ජනපද්ය හමුද්යො සොමොජි යින් සමගින්  ොන්තොෙන්, සොමය 

සහ ආරක්සෂොෙ පිළිබඳෙ පැෙැත්වූ ෙටකම්ස සො ච්ඡොෙ, කද්යරකට් නොවි  හමුද්යො තූේයෙොද්ය  

 ණ්ඩොයම් පැෙැත්වූ ප්රසිද්ධ ප්රසංග, ක්රීඩො දිනයක්ස, සහ ප්රජො ක්ෙො ියො ොර ම් මොලොෙක්ස 

ඇතුළත් විය. 

" කමම ප්ෙන CARAT/MAREX ශ්රී ලං ො අභ්යොසය අේථොකේ අප කද්යරටට ද්යැනුම හුෙමොරු 

 රගැනීමටත්, ඉන් අනතුරුෙ ප්රොකයෝගි ෙ ියොකේ කයද්යවීමටත් හැකියොෙ ලැබුණො," 

යනුකෙන් Battalion Landing Team 2/4, 13th MEU අණකද්යන නිලධොරී ලුතිනන්  ේනල් ජැරඩ් 

කරඩින්ජේ මහතො සඳහන්  කේය. "එක් කිරීකමන් අපකේ කුසලතො ඔේ නංෙොගැනීමටත්, 

අන්තේ ියො ොරීත්ෙය ෙැඩිදියුණු  රගැනීමටත්, නිද්යහ් හො විෙෘත ඉන්දු-ශොන්ති ර 

 ලොපයක්ස සඳහො අපට ඇති කපොදු ද්යැක්සම  රො යෑමට එක්සෙ ෙැඩ කිරීමටත් අපට හැකි වූෙො." 

කිිදීම හො දියයට ඉදිකිරීම්, වෙද්යය සහය, සහ සමුද්ර බලසීමො පිළිබඳ ද්යැනුෙත්භ්ොෙය ෙැනි 

ගැටළු සම්බන්ධකයන් එම විෂයයන්හි ප්රවීණයින් විසින් පැෙැත්වූ ද්යැනුම හුෙමොරු කගොඩබිම් 

අදියකේ පුහුණුෙට ඇතුළත් විය. අෙතරව සහභොගි වූ එක්සත් ජනපද නිලධොරීන් සහ යොත්රො  

අතරට එ.ජ. 7වැනි බලඇණිකේ P-8A කපොසයිඩන් යොත්රොවක් සහ  ොේයෙණ්ඩලය සහ (CTF) 

72, CTF 73, CTF 76/3, Destroyer Squadron (DESRON) 7, සහ Amphibious Squadron 7 ඇතුළත් 

කේ. 



"කගොඩබිකම් දී සහ සයුකේ දී CARAT අභ්යොසකේ සොේථ ත්ෙය 75 ෙසර  එ.ජ.-ශ්රී ලං ො ශ්රී 

ලං ො ද්වීපොේශවීය සබඳතොෙල ගැඹුර සඳහො සොක්සියක්ස ෙනෙො," යනුකෙන් චංේ 

තොනොපතිතුිය සඳහන්  ළොය. "කම් හවුල් ොරීත්ෙය තෙදුරටත් කගොඩනැංවීමටත්  ලොපකේ 

ආරක්සෂොෙ සහ කසෞභ්ොගය ඉදිරියට කගනයොමටත් අප බලොකපොකරොත්තුකෙන් සිිනෙො." 

CARAT/MAREX Sri Lanka යනු  ලොපීය ආරක්ෂ  සහකයෝගීතොව ප්රවේධනය කිරීෙ, සමුද්රීය 

හවුල් ොරිත්වයන් පවත්වොකගන යොෙ සහ ශක්ිෙත් කිරීෙ සහ සමුද්රීය අන්තේ 

ක්රියො ොරීත්වය වැඩිදියුණු කිරීෙ සඳහො ශ්රී ලං ොව සහ එක්සත් ජනපදය අතර සැලසුේ  ළ 

ේවිපොේවවි  අභයොසයකි. 

එහි 28 වන වසර තුළ, CARAT අභයොස ෙොලොව බහුජොි  අභයොස වලින් සෙන්විත වූ අතර, 

ඉන්ු- ශොන්ි ර  ලොපකේ සොේප්රදොයි  සහ සොේප්රදොයි  කනොවන සමුද්ර ආරක්ෂණ 

අභිකයෝගවලට ප්රිචොර වශකයන් එක්ව ක්රියො කිරීෙටත් එක්සත් ජනපද සහ හවුල් ොර 

නොවි  හමුදොවල හැකියොවන් වැඩි දියුණු කිරීෙ සඳහොත් නිේෙොණය  ර තිබුණි. 

 

 

 


