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යුඑස්එස් කකාම්ස්කටාක් (USS Comstock) ශ්රී ලංකාකද  
මානුෂිය ආධාර පුහුණු වෘැඩසටහනකට සහභාගී කවෘයි. 

 
කකාළඹ, අකේල් 1: ශ්රී ලංකා නාවික හදාදාවෘ හා මැරීන් බලඇණි සමග සතියක් පුරා පැවෘති හුවෘමාරු 
වෘැඩසටහන්වෘලින් පසුවෘ යූඑස්එස් කකාම්ස්කටාක් (USS Comstock) කනෞකාවෘ අද දිවෘයිකනක් පිටත්වෘ ගිකේය. 
කමම අභයාසවෘල අ අවෘධානය කයාදා කරන ලද්කද් මාෂිෂිය ආධාර, වෘයසන සහන කටයුතු හා වවෘා 
සම්බන්ධීකරණය පිලිබඳවෘයි. කමය පසුගිය මාස 12 තුළ එක්සත් ජනපද නාවිකයන් හා මැරීන් භටයන්  හා 
ශ්රී ලාංක ක භටයන් අතර පැවෘති තුන්කවෘිව හදාදාකවෘන් හදාදාවෘට  හුවෘමාරු වෘැඩසටහනයි. 

කම් සම්බන්ධකයන් අදහස් පළ කළ යූඑස්එස් කකාම්ස්කටාක් කනෞකාකද  අණකදන ිවලධාරී බ්රැඩ්ලිලි කකාකලි  
ක යා සිිකේ “අපි බලාකපාකරාත්තු වෘන්කන් අතීත සාර්ථකත්වෘයන් මත කගාඩ නගමින්  කලාපීය ආරක්ෂාවෘ 
හා මානුෂිය ආධාර සම්බන්ධකයන් කහාඳ නාවික භාවිතයන් හුවෘමාරු කර ගැනීමත්. කමවෘැිව ද්වි පාර්ශවික  
කටයුතුවෘලට  අප්තිමත් අනාගතයක් සහතික ක රීමත්“ බවෘයි. 

ශ්රී ලංකාකද  එක්සත් ජනපද තානාපති අතුල් කකෂාප් කපන්වෘා දුන්කන් “අකප් වෘර්ධනය වෘන හදාදාකවෘන් 
හදාදාවෘට  සහකයෝගය පිළිබිඹු කරන්කන් ප්රතිසන්ධානය හා යුක්තිය සම්බන්ධකයන් ශ්රී ලංකාවෘ කපන්වෘා ඇති 
ප්රගතියයි. ශ්රී ලාංක ක ජනතාවෘට හා ජාතයන්තර ප්රජාවෘට   අ ඇති කපාකරාන්දු ටු  ක රීකමන් ශ්රී ලංකාවෘ 
දිගටම ප්රගතියක් කපන්වෘන විට  අකප් හදාදා අතර වෘැිදදුර සහකයෝගීතාකද පදනම එය වෘනු ඇතී“ බවෘයි. 

කමම හුවෘමාරු අභයාසය සඳහා දළ වෘශකයන්  එක්සත් ජනපද නාවිකයන් හා මැරීන් භටයන් 325ක් පමණ 
ශ්රි ලංකා නාවික හා මැරීන් භටයන් 175 කදකනක් සමග එක් වූහ. ජීවිත කේරාගැනීකම් ක්රම, ආරක්ෂක 
කණ්ඩායම් කමකහයුම්,  මාෂිෂීය ආධාර  හා වෘයසන සහන පුහුණුවෘ හා දියකගාඩ වෘාහන පුහුණුවෘ ඇතුළු  
නවෘතම උපකරණ හා උපක්රම, කමම කනෞකාකද අ එක්සත් ජනපද මැරීන් භටයන්  ශ්රී ලාංක ක මැරීන් 
බලඇණිවෘලට හඳුන්වෘා දුන්කන්ය. 

කමම සංචාරය තුළ අ යූඑස්එස්  කකාම්ස්කටාක්හි නාවිකයන් හා මැරීන් භටයන් කමන්ම  11වෘැිව මැරීන් 
විකේෂ වකකකේ (MEU) භටයන්ට  ශ්රී ලංකාකද අගනා සංස්කතතික ස්ථාන දැක බලා ගැනීමටද හැක  විය. 
කමයට අමතරවෘ හදාදා භටයන් එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලකේ සාමාජිකයන් සමග  එක්වෘ  
රත්මලාකන් අඳ හා බිහිරි පාසලට ක්රීඩා භාණ්ඩ ලබා දුන් අතර ළමයින්කේ ිවදන ශාලා ප්රතිසංස්කරණය 
ක රීමට පරිතයගයක් ද කකළෝය. 

“කමම පාසකල් ශ්රවෘණ ආබාධ සහිත ළමයින්ට උපකාර කරමින් දින ක පයක් ගත කළ සියු  නාවික හා 
මැරීන් භටයන්ට අපි කතතඥ කවෘදා“යි තානාපති කකෂාප් ප්රකාශ කකයය. 

මැක න් දූපකත් දියකගාඩ සූදානම් කණ්ඩායමට පවෘරා ඇති යුඑස්එස් කකාම්ස්කටාක් කනෞකාවෘ, 11වෘැිව මැරීන් 
විකේෂ එකකකේ භටයන් සමග  එක්සත් ජනපද 7වෘැිව හා 5වෘැිව කස්නාංකවෘල වෘගකීම යටකත් ඇති 
ප්රකද්ශවෘල කස්වෘා කටයුතුවෘල ිවරතීමමට ිවයමිතය.   
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