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පුවත්පත් නික�දනය

මිත්ර ශක්ති   - VI VI VI   ඒ�ාබද්ධ යුධ අභ්යාසය සඳහා ඉන්දීය හමුදා සාමාජි�යන්  
පැමික-

ශ්රී ලං�ා හමුදාව සහ ඉන්දීය හමුදාව අතර  මිත්ර  ශක්ති VI VI ඒ�ාබද්ධ යුධ අභ් 
යාසය 2019  VI මාර්තු 26  VI වන දින සිට අකප ් ර්්ල් 08  VI වනදා දක්වා දියතලාක�දී
පැවැත්ක�.  VI කමම යුධ අභ්යාසය එක් වසර�දී ඉන්දියාක�ද ඊළග වසකර්දී ශ ් රී
ලං�ාක�ද පැවැත්කවන වාර්ෂි� වැඩසටහනකි.  VI මිත්ර ශක්ති -  VI V  VI ඒ�ාබද්ධ යුධ
අභ්යාසය  ඉන්දියාක� පූකන් හිදී පැවැති අතර  ඒ  සඳහා  ශ ් රී ලං�ා  හමුදා
සාමාජි�යන් 120  VI කදකනකු සහභාගී විය .  VI කමවර කදසතියක් පුරා පැවැත්කවන
ඒ�ාබද්ධ යුධ අභ්යාසය සඳහා හමුදා නිලධාරීන් 11  VI කදකනකු ඇතුළු ඉන්දීය
හමුදා  නිලධාරීන් 120  VI කදකනකු 2019  VI මාර්තු 25  VI වන දින ඉන්දීය  ගුවන්
හමුදාක�  IL-76  VI ප ් රවාහන ගුවන්යානකයන් බ-ඩාරනාය� ජාත්යන්තර ගුවන්
කතාටුපළින් ශ ් රී ලං�ාවට පැමිණියහ .  VI මිත ් ර ශක්ති යුධ අභ්යාසය �ලාපය තුළ
පැවැත්කවන  විශාලතම  ද්විපාර්ශවීය  හමුදාමය  අභ්යාසයක් ක� .  VI පසුගිය  අභ් 
යාසයන්හි සාර්ථ�ත්වය සැලකිල්ලට කගන මිත ් ර ශක්ති යුධ අභ්යාසය මෑත�දී
මූලි� මට්ටකT සිට සියලු අංශ ආවරණය වන අභ්යාසයක් දක්වා වැඩි දියුණු
�ර ඇත. VI 

කද රකටහි නාවි� හමුදාවන් අතර අකන්යාන්ය විශ්වාසය සහ කතාරතුරු තාක්ෂණ
සහ සන්නික�දන �ටයුතු ශක්තිමත් කිරීම සහ වෘත්තීය කගෞරවය , VI කපෞද්ගලි�
බැඳීT සහ පුළුල් පුහුණු � ් රියා�ාර�T මත පදනT වූ සුහද සTබන්ධතාවයක්
කගාඩනැගීමට අවස්ථාව සලසා දීම කමම අභ්යාසකයහි මූලි� අරමුණු අතර ක�.
අන්තර් රාජ්ය ත ් රස්තවාදයට  සාර්ථ�ව  මුහුණ  දීම , VI ඒ�ාබද්ධ  යුකධා්පාය
කමකහයුT � ් රියාත්ම� කිරීම සහ සටන් කුසලතා වර්ධනය �රගැනීම යනාදියට
කමම අභ්යාසය උප�ාරී වනු ඇත .  VI එකිකන�ාකe අත්දැකීT කබදාහදා ගැනීමටද
කදරකටහි හමුදාවන් විසින් අනුගමනය  �රන  � ් රියාදාමයන් පිළිබඳව
අවකබා්ධයක් ලබා ගැනීමටද කමම අභ්යාසය මනා ක�දි�ාවක් වනු ඇත .  VI ත ් 
රස්තවාදී ව්යසනය සහ අකනකුත් කපාදු තර්ජනයන්ට එකරහිව සාර්ථ�ව සටන්
කිරීම සඳහා සහකයා්ගීතාවය වර්ධනය �ර ගැනීමට ඉන්දියාව සහ ශ ් රී ලං�ාව
දක්වන උනන්දුව කමම අභ්යාසය මගින් පිළිඹිබු ක�කර් .  VI කමම වසකර්දී අභ් 
යාසකk වපසරිය සැලකිය යුතු කලස පුළුල් �ර ඇති අතර මූලි� මට්ටකT



වැඩසටහන් වලට අමතරව �ාලතුවක්කු , VI ඉංජිකන්රු, VI සංඥා, VI වෛවද්ය සහ විකශ්ෂ
යන බල�ායන්කe සාමාජි�යන්ද කමම අභ්යාසය සඳහා සහභාගී වනු ඇත. VI 

කමම අභ්යාසය දියතලාක�දී පැවැත්කවන අතර ශ ් රී ලං�ා හමුදාක� ගැමුණු
බල�ායද  ශ ් රී ලං�ා  හමුදාක� �ාලතුවක්කු , VI ඉංජිකන්රු සහ  සංඥා වැනි
බල�ායන්ද  කT සඳහා  සහභාගී වනු ඇත .  VI  VI කමම  අභ්යාසය  කද්ශන  සහ
ඉදිරිපත්කිරීT, VI කුඩා  �-ඩායT උපාය  මාර්ගි�  කමකහයුT , VI සන්නික�දන
සහකයා්ගීතාවය, VI කවඩිතැබීකT පුහුණු සහ මානුෂීය ආධාර සහ ආපදා සහන
කමකහයුT යනාදිකයන් සමන්විත වනු ඇත.

කදරකටහිම  හමුදා  සාමාජි�යන්ට  එකිකන�ාකගන් ඉකගන  ගැනීමටද  කපාදු
වටිනා�T තවදුරටත් තහවුරු �රගැනීමටද මිත ් ර සබඳතා කගාඩනගා ගැනීමටද
අවස්ථාවන් හිමි�ර කදන � ් රීඩා සහ සංස්�ෘති� වැඩහටහන්ද කමම අභ්යාසය
තුළට ඇතුළත් �ර ඇත.
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2019 VI මාර්තු 26
ක�ා ළඹ 


