
 
 

  

  

 
ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ   ලං 

ශ්රී ලංකා ම ලංා මආ ලං්ථික   ලං්ත  ලං- ලං2012 ලංප්ර මනය  

සාබක/ ් ළ ලංබම ලංඉාග්රිස ලං ටපත ලංඅ කවි  ලංාඳබම ලංනිවේත ලං  ොට ලංඇ  

 
ශ්රී ලංකා ම ලං   ලංබ ාකුව, ලංඑහි ලංඅලුත් ලං  ලංදත්ත ලංප්ර මනය  ලංවය ලංශ්රී ලංකා ම ලංා මආ ලං්ථික  ලං

දත්ත ලං2012 ලංද න් ලංනිකුත් ලං ර ලංඇත. ලං ලංම   ලංදත්ත ලංප්ර මනය  ලංඑ  ලංප්ර මනය ලං මකමම  ලං35 ලං

ව නි ලංමවළු  ලංම . ලං ලංප සුමවන් ලංමෙය ලං ම ලං  කි ලංඅයුරින් ලංම   ලංප්ර මනය  ලංා ා  ලංම    ලං

ඇති ලං අතර ලං එහි ලං ාාඛ්යම ලං ා  න් ලං කක ස ලං ා  ලං ප ප ලං ා  න් ලං 12 ස ලං අගාව ව ලං ඇත. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ශ්රී ලං කා මම  ලං ා මආ ලං ්ථික  ලං තත්ත්ව , ලං  මයව ලං ාම්පත් ලං මත රතුරු, ලං ආමති  ලං ගිණුම්, ලං

 ෘෂි ථි  , ලං  ථි මන්ත, ලං ්ථික  ලං ා  ලං ා මආ ලං  ටිතක ලං ප සු ම්, ලං මික ලං ා  ලං ව ටුප්, ලං

විමේන ලංමව ලංළඳම  ලංා  ලංාාචාමර  ලං ථි මන්ත , ලංවිමේීය  ලංූලකය, ලං රමආය ලංූලකය ලං  යුතු ලං

ා  ලංූලකය ලංඅාන න්හි ලංයවත  ලංදත්ත ලංම හි ලංඇතුකත් ලංම . ලං  ලං2011 ලංවාර ලංාඳ ම ලංපළමත් ලං

දළ ලං මේශි  ලං නිෂ පමදිත ලං (ප.ද.මේ.නි.) ලං ාාඛ්යමති ලං ද ලං ම   ලං ප්ර මනයම හි ලං ද සවම ලං ඇත. ලං ලං

එම න් , ලං ර වල් ලං කිහිප  , ලං විමනේෂම න් ලං   ලං දකුණු ලං ්සි ම ලං  කමපී  ලං ර වක ලං ා  ලං

අග්නිදිෙ ලං්සි ම ලං කමපී  ලංර වක ලංා මආ ලං්ථික , ලංවිචාකය න් ලංිළිබබඳව ලංූ  ලංදත්ත න් ලං

ා ෙ ලංාාාන්දයමත්  ව ලංඉදිරිපත් ලං ර ලංඇත. 

 

ාාඛ්යමය ලංමදපමථිතමම්න්තුව 
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 මලීය ලංව දෙත්  කින් ලංයුතු ලංූ  ලංද ලංපුළුල් ලංපරමා  ස ලං්වරණ  ලංවය ලංපරිදි ලංූ  ලංද ලංා මආ ලං

්ථික  ලං දත්ත ලං ම   ලං ප්ර මනයම  ලං ාමරමාන ලං  ර ලං ඇති ලං බ වින් ලං එ  ලං ප්රතිපත්ති ලං

ාම්පමද  න් , ලං පථිම ෂ  න් , ලං නමා ත්රකමීනන් , ලං වෘත්ති  න් , ලං සිසුන්  ලං ා  ලං

ාම මයය ලංආයතමව  ලංඉතම ලංප්රම ජආයවත් ලංවු  ලංඇත. 

 

ම   ලං ප්ර මනයම  ලං සිා ක/මද ළ ලං ිළ පත  ලං මික ලං රු.30/- ස ලං වය ලං අතර, ලං ඉාග්රිසි ලං

ිළ පත  ලං මික ලං රු.100/- ස ලං ම . ලං  ලං ම   ලං ප්ර මනය , ලං රමආගිරිම  ලං ශ්රී ලං ආ වථිපයපුර ලං

 මවමත් ලං අා  ලං 5ක ලං හි ලං ිළහිටි ලං ශ්රී ලං කා ම ලං    ලං බ ාකුම  ලං බ ාකු ලං වි ප ලං ිළම මාේ ලං අමකවි ලං

 වුළුමවන් ලංම ජ ලංශ්රී ලංකා ම ලං   ලංබ ාකුම  ලං මතර, ලං මතමල්, ලංඅු රමපපුර, ලංරීකුණම ක  ලං

ා  ලං මපයම  ලංිළහිටි ලංපළමත් ලං මථි මකවලින් ලංම ජ ලංදිවයිමන් ලංප්රපමය ලංමප ත් ල්වලින් ලං

ම ජ ලංමිකදී ලංෙත ලං  කි .

 


