
 
 

  

  
 

ශ්රී ලංකා ස ලංවා්ධන බ ලං  ඳුම් ර ලංනිකුත් ලංකිරීම ලං

ශ්රී ලංකා ර ලංය ව ලංනුවෙනු, ශ ලංශ්රී ලංකා ර ලං බ ලංංකාව ු ලංසින්,  ලංබව ලං රන්  ලංක, ්,  ලං්, ් බ ලංංකාව  ලං් බපණ ලං්වෙපර්ව ලං

( ) ලං ස ග ලං ්යඟ රරී ලං කාසු ලං ්කබීම් ලං තුලි,  ලං තීයණව ලං වූ ලං ආ, ති  ලං නපොලී ලං ්වෙපරති ව,  ලං සහි් ලං එක්සත් ලං

 නපද ලංන්ොක බ ලංමිලිවන ලං60 ලං  ලංප්ර රණවක් ලංුසය ලං  ලං  ලංංකඳුම් යුලි,  ලංසුදුසු ම් ලංකද ලංආනවෝ  යි, ට ලංඉදිරිපත් ලං

 යන ලංකදී. ලං ලං 

 
න   ලංනිව තුු ලං2012 ලංසකප්්කම්ං බ  ස ලං10 ලංන්ට ලං17 ලංදක්ුර ලංසිුෘ්ු ලංතිබූ ලං්්ය ලං2012 ලංසකප්්කම්ං බ 24 ලංුකනි ලංදින ලං

නගවීම් ලං ළ ලංයුතු ලංනේ. ලං ලංශ්රී ලංකා රු ලංුතුළ් ලංරිවරත්   ලංනේශීව ලංබර ලංසිනේශීව ලංුරණි  ලංංකාව  ලංනු, නේන්ව ලංසඳබර ලං

කාසු ලං ඉදිරිපත් ලං යවෙ ලංකකබිණි. ලං  ලං ඉදිරිපත් ලං ළ ලං ප්ර රණව ලංන ,  ලංනදුණණව  ලං්ධි ලං දරව ත්ුවක් ලංකංර ලංගනිමි,  ලං ලං

එක්සත් ලං නපද ලංන්ොක බ ලංමිලිවන ලං121.05 ලං  ලංකාසු ලංකකබී ලංතිබුණි. ලං  ලංආනවෝ  ව, නග,  ලංකකබුණු ලංඉබළ ලංප්රතිාරය ලං

සකකකිල්කට ලංගනිමි,  ලංඑක්සත් ලං නපද ලංන්ොක බ ලංමිලිවන ලං121.05 ලං  ලංමුළු ලංප්ර රණව  ලංුසය ලං  ලංකි,  ලං ල්පිනයන ලං

ංකඳුම් යුලි,  ලංබව ලං රන්  ලංක, ්,  ලං්, ් බ ලංංකාව  ලං් බපණ ලං්වෙපරති ව ලංසබ ලංනුනළඳනපොක ලං ගි,  ලංතීයණව ලංවූ ලං

නපොලී ලං්වෙපරති ව ලංවූ ලංපරද රා  ලං400 ලං ශ ලංංය ලං්කබූ ලංසර රනය ලංආ, ති වක් ලංවටනත් ලංපිළිගකනී ට ලංය ව ලංතීයණව ලං

 යන ලං කදී. ලං  ලං ්ද ලං දින ලං එක්සත් ලං  නපද ලං න්ොක බ ලං සඳබර ලං ුන ලං බව ලං  රන්  ලං ක, ්,  ලං ්, ් බ ලං ංකාව  ලං ් බපණ ලං

්වෙපරති ව ලංන්වවට ලං0.67 ලංක් ලංනේ.  මිට ලංනපය ලංනිව ත් ලං යන ලංකද ලංුසය ලං  ලංකි,  ලං ල්පිනයන ලංංකඳුම් ය ලංනිව තුනේ ලං
නපොලී ලං්වෙපරති ව ලංවූ ලංපරද රා  ලං410 ලංබර ලංසසඳන ලංසිට ලංන ුය ලංනිව තුුශ ලංු්ර ලං්ඩු ලංආ, ති වක් ලංසහි්ු ලංනිව ත් ලං

කිරී ට ලංය වට ලංබකකි ලංසිව. ලං 

 
න   ලංශ්රී ලංකා ර ලංසාු බධන ලංංකඳුම් ය ලංනිව තුු ලං1957 ලං්ා  ලං29 ලංදයන ලංසිනේශ ලංණව ලංපනනත් ලං2(්) ලංබර ලං2 ලං(ු) ලංුග, ති ලං

වටනත් ලංනිව ත් ලංන රින. 

 
ශ්රී ලං කා ර ලං සාු බධන ලං ංකඳුම් ය ලං පිටස,  ලං  ය ලං භරය ලං දීන ,  ලං සබ ලං එව ලං ශ්රී ලං කා ර ලං  බ ලං ංකාව නේ ලං යර ය ලං ණව ලං      
්ධි රරී ලං නු් ලං ලිවරපදිාචි ලං කිරීන ,  ලං පකුරී  ලං න්දු ලං  ළ ලං බකකිව. ලං  සුදුසු ම් ලං කත් ලං ආනවෝ  යි, ට ලං ේසිතීයි  ලං
නුනළඳනපොනකහි ලං දී ලංශ්රී ලංකා ර ලං බ ලංංකාව ු ලංසින්,  ලංපත් ලං යන ලංකද ලංංකවකත් ලංනිනවෝතය්යි,  ලං ගි,  ලංශ්රී ලංකා ර ලං

සාු බධන ලංංකඳුම් ය ලංමිකදී ලංග් ලංබකකිව. ලං 
 

යර ය ලංණව ලංනදපර බ්නම්, තුු 
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