
 
 

  

  
 

ශ්රී ලංකා ම ලං  බ ලංංකාව ව ලංසින් ද්රවීලකාම ලං ැකළුවවකළ ලංුහුණ  ලංෙන  ලංංකත්රකමී  ලංුහන්  ලංම මැ්  ලංමහබම ලං
ුහකය ලංධාම  ලංවකසමළබ ්  ලංබුන්වම ලංී  
 
 

ුහකය ලංත්ධාියෙ  ලංමථාමිතාමව  ලංතව්වවම ලංැකීම  ලංමබ ලංූලකය ලංත්ධාිය  ලංිළිබංහ ලං බන  ලංසි්ථවමම  ලං ාවමීම  ලං
මහබම ලං ද්රවීලකාම ලං ැකළුවවකළ ලං ුහුණ  ලං ෙන  ලං ංකත්රකමී  ලං ුහන්  ලං ම මැ්  ලං මහබම ලං ද්රවීලකාම ලං ධාම   ලං
වකසමළබ ්  ලංක්රි ම්ව   ලංරීමට ළ ලංරි ලංකා ම ලං බ ලංංකාව ව ලංසින් ලංරණ    ලං   ලං.ාම ලංෙ   ලංවකසමළබ  ලං
 ගි් ලංඑ  ලංුහන්  ලංම මැ්  ලංප්රියවයුබැා ලංරීමට ළ ලංමබ ලංවයමතමක   ලං ළතු ප ලංළුුව්  ලංරීක  ළ ලංධාම  ලංෙ ෙ ම ලං
ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව ව ලංසින් ලංානමක ලංඑ්  ලංඑ්  ලංුහන්  ලංම මැේ  ලංද්රවීලකාම ලංා්වව  ලංාාය    ලංරීමටෙ ් ලං
තසුව ලංශ්රී ලංකා ම ලංාක්ත ප ලං ්    ලංා ුහනක ලං ළේව ලංද්රවීලකාම ලංධාම  ලංකංමී  ලංෙ  ගි් ලංනු  ලංෙ ෙ ම 
 

ෙ   ලංද්රවිලකාම ලංධාම  ලංවකසමළබ ළ ලංම ැමීවව ලංශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව ව ලංසින් ලංානමක ලංුහන්  ලංම මැේ  ලං
නක ළ ලං නටි  ලං ෙ ොළමථ ලං හිමි රුව්ළ ලං එ  ලං ුහන්  ලං ම මැ ළ ලං  ව ලං ප්රමග්ධනා   ලං කංමී ළ ලං ෙබ  ලං
උතම  ම ගි  ලං ධෙ  න ෙ ව  ලං  ගි් ලං ානමක ලං ුහන්  ලං ම මැේ  ලං ෙ ොළමථ ලං මහබම ලං ාලුිය් ලං ප්රමග්ධනා  ලං
ධෙ  න  ්  ලංනු  ලංරීමට ළ ලංෙබ  ලංාව්ය ලංව  ලංාවමථාමවකී ලංඑ  ලංුහන්  ලංම මැේ  ලංාක්ත්ව රුව්ළන ලං
ඔවු්ෙග්ධන ලංාක්ත පවක ලංෙ ොළම්  ලංුහන්  ලංම මැේ  ලංමම ම ය ලංෙ ොළමථ ලංංවළ ලංතක ව ා   ලංරීමට ළ ලංෙබ  ලං
සිාම  ලං ක ලංබකරී ම 
 

ද්රවීලකාම ලංධාම  ලංවකසමළබ  ලං ළේව ලංධාම  ලංංකමෙතොෙ ෝව ප ලංව  ලංුහන්  ලංම මැ ්  ලං  ලංමහබම ලංිළිබැා ලං
බකරී ලං වයමතම  ලං ප්රියවයුබැා ලං රීමටේ  ලං මකකකමථ ්  ලං ශ්රී ලං කා ම ලං  බ ලං ංකාව වළ ලං ිරික ත්ව ලං  ක ලං තු ප ලං ාා   ලං
ානුං්ධධිා ලංම මැ් වකළ ලං   ලංකංමරි  ලංවකනි ලංම් ං්ධිා ලංතම ්ව ලං ් ලංම ඟ ලංනු  ලං    ලංැණුෙනනුවක ලං
සී ම ලං රීමට්   ලං ාාය්   ලං  ්ඩසක  ලං බම ලං ප්රාම  ලං  ම  ම    ලං නිකාමමට්ෙග්ධන ලං වකුප්  ලං බම ලං ාෙ ව ්ව ලං
ී  මවක ලං සී ම ලං රීමට්   ලං තක තමක  ලං සි න්  ලං ාඩු ලං රීක ්   ලං ිළිබැා ලං බකරී ලං .ත   ් ලං කංමී  ලං මබ ලං
ප්රියවයුබැා ලං රීමටේ  ලං මකකකමථේ  ලං ප්රැිය  ලං ිළිබංහව ලං ශ්රී ලං කා ම ලං  බ ලං ංකාව වළ ලං වම ාම ලං රීමට  ලං   මරි ලං
ෙ ෝේධන ලංමබ ලංනි   ්න ලංමකිළක   ලංතු ප ලංෙේම ලං ලං 
 

ිබා ලංමහබ් ලංද්රවීලකාම ලංධාම  ලංවකසමළබ  ලංවබම  ලංක්රි ම්ව   ලංරීමට ළ ලං ළතු ප ලංමකමම ලං.ාම ලං 
 

nexl= fkdjk uQ,H wdh;k wëCIK fomd¾;fïka;=j 
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