
 
 

  

  

 
ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ   ලං 

ශ්රී ලංකා ම ලංා මආ ලං්ථික   ලං්ත  ලං- ලං2013 ලංප්ර මනය  
සාබක/ ් ළ ලංබම ලංඉාග්රිස ලං ටපත ලංඅ කවි  ලංාඳබම ලංනිවේත ලං  ොට ලංඇ  

 
ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේව, ලංශ්රී ලංකා ම ලංා මආ ලං්ථික   ලං්ත  ලං2013 ලංප්ර මනය   ලං3  ලං වනි ලං

 වළු  ලං්කන් ලංනිවේත ලං ර ලංඇ . ලං ලංපබසු වන් ලං ෙය ලං ම ලංබකකි ලංඅයුරින් ලං    ලංප්ර මනය  ලං

ා ා් ලං  ොට ලංඇති ලංඅ ර ලංඑහි ලංාාඛ්යම ලංාටබන් ලං  ක් ලංාබ ලංරූප ලංාටබන් ලං12ක් ලංඅඩාගුව ලං

ඇ . ලං  ලං ශ්රී ලං කා ම   ලං ා මආ ලං ්ථික   ලං  තතව , ලං  මයව ලං ාම්පත ලං   ොරතුරු, ලං ආමති  ලං

ගිණුම්, ලං  ෘෂි ථි  , ලං  ථි මන් , ලං ්ථික   ලං ාබ ලං ා මආ ලං  ටි ක ලං පබසු ම්, ලං මික ලං ාබ ලං

වකටුප්, ලං වි ේන ලං  ව ලංළඳම  ලං ාබ ලං ාාචාමර  ලං ථි මන්  , ලං වි ේශී  ලංමූකය, ලං රමආය ලං මූකය ලං

 ටයුතු ලංාබ ලංමූකය ලංඅාන න්හි ලංයව   ලං්ත  ලං  හි ලංඇතුකත ලං  . ලං ලං    ලංප්ර මනය  හි ලං

යව   ලං පළමත ලං ්ළ ලං  ේශි  ලං නිෂ්පමදි  ලං (ප.්. ේ.නි.) ලං ාබ ලං  ාෞභමෙය ම ලං ්ථින  ලං

ාාඛ්යමය ලංඇතුළත ලං  . ලං ලංඑ  න් , ලංරටවල් ලංකිහිප  , ලංවි නේෂ  න් ලං  ලං්වේණු ලං්ස ම ලං

 කමපී  ලංරටවක ලංාබ ලංඅග්නිදිෙ ලං්ස ම ලං කමපී  ලංරටවක ලංා මආ ලං්ථික  , ලංවිචාකය න් ලං

 ළිංඳව ලංවූ ලං්ත  න් ලංා ෙ ලංාාාන්්යමත  ව ලංඉදිරිපත ලං ර ලංඇ . 
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 මලීය ලංවක්ෙත  කින් ලංයුතු ලංවූ ලං් ලංපුළුල් ලංපරමා ක් ලං්වරණ  ලංවය ලංපරිදි ලංවූ ලං් ලංා මආ ලං

්ථික   ලං ්ත  ලං     ලං ප්ර මනය   ලං ාමරමාන ලං  ර ලං ඇති ලං ංකවින් ලං එ  ලං ප්රතිපතති ලං

ාම්පම්  න්ට, ලං පථි  ෂ  න්ට, ලං නමා්ත්රකමීනන්ට, ලං වෘතති  න්ට, ලං සසුන්ට ලං ාබ ලං

ාම මයය ලංආය මවට ලංඉ ම ලංප්ර  ජආයවත ලංවු  ලංඇ . 

 

    ලං ප්ර මනය   ලං සාබක/ ් ළ ලං  ටප   ලං මික ලං රු.30/-ක් ලං වය ලං අ ර, ලං ඉාග්රිස ලං

 ටප   ලං මික ලං රු.100/-ක් ලං   . ලං  ලං     ලං ප්ර මනය , ලං රමආගිරි   ලං ශ්රී ලං ආ වථිපයපුර ලං

 මව ත ලං අා  ලං 5  ලං හි ලං  හිටි ලං ශ්රී ලං කා ම ලං  බ ලං ංකාවේ   ලං ංකාවේ ලං වි ප ලං     ාේ ලං අ කවි ලං

 වුළු වන් ලං බජ ලංශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ   ලං ම ර, ලං ම  ල්, ලංඅු රමපපුර, ලංරීවේණම ක  ලං

ාබ ලං මපය   ලං හිටි ලංපළමත ලං මථි මකවලින් ලං බජ ලංදිවයි න් ලංප්රපමය ලං පොතබල්වලින් ලං

 බජ ලංමිකදී ලංෙ  ලංබකකි . 

 


