
 
 

  

  

 

ශ්රී ලංකා ආ ලං්ථිකය 2 ලං13 ව ලංරේ ථි ලං ස ලංයය227 ලං5 ක ලං  ලං 

රථිධන2ක් ලංඅත්පත් ලං ර ලංගැනී ේ ලංමආරත  ලං 

 

ජන ේඛන ලං හආ ලං ේාඛයආ ේඛන ලං  ාපආථිත ේතුවර ලං මගිතු ලං ප්ර ආිතත ලං ා  ලං  ශීය2 ලං

නිෂ්පආදිත ේ ලං ඇේ්ත ේතුව ලං අනුර ලං 13 ව ලං රේ ථි ලං  ාරන ලං  ආථිව ේ ලං  ස ලං ශ්රී ලං කා ආ ලං

්ථිකය 2 ලංයය227 ලං6 8 ලංකිතු ලංරථිධන2 ලංවී ලංඇත  ලං ලං ථිමආතුත ලංේහ ලං ේේරආ ලං2න ලංඅාශ ලං ා ම ලං

 මම ලංරථිධන2 ලං   රහි ලංේආධනී2 ලං කේ ලංාආ2  ලංවී ලංඇති ලංඅතර, ලං ෘෂි ආථිමි  ලංඅාශ 2හි ලං

ේා  ෝචන2ක් ලං ාක්න7 ලං කැ ේ  ලං  ලං  මහි ස ලං  ථිමආතුත ලං අාශ2 ලං යය2 ලං රථිධන ලං උපනති2 ලං

පරත්රආ ලං ගනිමිතු ලං යය227 ලං  3   ලං   ලං ප්රේආරය2ක් ලං රආථිතආ ලං  ර ලංඇත  ලං  ලං  මම ලං රථිධන2 ලං

   රහි ලංඉදිකිරීේ, ලංනිෂ්පආාන ලං ථිමආතුත, ලංපතේ ලංේහ ලං ැණීේ ලංේහ ලංවිදුලි2, ලංගෑේ් ලංේහ ලං

ජක2 ලං2න ලංඋප ලංඅාශරක ලංරථිධන2 ලංේආධනී2 ලං කේ ලංබකපආ ලංඇත  ලං ලංඑ ේේම, ලං ේේරආ ලංඅාශ2 ලං

රආථිතආ ලං රන ලංකා ලංයය227 ලං6 6 ලං  ලංප්රේආරය2 ලංේහහආ ලංප්රධආන ලං කේ ලං ත ග ලංේහ ලංයයේකර ලං

 ර  හආම, ලංප්රරආහන2 ලංේහ ලංේතුනි ේාන2 ලං2න ලංඋප ලංඅාශ2තු ේ ලංරථිධන2 ලං හේව ලංවී ලං

ඇත  ලං ත ග ලංේහ ලංයයේකර ලං ර  හආේ ලංඋප ලංඅාශ 2හි ලංරථිධන2 ලං   රහි ලංවි ශශ ලං මතුම ලං

 ශීය2 ලං ර  හ ලං 7යුවරක ලංප්රේආරය2 ලං ා ලං හේව ලංවි2  ලං  ලං එනුතත් ලං ෘෂි ආථිමි  ලංඅාශ2 ලං

යය227 ලං    ලංකිතු ලංේා  ෝචන2 ලංවී ලංඇති ලංඅතර, ලංඅහිත ර ලං ආකගුය2 ලං හේව රතු ලං ප ේ ලං

ේහ ලංරබථි ලංනිෂප්ආාන2 ලංපහත ලංරැටීමත් ලංවී ලංේහ ලංඅ නකුත් ලං්හආර ලං බෝග ලංඇවළු ලං ශීය2 ලං

ේාඛයආන ලං ාපආථිත ේතුවර 
 

13 3 ලංේැප්තැේබථි ලං1ව 



 2 

 ෘෂි ආථිමි  ලං  බෝග ලං නිෂ්පආාන2තු ේ ලං රථිධන2 ලං අ ප්ක්ෂිත ලං මට්7ම7 ලං රඩආ ලං අඩු ලං

මට්7ම  ලංපැරතීම ලංා ලංබකපආ ලංඇත  ලං  ලංඒ ලංඅනුර, ලං ාරන ලං ආථිව ේ ලංඅත්පත් ලං රගත් ලං මම ලං

්ථිකය  ලංරථිධන2ත් ලංේමගම ලං මර7 ලං්ථිකය 2 ලං13 ව ලංරේ ථි ලංප ුත ලංභආග ේ ලං ස ලංයය227 ලං

6 ව ලං  ලංරථිධන2ක් ලංඅත් ර ලං ගන ලංඇත  

 

13 ව ලංරේ ථි ලං ාරන ලංභආග ේ ලං ස ලං ගෝලී2 ලං්ථිකය 2 ලංඅ ප්ක්ෂිත ලං කේ ලං2ථආ ලංතත්ත්ර27 ලං

පත්වීමත් ලංේමගම ලංශ්රී ලංකා ආ ලං්ථිකය  ේ ලංඉහ  ලංරථිධන2ක් ලංඅ ප්ක්ෂආ ලං   ථි  ලං ලං ගෝලී2 ලං

්ථිකය 2 ලං2ථආ ලංතත්ත්ර27 ලංපත්වීම ලංඅපන2න ලං   රහි ලං2හපත් ලංඉේලුමක් ලංඋත්පආාන2 ලං

වීම7 ලං හේව ලංරනු ලංඇති ලංඅතර, ලංේාචආර  ලං ථිමආතුත 2හි ලංරථිධන27 ලංා ලංාආ2  ලංරනු ලංඇත  ලං ලං

එ ේේම ලංවි ශීය2 ලං මතුම ලං ශීය2 ලංඉේලු මහි ලංරැඩිදියුණු ලංවීමත් ලංේමගම ලංක්ර2 ලංශක්ති 2හි ලං

අ ප්ක්ෂිත ලං රථිධන2 ලං නිෂ්පආාන ලං  ථිමආතුත ලං උප ලං අාශ2 ලං    රහි ලං ේආධනී2 ලං  කේ ලං

බකපආනු ලංඇත  ලං  ලං ඒ ලං අනුර, ලංනිෂ්පආාන ලං ථිමආතුත ලංඋප ලං අාශ 2හි ලංප්රේආරය2ත් ලංේමගම ලං

 ර  හආේ, ලං ප්රරආහන ලං ේහ ලං ූලකය ලං  ේේරආරතුහි ලං ා ලං රථිධන2ක් ලං අ ප්ක්ෂආ ලං    ලං හැ   ලං ලං

එ ේේම, ලං 13 1 ලං රේ රහි ලං අග ලං භආග ේ ලං යය7 ලං හඳුතුරආ ලං  ාන ලංකා ලං ලිහිේ ලංුතාේ ලං ප්රතිපත්ති ලං

වළිතු ලං බැාකු, ලං  ශප  ලං  ර  හආේ ලං ේහ ලං රක්ෂය ලං ක්රි2ආ ආර ේ ලං උප ලං අාශ ේ ලං ඉහ  ලං

රථිධන ලංප්රරයතආරක් ලංඅ ප්ක්ෂආ ලං   ලංහැ   ලං ලංතරා, ලංර 7හි ලංක්රි2ආත්ම  ලං රමිතු ලංපරතින ලං

2ටිතක ලංපහසු ේ ලංේාරථිධන ලංරයආපෘති ලං හේව රතු ලංඉදිකිරීේ ලංඋප ලංඅාශ ේ ලංාැන7 ලංපරතින ලං

රථිධන ලං  ේග2 ලං රේ රහි ලං  ාරන ලං භආග ේ ලං ා ලං අ ප්ක්ෂආ ලං    ලං හැ   ලං එ මතුම, ලං

නි2ඟ 2හි ලං බකපෑම7 ලං කක් ලං වූ ලං පසුගි2 ලං රේ ථි ලං 2ක ලං තුන ේ ලං ෘෂි ලංනිෂ්පආාන ලං 2ථආ ලං

තත්ත්ර27 ලං පත්වීම ලං  මම ලං රේ ථි ලං රථිධන ලං  ේග2 ලං ඉහ  ලං නැාවීම7 ලං  හේව ලං රනු ලං ඇත  ලං ලං

තරා, ලං රආණිජ ලං බැාකු ලං  පෞශගලි  ලං අාශ27 ලං කබආ ලං  ානු ලං කබන ලං ය2 ලං ප්රමආය 2හි ලං

අ ප්ක්ෂිත ලං රථිධන2 ලං ා ලං ්ථිකය  ලං ක්රි2ආ ආර ේරක ලං රථිධන27 ලං උත් ත්ජන2ක් ලං කබආ ලං

 ානු ලංඇත  ලං ලං ම27 ලංඅමතරර ලංමෑත ලං ආලීනර ලංාක්න7 ලංකැබුණු ලංපරිදි ලං පෞශගලි  ලංඅාශ2 ලං

බැාකු ලං  න රන ලං ්2තන ලං ය2, ලං ය2 ර ලං නිකුව ලං ේහ ලං ජආතයතුතර ලං ප්රආේධන ලං

 ර  හ ප   හි ලංඅරුතාේ ලංරැනි ලංවි ේප ලංූලකය ලංප්රභර2තු ලං   රහි ලංප්ර ේශ ලංවීම ලංඉහත ලං

රථිධන ලං  ේග2 ලං තරදුර7ත් ලං ශක්තිමත් ලං  රනු ලං ඇත  ලං  ලං වි ශීය2 ලං අාශ ේ ලං ේහ ලං  ශීය2 ලං

්ථිකය  ේ ලංේආධනී2 ලංබකපෑේ ලං හේව රතු ලං13 ව ලංරේර ලංේහහආ ලංඅ ප්ක්ෂිත ලංයය227 ලං5 ක ලං

  ලංරථිධන2 ලං බ  හෝදුර7 ලංඅත් ර ලංගැනීම7 ලංහැකිරනු ලංඇති ලංඅතර, ලංඒ ලංඅනුර ලං්ථිකය 2 ලං

මධය ලං ආලීන ලංරශ 2තු ලංශක්තිමත් ලංරථිධන ලංමආරත 7 ලංප්රවිශ ් ලංරනු ලංඇත  ලං 

 ලං 


