
 
 

  

  

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ   ලං 

ශ්රී ලංකා ම ලංා මආ ලං්ථික   ලං්ත  ලං- ලං2014 ලංප්ර මනය  

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

 
ශ්රී ලංකා ම ලං   ලංබ ාකුව, ලංශ්රී ලංකා ම ලංා මආ ලං්ථික   ලං්ත 2 ලං1  4 ලං ප්ර මනයේ  ලං 7 ලං ේවනි ලංේවළු  ලං ් න් ලං

නිකුත  ලං  ර ලං ඇ2. ලං  ලං ප සුේවන් ලං ේෙය ලං යම ලං   කි ලං අයුරින් ලං ා ා් ලං ේ ොට ලං ඇති ලං ේ   ලං ප්ර මනයේයි ලං

ාාඛ්යම ලංාට න් ලං  ක් ලංා  ලංරූප ලංාට න් ලං 1ක් ලංඅඩාගුව ලංඇ2. ලං ලංශ්රී ලංකා මේේ ලංා මආ ලං්ථික   ලං2ත ත වය, ලං

 මයව ලංාම්පත  ලංේ2ොරතුරු, ලංආමති  ලංගිණුම්, ලං ෘෂි ථි ය, ලං ථි මන්2, ලං්ථික   ලංා  ලංා මආ ලංයටි2ක ලං

ප සු ම්, ලං මික ලංා  ලං ව ටුප්, ලං විේේන ලං ේව ලංළඳම  ලං ා  ලංාාචාමර  ලං  ථි මන්2ය, ලං විේේශීය ලං මූකය, ලං රමආය ලං

මූකය ලං ටයුතු ලංා  ලංමූකය ලංඅානයන්ි ලංයව2  ලං්ත 2 ලංේ ි ලංඇතුකත  ලංේේ. ලං  ලංඑේ න් , ලං්කුණු ලං්සියම ලං

 කමපීය ලං රටවක ලං ා  ලං අග්නිදිෙ ලං ්සියම ලං  කමපීය ලං රටවක ලං ා මආ ලං ්ථික  , ලං විචාකයයන් ලං ිළිබබඳව ලං ූ ලං

්ත 2යන් ලං් ලං ලංාාාන්්යමත   ව ලංඉදිරිපත  ලං ර ලංඇ2. 

 

 මලීය ලං ව ්ෙත   කින් ලං යුතු ලං පුළුල් ලං පරමායක් ලං ්වරණය ලං වය ලං ා මආ ලං ්ථික   ලං ්ත 2 ලං ේ   ලං

ප්ර මනයේ  ලං ාමරමාන ලං  ර ලං ඇති ලං බ වින් ලං එය ලං ප්රතිපත ති ලං ාම්පම් යන්ට, ලං පථිේ ක යන්ට, ලං

නමා්ත්රකමීනන්ට, ලංවෘත ති යන්ට, ලංසිසුන්ට ලංා  ලංාම මයය ලංආය2මවට ලංඉ2ම ලංප්රේයජආයවත  ලංේේ.”” 

 

ේ   ලං ප්ර මනයේ  ලං සිා කදේ් ළ ලං ිළටප2  ලං මික ලං රු.4 ද-ක් ලං වය ලං අ2ර, ලං ඉාග්රිසි ලං ිළටප2  ලං මික ලං

රු.   ද-ක් ලං ේේ. ලං  ලං ේ   ලං ප්ර මනයය, ලං ේ ොළඹ ලං  , ලං චා 2 ම් ලං වීදිේ  ලං The Central Point 

ේෙොඩය ගිල්ේල් ලං ිළිටි ලං    ලං බ ාකුේේ ලං විකුණුම් ලං  ම ලං ේබ්ම  රීම් ලං  වුළුව, ලං රමආගිරිේ  ලං ශ්රී ලං

ආයවථිධයපුර ලං මවේත  ලංඅා  ලං5  ලංි ලංිළිටි ලංශ්රී ලංකා ම ලං   ලංබ ාකුේේ ලංබ ාකු ලංවිදු ලංිළේයේාේ ලංඅේකවි ලං වුළුව ලං

ේ ජ ලං ශ්රී ලං කා ම ලං    ලං බ ාකුේේ ලං  ම2ර, ලං  ම2ේල්, ලං අනුරමධපුර, ලං ත්රීකුණම කය ලං ා  ලං යමපයේ  ලං ිළිටි ලං

පළමත  ලං මථියමකවලින් ලංේ ජ ලංදිවයිේන් ලංප්රධමය ලංේපොත  ල්වලින් ලංේ ජ ලංමිකදී ලංෙ2 ලං  කිය.

ාාඛ්යමය ලංේ්පමථි2ේම්න්තුව 
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