
 

 

  

  

ශ්රීම ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ අ ලංිපතිවරයාගම ප ලංිවීමේ ස ලං බ ලං ය ලංදල් න ලං  ්ටු  ලං

නිවේතු අ ලංයකාගුභමයග 

ශ්රීම ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ අ ලංයවී න් ලංිපතිවරයාගම ප ලංිවීමේ  ලං බ ලං2015 ලං ිංායමරි ලං04 ලංයකනි ලංදි  ලංශ්රීම ලං

කා ම ලං  බ ලං ංකාවේය ලං විසින් ලං නිවේවී ලං  ා  ලං ක් ලං දල් න ලං   ්ටු යක ලං යකාගුභමයග ලං පිළිංඳ ලං ඇතකස ලං

 මධ්යමගන්ි  ලංි  ලංූ  ලංි් ස ලංවිාි ත ලං ද්් ම ලං ලංපිළිංඳ ලංසිග ලං ථාමයාග ලං බන තමය  ලං්කුමස ලංීම   ලංශ්රීම ලං

කා ම ලං බ ලංංකාවේය ලංි්බ ථ ලං ායි. ලං 

කක්ෂථ න් ලංිර්ජු  ලං  බේන්ද්රින් ලං බතම ලංශ්රීම ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ අ ලංිපතිවරයාගම ලංයෙ ගන් ලංිවී ලංරීම  ලං

නීවරග  ලං  න්  ලංනිසි ලංක්රිරගම මර්නගන්  ලං් ලංිුමකූකය ලංසිදු ලං ා  ලංකද්්ක් ලංංය ලංශ්රීම ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේය ලං

ියධ්යමාණග ලං ා ලංසිටී. 

 බ ලංංකාවේ අ ලංිපතිවරයාගම ලංයෙ ගන් ලංකකබී   ලංපුද්නකගවේ ලංුමසුදුසු ලංවිග ලංබකරී ලංආ මාග ලංදල් න ලංනීවර ලං

ි  වී ලං 11 යකනි ලං යනන්වර ේ ලං ිකබකදිළිය ලං ්ක්යම ලං ඇවර ලං ිතා, ලං ශ්රීම ලං කා ම ලං  බ ලං ංකාවේ අ ලං යවී න් ලං

ිපතිවර ලංයාගම ප ලංිවීමේ  ලංඒ ලංරීසිදු ලංුමසුදුසු  ක් ලංග ත  ලං  ොයක ටු. 

එ  ේ ලං  ලංශ්රීම ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ අ ලංි දල ලංිපතිවර ලංයාගම ලංයෙ ගන් ලංිවී ලංූ  ලංඇ රි මුම ලංනමවර  ලං න්න් ලං

එක් ථ ර් ලං  බතම ලං  ප ලං සි  ලං  ස ලං ්ක්යම ලං ගස ලං පුද්නක ගවේ ලං ශ්රීම ලං කා ම ලං  බ ලං ංකාවේ අ ලං ිපතිවරයාගම ලං

 ානි අ්  ලං ්ිමර්ත සන්තුය  

2015.06.24 



යෙ ගන් ලං ිවී ලං රීම ස ලං ීම ලං ඔහු ප ලං පුායකසිභමයග ලං  බ ලං නමවර වීයග ලං  කකරී නක  ලං භමන ග ලං

  ො ා  ලංක් ලංංය ලං බ ලංංකාවේය ලංයකඩි ලංදුා වී ලං ඳබන් ලං ා ලංසිටී. 

තය්, ලං යවී න් ලං  බ ලං ංකාවේ ලං ිපතිවරයාගම ප ලං ිවී නින් ලං යුතු ලං දල් න ලං   ්ටු යක ලං යකාගුභමයග ලං

පිළිංඳ ලංිකවර ාමින් ලංියවර  ලංදූ  ම  ලං බ ලංද් අෙ බනත ප්රටදමා ලං සංන්ධ්ය ගන් ලං් ලංශ්රීම ලංකා ම ලං බ ලං

ංකාවේ අ ලං ලංියධ්යම ග ලං ගොදල ලංමේ ලංඇත. 

දල් න ලංනීවර ලංි  වී ලං53 ලං(2) ලං ලංයනන්වරග ලංිුමය, ලං ෑ  ලංදල් න ලං  ්ටු ය   ලංදල් න ලංපිළිංඳ ලංවිෂග ලංභමා ලං

ි මතමයාගම ප ලං බ ලං බ ලංංකාවේ අ ලංිපතිවරයාගම ප ලංිවී න්යක ලංපි ිවී ලංවරබිග ලංයුතු ලංිතා, ලං ලංඑ  ලං

  ්ටු ය ලං  ලංශ්රීම ලංකා ම ලංානග ලං යුම යන් ලංනිවේවී ලං ා  ලංකද්්ක් ලංංය ලං ඳබන් ලංයනන්වරග ලංවරබිග ලංයුතු ලං

 අ. ලං ලංඑ  ේ ලං  ලංඑ  ලංි  වී ලං52 ලංයනන්වරග ලං  ලංිුමය ලංශ්රීම ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේය ලං යුම යන් ලංනිවේවී ලං ා  ලං

ක් ලංදල් න ලං  ්ටු  ලංශ්රීම ලංකා මය ලංතු  ලංනෑ ෑ  ලංදල් න ලංනණ ක් ලං නමේ  ලං ඳබම ලංනීවර ගන් ලංයකාගු ලංග. ලං ස ලං

ිුමය, ලං ශ්රීම ලං කා ම ලං  බ ලං ංකාවේය ලං විසින් ලං නරු ලං දල් න ලං ි මතමයාගම ප ලං  බ ලං ්රිි ලං කා ම ලං  බ ලං ංකාවේ ලං

ිපතිවරයාගම ප ලං ිවී න්යලින් ලං යුතු ලං ය ලං නිවේවී ලං  ා  ලං ක් ලං 2015 ලං  ිංායමරි ලං 04 ලං දි කවර ලං දල් න ලං

  ්ටු  ලංශ්රීම ලංකා මය ලංතු  ලංඕ ෑ  ලංදල්කක් ලං නමේ  ලං ඳබම ලංනීවර ග ලංයකාගුභමයග ලං ්ා  ලංංයවී ලංගටි ලං

ිාදලණු ලංඇවර ලංපුද්නකගන් ලංවිසින් ලං  කී ලං  ්ටු යක ලංයකාගුභමයග ලංපිළිංඳ ලං තු ලං ා  ලංි් ස ලංාි ත ලං

 මාණම ලං     ලං   ්ටු යක ලං යකාගුභමයග ලං    ාි  ලං රීසිදු ලං ආ මාගරීන් ලං ංකිෑ ක් ලං ඇවර ලං

  ො ා  ලංංයවී ලං බ ලංංකාවේය ලං බන තමය ලං යත ලං බවර  ලං ා ලංසිටී 

 


