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ශ්රී ලංකාවේ ව ලං ඳ ප ලංරඳතාේඳ  ලංියුණු  ලංිරීමට  ලංම ටිකවේු  ලංහ  ලංශ්රී ලංකාවේු  ලංශේ

ඥයින් එ ලං්වෙ ඳ.  ලං

ෙහැම්බර් ලං2, ලං2016: ලංම ටිකවේු  ලංඳේණිජ ලං ෙපේර්ා ම් එතුඳ ලංම ටිකවේු  ලංරේජය ලං ෙපේර්ා ම් එතු ව ලංහ
ය  ලංම.ඳ ලං
ශ්රී ලංකාවේ ව ලංඳේණිජ ලං ෙපේර්ා ම් එතුඳ ලංහටය ලං්වේබධව ඳ ලං තැඳැම්බර් ලං2ස ලංට   ලං ෙහැම්බර් ලං1 ලංෙවෙඳේ ලං ඳ ප ලංර.ප්ත. ලං
පිලිබප ලංහම්ට එත්රණ  ලංතුතවෙ ලංපඳ්තඳත ලංකී.  ලං ටට ලංහම්ට එත්රණ ඳක  ලංශ්රී ලංකාවේ ව ලංාටේායේා ඳක, ලංෝජ
ායාේ ාතඳක, ලං
පර් ේයණ  ලංආ ාතඳක, ලං ඳ ප ලංර.ප්ත. ලංුදධවි  ලංට්ඩලකඳක ලංහ  ලංඳේණිජ ලංට්ඩලකඳක ලංආ ාත ලංර ේීන එ ලංහ  ලං
ාේවෙයණිව ලංශේ ඥයින් එ ලං70ව  ලංඳැඩි ලංපිිකහවෙ ලංහ භේගී ලංවූ  ලං ලං ලං

" ඳ ප ලංරඳතාේඳ  ලංියුණු  ලංිරීමට  ලංශ්රී ලංකාවේ ව ලංආ ාතඳක  ලංහ  ලංී. ම් ලංහ වවෙ ඳවෙ ලංමටට  ලංම ටිකවේඳ ලංරි ේ ලං
වර එ  එ " ලං ැන් ලංම ටිකවේු  ලංාේතේප. ලංාතුල් ලං ව ේප් ලංට ාේ ලංපැඳසී  ලං

ෝජපුතාේ ලංඳර් ත , ලංහාඛ්යේ්තටව ලං ඳ ප ලංර.ප්ත. ලංශේ ල ල්යණ  , ලං ඳ ප ලංයු  ෙු  ලංපපේ ටේර්ය ලංහ  ලංජේ.ව ලං ඳ ප ලං
ර.ප්තීන එ ලංපිලිබප ලං ටිදී. ලංහේව්ජජේ ලංවරත ලංකී.  ලං"ාප  ලංහටේත ලංැකිර ේඳක ලංෝජරාඳත, ලංාපි ලංඳ මට ලංාිය
ය  එඳක  ලං
මුහුණ  ලං ෙත, ලං ඳ පේ ම් ලංාය  ලංෙ එතේ ලං ලංසු ෙශීලී ලංමුහුු  ලං ටිද ලංෙැකීට  ලංකැබීට ලංර ාහීන න්" ලංා එාර්ජේ.ව ලං ඳ පේම් ලං
පිකපේකත  ලංහප ේ ලංවූ ලංමටිකවේු  ලං ඳ ප ලං ෙපේර්ා ම් එතු ව ලංයු  ෙු  ලංපිලිබප ලංව්ඩලේ ම්පි ලංතේන්වේ ලංවට්රිහල ලං වලී ලං
පැඳසූඳේ  ලං ලං ලං

ා එාර්ජේ.ව ලං ඳ ප ලංපිකපේකත ේ ලං ඳ ප ලංයු  ෙු  ලංපිලිබප ලංවේර් ේක ේ ලංෝජ
ායාන් එ, ලංා එාර්ජේ.ව ලං ඳ ප ලං
ට යහලාේත ලංහ  ලං ක ව ලංබැාු  ලංෝජ
ායාන් එ ලං ටට ලංඳැලහ ත  ලංහ භේගී ලංවූ  ලං ටිදී. ලං ඳ ප පැ  ලංශේ ල ල්යණ  , ලං
ආර්ථිව ලංආවෘ. එ, ලං ඳ ප ලංපපේ ටේර්ය ලංහාඳර් ත  ලංහ  ලංරේජය-ය පෞධවයලිව ලං වුල් ලංඳයේපේර ලංආිය  ලංපිලිබප ලං ැෙීීමට  ලං
ාඳහලාේඳ ලංකැබිණ   ලං ලං ලං ලං

"ට ජත ලං හඥඳවන් එ ලංඳ
 එ, ලංජේ.ව ලංර.ප්තීන එ ලංඳර් ත  ලංිරීම ම්ී. ලංට  ු  ලංපේර් ලඳවවෙඳ එ ම ලංපප ෙහල ලංකබේ ලං
යැීනට ්ත ලංෝජර එාර  එ ලංාලු්ත ලංවවෙු  ලංපිලිබප ලංඉ යත ලංයැීනට ්ත ලංාප ලංවැප ලංමට ලංට ටි එ තමු" ලං ැන් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංඳේණිජ ලං
ෙපේර්ා ම් එතු ව ලංා යවෙයව ලං ජතරේල්ඳික  ලං ලං හැතේලි ලංශේ රර්තත ලංපැඳසූඳේ  ලං
###

