
ශ්රී ංකාල බිම්ස්ටෙක් සංවිධානටේ සභාපති ධුරය භාරගැනීමත් සමඟින් එය ලඩාත් කාර්යක්ෂම 

සංවිධානයක් කිරීමෙ බිම්ස්ටෙක් නායකටයෝ තීරණය කරති   
 

කත්භණ්ඩු නුය ඳැැති  ඵහු ආංශික තාක්ණික ව ආර්ථික වයඹෝගීතා වා ව යඵංගාර 

යඵොක්ක ආශ්රිත යලර මුරරීම භ යවත් ම්ස්ෙයලක් ංධාධානය  සිවුැනි මුළු අානය දී  2018 

අයගෝෙතු 31 ැනි දින එහි බාඳතිත්ඹ ශ්රී රංකාල රීරිනැමිණි. 

යේඳාර අගභැති යක්.පී. ර්භා ඔලි භවතායගේ ම්ස්ෙයලක් ංධාධානය  බාඳති ධුයඹ බායගත් 
ජනාධිඳති මභත්රිඳාර සිරිය න භවතා ශ්රී රංකා යකයයහි තැබූ ධාලොඹ ස්ඵේධයඹේ ාභාජික 
යලල්රල සිඹ ෙතූතිඹ ඳශ කශ අතය කත්භණ්ඩු මුළු ධාසිේ ස්භත කයගේනා රද ැදගත් 
නයාඹ ඳරඹ ්රිඹාත්භක කිම භ වා ශ්රී රංකා උදක්භ අයේක්ා කයන ඵ ප්රකාල කයශ ඹ. න 
බාඳතියඹාල සුඵ ඳැතූ සිඹලු ම්ස්ෙයලක් නාඹකයඹෝ ජනාධිඳති මභත්රිඳාර සිරිය න භවතායේ 
නාඹකත්ඹ ඹලයත් ංධාධානඹ ලක්තියඹේ යුතු ඉදිරිඹල ඹනු ඇතැයි සිඹ ධාලොඹ ඳශ කශව. යස් 
අනු ඳෙැනි ම්ස්ෙයලක් මුළු ශ්රී  රංකායේ ඳැැත්වීභල නිඹමිතඹ.  
 
ශ්රී රංකාල බාඳති ධුයඹ රීරිනැමීභල යඳය, “ාභකාමීඵයේ, ශ්රීකත්යඹේ ව 
තියයඵයේ යුත් යඵංගාර යඵොක්ක ආශ්රිත කරාඳඹක්” ඹන භැයඹේ යුත් කත්භණ්ඩු මුළු 
ප්රකාලනඹ ස්භත කයගත් ශ්රී රංකායේ ව මිඹේභායය  ජනාධිඳති , ඉේදිඹායේ, 
ඵංේරායේලය , යේඳාරය  ව තායිරේතය  අග්රාභාතය  යභේභ ූතතාන යජය  ප්රධාන 
උඳයේලකයඹා ම්ස්ෙයලක් ංධාධානය  දැනල ඇති වයඹෝගිතා ක්ය ර භායරෝචනඹ 
කය, ප්රතිංධාධානඹ කය ාාත් කාර්ඹක්භ කිම භලත්, ප්රතයක් ප්රතිපර රඵාගැීමයස් 
අයමුයෙේ ්රිඹාකායකස්, ැාලවේ වා යාඳතති වා ව ්රිඹාකාම  ක්රභයේද අනුකූරනඹ 
කිම භලත් එකඟ වව. එභ ප්රකාලනයඹේ ම්ස්ෙයලක් ංධාධානය  න බාඳතියඹා ලයඹේ 
ශ්රී රංකා රීගනගනු රැම්ණි.  
 
ම්ස්ෙයලක් ්රිඹාදාභඹ යේගත් කිම භ වා ආඹතනික ඹාේරෙ ඇතිකිම භල ඳදනභ දැමීභද 
මුළුයේදී සිදු යකරිණි. නිතය ම්ස්ෙයලක් ්රිඹාකාම  කමිවකක් රීහිවකවීභලත්, ංධාධානඹ වා 
ප්රඥපේතිඹක් යකවකස්ඳත් කිම භලත්, ම්ස්ෙයලක් ඹාේරෙ ව භධයෙථාන වා ඳරිඳාටිභඹ 
ම ති කෙ කිම භලත්, ම්ස්ෙයලක් ංර්ධන අයමුදරක් රීහිවකවීයස් වැකිඹා යොඹා ඵැලීභලත් 
නාඹකයඹෝ එකඟ වව.  
 
ම්ස්ෙයලක් නාඹකඹේ ධාසිේ නිම ක්ෙඹ කයන රද අත්ේ තැබීයස් උත්ඹකදී, 
ම්ස්ෙයලක්  ධාදුලි ජාරක  අේතර් ස්ඵේධකතා යනුයේ එශැයමන අයඵෝධතා 
ගිධාසුභල ධායේල කලයුතු යාජය අභාතය ේත ය නානාඹක භවතා ශ්රී රංකා යනුයේ 
අත්ේ තැබීඹ. ම්ස්ෙයලක් යලර ධායේල අභාතය  ව යාජය අභාතය  ගිධාසුභල 
අත්ේ තැබූව.  
 
ම්ස්ෙයලක් ංධාධානය  ප්රථභ භවයල්කස්යඹා ව ශ්රී රංකායේ සුමිත් නාකේදර භවතා සිඹ 
ධුය කාරඹ ඇතුශත ංධාධානය  කලයුතු ඉදිරිඹල යගනඹෑභ යනුයේ රඵා දුේ ටිනා 
දාඹකත්ඹද මුළු ප්රකාලනයඹේ අගඹ කිම භල රක් ධාඹ.  
 
ධායේල කලයුතු යාජය අභාතය ේත ය නානාඹක, යේඳාරය  ශ්රී රංකා තානාඳතිනි 
ෙර්ො යඳයර්යා, ධායේල කලයුතු අභාතයාංලය  ආර්ථික වා යයශ කලයුතු රීගනඵ 
අතියර්ක යල්කස් යධානාථ ආර්ඹසිංව, ආර්ථික කලයුතු අංලය  අධයක් ජනයාල් යයෝජා 
සිරිය න ඹන භවත්භ භවත්මීහු සිවුැනි ම්ස්ෙයලක් මුළුල වබාගී ව ශ්රී රංකා නියඹෝජිත 
රීරිල අඹත් වව.  
 
ධායේල කලයුතු අභාතයාංලඹ 
යකොශම 
 
2018 ැේතැස්ඵර් 02 ැනිදා  

 


