ශ්රී ලං කා ප ලං ලළපකියජ ලං තපක  ලං ල්  ලංම ් ලං ් ක
ම ජාතපක  ලං යෙලජ  ලංම ප ලං ළග ැ ්
ී ක් ලං යහක ලං ලළපකයම ලං ලයමයපයක් ලං
බයට ලංළකම ලංකිරී් ලං්ර්ුණ ලංබය ලංත ළක ලංළයයජ.
ශ්රී ලංකා ප ලංලළපකයම ලං ලයමයපය ලංතපක  ලංයෙලජ ම ලං ළ්ණක් ලංල පය ලං් මකජාතපක  ලංයෙලජ ම ලං ප ලංළහග ලංළග ැ ී්ක් ලං
ඇක ලං ලයමයපයක් ලං බයට ලං ළකම ලං කිරී්ට ලං ලළපකයම ලං ලපළපජාකලේ මකුය ලං ක්ප ලං ජටලකම ලං ළයක  ලං පකයී්පය ලං කුග ලං
්යෙය ලංයැපළගලයග ලං්රිජපකම්  ලං ර  ලංබය ලංත පපතළකකු්ප ලංළයයජ.
ළුකර ලං ලළපකයම ලං ්භ්යපය ලං තජක ලජම ලං ප මකප ලං ලළපකයම ලං කරපනි ජ මල ම ලං සියරජපලේ ලං ලළගළපගජ ලං
ත පපතළක ලං රු ලං ල්කරළ
ී පක ලං යනිලයම  ලං ්ැකකු්පල ම ලං ළරරප කමයලජ ම ලං ්ප ලං 08) ළයමයරුලේ ලං ළැයැකමයණ
ු ු ලං ්කර,
එ් ලං්යයමථපය ලං්්කමි ම ලංත පපතළකකු්ප ලංලේ ලංබය ලංළර පෙ ලං ලගමජ.
ල්හපී ලං ්පහයම ලං පැක්යූ ලං ත පපතළකකු්ප ලං යැඩිදුරටකම ලං යඳහ ම ලං ලගම ලං ලකපය ලංපිජුණ ලංු රටයක ලං ලළපකයම ලං ලයමයපය  ලංම
හප ලංයැයඳීලේ ලංපී ලංශ්රී ලංකා ප ලංලළපකයම ලංලයමයපය ලංලය යම ේ ලංසකය ට ලංභ්පත ජ ලංසිජ ලංජුකු ලංය ලංකලබ  ලංබයජ.
එ් ලං තජ හ
ර ණජ ලං රප ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ලළපකයම ලං ලපළපජාකලේ මකුය ලං යප ළ ලං රමට්ට ලං ලළපකයම ලං ලපළපජාකලේ මකුලේ ලං
්භ්ය මකර ලං යෙලජ ම ලං යදු ග ලං ජුකු ලං ළනියජාක ීජ ලං යැපළගලයග ලං ලළපකයම ලං ලපළපජාකලේ මකුය ලං ක්ප ලං ජටකට ලං
ළයරප කම ලංළ ුකම ලං්පය ලංකිහළජ ලංකුග ලංතරේභ් ලං ග ලංබය ලංත පපතළකකු්ප ලංළැයයීජ.
රලේ ලං ීකජ ලංහප ලංයප්ජ ලංතරක්ෂප ලංකිරීලේ ලං පජාජජට ලංළ්ණක් ලංයී්ප ලංල පයූ ලං ශ්රී ලංකා ප ලංලළපකයජ ලං්ප ලං්හත  ලං
යුබයපර  ලං ලයමයපය ය
ම ක ලං පී ලං ළටු ර  ලං ්ප ුෂිජ ලං හප ලං සිෙෂමට ලං ල්ලහයර ලං ප ලං ල්හපී ලං ත පපතළකකු්පල ම ලං
ඇ ැජී්ට ලංකක් ලංල නිණි.
්ප ලං ළයමයරුලේ ලං ලුකර ලං ලළපකයම ලං ්භ්යපය ලං තජක ජ ලං ලයක ලං
්රයලජම ලං්භ්්ප යකම ලං්ජුනි ම ලංළග ැ ණි.

ජ ලං ත පපතළකකු්ප ලං ලළපකයම ලං ්කමක්පරපර ලං

ශ්රී ලං කා ප ලං ලළපකයම ලං ්භ්යපය ලං තජක ලජම ලං ළකහපයජ ලං කුග ලං ලළපකයම ලං ප මකප ලං බකඇණිජක් ලං සියර ලං ජ ලං ළරථ් ලං
්යයමථපය ලංල්ජමට් ලංසිලෙමෂකමයජක් ලංය  ලං්කර ලංලළපකයම ලං්භ්යපය ලංතජක ලජම ලංළුහණ
ු ුය ලංයපජාථ  ලංලකය ලං්යය  ලංම
ග ලං ප මකප ලංල පයමකපළකමයනිජ ම ලං 586 ලංලපල
 ලංු යහ ලං්ළ ලංලළපකයම ලං ළරීක්ෂ යනිජ ම ලං 27 ලංලපල
ු ලං ඇකුළු ලං613 ලං
ලපල
ු ලං්ප ලංපි  ලංසියර ලං ජහ.
සිෙෂමටකප ලං පැක්යූ ලං ලළපකයම ලං කරපනි ජ ට
ම  ලං යේ්ප  ලං යහ ලං යහක  ලං ළග ැ මට
ම ් ලං ත පපතළකකු්ප ලං ්ක ම ලං යදු ලං
ල නිණි.
ලළපකයමළක ලංළූජික ලංතජයු ප
ම ර ලං්හකප ලංසිය ම ලංත පපතළකකු්ප ලංලයක ලංප ලංයහයට  ලංකගණජක් ලංළග ැ මට
ම ජ.
රපතය ලං්්පකය ලංරුය ම ලංසිලවයජාර , ලජෝතය ලං්්පකය ලංළපකක ලංලකයරළමලළරු්, ළපජාකලේ මකු ලං් මක ලංරී ලරෝහක ලං
්ලේ ුණයජාර  ලංජ  ලං්හකමයරු  ලංම ඇකුළු ලං්හත  ලං ලජෝජිකජ ම ලංප, ලළපකයමළක ලංළූතක ලංතජයු මපර, ලතයෂමඨ ලං
ලජෝතය ලං ලළපකයමළක ලං එයම.එේ. ලං සි්ර්යාහ, ලජෝතය ලං ලළපකයමළක ලං යාීවය ලං රජා්රකම  ලං ජ  ලං ්හකමයරු  ලංම
ඇකුළු ලංලළපකයම ලංලපළපජාකලේ මකුලේ ලංලතයෂමඨ ලං කරපනිහු ලංසකයක් ලංල්් ලං්යයමථපයට ලංඑක්ය ලංයයහජහ.
් ු හ
ර ජ  ලං ලංත පපතළක ලං්පරය ලංක

ජ

