නිකුත් කළ ේ :

මූල්ය ුද්ධි  කකක

දින
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:

ශ්රී ල්ාකම මූල්ය ුද්ධි  කකක , ළමෝටර් රථ ප්රවමනන ළපාමර්මළම්්තුවව මම

වවළබෝතමම

ගිවිසුමකට වත්ම්ත මබයි.
2006 වාක 6 පරන මුපල් ගනුළපනු වමර්මම කිරීළම් ානළත් විි විතමන ප්රකමරව ශ්රී ල්ාකම මූල්ය ුද්ධි 
කකක , 2018 ළනොවැම්බර් 01 වන දින ශ්රී ල්ාකම මන බැාකු ාශ්රළදී, ළමෝටර් රථ ප්රවමනන
ළපාමර්මළම්්තුවව මම

වවළබෝතමම ගිවිසුමකට එ ැඹිණි. ළමහි මූලික ාරමමමර්ථ

මුපල් විශු්ධි කරණ , ත්රමතමවමප ට මුපල් මැාීමම මන වළනකුත් වපම

වී ඇත්ළත්

වාරමත විමර්නන

කිරීම

මන නඩු ාැවරීම් කටයුුව මඳනම ුද්ධි ම ළමොරුවරු ල්බම ගැනීමයි.
ළමෝටර් රථ ප්රවමනන ළපාමර්මළම්්තුවළ ළකොමමමශ්මත ජනරමල් ක.එච්.ළේ. ජගත් ච්තද්රසිරශ් මනමම
මන මූල්ය ුද්ධි  කකකළද වතයේෂ ඩි. එම්. රාසිරාන මනමම විසිර්ත, ළමම වවළබෝතමම ගිවිසුම
මුපල් විශු්ධි කරණ
කමිටුළ

මන ත්රමතමවමප ට මුපල් මැාීමම වැ ැේවීළම් ජමිකක මම්බ්තීකකරණ

මභමාික වන ශ්රී ල්ාකම මන බැාකුළ

්දිශ්ළද වත්ම්ත මබන ල්ී.

වි ාික ාචමර්

්්තද්රජිතත් කුමමරමතවමමි මනමම

ළ්ධශී

නම ළගෝලී

විශු්ධි කරණ

ාර්ථික ට නම මූල්ය ා්ධතිකළද මතථමයිමමව ට මර්ජන ේ වන, මුපල්

මන ත්රමතමවමප ට මුපල් මැාීමම ශ්රී ල්ාකමව ුව

ාමණේ ළනොව, ළවනත් රටවල්

මමග ප මම්බ්තතමම ාැවික නැකි මූල්ය වාරමත ්ත ළ . මූල්ය ුද්ධි  කකක ළමෝටර් රථ ප්රවමනන
ළපාමර්මළම්්තුවව මමග වවළබෝතමම ගිවිසුමට එ ැඹීම මඟි්ත ළමම වාරමත ්ත සිරදුවීම
වැ ැේවීම, වනමවරණ

කිරීම මන නඩු ාැවරීම මඳනම වවනය ුද්ධි ම

ළමොරුවරු මූල්ය ුද්ධි 

කකක ළවම ල්ැබීමට ්ඩ මල්මයි.
ළම් වන විට, මූල්ය ුද්ධි  කකක , විළ්ධශී ාමර්නව 37ේ මම
විගමන ළපාමර්මළම්්තුවව, ළ්ධශී

ාපම ම් ළපාමර්මළම්්තුවව, පු්ධගල් ්ත ලි මාදිාචි කිරීළම්

ළපාමර්මළම්්තුවව, ශ්රී ල්ාකම ළාොලීසිර , සුරැකුම්ාත් මන විනිම
රේෂණ නි මමන ළකොමිෂ්ත මභමව

මන ශ්රී ල්ාකම ළර්ගුව, ාගමන නම

න ළ්ධශී

ළකොමිෂ්ත මභමව මන ශ්රී ල්ාකම

රමජය ා මන 7ේ මමග මුපල් විශු්ධි කරණ

වැ ැේවීම මන ත්රමතමවමප ට මුපල් මැාීමම මැඩ ාැවත්වීළම් රමමුව නේිකමත් කිරීම වමත, ළමොරුවරු
හුවමමරු කර ගැනීම මඳනම වවළබෝතමම ගිවිසුම්වල්ට එ ැඹී ඇම.

ළමෝටර් රථ ප්රවමනන ළපාමර්මළම්්තුවළ

ළකොමමමශ්මත ළජනරමල්, ක. එච්. ළේ. ජගත් ච්තද්රසිරශ්

මනමම මන මූල්ය ුද්ධි  කකකළද වතයේෂ, ඩි. එම්. රාසිරාන මනමම වවළබෝතමම ගිවිසුම හුවමමරු
කර ගනිමි්ත. ළමම වවමතථමවට මුපල් විශු්ධි කරණ මන ත්රමතමවමප ට මුපල් මැාීමම වැ ැේවීළම්
ජමිකක මම්බ්තීකකරණ කමිටුළ මභමාික වන ශ්රී ල්ාකම මන බැාකුළ වි ාික ාචමර්

්්තද්රජිතත්

කුමමරමතවමමි මනමම මන ශ්රී ල්ාකම මන බැාකුළ නිළ ෝජය වි ාික එච්. ක. කරුණමරත්න මනමම ප
මනභමගී වූන.

