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නිදහස්  ද්න ෙද්්2022්්
්
අත් පූ්්ීය ග්ුදර්හංඝගතදන්ය්අ හගස,්
නහස් පර්ාහරදය්් දයනහේරනීය්ි්අ හගස,්
ීය්අගරුර ්තුන,්
ීය් කරදර් තුන,්
ීය්අගවනෙසශ් රගතුන,්
ීය්විපදර් තුන,්
ීය්අුර ් යන,්ීය් ආණ රග යන,්
ීය්ගරප්්අුර ් යන,්්
ීය්ිරාරනලයත්ුය් යන,්
ීය් රදරිත යන,්ුද්න ොුහරරහස යන,්
පදරධිත්න  ලතුර්ාධරද්ස්යු්ගරප්්නෙධරාන,්
 ගප ්ුරආ්ර ්ාධරූ,්හද්ය ධ්ද ිරධිතතුන,්
දරව ්ද ිරධිතතුන,්ග ය්ද ිරධිතතුන,්නිොරහසි තතුන,්
සව ් ගප ්නිිරා නලයතන්්අධ්ප්පදගර තුන,්
හල්ර ූ්්අ ත න,්්
ගණවය න,්
ස්ය්ු්ෙරංක ්හ්නදෝිග්හනදෝිර්න,්
 ිගණ්් ්ිය න.්
්
නිදහස් ගර ්නීගග රයව ්ිග පසන්ැ්නෙහ්් ත්සුර්වත්අසත්්න තන ය්
ඉතදරහ්් ිගර් වවධ් ගර ේ පද ර ් අගීේ  ග් තනෙද ර,් හරය්  පද් තනෙද ර,්
වෙරේිර ්රී්ය්සි් ග්තනෙද ර.්්
්
ු්ෙං රන්ත්  හග් 2500 ර්  පඩ් ඉතදරහ්් තු් වවධ් රේ    රත ේ ද් වන ේ
 කුණ ්යර්ටනගෙ ්හරය් ු්ිුීප ැ,් ුීලෙර,්ුදර්ිපගකලෙර,්වප්ෙරා,්
හන න්ිපගකලෙර් පන්නශ්ෂසඨ්ගප ය්වන ද ්යනීය්ග්ර් ිර්නීද්ටැනහහ්ත්
 ුර.්්
්
අ හරද්  ෙන්ය්  හග් 450්  ් ිුණ්  රේැ් ිප ත් යනගෝේ් ්රත් වට ්
ිරෙද්යනීය්අනඅ්ගර්නිදහස්ස්ිපදර් හග්74ැ්්න ද ර.්නිදසය්ිස ත්ිෙ ්
3්  ර්  හයද්  රේැ් තහස  රද් �්රිරු්ැ් දගදර් නල් ගර් නි ්් කානල්
උතහරද් ර්ටනගෙ ්හරය් ගයදර්අිර්සි්ුදර.්
්
අි්  ද්වර් ් ු්ෙං ර ්නිදහස,් හසෛ ා,් ාපර යත රද් ග්රැ.් අි් ටේ අඅුරද ත්
ිග පස්ය.්
්
ඉතදරහ්් ිගර් වවධ් අඅන්ෝී්යර්  ාණ් නිමය් අනඅ් ගරර්  ාණ් නිදහ්
ෙෙරීපූුර්හද්ෙෙර්ීත්නිදහ් දුය්්කාුර්වි් පි්ුත්ස්ය්න ෙනා්මයර්
ුනග්නීගග ්්නල්අ හසකරන්්ිි් ගද ර.්
්



2 

පරත,්  ීල් නභි්කය් න ොග ් හෑු් ු් ෙරංක ් ිග පසන්කරු් අි් ගනද් රදෑු්
ාන ේ ්නිදහස ,්සගැක  ්් ත්සනල්අසත්්තනෙද ර.් ුය් පුත් ීුැ්
විහුර්නිදහ්තනෙද ර.්හස රධද්ු ්ය්ිපානල්දර්අිදහස්ා රේකානල්නිදහ්
තනෙද ර.් ගර් තු් හල ාණ් ුරධ්් නිදහැ් තනෙද ර.් ු් ෙරංක ් ිග පස්යර්
 ාණ් ාපර යත රද් කුන්ි්ැ් දගදර්  ු් ුදපද් නන්ෝට ්ය් ිත ග්
ීපූුරත,් පුත්අ්ර්න ෙිරෙද්�්ර ර්ර්දර්ගරප්්ිරෙද්ර්හලෙයධ්සුරත්
නිදහ්තනෙද ර.්
්
නු්්අි්ස්ය්නිදරනග්ු්හතරර්දර්අඅුරද්ර්නද්ත ැ.්
්
නිදහස,් ාපර යත රද් ගර ්  පස්ය් නෙහ් අි් ස්ය් නිදරරු් අසත රස ල්
තනෙද රැ්නුයු් ීකල්ි්තනෙද ර.්්
්
ෙපබ් නිදනහය් උිරු් ාන්ෝපද් ෙපනෙයනය් ස්ය් නිදරු් ගර් න තන ය්  ු්
 ීකල්ඉු් ගද්වරස.් ීකල්ීපද්අු  ්න ොර්අසත රස ල්ීපද්ිුණැ්  ර්
කාු්සිස්දපදප.්්
්
ගර ්නිදහ්  ්රත් අාක ත් යනය්ටු් ගර,් හුරප,් න ෙිරෙද්දර් ා් ්්ද්
ස්ය් අංෙ රය් ෙැතුත් ි් වරස.් ඒ් හඳදර් හ�් ් ිර් ් සනල් අ හසකර ් ගප්ර්
 නගු්පද ර රත්තනෙද ර.්්
්
ගරැ් නස්  ෙරදත් ර් නුනද්සනල් ද් ඒ් හඳදර් ගනද් ස්ය් නිදරනග් ු් හදර්්
ෙෙරනිොනගොතත්ව්්නදොදපක්ෙ ්අබ්ියද ර.්න දහස් නදො ද්අ්්නිහ්ෙෙර්ගනද්
අදරී ්අඅ ව ධ්්න තන ය්අි්හපෙසල්න ොර්වත්න   ්අ දපග්ිුයදර්අි්
සිරදල්දපදප.්අනඅ්අග ණ්ගර්න තන ය්න පග ්න ්කාු්මහ්ස්ය්නිදරු්හතු්
කාු්නදොන ස.්
්
අදරී ්්නිහ්සෙ රද් ්ෙෙද්ධදරතු ් ය ද්කය්ිුණස්අිර්අනඅ්ඉ ර්
ීුද් හරාක ්  ග් ී ් දපැනැ.් ප්ගරහ් ීුදැ් න තන ය් අ ේ්  පි් කාල්
 නුොත්ිුණස්අිර් ාණ්නියදර් ද්අඅන්ෝී්ප්ී ්දපැනැ.්්්
්
අසෙ රදය්නෙෝ ්්න දහස්  ගයනය්දපදප.්ඔුයර්ඒ්හඳදර්දපක්ර ැ්වතනතත්
දපදප.්ාෙසද් ර්වහසුැ්ඉ රිත්නදොන ොර්වන්ශද්් ගයදර්ිුණැ්ියි්ස්
වත්්අ්ර්අදරී ්්ීපද්ිපැුැ්දපදප.්්
්
ගර ් දර් න්කර් නෙොනදෝ් ිෂස ග ර,් විත,් ීපරය් දර් අඅන්ෝී ෙර්
නගය ගන්ය් ාණ්නියදර්සි්න ද ර.්ිපැුැ් ගර් ආ්ර්ුැ්නුනද්සු්
ිදස්දපදප.්න  ගල්නදොඳ්අග ණැ්න තන ය්ු ත්ි තද්කුන්ි්ය්න දහස්
කාු් ිදස් දපදප.් ්ල්  රගණර ේ ද් න ්්් නුයු් වන ්්් ෙෙන්ීත් අිර්
ටනගෙ ් හංවධරද්් න ද ර.් හුදග් වර් ඔේ අ ර් සින ද් හෑු් නි්ැු් ඔෙර්
ටනගෙ ්සි ද්කුයතණ්ැ්නුය්නිනදද්අ හසකර්තනෙද ර.්්
්
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පද ර ්දර් ්යනීය්ෙෙරනිොනගොතත් යනය්නල්ස්ය්අා්ි් ුුදර ගණ්්
 ගනීද් ගර් ඉ ර්ර් නුනද්සු් මහ් ාෙසද රය් ිුර් ්රු් නදොන ස.් ඒ් හඳදර්
අ ේ් ගද්ධදරතු ්ුරදස ත ්්අි්හත ්තනෙද ර.්ගර් ාණ්නිද්රදෑු්
අඅන්ෝී්ැ් ප්් ීපූුර් අ ේ්  ගද් දර් ත ්් ෙෙර් දුර් ුු් දපුවරු්
සිරදල.්්
්
නෙෝ ්්න දහස්  නුත,්න දහස් ගයනයත්ධදරතු ්අිදහස්තනෙද,්අදරී ්්
නිහ් සෙ රද්  ් සෙද් ිප ් ඒ ර් හරැෂරත්  ගීයදර් උතහරද්  ු් ි ීේය්
වසතස.්නල්ෙ ්ඉතදරහ්්ිගරු්අිර්නිනදද ර.්්්්්
්
හෑු්  යැ් ගර ු් හුරප් ාීුද්ර් නදත්් ිනේ ඒ් ගර ේ දර් ්යනග් දර්
පද ර නග්ත්ණ්සෙ රද්අිදසස.්්්
්
අත නේ අනඅ් ගප යත් ය ය පර් හෑ්,් නජ  දරගරු්,් අ්්ගර්්  පන් සවහ ්
නාුරණ් නු්් ට පන්ස් රද් ය ද්කතස.්මයනයර්් ප ,් ෙර් ප ,්ිගරකු්
හ ු්,්න්ෝධ්වු් පන්නාුරණ් ු්වදෂසර් රර් රැෂණ්ැ්ටිර් අිර්ත්ණර.්
සගර්්  පන් දීග් නාුරණ් අිත් නෙො ් වහසු්ර් ිත්  ගද ර.් ෙං ර ් ිගර ද්
නෙෝ නේ සා ර් ු් දරව ් නැයුහසකරද්ැ.් ටිර් අිර් ට පන් න ්  ගයදර්
ිු ය ු්ත්ණර්දල්අදරී නෙත්නෙෝ ්්හු ් ග ් ගයදර්අිර්ිු ය්
ව්්යතස.්්
්
ඒ්හඳදර්අ ් ේු්හරධ ්් යනය්අබ්අි්ීපද් ෙද්වෙස රහ්ස.්
්
ිෂස ග් රේදපුිරුත්ඒ් නෙහු් ි තයනය්දපදප.් ිෂස ග් රෙ ෙර් ාණ් දුර්
ෙැතුත් මනසය් අ ේස.් ඒ් නහර් අය් අ් ් ුරදස  ්  දරද් කසන ැ් නල්
අ හසකරන්් හුරප්ර් ගයනය්උි රග්ැ්නදොන ස.් ඒ්නහර් අබ් ස්ය් නිදරරු්
වෙරේ  ීකුැ් තනෙද ර,් නල් අා්ි්යර් හරාක  ්  ාණ් දු් හඳදර් අ ේ්
ධදරතු ් ය ද්්ගර්තු්නීෝදීයදර.්්
්
ුෑ  රලද් ඉතදරහනෙත් අබ් ෙගි ේ ීපරය්  ෙර්  ාණ් ද් ඒ රර් වහසල් නහෝර්
නීද්තනෙද ර.්තහස  රි්්කස්වර ්ය ධ්කය්ිගරප්් ු්නදොදපක්්ක්ර්ටිර්
හා ්අසෙ රදය් ගය් ීරු්ක් ද්නපදගර ්න්යස ්න ොලෙෑ ණ ,්නපදග්ර ්
වප්් වුෙගතද්  පන් අභ ් ද ිර් දර් ්ය්තහස  රි්් ිගරප්් ු් දපක්් ්ද්
ධදරතු ්  ය ද්් ඔුය් ්රනත් හරය්  ු් ද ිර් නෙධරායර්  ර්  ප ි ර.්
ිස රලද ් න පග ් න ෙිරෙද් දර් ත ්ැ් ්රනත්  හග් 3් 1/2්  ්  පන් න ක්
 රේැ්තු්තහස  රි්්හල ාණන්යු්ිගරප්් ගයදර්අිර්දපක්ුනය්අනඅ්
දපක්ර ය්ීපද්අි්තු්තබ්වෙස රහ්්නහරස.්්
්
අි්  ා ුරදනේ ාණ්නිද් අා්ි්කස ැ් දාඝ රලද්ීපරය් නදොන ස.් සෙ රද්
ාන්ේකය් අිර් නල් ීපරය ෙර් බවතය් නහෝයදර් ිු ය.් ද ත් ඒ්  ප්්
බවන ු්ඉැුය් ග්ීපූු්හඳදර්අි්හෑු්න නදකර්ු් ු්දපක් ප්්න ොරහැ්
තනෙද ර.්  ු්  ීකු්නස් නෙහ් ඉු්කානුය් අබ් ස්ය් නිදරු් ගර් න තන ය්
අනඅ්උිරු්ිර් ත ්්ෙෙර්නියදර්උතහරද් ු්යතස.්්්
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්
න ොවි් -19් හංී ්්ිරෙද්ර්ට ු්වහසු්ටයදත ගණ්්ෙ ්අබ්  ්න්ෙර්
වත ු්  රදර් ීත ර.් ඒ් අත ් ඉෙැ ී ් පදීදදන්ය් 85%්  ර්  පඩ්
ාුරණ් ර්ටයදත්ුරතර්නි ු්ෙෙර්ද,්නගෝී් තත ්්ිරෙද්්න ොර,්හරුරද්්
පද්්ව ්්්ව් ගල්් ගයදර්අිර්දපක්ස්තනෙද ර.්නල්අ හසකර ් ද්වරත්
පද ර ර් උතනා්ග ් ුරතර ් ි් ෙෙර් දු් හඳදර් අ ේ්  ගද් ස්ය් ු් ටයදත්
ෙං ර ර්නීය ර්අ හය.්්
්
ෙං ර ්  ා ුරදනේ  ාණ් ද් තනෙද්  ාන ් ීපරය ෙර් නද්ත් නහෝමය්  හග්
ීණදර ැ් ිහසහර්්රුර් ්ර් රනෙෝ  ් යනය්ඒ්හඳදර්න ක රලද්නුයු්
 ග රලද්වහසල්නහසුස.්ගප්ැ් ෙන්ය්අබ්අ ධරද්්න්ො ්න ොර්තනෙයනය්
ඒ්හඳදරස.්
්
ෙං රන්් ාන ්්ෙැතුත්කාුර්දල්අබ් වක ාු,් ාුරය ්දර් නහ ්ර්්ද්
අංේ තදු්  යැ්  ු් යතස.් න ්්් නෂසි රිද්්  ර් ීය ද් ීුයු් අිද්ද්
 ිර්ු්  පඩ්  ගී ් දපක් ුරාී් ීපද් වනේෂ් අ ධරද්ැ් න්ො ්  ු් යතස.් නල්
හලෙයධන්ය් ි් අනඅ් පරත ් ාතිතත් ඉ රුත් ිපදප ර් ුදත් ඒ ර් �්ර ර්
දපංසනල්ද්මර් ්ර්�්ර්ල්ිර් ත ්ැ්හෑු්ැනෂ්ත් ු්ති්්යතස.්්
්
අනඅ් ගනද් හං ාධද්�්ර රනේ ද් න්ෝපද් අ ් ේ් ු් හරධ ්ැ.් න්ෝපද්
 රීපයසුර් ගප්් දපුවරු්  රයත්  ගද් අ ග,් අිර් න ්්්  න්ෝපද් නුයු්
වන ්්් න්ෝපදත්අ ේස.්වනෙෂ්න්යු්ුදර්ිරුරණ් ්රිවත,්දසද් රපණ්
ිපතු් අ ේ් ද් ාුරය ,් නීෝල්්න ුඳනිොු් අ හසකර් අිර්ව ව ් ගද්ද ්
 ්රිරග්   ්් හඳදර් වන ්්්  න්ෝපද්  පිීත් න ද ර.් න ෙිරෙද් අග ැ්
   ගනීද් න ්්් නදෝ් වන ්්්  න්ෝපද ෙර් ටනගෙ ්  පග ් ු ් පදී ්
 ගයදර්උතහරද් ගද්බරහස්ීපද්පද ර ් ්රත්ිාපර රා්ව්්යතස.්
්
 ් හර් ත ්්  රුත් නදොන ොර,්  ් හර් ්යර්වත් ෙරධර් ඉ ත් නදොන ොර,්
අිර් ාන ්හං ාධද්් ඩදල් ගයදර්ෙපදප.්වවධ්අ ිරදල්ුප න ් ුයනගු්
ක්ර් ්රිරග්ැ් ගල්්න ොර්  ත්අ්ර්රක්ර්දර් ිර්ල්ඉි නල්අ හසකර්ෙෙර්
නිද්  ් හර් ්යර් මර්  ්ර් නීගග ්කය් දර් මත්ල් නෙහ් හපෙකුර් අිර්
 ීකුැ් තනෙද ර.් ගනද් හං ාධද්ර්  ් හර් ්යනග් ිර් ත ්් නදොෙය්
 රදර් නීද් ි තද් ූතු්් ගර  ් තු් ඔුයර් අ ේ් ස්ය් උි රග්  ඩදමය්
කාුර් ගරප්් නෙධරාය්  රයත්  ු් යතස.්  ්රිරග් ර්රි ං ් කානලදත,්
 න්ෝපද්ය්හඳදර්අතුපතය්ෙෙර්දනලදත්්සි ද්වෙරේාුරි්ය් ුැ රලුර්
 රයත්කාු්දගදර්ගනද්හුහස ් ාන ්�්ර ර්් ්රත්හ�්්කාුර්ිු ය.්
්
 ්ර් ඵෙිර ් ිග පසන්ැ් ිේ කාු් හඳදර් අධ්රිද් ාතහංහස ගණ් ගරද්ැ් නල්
අ හසකරන්් ගනද් සි් න මය් ි තද ර.් ිරහ ් අධ්රිද්් අ හය්  ගද් හෑු්
ියන ැ් ු් ගනද්  ාන ්�්ර ර්ර් ිර් ත ්ැ් ෙෙර්  ්් දපක් ද ි්ැ් නදෝ්
 ාුරය ්ැ්ාගණ් ගයදර්උතහරද්ී ්යතස.් ුය්න ෝගරීත්ැනෂත්්්තු්
 ු් ිපතු්  පඩ ග් ීපූුර් නුයු් දපක් දල්  වතත්් සිස ල් ෙෙර් ීපූුර්
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උතහරද් ු්යතස.්ඒ්දගදර්ගනද් ාන ්�්ර ර්ර්ඍජ ්ු් ිර් ්සුර්ඔෙර්
අ හසකර ්ෙපනෙද ර.්
්
නීොවිනු්,්  ලදන ,්  ප්නිොනු්් ිද ්් නදුද්  ප්්  ගද් පද ර ් ගනද්
 ාන ්ර් හ�්් ිර් ත ්ැ් ෙෙර් නිද ර.් ඒ් ස්ය් නිදරර් ුනග් නීගග ්්
බරදුද ර.්්
්
ගරර්වන ේවනු්්හි්ද්වනිහසී ්ු්ෙරංක ්ය්අිර්වෙරේහලි ැ.්ිසග්්
 රෙනේ ඔුය් ගර් න තන ය් නිගර් ිපමණ් වෙරේ  පි් කාල්  ගමය් අිර්
හදන්ෝී්් ිය්   රග්් අිර් අු  ් ස් දපදප.් ඔුය් නගය ගන්ය් අනඅ්
 ාන ්ර් ෙෙර් නිද් ෙැත්් අි් ඉ රුත් අී්් න ොර් හෙ ද ර.් ුු් ගරධදර්
 ගද ර,් ස්ය් ු් වනිහසී ් ු් ෙරංක ්යර් ු් උිය්ිනල් න්ෝපද්් ගදර්
නෙහ.්ටුගය්ගනද්අදරී ්්නීෝදපඩුර්  ිගරත්හ�්් ්ිර් ් යදර්ඔෙර්
අ හසකර ්ෙපනෙද ර.්
්
අි්ද න්්වත්අඅන්ෝී්ප්්නීද්අනඅ්අදරී ්ඉෙැ ්හරාක  ්ඉු් ග්ීපූුර්
දල්අි්ස්ය්නිදරරු්න දහස්  යදර්සි්න ද ර.්අි්ස්ය්නිදරරු්ඒ්හඳදර්්ල්
 පි් කාල්  ගයදර් සි් න ද ර.් ඒ් හඳදර් අ ේ්  ගද් ිාේ් නියදර් ගනද්
පදරධිත ග්ර් නෙහ් ුු් සිරදල.් ිපදරුත් ුර් ට්් දපක් උිරු් ුදරනුය් ඉු්
 ගද ර.් ුර් ඉ ෙර් සකද ර් ස් ු් ුපත් වුත යය,් දර් අනදකත්
න ෙිරෙදනසයනීය,්ගරර් ිාේැ් ද්  රග්ර්දපුවරු් රයත් ගයදර්
ක්ර.් ඔේ පද ර ර් ඒ්  ිාේ් හි්ද ර් දල,් ගනද් ො ග්්ැ් පද ර ් ඔෙ ්
අතීුද්් ගරව.්
්
න ්්ත ්් අී්ද,් ගනද් හසෛ ාත ්් සගකද් පරත ් දර් ත ් ර් ටනගේ්
ෙෙන්ී් ඉ ර් සැෂු් නෙහ් ් වවධ් නෙොය් ාශරග් දගදර් පද ර ් නදොුී්් යදර්
 රයත්  ගද ර.් ුර් ඉ ෙර් සකද ර් නල් ගනද් පද ර නීය් හපුවරු් වශරග්
් ධන්ය් රයත් ගයදර්ක්ර.් ් ිත ්ු ්ිිදල ් යැ්වුහර්ෙෙර,්හ ්්්
දසදර්නීද්තයි්තගණ්ීයද ර්දල්කසන කර්පද ර ්නදොුී්් යදර්ෙපදප.්්්
්්
අදරී ්ිගිග්න තන ය් ්්නිදහ්හපු්වරු්සගකද්ෙ රත,්අනඅ්ගනද්ඒක්්
ෙ ,්න්ගම ්අඛආ් ර ්දර්හසෛ ාත ්් ගැෂර් ගද්ෙ රත,්ගරප්්දර් ්ර්
 ෙන්ය්ුු්ාතනර්ද්තනෙද ර.්ඒ්ාතනර ්අි්දපු්වරු්සගකද ර.්්
්
හංහස වත ්නිදහ්හෑු්පද් ාී් රු් පිීත.් හග් ිදහස් ීණද ්ඉතදරහ්ැ්
වත් ිරගලිර ් සරත් වරත,් හරගධාු් දර් අනඅ ු් ගපර් කාු් මර ්  ීකුැ්
නෙහ්අබ්හෙ ද ර.්ිසග්් රෙනේවවධ් ාපද්යර්ෙැස්වදරේන මය්ත්ණ්
ිගරවි්රතු ් කදර ුැ්වත්හසකරද් ගපර්න ොර්ඒ ර් පඩ් යැ් ගයදර්අි්
 රයත්න ොර්තනෙද ර.්
්
අබ්ූතනේ ධි ්්සගකද,්පර ්ය ග්හල තයර්ීය් ගද්ගරැ.්ිු්අග ැ්
  ් ගනීද්ෙං ර ර්වවධ්නශෝිදර්ට ේ ගයදර්්ල්ිරාෙස  ් උතහරද් ුත්
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කසි්  රග් ්ුරද ්ෙම ල් ්්කාු ර්ගප්්අතෙේද්දපත්අ ග,්ඉ රනෙදත්
ට පන්සිසල ෙර්ඉ්් ෙයනය්දපදප.්
්
නුොදු් නදත් ැ්නහර ත් නල් ගර් තු් ්ව් අය  රි්ර් ෙහ් ඔහ යදර් අි් ඉ්්
නියනය්දපදප.්ගප්්පද ර ර්නිොනගොයි්ි්  රග්රු්අි්අි්පරත ් ගැෂර ්
 දුය්න ොර්තනෙද ර.්්
්
පද ර ් වසය්  තුය් ගප්ර්  ගල් ෙෙර් ද් තනෙයනය් අි් වසය් ඉ රිත්  ු්
නහග්රී්නේිපැු්ාතිතත්ා රෙද්්�්ර ර්දං යදරස.්්
්
අි්ඉ රිත් ු්ාතිතත්ගර  ්තු්්දර ් වක ාුරය ්,්ිදාපදූ්්ෙෙෙැත්
්රව ්් ා ාධද්,් ද ් නෙො ර් ීපුනිද් අධ්රිද් ාතහංහස ගණ,් න ්්්
 ් හර් ත ්්  රීපයසු,් අිද්ද් වවධරංඩ ගණ්් දර් අී්්  පඩ් කාු,්
 ාන නේද ්බලුැ්හඳදර් රැෂණ්්්රව ්්ාශර ්කාු් පන්අි්වසය්දසදර්
ීත්ා ඛ ර ේකසි්න දහැ්ස්දපදප.්්්
්
ඵෙිර ්ිග පසන්ැ,්හතකය්් ත ද්ිුෙැ,් වද්ීය ,්ගණීය ්හුරප්ැ,්
නහග්රී්ුත්න ේැ්්ද්මර ්අග ැ්ඉු ග්ීපූු්හඳදර්අි් පි්ස්සකද ර.්
්
ුර්ගනද්දර් ත ්්ිප යනආ්ඉ ර් ිෂස ග්අ හසකර  ස.්ිසග්් හග්නි ්තු්
අදනඅැක ්ීපරය්රහ ර්වහසල්නහෝයදර්අිර්සි්ුදර.්ඒ්ස්ය්ිෂස ග ර්ුපි්
හං ාධද් රයත්ගරද්ැ්සි් ගයදර්අනඅ්ගප්ර්දපක්ර ්ෙප්ණර.්්
්
ුනග්ඉතර්රග් රේ්තු්ගනද්තගහරග්හං ාධද්ැ්උිර් ග්ීපූුර්අ ේ්ස්ය්
හපෙසල්නල් දවර් ්�්රතු ්න මය්තනෙද ර.්නුොද් ගල්ෙරධ ්  ත්අනඅ්
ගනද්ො ග්පද ර ්අදරී ්්නිහ්සෙ රද් ්ෙෙර්ඔුයනග්නස්ිර් ත ්්ෙෙර්
ියනදොත්අිර්ඒ්අග ැ්ඉු ග්ීයදර්ිු ය.්්
්
නිදනහ්් හපෙෑ් අය ් හරැෂරත්  ග් ීත් අඅුරද ත් න ේැ් නීෝදපඩු් හඳදර්
ට ත්  ද් නෙහ් ස් ් ු් න ෙනා්ම් ු් ෙරංක ්යර් ඉ ් සතය් ුු්  ගරධදර්
 ගද ර.්
්
ඔේහපුර්හසතතස.්
්
න ය ය්හගණස.්


