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ඇයි මැෙකි ඡන්ිය පර? 

 ඡැනිැෙකි මැෙකි? 

 ඡන්ි ්ඡයි්ම ියරිැෙක්  ි පෙැමය? 
 
 

ප නදශයි හි පිළ 
Qි: 

යළහතියහායි ඡනිද ව ි2015ි මයිාි නාහිනමඡි් ළවි2ි ½ිපිය පරිැිාහි

 ැ්යිහ.ිඇයි ඡැනි ්ඡැයියමතැත? 
 
 

A :  ස්යිෙළකි ණුිසහිි තු ්පිැනඡයර. 
ි

(1).  පළාත්පාාල් ඡන්්දතඇත්්2015්ඉ්ා්නලනවය්පපරක්නවාා්ලන ඡනල.්2013්

්ාර්වා්ල ඡල්න නඇව්ලම්්ව ාිව්්ම්ලලප්ව ාව්ද්ර්ව ා්09 ,්2013්අනලෝව්්වා්

සත්වවන ාව් UC එනර,්2014්අනලෝව්්වා්සත් ාපල ් MC එනර් ඡ්්ද්ව්්ල ඡල්

බැරනවාා්ලන ලවා.්දවයනඡ්අනකත්පළාතවා්ව ා්234් ් ඡ්්ද්ව්්2015්්ැය්්ව්15්දල්

සත්ල ඡල්බැරනවාා්ලන ලවා.්එ ත්අ්ඇපව්න ොළඹ් MC්එ ්ද්ර්ව ා්23් ්්මජල්

නන ෝෝඇ ඡ්ලැමැ. 

 

(2). ්ැඡ්බාල් ඡ්්ල ඡල්බැරවනඡ්දය්ු ාා.්ඒත්එ ත්නපප්පළාත්පාාල් ඡ්්ද්සව්

ලැල් රු්ු ර්ු ඡලත්යල්. 
 

(අ)්්1969/්1970්නවල ව්පළාත්පාාල් ඡ්්ද්වව්-් MC්(්මාලලප්ව ා), UC්(ලලප්ව ා),්

TC්(්සු්ලලප්ව ා)  මා්VC්(ලව් ාර ්ව ා)්-්පැවැත්නූ්න ොෙකාව්රපU් ත.්ඒ්ු ඡනඡ්FPP්

(First Past the Post) රප ් ත.්එර්දල  ්නලොව්දසරු් ඡ්්ද්වව්නාව්ඇ්ය්නව්පළාත්

පාාල්ආ ඇල් ඡ්්ද්වව්පැවැත්්නත්නව්රප ්නත්.්ිපරපාප්ඩප ්ත අ්ර් ඡ්්ද්වව්( By 

Elections) පවා්ලිබා.්න්්් ඡ්්ද්ව්  පැවැත ්ත්අ්ාළ්පලඇ් “පළාත්පාාල්ආ ඇල් ඡ්්

ද්වව්ආ්ා්පලඇ්(262්අධ ාප )්ලනඡ ”්මැඳඡනවලවා.්න් ්1940්ලබඡවා්සත්බාාත් ,්

වරඡ්වප්්ව නංෝශල ්්්වල ර.්්1970්-්1977්ආණපව්ලිබ් ානා්නව්පළාත්පාාල් ඡ්්

 ල්ඇැිවා,්මදස්වල ් තනත.්1977්බා ත්පැනි්ආණපව්නව් ඡ්්රප්් ්ව්ා පාඇ්රපව් ත්

නවලව්් පා.්TC්මා VC්අවා ග් පා.්MC්මා UC්වාත්1979්මා්1983්ව්ා පාඇ්රප්් ත් ඡ්්

ලිබා.්ඒවානත්්ඒ්ඒ්පරප /් ණවා ්්ාබාලත් ඡ්්ව   ාඛාවත්ව්ා පාල ව්වත ්වප්

හනවබා.්වැඩ්් ඡ්්ලත්පරප ත/් ණවා ්ත්නබෝලව්්ආවල්2ර්හනවබා.්12.5%්අව්්

ව්ාවර්Cut - Off එ ර්ලිබා.්ාැයව්්නූ්ඉමා්සත්පමාත්්්රපබල ඇාව්අ ව්ඇ්ය්වත  ඡ්

නඇෝපා්ලතනත.්්ලාප්ලැමැ.්TC්මා VC්නව වත්ලර්දව්තර්ර  ත්්දව්තර්ර්ව වරශල්ව ා DDC්

මැදවා.්1981්්්ඇ්ය  ඒ් DDC් ඡ්්ද්ව්්ලිනි.්ඒ ත්්ලාප්පහඇ්ව්ා පාඇ්රප්් ත.්්්්්්්්්්

්ැලවපබ්න ොනපඡ්ව ානූ්
ව ාපල්්ඡ්ව් ් ළ්
වා ච ාවර්දසනපන.්
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නව්ාැයව්්නූ්රරල ඇාව්අ ව්වත  ඡ්නඇෝපා්ලැව්ත්එනපහව්්මජල්්ඇ ර්දල්වල්නවා්

්ලාප්රර් ්ම ඡවාා්දඡලා,්1987්පළාත්පාාල් ඡ්්ද්ව්ත.්ඒත්ඉඡද්ා  ා්කදස්්මා්

වවබඡශ්්රප්් ණව්රරව ා්නමව්නවඡ් ාබා ා්්ඇතතව ්ව්ල ්වල්නඇර්එ්් ඡ්්ද්ව්් ල්

ක ා.්නව්අඇප්ප්පැවැත්්්1988්පළාත්ව ා් ඡ්්ද්ව්ත්මා්1989්පාර්නවඡ්්්ැලවපබනත්්

්ලාප්රප.් ්න ෝා්ලතඇා.්87්/88්/89් ාබා්ව්ල ්්්පස්එ ්අ්ාළ්නමව්්ද්ව්ත්1990්්්පත්

 ළ් නි්වාරඇානූ්නරන ං්අ ව්පළාත්පාාල් ඡ්්ද්වනව්්40%් ්අනවාර ්ඇරබ්

අනරරප ්න ෝතාවර්ද්ල් පා.්ඉඡ්බාහපව්අවං් ්්ලව්්ලාප්3්්්එර්අ කත්්්තත්

අවව්ථාව්ාබා්දඡලා.්්1987් ාපලත්ලා්න ෝජලා්අවා ග් ළා.්Cut - Off්එ ්අයඡ් ළා. 
 

(ආ)්න්්්ලව්ම ඡවා්ව්ද්ළත් ප්ව නංෝධඇ්පලඇ් තනත්ලර්දවයනඡ්්පළාත්පාාල්

ආ ඇල්වඳමා්ලා්න ෝජලා් ැඳවා්එ්් ඡ්්ද්ව්්1991්්ැය්්ාවනත්පැවැත්්වා.්(ඒත් ්නර්

 ාබා්නවා්ව්මප්රප්න ංවා් ඡ්්ද්ව්්පැවැත්්නත්ලැමැ.)්මළ ් ඡ්්ද්ව්්වරප්4්නා්

 ාා ්අවවඡ් ්1995්්්ඇැැ්ත්න නඇව්ලම්ලලත,්පළාත්පාාල්ආ ඇලවාත්අ්ාළ්පලතවා්

(්මලලප්ව ා්ආ්ා්පලඇ,්ලලප්ව ා්ආ්ා්පලඇ්මා්රපාඛාන ද ්ව ා්පලඇ)්දධදශාල්අ ව්පළාත්

පාාල්දප ් ාප්අ්ාතනතවප ාත්දල්බාඇා් තනත්ව ාවා්නා් ාා ්්රා්ු්්්මපමා්එ ්

වවපුඡ් ල්්ැලවා.්ලැවඇ්1996්්්මදස්වල ් තනත්ඇවත්වවප ත් ල්ඇැම්අඇප් ඡ්්

ද්ව්්පැවැත්්නත්1997.්ඉඡ්අල්රව්2001්නලොව්2002්්්පැවැත්්වා,්නපප්නවව්්නා් ාා ්

්රා්ු්් ත්පසව.්ඉඡපස්2006්්් ඡ්්ද්ව්්නස් ාා ත්පැවැත්්වා.්ලැවඇ්2010්නලොව්

නපප්නවව්නා් ාා ්්රා්ු්න්ඡ්පස්2011්්්පළාත්පාාල් ඡ්්ද්ව්්පැවැත්වා.්නව් ඡ්්

ද්වව්ස ලා්ඇරබ්අනරරප ්40්%්අනවාර ්න ෝතාව්ව් ්්ලාප්වහඇ්ව්ා පාල ්

රපව් ත්පැවැත්්් ඡ්්ද්වව.්නව්අඇප් ්ර/්ලැනලලහප්පළාතවා්පළාත්පාාල්ආ ඇල් ඡ්්

ද්වව්වරඡ්වප් ඩඡ් ව්දවයනඡ්නවස්රනරන ංවාත් ඡ්්ද්වවවාත්පරබාහපව්්ඇ්ය්

පැවැතවනණ.් 
 

(ද)්නව්වල්දත්පනේ්මජල්්ඇ ර්නලොව්ලැනලනඡ්ලිබා.්ව්ා පාල ්රර් ්නවා්

න ොෙකාව ත්වල්ු ල්්ඡත්්වප ක/්වත  ක්නලෝැල්බවත්මා් ඡ්්ූ ාඛාපාප ්නව නවඡ්

ල්ල්නබොනමෝ්නවයඡ්වැ ්ු්්්මපමා් සදව්වඡත්වවත්නත්්පත ්ත්මැු්බව්මා්ල්ල්

ලැතලව්සදව්වඡත්පවා්නත්පත ්ත්අපමස්බවත.්නව්නවා්පාර්නවඡ්්්ැලවපබ්ද්ර්

ස ර් ඡ්්ද්වව්වඳමා,්ව්ා පාඇ්රප.්නත් මපත්ාරපබ්ද්ාත්න ොෙකාව්රර් ්්වහඇ්නං්ර්

 ඡ්්රර්  ්අවං්වඇාව්වා ච ා්න නපනඡ්ලිබා.්නව්නව නවඡ්පාර්නවඡ්්නත්ව් ාප ්

ව ා්වාරඇාවර්නකත් ළා.්එනවව්වවත්එ ්රර් ාත් ්වනඡ්ලැමැ.්පසව්එ්්න ෝජලාව්පළාත්

පාාල් ඡ්්ද්වවවා්්රරඇ ාත් ් ළ්ත්්බවත්න ංපාාල්බාශා්ඡ්අ්මව්් ළා්2012්්.්ඒ්

අ ව්නං්පව්රප ්  ත්එලව්න ොෙකාවව්ඡ්වත යඡ්නත්පත්ු්්ත්මා්පපාෝඇ්අනරරප  ඡ්

ාබාලඡලා් ඡ්්වඳමා්ව්ා පාඇ ත්වත  ඡ්නඇෝපා්පත් ප්ලඡලා්නං්පඇ්රපා් ර්ම ඡවා්

න්නඡ්පළාත්පාාල්ආ ඇල් ඡ්්ද්වව්ආ්ා්පලඇ්පාර්නවඡ්ව්දසඡ්ව නංෝශල ් ළා.්්්
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ඒ්ව නංෝශල්ද්ළත්පලඇ්“2012්අ  ්22්්පල්පළාත්පාාල්ආ ඇල් ඡ්්ද්වව්(ව නංෝශල)්

පලඇ”්  නවඡ්ලව් ළා.්න්හ්්න ොෙකාංව්ඡ්නත්පත්වල්වත  ඡනන්ව   ා්නවඡ් ්්්්

30%්ර,්ඒ්ඒ්න ොෙකාංවා්්පපාෝඇ්අනරරප  ඡ්ාබා්ලඡලා් ඡ්්ව   ා වත්ව්ා පාල ව්

ලබල ් ප ්ාබල්නන ෝෝඇ ඡ්ව   ාඛාවර්අ්ාළ්පරප්/් ණවා වවාත්හන්ත්්බව්න ්්

 ළා.්ඒ්වඳමා්වා ා්බාඡනඡ්ඒ්ඒ්න ොෙකාංන ඡ්5%් ත්වවා් ඡ්්ාබා්දතලව්ප්බර්

බව්එහ්වඳමඡ්්වා.්අනවාර ්ඇරබ්අනරරප ්න ෝතාව්ඉවත්වලා,්ඒ්නව වත්ද්ල් නළව්

 ාඡඇාවඡ්මා්ඇරබයඡ්25%්ර්අනරරප  ඡ්නාව්ද්ළත් ළ්මැු ්  නව ය.්  
්

නව්පලඇ්ව් ්්්මලලප්ව ා්ආ්ා්පලනත්මා්ලලප්ව ා්ආ්ා්පලනත්5්වල්වලඡල ්

වම්රප්න ද ්ව ා්පලනත්4්වල්වලඡල ්්්2012්අ  ්21්පලලඡ්ව නංෝශල ් ළා.්්එ්්ආ්ා්

පලත්න් ්මා්පලඇ්ව නංෝශල ් නළව,්පළාත්පාාල්ආ ඇල්ව ව්ථාපල ්ුරනව්්පළාත්

පාාල්දප  ් ාප්අ්ාත ංවප ා්දසඡ්වත ්ව   ාඇ්ලැවේ්කඡ්රප  ාං් ළ්ත්්බව්නපප් ්

වලඡලවා්වඳමඡ්වල්නවා්එ්්ව   ා්්ලබල ්ු්නව්්්න ොෙකාං්ව   ාලනවඡ්30%්

ව්ා පාඇ්රපල් ත්නඇෝපා්ලඡලා්බව්එ්්වලවාත්ද්ළත්ු්්තය.්
්

නව්පලත්පාර්නවඡ්නූ්්ඒ ්ල ව්වව්ඇ් ්ලර් ථාලා  ්්ඡනන්වමල  ්

2012්නලොවැවබර්15්දල්වතමඡ් ප ්ාැිවා.්2012්අ  ්22්්පල්පලනත්එලව් ඡ්්ද්වව්

න ොෙකාං/්ව්ා පාඇ්නං්පඇ්රප්් ත්පැවැතද ්ත් ් ඡල්මදඡවා්දඡ්පලනත්දනංවප්

දධදශාල ර්ලිබා,්එ්්වලඡල්බාාත් ්වඡනඡ්පළාත්පාාල්දප ් ාප්ලර්අ්ාත ්වප ා්

එ්්පලඇ්ලැවේනනූ්ල ුඡ්බාාත් ්ු්න්ඡ්පසව්බව.්
්

(ඈ)්්නව්අ ව්පළාත්පාාල්ආ ඇලවා්න ොෙකාං්ව   ා්්්පබ ්ු්්ත්මා්එ්්න ොෙකාංවා්

ව්ා්නරබ ්ු්්ත්එව ත්පළාත්පාාල්දප  ් ාප්අ්ාතයවප ා්දසඡ්ප ්්ි ලා්ජාල ්ව්ා්

නරබ ් නිවර්පත් ළා,්ජ ාත්ප.ද.්දවාලා  ්්මඇානන්රරශාලතවන ඡ.්න්්් නිව්

වැව තත්්ආපව ් පා්එ්් ාානත්්.්2008්්ාර්්්ාවනත්්පැවැත්්්්ව ාිව්්්ම්ලලප්

ව ාව්ද්ර්පළාත්පාාල්ආ ඇල්09් ්නා් ාා ්2012්්ාර්වා්අවවඡ් ්ත්න නඇව්

ලිබා.්එහ්නා් ාා ්පළාත්පාාල්දප  ් ාප්අ්ාත ්වප ා්දසඡ්්රා් ළා,්වවපුඡ්එලව්

2013්්ාර්්්රවා.්පළාත්ව ා් ඡ්්ද්වව්ආ්ා්පලනත්දධදශාල්අ ව්නා් ාා ්අවවඡ්

 ්ත්6්්ව ත්නපප් ඡ්්ද්වව්පැවැත ්ත්්ැලවපබ්න ෝවාරව්් තත්් ළ්ත්ය.්

වා්ාඡතන ඡ්නා් ාා ්අවවඡ් ්ත්ආවඡලවය් ඡ්්ද්වව් ැඳවඡනඡ.්එබැදඡ්්ව ාිව්

දව්තර්ර්පළාත්පාාල්ආ ඇල්ලවනත් ඡ්්ද්වව්ද් ් තත්්2012්න්වැවබර්අවවාලනත්්

්ැලවපබ්න්පාරඇනවඡ්ව්දසඡ්ආපව ් ළා,්එ්් ඡ්්ද්ව්්2013්්ාර්්ලල්වලනත්්

පැවැත් නව්අනරරපානවඡ.්නව්අවව්ථානූ්්පළාත්පාාල්දප ් ාප්අ්ාත 2වප ා්දසඡ්2012්

අ  ්21්්පල්පලනත්දධදශාල්2013්ජලවාර්01්දල්සත්බාාත් ්ු්නව්ලැවේනනූ්ල ්

නකත් ළා.්්

්
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්
්

 ඡිසවිැුිර පන?ි
්

්්්්්්න ොෙකාව්ස්ා්වරබ ්අවවඡ් ්එ ්නනූ්ල ් පල්්ර්  හ්අ්ාත ්වප ා්දසඡ්ස ර්්

වත ්ව   ානඛව ්ලැවේ පල්්ර් ඡ්්ද්වව්පැවැත ්ත්නලොමැු් ්ය.්නව් ාානත්්2012්අ  ්

21්්පල්පළාත්පාාල්ආ ඇල් ඡ්්ද්වව්(ව නංෝශල)්පලඇ්ාැිබා,්්ැලවපබ්

න්පාරඇනවඡ්ව්නවඇ.්එහ්බපපඇා්ඇාරපි ්න්ෝප,්පරවරඇල්න්ෝප්මා්නවලත්න්ෝප්දංාා්

ව   ාඇවර්දල්බව්නපව්ක ා.්එබැදඡ්2013්ලල් ාානත්්්්ැලවපබ්න්පාරඇනවඡ්ව්දසඡ්

පළාත්පාාල්දප ් ාප්අ්ාත ා �ංනත්නල වවප ා්නවඇ්නව්බව්්ඡවා්පලත්ව නංෝශල ුඡ්

න්්්අපපාප්නවැපද් පල්නාව්ඉලාා්සු ා.්නව්ලැල්්ඩ්25් ත්ආවඡල්රපප්ාබ ර්පළාත්

පාාල්අ්ාත ා පං ත් වා්ලනබලවා,්්ැලවපබ්න්පාරඇනවඡ්ව්මා්(පසව)්්ැලවපබ්න ොනපඡ්

ව ාව්දසඡ.්්
්

්

ැ ඡයිැරිෙළකිියි
ි

i. ව හි හී්ි්ි ඡිසිැෙකී හ ි හි හයරිපැ සිමි ප .ි

ි

ii. ඒිඒියළහතියහායි ්ුයිාි සෙි  ස්හිිි් හත්යි ්හිදසඡිවම ීි  ඡි
පහසිමි ප .ි
ි

iii. යයැතිුහපක්ෙිැනකකිෝිම ිි ප .ි

ි

්ි ඡිියිිළිරිෙමි ම ි ීිැෙක  හ  ශිැ කිිත ඡිි ම ි ීිැෙක්කඡි ෙහිමි

 ඡනිද ව ිු්ඡයමි්ම ම.ි
ි

 පිෝ හනි්ති ් ප . ිව් ි ශ්හැිඡියහහාැරඡිිමියි හිසිඇ ිායුහිි ිි  ි

යමයසැරි්ා්ි්මැතියහහාැරඡිිියමයිි  ි්ැිියළහතියහායිදක්ිෙහ ි් හත්හි ්හි

ැිුියි හිඇ ි්ාුාි ඔිදසඡ ි නිෙළිටිි්මදඡි හිර ි්ා්ි ම ි ීිැෙක  හ  ශිැිුි

ැ කි ම ි ීිැෙක්කඡි ෙහිිැිුියි හියම ි්මදඡ.ිි
ි

ැෙක  හ  ශි ්හමිැ කිැෙක්කඡි ෙහිමිර ි්ා්ියි හිඇතයරිප ර්හත ෙි ප මි

ැෙක  හ  ශ/ිැෙක්  ි සැ ිත ියම ැාඡැඡියම ම.ි

ි
ි

ි

ි

ි
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ි

ි
ි

( )ිිිිැය ි ඳ ඡිාහ ෙිව හිෝහී්ිේනැවිිහහුහිිප යසිමිෙැළිි2015ි්ැවක ශිි21.ිඒිියි

දමිැෙකළළි  ියව ි ෙහිඇියි ෙහි23පි ම ි්ඡිස්ය ි ෙහිාිෝාිෙහා්ි්ි ඡිැිාහ.ි

ඒිව හිෝහී්ිේනිිහහුහැිඡිප සිමිෙැළිිැපිාි/ි්ඔිැෙකී හදි  ස්හිි,ිැෙකී හ ිාි

යරි හි් ෙ,ිඒිහැුි හයරි හි  ටපුිප ෙැිදි්යිැුක ිළි  ිර ිැෙකී හ ිාඡිැතපි

යතියි සෙි  ස්හිිිය ීය.ිඒි ්ඡැඡිය හපු්ඡිා්හිවඡයහි ඡනි්ැිිැතපියතියි

 සෙි  ස්හ ිිඒි  සිවම ීිෙැළිියම ම.ිර ි  ස්හයි,ිැෙකී හ ි  ස්හුැිඡි30%ිපි

ැයක ප ියි  ස්හසිපි්ිි ඳ ඡිිි්ු ිර්ි් හත්ිි ්හිදසඡ ිවම ීි  ඡිප  ෙහදිෙළි

ටිිැියිහ.ිි
ි

 නහ  ීිිදැ්ඡි2015.08.21ිියිායහාය ි ්හිදසඡිප ිෙහ ුිවම ීිෝැවනයැුි

 ඳ ඡිිඡැඡිැෙකළළි  ියව ි ෙහිමිැෙකී හ ිාඡි සෙයඡි66ිප,ි්ර්ාඡැවකගි

යව ි ෙහිමි සේඡි12ිප,ි්ා ි්ිප හ6ැි්්ි ෙහිමි සේඡි19ිපිැුක හිවඡයහි්ිය.ි

රැ ිි ිතිය හපුි්ැපපකේඡිා්හිවඡයහි ඡනි ඳ හි  හැයහ ෙිප ද ැ්ඡියතියි

  ස්හිිිරණි ඳ ඡියම ම.ි(ය හපුි්ැපපකේඡිා්හිවඡයහි ඡනි්ැිිැරි ෙහිාමි

 පැිාඡි සෙයඡි19ප,ි3පි හි5පියතිද්ිටිි්ිි2017ි්පැහි්ි  ියළහතියහායි

් හත්ාි ්හිෝරතිෙළිවම ීිෝැවනය්මි්ැිිැය ි්යිහ.)ි
ි

ායහාය ි ්හැාිවම ීිෝැවනය්ිෝරතිෙළියකියළහතියහායිදක්ිෙහ ි් හත්්ි ්හි

ැරි සෙි  ස්හිිනමපැියිවම ීිෝැවනය්ිෝරතිෙළහියරි හියහහාැරඡිිිදසඡියයැති

්ත්හයිදශ් ි  ැදකමයිඒිියිදමිසවිෙ ි කැ්ියරිර ිෙහාැුස ි ඡනිද ව ියමිමතද්ි

 ම ිි කීහ.ි
ි

(්නව්නමව්්නවා,්ඇ්ය්2013්අනලෝව්්්වවන ාව්ලලප්ව ාව,්2014්අනලෝව්්් ාපල ්

්ම්ලලප්ව ාව්මා්2015්්ැය්දවයනඡ්නවස්පළාත්පාාල්ආ ඇල් 234් ්මා්2016්න්වැවබර්

න ොළඹ්්ම්ලලප්ව ා්ද්ර්ව ා් 23් ් ඡ්්ද්වව්ඇබඡලත්බැරවනඡ,්න නඇ් ාා්

ව්ාවත.)්
්

්

(ඊ).්්ඒ්අ්ප්ප්2012්අ  ්22්්පල්පලනත්දධදශාල්මපමා්පළාත්පාාල්දප ් ාප්

අ්ාත මවප ාත්පැව්්දල්බාඇා් තනත්ජාල ්ව්ා්නරබ ් නි්වාරඇාව්ව්ානාෝ්ල ්

ු්්ත්ලැඇනමොත්එ ත්අ්ාළ්පැනි්්ද ාල්ු්්ත්අනංෝ ්මරව්්්මඇානන්රප ශාලතවන ඡ්ත්්

ප ්්ි ලා් නිවර්පත් පා,්2015්ඔරනඇෝවබර්20්දල.්න්්් නිව්මා්පළාත්පාාල්

අ්ාත ා �ං ්එරව්2015්න්වැවබර්11්දල්බතඇපලලා්රප්න ංනත්දව් ව්ංාාාව ්න ංපාාල්

පරප්නන ෝෝඇ ඡනන්දව් ්ර්පවතවා්එහ්්රප් ාං් ළා,්්ාව්්ලර්ලැඇනමොත්මඇපර්අවවඡ්

වල්දත්වාරඇාව්ාබාද ්මැු්බව.්එනවව්වවත්පැනි්් ාප්ලැව්ත්ඇවත්අ්ඇප් ාා ර්
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න්ඡනඡ්ලව්නව්වඳමා්්ාව්4ර්රප්්ාබවත්නලොවල්බව්එහ්්අප්නපඡවා්දඡලා.්ව්ා්නරබ ්

ව්ානාෝ්ල්වාරඇාව්රප්ස ශ් ප,්වත ්ව   ා ්නනූ්ල ්ු්්්මා්පලනත්අපපාප්නවැපද්ු්්්

 ල්අනලකත්අවං්යඇා්්වව රබ්වවනමොත්දල්75ර්ද්ළඇ් ඡ්්ද්ව්්පැවැතද ්මැු්බව්

අප්නපඡවා්දඡලා.්ඒ්වලත්එ්් නි්වාරඇාව්ලර්අ්ාත වවප ානන්ලැවේනනූ්ල ර්්කඡ්

රපපස ශ්වනණ්2017්නපබපවාර්17්දලය.්ඒ්අ ව්න ොෙකාවවා්ලැතර්ස ලා්න්්වබා.්්
්

( )්්එනවව්වවත්ඉලර්ලැතර්න් ්එලව,්ඒ්ඒ්ව ාවා්වත ්ව   ාවව්ක්ර්් ඡල්රපාස ශ්

ු්්්මා්පලනත්ඇාරපි ්ලැතර්නවැපද්ු්්්සද් ්ලිනණ්ලැමැ.්නව්අඇප්ප් ඡ්්ද්වව්

ආ්ා්පලඇත්ඇවත්ව නංෝශල ර්2016්්්සද්වබා.්එලව්යල්්්පළාත්පාාල්ආ ඇල  ්ලර්

වත ්ව   ාඇනවඡ්25%්ර්අව්් ාඡඇා්නන ෝජල ර්වහඇ්වල්බව්වමල ්ු්්්වඳමා්මදඡවා්

දඡ්2016්අ  ්01්්පල්පළාත්පාාල්ආ ඇල් ඡ්්ද්වව්(ව නංෝශල)්පලඇ්පාර්නවඡ්ව්

වව්ඇ්ු්්ය.්එහ්වමල  ්වතමඡ් නළව්2016්නපබපවාර්17්්ා.්නව්අ ව්ලා්න ෝජලා්

ාබා්නව්්න ොෙකාව්ඇප ් පල්අනරරප  ඡනන්ාැයව්්ව්මා්පපාෝඇ්අනරරප ් ඡ්ව්ඡ්

පත ්්වඳමා්්්ව්ා පාල ්ාැයව්්වත්අ්ඇපව්ඇවත් ාඡඇා්අනරරප ්ාැයව්්වර්ඉදරපත්

 ළ්ත්්වබා.්එහ්වඳමඡ්්්අඡ්්ත් ාඡඇා්අනරරප  ඡ්ලබල ් ළ්ත්්වඡනඡ්

න ොෙකාවව්ඡ්නත්පත්වල්වත ්ව   ාලනූ්( WR)්මා්පපාෝඇ්අනරරප යඡනන් ඡ්වා්

ව්ා පාඇන ඡ්පතවල්වත  ඡනන ්(LPR)්එ ්ව් ල්ලර්වත ්ව   ානඛව නවඡ්1/3්ර්වල්නවව්

ලබල ්ු්න්ඡ.්එලව,්අනවාර ් ාඡඇා්නන ෝෝඇ ඡ්්ව් ්්්ලර්වත ්ව   ා නවඡ්අව්්

වංන ඡ්25%් ාඡඇා්නන ෝෝඇ ඡ්( FR)්ද ්ත්ය.්[FR=(WR්+්LPR)+1/3්(WR්+්LRR)]්/්4්්

ඒ්ඒ්පරප/් ණවා ්්ාබා්ලඡලා් ඡ්්අ ව්ඔවලත්හනවල් ාඡඇා්නන ෝෝඇ්ව   ාඇනූ්

 ාඡඇා්ාැයව්්නූ්රපබල ඇා්අ ඩතනවාත්පත් ළ්මැුය.්ඒ්ඒ්ව ානූ්අව්් ාඡඇා්නන ෝෝඇ්

ව   ා්ව් වපර්් ඡල්්අ්ාතන වප ා්දසඡ්ලැවේ්කඡ්රප  ාං ත්පත් ළ්ත්ව්ලිබා.්
්

(ඌ)්්අ්ාත පවප ා්න්්් රු්ස ලා්ද්ළත්ලැවේනනූ්ල ්එලව,්ඒ්ඒ්ව ානූ්වත ්

ව   ා්ව්්ැරනවල්ලැවේපතපප ්2017්අරනරඇල්07්දලැලව්නකත් පා.්ඒත්බාාත් ්වල්දල ්

2017්ජ්්01්නාව්එහ්න ්් ප්ලිබා.්

්

(එ)්් 2013් සත්අප්්ැඡ්්්ඇාරපි ්න්ෝප්නවැපද්ු්්ත්2013/්2014්වරපවා්්වාශව ්

ඩ වප්නලල්ලිනණ්ලැමැ.්එනවා්2015්්්ආපව ්්්එ්් ාර ඡ්එලව,්ඇාරපි ්න්ෝප්නවැපද්

ු්්්අවවඡ් ්ලිනණ්ලැමැ.්බපපඇා්්න්ෝප්්නත්ලා්න ෝජලා් ාප්්්ත්බා ්දල,්්්්්්්

“බා ්ාත්නන ෝෝඇ ා ”්ඩතබඳ්අරථ්්ැර ්්2012්ව නංෝශල්්කඡ්ඉවතව්ලැ්,් ඡ්්

ලා්න ෝජලා්පත්නත්ආ  ල ්අදධ්ත් ්්නමවත්පලඇත්අල  ා ්,්ලබඡ්ු්්් ඡ්්

්ධන ෝව්ථාලනත්්සද් පල්බැදඡ්ඇැපැල් ඡ්්ලබඡ්ු්නව්්පමව් එ ාව ්සද නව්රර, ා්ාරල්

නං්් ් ප්නලෝැල් ්්නවා්දල්වල්ලැතර,් ඡ්්ද්වනව් ාර නත්නපඇ්නාශා්ඡ්

අනවර න ඡ්් ඡ්්නපොනළව්්්ලබඡ්ු්්ත්න ්ද ්ත්්බවත්්්න ් ්නමව්නවඡ් ඡ්්

නපොනළව්්්අව  ්බව්ඩතබඳව්ලැඇනමොත්අ මපත්මැස්්්ඩතබඳව්ලැතර්්්වල්නාශප ක්
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ඉවත්ු්්ත්නත්ව ාප්නාශා්ත්බා ර්නලෝැල් ්,්බහ්්ඡත්ප්න ොෙකාව්වඳමා්වත  ඡ්

නඇෝපා්ලැවනව්ප්ල්්පපව්පපඇාව්ඡ්ත්් ්් ලාද ්නපඡවා්ද ්මැුය.්එ ත්අ්ඇප්

පරවරඇල්න්ෝප්නවා්“න ොෙකාව ”්න ද ්ත්්ව්ථාලවාත්“දව්තර්ර  ”්න ්්ලැ්ත්ලැතරවර.්

න්වැන්න්ෝප්පලම ත්වවා්වැඩ්ව   ා වර්ලිබා.්්

්

්පළාත්පාාල්ආ ඇල් ඡ්්ද්වව්ආ්ා්පලඇ්ව නංෝශල ්ු්්්මපමා්නව් රු්

නවැපද්ු්්ත්මා්න ංපාාල්පරප්දසඡ්න ෝජලා් ප්ලම්30%්අනවාර ්ඇරබ්අනරරප ්

න ෝතාවර්ද්ල්ු්්ත,්දප්ල්ා්අප්ු්්ත,්5්%්අව්්ව්ාව්ඉවත්ුර්ත්දධදශාල්ද්ළත්

පලත්න ිවපඇර්2017්ජන්්ව්පාර්නවඡ්වත්ඉදරපත්්වා. ්

්

(ඒ)්්න් ්වව්ඇ්ු්්ත්න නඇව්ලි ්්න ොෙකාවව්ඡ්නඇෝපා්ල ්ාබල්ව   ාඛ්ව්මා්

ව්ා පාඇ්රර්න ඡ්නඇෝපා්ලඡලා්ව   ාඛංව්60් :් 40්අ පාඇ ත්නවලව්්ු්්්ඩතබඳව්

න ංපාාල්පරප්අඇප් ල ාවර්දප්බා.්න්හ්්පාර්නවඡ්වත්වල්පැල නව්බා ්දල්

ලලත්ඒ්මපමා් ඡ්්ද්ව්් ල්්ැම්ත්්ැලවපබ්න ොනපඡ්ව ාව්එ  ්නලොවල්බව්ස ර්

න ංපාාල්පරප්නවඇ්මා්අ්ාළ්නස්බාශා්ඡ්නවඇ්්ැලවපබ්න ොනපඡ්ව ාව්්නඇව්්

්ැඡ්වා.්එන්ඡ්්ආණප්රනප්්ූ  වව්ථානවඡ්වමල ් ප්දල්ජලඇා්පප්ාධපත ්්මා් ඡ්්බා ්

සද ්්වඳමා්ං්්්්ා  ානූ්ං්නරඛ්ප්කාධ පබ ්්්දල්ලප්්ඡද්වවබඡශන ඡ්්1947්්්එරවත්

ජාලඡ්දසඡ්ඩතලඡලා්ා්්1955්ා  ාණපව්එ  ඇාව්රපල ාං් ළ්එරවත්ජා්ඡනන්්ාලව්

හන ව්ඩතබඳ්දං්ව්රපා ාංනත්වලඡල ්30්ඡ්21්වලඡලනත්්ැරනවල් රබ්එලව,් “නපොද්

ජලඇාවනන් ැ්ැතඇ,්පාාල්අධ ාරනත්ප්ල්්ද ්ත්් .්න නඇ් ාා්පපඇප ඡහ්්්අූ ාඛ්ජ්

නාව්පැවැතනවල් ඡ්්ද්වව්වා්්ව්ාල්වරවජල් ඡ්්බා ්වහඇ්්්න්මව්් ඡ්්ද්වව්

්කඡ්නමෝ්නව් ැ්ැතඇ්ර් ාං්ද ්ත්් .”් ඡල්්්්ැලවපබ්න ොනපඡ්ව ාව්දසඡ්නපඡවා්

දඡලා.්පළාත්පාාල්ආ ඇල් ඡ්්ද්ව්්පැවැත ්්්ැලත්ත්රප්්ා්් ්වැඩ්බවත්එ ් මපත්

රරජාඇාඡත්ඇ ්ව  ලප්ඩතබඳ්දාශර්වාත්ඉ පා්්පතමැන්බවත්්ැලවපබ්න ොනපඡ්ව ාව්වැ්්

දත්්නපඡවා්්ලනබලවා.්්

්

( )්්පළාත්පාාල් ඡ්්ද්වව්ආ්ා්පලනත්ඇාරපි ්න්ෝප්නවැපද්ු්නව්පලත්

න ිවපඇ්වා ච ා් ප්ව නංෝශල ්ු්්ත්නපප්එලව,්ඇ්ා්නකත් ප්ලම්වත ්ව   ා ්රරස ශ්

ු්්්වඳමා්්්2017්අරනරපල්07්දලැල්ලැවේනනූ්ල ්බාාත් ්ු්්,්2017්ඔරනඇෝවබර්02්

දල්නඇර් ල්්ැමනව්ලැවේනනූ්ල ර්2017්ජන්30්දල්අ්ාත ලවප ා්දසඡ්නකත් ළා.්්

්

(ල)්්පලනත්න්ෝප්ඉවත්ු්නව්පලත්න ිවපඇ්2017්අනලෝව්්්24්දල්පාර්නවඡ්නූ්්

වා ච ා් ප්25්දල්වව්ඇ්්වා.්ලර් ථාලා  ්්්ානන්වමල  ්2017්අනලෝව්්්31්දල්

ාැිබා.්එ්්පලඇ්2017්අ  ්16්්පල්පළාත්පාාල්ආ ඇල් ඡ්්ද්වව්(ව නංෝශල)්පලඇ්

ලනඡ්ම ඡව ්ාැිබා.්න ොෙකාවව්ඡ්නත්පත්වල්වත ්ව   ාආනවඡ්30%්පපාෝඇ්
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අනරරප  ඡනන් ඡ්්නව නවඡ්ව්ා පාල ව්නවඡ්ු්්්මා් ාඡඇා්නන ෝජලනත්අනවාර ්

25%් ලා්්ස ලා්න්්්පලඇ්්කඡ,්දතඇ්වංන ඡ්් ාප ්ව ා්අවව්ථානූ්්ඉදරපත් ළ්

ව නංෝශල්්කඡ්වව බන ඡ්්නවලව්් පා.්ඒ්අ ව්න ොෙකාව්ව   ාඅනවඡ්40%්ර්ව්ා පාඇ්

රනපෝ් ත්නවඡ් ළ්ත්්බවත,්ව ානූ්ලර්වත ්ව   ාවව්ඒ්ඒ්පරප් ණවා ්ත්ාබා්ලඡලා්

 ඡ්්ව   ාඛ්ව්්ඇ්ව්ා පාඇ්රර් ත්ලබල ් ළ්ත්්බවත,්න ොෙකාව්ජ නපාමබ ් ළ්

අනරරප  ඡ්අනවාර න ඡ්්නඇෝපා්ලැව්ත,්ජ ්ාැම්න ොෙකාං්ව   ාවවත්අ්ඇපව්හනවල්

වත ්වප්වඳමා්ව්ා පාඇ්ාැයව්්නවඡ්නමෝ්පපාෝඇ්අනරරප  ඡනලඡ්නඇෝපා්ලඇ්ත්්බවත්

න්්්පලලඡ්්පබ ්න රබා.්එබැදඡ්ලැවඇ්වත ්ව   ාඇ්ලබල ් ප්පළාත්පාාල්දප  ාප්

අ්ාත්වප ා්දසඡ්ලැවේ ළ්ත්්නවලවා.්්ර්නවා්් ත්න්්්පලඇත්නපප්න ොළඹ්ලලප්

ව ාවත්න ොෙකාංව්ඡ්66ර,්පපාෝඇ්අනරරප  ඡනන් ඡ්්වඳමා්ව්ා පාඇ්රපා් ත්19ර්මා්

අනවාර ් ාඡඇා්නන ෝෝඇ ඡ්28ර්නාව්113ර්නඇෝපා්ලඇ්ත්ව්ලිබා.්ලව්රප ් ්අ ව්

න ොෙකාංව්ඡ්66ර්්්ව්ා පාඇ්්ඡත්ඛ්්වප්වඳමා්44්ර්්නාව්110ර්නඇෝපා්ලඇ්ත්ය.්නව්

ලැවේනනූ්ල ්නකත්ු්්ත්ලව්නපප්වඳමඡ් ළ්්ම්ලලප්ව ා්ආ්ා්පලනත්මා්ලලප්ව ා්

ආ්ා්පලනත්5්වලඡල්මා්රපා්න ද ්ව ා්පලනත්4්වලඡල්න ොෙකාංව්ඡ්නත්පතවල්

ව   ාඇනවඡ්30%ර් ඡල්60් :් 40්අ පාඇ ත්වරාල්නාව්ව නංෝශල ්ද ්ත්ය.්එ ්

පාර්නවඡ්නවඡ්සද් ළ්ත්්න් ර.්නව්බව්2017්අනලෝව්්්්ව් ඡ්්ද්වව්ආ්ා්පලඇ්

ව නංෝශල ්ු්්ත්නපප්අ්ාළ්බාශා්ඡත/්නාශා්ඡත්්ැලවපබ්න ොනපඡ්ව ාව්නව නවඡ්

එහ්නාශා්ඡ්නපඡවා්දඡලා.්එනවව්වවත්එ්්අවව්ථානූ්්එ ් නළව්ලැමැ.්එ්්ව නංෝශල්2017්

ඔරනඇෝවබර්09්දල්එ්්ව නංෝශල ්සද් ප්ලනබලවා.්්එබැදඡ්්ැඡ්පළාත්පාාල්දප  ් ාප්

අ්ාතතවප ා්දසඡ්එ ්ව ා ්ව   ාඛං ්්ැරනවල්ලැවේනනූ්ල ්නකත් ළ්ත්ය.්එදතය් ඡ්්

ද්ව්්පැවැත ්ත්අවං්ත්ස ර්්අනවාර ්අවං් වඇා්වව රබ්වඡනඡ.්
්

එනඇර්“්පඡදව්”්්ැලවපබ්න ොනව්ත්ාැනබඡනඡ්ලැමැ.්

්

Qි: 
ැරි්ාුාි හි“ ශිහධයි ම ි ීිැෙක්  ”මිා්හිසියමින?ි 
 
 

A :  ලැමැ.්ඒ්බව්නපප්වඳමඡ් ළා.්ජලඇාව්නව නවඡ්ජලඇාව්ාබා්්්දල්බා ්්ඇ්

පාර්නවඡ්ව්වල්්කඡ්පලවා්දල්දධදශාල්නවලව්්ු්්ත්්ැලවපබ්න ොනපඡ්ව ාවත්

මැු ාවර්ලැමැ.්එවැන්ඇතතව ඡ්නවලත්ුසද්අධ ාප  ත්්ලැමැ.්්ර්නවා්් ත්වල්

පැල නව්ජලඇාව්ව්්බා ්ආණපරර්්ූ  වව්ථානවඡ්්පාර්නවඡ්වත්්්දල්නවා. 

 

Qි: 
යක ්ි ඡනිද වරිිාසි  හිප ේහෙහපති්පි හි්ා්පිැයඡිිි ම ි ීි

ැෙක  හ  ශ,ිැෙක්කඡි ෙහිිිළි්පප්්ිසිසිඡැඡිඇය? 
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A :  ුසනවවත්්අර්ව ්නවාා්ලැමැ.්ජලඇා්පප්ාධපත ව,්ර්ජාඇඡතවා් ්මා්වරවජල් ඡ්්

බා ්ඩතබඳව,්එහ්වැ්ලත ්්ඩතබඳව්අප්ජලඇාව්්ැ වත් පනඡ්සුලවා.්වාර් ් ඡ්්හන්

ලා්නල ල ්වැ ව්ත්ලඇවල් ාා ්අප ප්ලනබලවා.්ඇවත්නබොනමෝ්න වල.්එනවව්වවත්

න ංපාාල්පරපවාත්නපොද්්ම්ජලඇාවත් ළ්මැු්න ්අපත් පඡලත්බැමැ.්  

අනර් රබ්ලව් “් ඡ්්ද්වව් ාා්ව්ාවා් ”්දල්බාඇා්නවස් ාා්ව්ාවා්

රරඛ් ාත් ් ළ්නලොමැුය.්ලතඡල්ිරවඡ්වඡනඡ්නපපමැනර්්ප්බය්නඡ.්එනවා්හති්

්ැලවපබ්න ෝවාරව්්නමවත්න ොනවනව්ව ාපල්අර්ව ්නවාා්ලැමැ.්ව්මර්ු ලවා්වනන්

නවනව් තත්කහලාා්ලැමැ.්

්

Qි: 
ඇය,ිැෙක්කඡි ෙහිම,ිරැ  ියමතයරි ෙහය මිදළිමිිැෙැ යිප ුෙහදිාමි තු ි

ැනඡැඡියමතැත?ි්සැ්කවිෙහ ිවඡැඡියමතැත? 
 
 

A :  ඒ ්්ැලවපබ්න ෝවාරව්වරඡනන,්්ැලවපබ්න්පාරඇනවඡ්නූ්්ැඡ්්ැලවපබ්

න ොනපඡ්ව ානූ්වවරද්ා .්අපත් පල්න්ෝ්ලාවාත්අප්දසඡ්ව ජව්්ඩත්ර්වැපවනව්්

න ංපාාල්පරප්න ංපාාල්යඡ්අලල ත්පත ්්නමෝ්රප්වරශල ් ්්සදද ්මැුය.්එ ්

නලොද ්තතඇර.්එනවා්අප්න්ෝ්ලා,්අපමාව්මා්රපශව ංා්එ නවව් ාප්ලඡලවා්මැප,්ඒවාත්ඩත්ර්

න්ඡල් ඡනඡ්ලැමැ.්නව්න්ෝ්ලා්ස ලාත්්ඩත්ර්ඉමඇ්පළල්රප්ං්ල ත්දඡ්්රා්ඩත්නර්

ලනබලවා.්අප්වැ්්දත්්නපන්සුඡනඡ්ජලඇා්පප්ාධපත ප,්රප්ජාඇාඡතනපවා් ්මා්වරවජල් ඡ්්

බා ්නව නවඡ.්එනවා්ක්ල්න්ෝ්ලා්මා්බාශ ්පැනි ත්එ්් රු්නව නවඡ්

වත ාල  ාව්අපනන්ව්ාව්්ළ්අප්නපව්සුලවා.්රරබ ා් පලවා.් 
 

Qි: 
් හත්යි ්හිුි ති සෙි  ස්හිිනමපැියිවම ීිෝැවනය්ිෝරතිැයකෙ ඡැඡිඇය?ි

රණිැෙනරයුපි ම ි ීිැෙක්කඡි ෙහිමිවඡයහිැඡන? 
 
 

A :  ඇව්ත්ලැවේනනූ්ල ්ලැතනත්දය් ල්රප්ං්ල ්අමඡලත්යල්්අ්ාතතවප ානල ය.්

ලැවේනනූ්ලනත්න ිවපඇ්න ොනපඡ්ව ාවත් ාප්්්්නලොනවය්අ්ාතතවප ා් ළ්තතනත්එ ්

පජනත්ල ප්බාා ත් වා්ලැවේ ප ්ය්අ්ාතන ොවප ානන්වල ්.් 
 

Qි: 
ැි ිරප්ිි ශත ්හපෙැුිප හ ය්ැි්්ි ෙහි්යැුඡිඇ ිෙ යිැුපිවම ීිෝැවනය්ිෝරති

 ප ිේිු්හිර  ඡි ඡනිද වරිේිු්හසන? 
 
 

A :  ජලඇාව්්ළ්එනම්්වැ  ර්දල් ්්ලැල්ද්ල ත්පතද ්ත්්ලැමැ.්්ර්නවා්් ත්

දදශ්නමව්්නවා් ඡ්්ද්ව්් ල්ඇබා්දල්බැදඡ.් වපඑතනත්ව ා්නවඡ්ු්්්ලැතරවර්ලව්
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එ්්ලැතර්වමලඇ්රප්න ං්අතමැප් ඡ්්ද්ව්්ඇබඡලත්ිරවඡනඡ.්ඒ්නවා්අප්දං්වාව් පලවා්

එන්ඡ්්බාානපොනපොත්්නවලවා්එ්්රපපන ං්මැප්අනලර්රරන ංවාත්අ්ාළ්ලැවේනනූ්ල ්

අ්ාත ලවප ා්ඔරනඇෝවබර්සව්වල්වල ්්ළ්වත්නකත් ප ්දල්බවත. 

 

 

Qි: 
 ්ැාිදදශිහ ්ි නැවදන? 
 
 

A :   ව්්්ඡනඡ.්ා  ානූ් ඡ්්ල ල්්වව්්ඡලා්ුසවක්නව්දං්ව ්්ළ්ලැමැ.්ව්මපදත්

ව්ාඡඇප්දං්ව  ්ඉඡලත්ිරවඡ. 

 

Qි: 
ඒි ්ඡැඡිායුහිිරැුපි්ාහිසි්ිටිි්ින?ිායුහිිෙළිටිැතිර පන?  
 
 

A :  “ ළ්තතනත්ක්ර්් ඡල ”ත්්ා්න ොනපඡ්ව ානූ්ව ාපල්නවා් තඇප්්්ත්

නලොමැු ්්ලැල් බලාිය.්

්

Qි: 
ඒිවමයිැෙක්කඡි ෙහිිෙ ඡැඡිර පන? 
 
 

A :  අඩ්ක්ර් පල්?්නමෝඩ්නපොනත්ු ා්දල්පරද්ලතඡලත,්දවඡලත්බැමැනඡ.්ව්මප්

රදන ංවා් පලවා්වානන්පානර්  නාෝපබ් පනඡ්ත ර්ිච්ඡල්බ්නඡ.්අපත් පඡල්ිරවඡ්

න වල්නබොනමෝ් ර් පාා්ලන ලවා,් “රරජාඇඡතරවා්නත්රප් ාංල ් ඡ්්බා ය.්

රපාජාඇඡතරවා්නත්්නමෝතවව ් ඡ්්ද්ව්ය.”්  නවඡ්අප්දසඡ්රප ්ාප ්වැවවතමඡ,්ිවර්

රපා්රංල්පවා් ප්ලනබලවා.්්ඩ්ස ්ලබඡ්බාශා්ඡත් වා්ලනබලවා. ්අඩ්බාල්නවඡනඡ්

ක්ර්,්අප් පඡනඡ්ක්ර්්ු ා.්රප්ජාඇඡතරවා් ්සපර්ඇ්ු්්්වඳමා් මපත්න් ර්සද්නූද.්්්්්්්්්්්්්

ඒ්නව නවඡ්අප්දදහනන ඡ් ැප්නවලවා. 

 

 
 

- ව්්ලය්්්- 
 

 

්

්්
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