
��ව
 2022 ඔ�ෙතාබ� 05 බ��

��� වාරය 1873
08  34  56  58

අ�ෂරය 

2022 - 10 - 03
��� වාරය 927
04  07  20  41
 අ�ෂරය 

2022 - 10 - 03
��� වාරය 3139

13  31  46  47  
අ�ෂරය 

2022 - 10 - 03 
��� වාරය 4897

4  6  8  2  4  4  
අ�ෂරය 

2022 - 10 - 03
��� වාරය 1858
06  13  36  38 

අ�ෂරය 

2022 - 10 - 03
��� වාරය 1352
5  6  0  5  5  3           
ල�නය - ��න

2022 - 10 - 03
��� වාරය 1245

02  24  46  64  80        
අ�ෂරය 

��� වාරය 3585
10  34  53  60
ල�නය - �ංහ

2022 - 10 - 03
��� වාරය 206
33  44  53  56  
ල�නය - �න

��� වාරය 1049
  10  25  61  75     
   අ�ෂරය 

��� අංකය 

��� වාරය 4034
16   21  39  67     

අ�ෂරය 

�ප�  ෙබා්�ජෙයා� ජා�ක ස�පතෙමගා පව� ල�න වාසනාව මහජන ස�පත ෙගා�ෙසතධන �ධානය ෙකා�ප� ක��කශ�� වාසනාවහඳහන

��� වාරය 1699
15  34  48  72  

අ�ෂරය 

අද ෙකා�ප�

��� වාරය 231
07   13  41            

ස��

 
අ� ෙපාර බ දන �ට තණ ෙකාළ තැෙළන  වග  
ජන ප� �ය�! අ� �� ෙම� පැ��  මඟ  
හැම පැ�ත කම අ� ෙක� න� ෙනාමැත  �ඟ  
වැ� �ර නට�! උ� තණ � � ව ලම  ලැග  

ණය බර සමඟ 'අ� එ� එ�' නමැ�  අ�  
දඟ ලන �ට� තණ ෙකාළ යන අ��  තැ�  
අප හට න� ෙපෙ� ෙහාඳ හැ� ඇ��  හැ�  
ෙලා� මා�වා ෙපා� මා�� ග��!  ��!  

රෙ� ��ෙ� �ද �නා යක    

අ� රා ධ �ර - ආන�ද ක�-
ණා �ස  

සාමා� ජන �� ත ෙ�� 
තම�ට බල පාන ගැට� 
ස�බ �ධ ෙය� අ� ක ර ණෙ� 
��ට පැ�ම මහ ජ න තා වට 
ඇ� අ� � වා � ක ම� බව�, 
එම ගැට� ස�බ �ධ ෙය� 
මහ ජ න තාව අ� ක ර ණෙ� 
��ට පතන අව �ථා ව ල� ඒ 
�� බ ඳව අ� ක ර ණය �ෙ� ෂ-
ෙය� සලකා බැ�ය �� බව� 
අ� රා ධ �ර �සා �� �� සහ 
අ� ෙ�ක මෙ� �ත්රා� න�කා 
�. �ය ර�න මහ ��ය �වෘත 
අ� ක ර ණ ෙ�� ප්රකාශ කළාය.  

�සා �� � � ව � යට ෙ� බව 
පැවැ �ෙ� ගැස� පත්රෙ� සඳ-
හ� ��නා යක උ�ලං ඝ නය 
කර �� ��� වැට� ඉ� ��-
ෙම� වන �� ෙදපා �ත ෙ�-
��ව ��� වගා ව� �ස කට 
බර ප තළ හා� ප� �වා ඇ� 
බවට ෙචාදනා කර �� ප්රථම 
වතා වට ෙමරට අ� ක ර ණ-
යක පවරා ඇ� න�ව ය� 
�භා ග යට ග� අව �ථා ෙ� �ය. 
අ� රා ධ �ර එ�ස� කෘ� ක�ම 
සංස දෙ� සභා ප�, �ශ්රා �ක 
සහ කාර කෘ� ක�ම අ��ෂ 
84 හැ� �� ආ�. එ�. නව ර�න 
බ�ඩා මහතා අ� ක ර ණය 
හ�ෙ� පවරා ඇ� ෙ� න�ෙ� 
වග උ �ත ර ක � ව� ෙලස න� 
කර ���ෙ� වන �� ෙදපා-
�ත ෙ� ��ෙ� අ��ෂ ජන-
රා� ආචා�ය ච�දන ��ය 
බ�ඩාර සහ �� ප� ජනා �-
ප� ��ඥ සංජය රාජ ර �න� 
යන මහ �ව �� සහ වන �� 
ෙදපා �ත ෙ� �� ව�.  

න�ව ය� කැඳ� අව-
�ථාෙ� වග උ �ත ර ක � ව� 
ෙව� ෙව� ෙප� �� රජෙ� 
අ� � �ඥ ෙමා� �� ෆා�� 
මහතා අ� ක ර ණ යට �යා 
��ෙ�, න� වට අ�ළ ප්රෙ�-
ශය ��ටා ඇ�ෙ� කැ� රාව 
�සා අ� ක රණ බල ප්රෙ� ශෙ� 
�සා ෙ� න�ව �භාග �� මට 
අ� රා ධ �ර �සා අ� ක ර ණ-
යට බල ය� ෙනාමැ� බව�. 
ෙප�ස �ක� ෙව� ෙව� අ�-
ක ර ණ යට ක�� ද�ව �� 
ෙ��ඨ ��ඥ ර�නා යක 
මහතා සඳ හ� කෙ� න�-
වට අ�ළ �ෙරා ධතා ඇ�න� 
ඒ බව අ� ක ර ණ යට ප්රකාශ 
කළ ��ෙ� න�ව �භා ග යට 
ගැ� මට ෙපර බව�. එෙ� 
ෙනාමැ �ව න�ව �භා ග-
යට ෙගන සා�� �ම �� 
පවා �� කළ ප�ව අ� ක රණ 
බලය ෙනාමැ� බව පව ස-

අ� � ම� ��� වැට� ඉ� කළ බවට 
ෙචාදනා කර �� වන �� අ��ෂ ජන රා�ට සහ 

වන �� ෙදපා �ත ෙ� �� වට එෙර� න�ව

උ�ලා ���  
"ෙ� �ය ��� ඉ�ෙ� මෙ� අ�යා. 

අ� ෙද�නා ෙපා� කාෙ� ඉඳලා 
එක ට ම� ��ෙ�. අ� යෙ� ර�සාව 
ෙගා� තැන. අ�යා අ�මට ෙහා�� 
සැල �වා. අස �වැ � ය� සමඟ අ�යා 
ස� පව ඇ�� කළා. අ� යෙ� �ය-
යෑම මට දරා ග�න බෑ. �වා හ ය �ව� 
කර ග�ෙ� නැ�ව අ�මෙ� ත� 
ෙනාත � යට ��ය අ� යෙ� �ය යෑම 
මට වෙ�ම අ�ම ට� වාව ග�න බෑ. 
ෙ� ��� අ�මා අද අ�ත අස රණ 
ත��ව යට ප� ෙවලා." යැ� මර ණ ක-
�ෙ� ම�� වන අ� කා� �� ය �ෙ�-
ලාෙ� ඉෙ�� එර�ද මහතා �ය.  

�ය අන � ර� ෙ�� ෙව� මර ණ යට 
ප�ව ��න අ� කා� �� ය �ෙ� ලාෙ� 
ය�� ��ෂා� අ� කා� (29) මහ තාෙ� 
මර ණය ස�බ �ධ ෙය� සා�� ෙද�� 

ඉෙ�� එෙ� පැවැ �ය.  
ෙ� මරණ ප� �ෂ ණය ෙකාළඹ 

ජා�ක ෙරාහෙ� හ�� මරණ ප� �ෂක 
��ඥ එ�. �� අ�ර� මහතා ඉ� �ෙ� 
ෙකාළඹ නාග �ක හ�� මරණ ප� �ෂණ 
කා�යා ල ෙ�� ප� � ය� පැවැ ���. 
�ං� �ය ෙපා� �ෙ� ෙපා�� සැර ය� 
(62816) �ය�ත මහතා සා�� ෙමෙහය 
� අතර, ෙකාළඹ �ස ෛව� ආය ත-
නෙ� ෛව� එ�. �. එ�. ෙපෙ�රා 
මහතා මර ණ යට ෙ��ව ෙලස සඳ හ� 
කෙ� �ය අන �ෙ� අ�� ආබාධ �සා 
�� � මර ණ ය� බව�.  

වෑ� රථෙ� �යැ �� �ං� ෙහ�� ආ-
ර �� ලාෙ� �ද� ෙරාහණ (48) මහතා ද 
ෙම�� සා�� ෙද�� ෙමෙ� �වාය.  

"මට අ�� අංක 51-2525 දරන 
ෙමාට� රථය පද වා ෙගන සවස 7.30ට 
�තර ෙව�න ��ව �ට �ං� �ය ෙදසට 

ය�� ��යා. එ�ට ෙබා��න ප� � 
�ට අය බ� මා�ග ෙ�� ඉ� � ෙය� ආ 
අ� ට්රැ�ට රය මෙ� ෙදසට පැ�ණ 
වෑ� රථෙ� වැ�ණා. එක පාර ටම මහා 
ස�ද ය� ඇ�නා. ඒ� මට ��ෙ� නෑ 
ට්රැ�ට රය මෙ� වාහෙ� හැ��ලා 
ෙ� ස�දය ඇ�ෙ� �යලා. හැ��-
නාට ප�ව තම� මට ඒ බව ෙ��ෙ�. 
ඒ ෙවලාෙ� අ� ට්රැ�ට රෙ� �යැ �� 
එතැ නම ��යා. ඔ�ට අමා� බව මට 
ෙ��ණා.  

ප�ෙස ප්රෙ� ශ වා �� සමඟ කතා-
බහ කර ෙගන එ ෙව ෙ�ම ට්රැ�ට රෙ� 
�යැ �� හලා වත ෙරාහ ලට ඇ� ළ� 
කළා. මම එ� ෙගදර �යා. ප� ව� 
ෙරාහ �ගත කළ �යැ � �ට අමා� ෙවලා 
ෙකාළඹ ජා�ක ෙරාහ ලට මා� කර 
යවා �ෙය නවා. එ�� ඔ� �ය �ය බව 
ආරං� �ණා."  

අ�මෙ� ත� ෙනාත � යට ��ය 
අ� යෙ� මර ණය 

දරා ග�න බෑ 

 

–ර“පා—
වා’මා•ග අමා“ාංශය

ෙශ•ක අවබලපෑ’ අවම ෙ’ බ“ අ”යර 
වැඩසටහ “ෙ“ශය

”ාපෘ“ ඉං“ෙ” (“ස’පාදන) තන“ර සඳහා 
(CResMPA) බඳවා ගැ”ම

”ාපෘ“ කාල“මාව : අ–”” පහ (05) (2022 - 2026)
ෙ–—•ක අවබලපෑ’ අවම “ෙ’ බ අ”යර වැඩ සටහ “ෙ“ශය (CResMPA) ය•, ෙලක බැං—ෙ“ ”“ සහාය යටෙ වා’මා•ග අමා“ාංශය 
”’ “යාමක කර• ලබන ෙලක බැං—ව ”’ අර“ද” ““පා”ත ”ාපෘ“ය. එය වනා“, ගංව“ර හා ජලගැ–’ හා අපවහනවලට ෙගා””වන 
ජනතාව සහ ෙ–පළ ආර”ෂා“ම සඳහා රට “ළ ෙ–ශ •ක අවබලපැ’ අවම “ම සඳහා ඔෙරා““ම අරභයා වන ජා“ක සංව•ධන ”ාපෘ“ 
““ඛ ”ාපෘ“ය වෙය. ”ාපෘ“ෙ“ අර“ණ හා ඉල”කය වෙ, ක”“යා අන“” හැඟ•’ ’•’ “’ හා වැ•”–“ කළ කාල•ක හා ෙ–ශ•ක 
අනාවැ පළ“ෙ’ලා රජෙ“ හැයාව වඩා ශ”“ම කර තහ–”“ම සහ පහළ කැල ෙ•“ෙ“ ගංව“ර අව—න’ තවය පහත ෙහ”ම 
වෙය. ”ාපෘ“ය 2021 වසෙ• ’ට 2026 වසර ද”වා “යාමකව පව“• ඇත. 

ෙ–ශ•ක අවබලපෑ’ අවම “ෙ’ බ අ”යර වැඩසටහ “ෙ“ශය “ ”ාපෘ“ ස’බ”කරණ ඒකකෙ“ (PCU) “ පව“න පහත සඳහ තන“ර 
සඳහා —•ණ කා–නව "ෙකා–ා“ පදනම" මත ෙ—වය “ම සඳහා – ලංකාෙ“ –රවැ’ය ෙව“ ෙම” අය”’ප කැඳව• ලැෙ•. 

”ාපෘ“ ඉං“ෙ” (“ස’පාදන) තන“ර - තන“” එක” (01)
 අව ””ක හා පළ–”ද : 
 පහත I ෙහ– II
I.  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ සභාව (UGC) ”’ ””ග• ලබන ’”” ඉං“ෙ” ෙ”–ෙ“ “ථම උපා“ය” සා•ථකව ස’—•ණ කර “—ම 

ෙහ–

  අ—ළ ෙ”–ෙ“ උපා“යට සමාන ”””කම” ෙලස, ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ සභාව (UGC) ”’ ””ග• ලබන ”””කම”, අ—ළ ෙ”–ෙ“ 
””ග වෘ“”ක ආයතනය” ෙව“ ලබාග ආ•ත සාමා“කවය / සමාන වෘ”යෙ““ ”””කම” 

ෙහ–

  ’”” ඉං“ෙ” ෙ”–ෙ“, ””ග වෘ“යෙ““ ආයතනය ලබාග ආ•ත සාමා“කවය” / සමාන වෘ“යෙ““ ”””කම”
සමග

  “ස’පාදන ෙ”–ෙ“, අ—ම තර“ වසර හතක (07) ක ප•චා ෙය”තා පළ”–ද. 

II.  රජෙ“ ”ප”ා“ත ෙ—වෙ“ III/II පං“ෙ“ ෙහ ඉහළ පං“යක, රා’ “ලධා’ෙය— •ම ෙහ අ—ළ ෙ”–ෙ“ සමාන තවය” දරන “ලධා’ෙය— 
•ම. 

–යා පැ“කඩ / “ධාන වග– : 
 I.  ෙ—වා සහ භා–ඩ ෙකා–ා“ සඳහා ජා“තර තරගකා’ “ල ගණ ICB “ස’පාදන ෙමෙහය•ම, උපෙ–ශකව” ප“ම සඳහා 

ජා“තර තරගකා’ “ල ගණ ICB “ස’පාදන කට–“ ’”“ම. 

II.  ෙලක බැං—ව ”’ පළකර• ලබන ස’මත “ස’පාදන ෙ”ඛනවලට අ•ව සහ CIDA ”’ පළකර• ලබන ස’මත ලං”කරන •”ෙ”ඛනවලට 
අ•ව, ලං”කරන •”ෙ”ඛන ””ෙයල “ම. 

III.  ජා“තර උපෙ–ශකව” ප“ම සඳහා ෙලක බැං—ව ”’ පලකර• ලබන SRFP (ස’මත ෙයජනා සඳහා ඉ”–’) ෙ”ඛන ප’”, EOI 
(අ’ලාෂය “කාශ “’) සහ RFP (ෙයජනා සඳහා ඉ”–’) ෙ”ඛන ””ෙයල “ම. 

IV.  – ලංකාෙ“ ආ–—ව (GOSL), ”’ පළකර• ලබන උපෙ–ශන මා•ෙගපෙ–ශ සහ අෙපා සහ උපෙ–ශන ෙනාවන ෙ—වාව, කා•ය හා භා–ඩ 
සඳහා – ලංකාෙ“ ආ–—ව (GOSL) පළකර• ලබන “ස’පාදන අෙපා හා මා•ෙගපෙ–ශ සහ ෙලක බැං—ෙ“ “ස’පාදන ෙර•ලා’වලට 
අ•’ලව වැඩ “ෙ’ හැයාව. 

 වැ•“ ම”ටම :  PS4 (කා–ඩය 'අ') ”ය” 115,000.00 - 130,000.00 (MSD - කළමනාකරණ ෙ—වා ෙදපා•තෙ’”“ - ච”ෙ”ඛ අංක : 
01/2019 ප”)

ෙපා ෙකා”ෙ’ : 
1.  වයස : අය”’ක”ව අම තර” වයස අ–”” 21 ට ෙනාඅ හා වයස අ–”” 62 ට ෙනාවැ ”ය –“ය. 

2.  වැ•“ පමාණය : 2016-02-25 —තම හා අංක 03/2016 දරන රා’ ප’පාලන ච”ෙ”ඛය සහ 2019-03-15 —තම හා අංක : 01/2019 දරන 
කළමනාකරණ ෙ—වා ච”ෙ”ඛය “කාරව, “මනාද ස“තව රජෙ“ අ•මත වැ•“ ප’මාණය. 

3.  අ—ළ ෙ”–ය“ ෙලක බැං—ෙ“ / ”ෙ–ශ අර“ද” ““පා”ත ”ාපෘ” “ අම තර” වසර පහක (05) පළ”–ද” ස“ත •ම අ“වා•ය ෙ“. 

4.  ෙමම තන“ර ””ෙ•“වම ෙකා–ා“ පදනම මත වන අතර, කා•ය සාධනය මත පදන’ව ”•කව එ” (01) වසරක කාල“මාව” “•ඝ කර• 
ලැ–ය හැය. 

5.  අය”’ප’ ඉ”ප’ •“ම : 

  අය”’ක”ව ”’ —ව–ය අය”’ප ’ය ”වදත ෙතාර“” “කාශ (CV) සමග අ–ාප“ක, වෘ”ය ”””ක’ සහ පළ–”–ද සහ ”” 
ෙනාවන “•ෙ–ශක” ෙදෙදෙන—ෙ” (02), ”ම”’ ෙතාර“” ද සමග ඉ”’ප කළ –“ය. —ව–ය ඉහළම ”””ක’ හා පළ–”–ද මත පදන’ව 
ෙක“ ලැ”—“ගත කර• ලබන අය”’ක”ව, ස’“ඛ ප““ණයකට කැඳව• ලබන අතර, ෙතරා ගැ”ම —සලතාවය මත පදන’ව ’”කර• 
ලැෙ•. ”•ක ”””ක’ සනාථ “ම සඳහා වන සහ“කවල සහ“ක කරන ලද ”ටප අය”’පත සමග අ“ණා ඉ”’ප කළ –“ය. අස’—•ණ 
අය”’ප භාරගැ”ම ““ෙ”ප කර• ලැෙ•. 

—මන ආකාරෙය ෙහ අ–“ හා අ“’ බලපෑ’ “ම •”””කම” වන අතර, එව අය”’ක”වෙ” අය”’ප භාර ගැ”ම ““ෙ”ප කර• ලැෙ•. 

අය”’ප, ෙකාළඹ 05, ජාව’ත පාෙ•, අංක 11 “, ෙ–ශ•—ක අවබලපෑ’ අවම•“ෙ’ බ“ අ”යර වැඩසටහ” “ෙ“ශය (CResMPA) “ ”ාපෘ“ 
අ–“ක ෙවත 2022 ඔ”ෙත–බ• මස 15 වන ”නට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ—, ෙ”ඛනගත තැපෑෙල එ”ය –“ය. අය”’කරන තන“ර, •”කවරෙ“ 
ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ•, පැහැ”•ව සටහ කළ –“ය. 

ෙ”ක,
වා’මා•ග අමා“ාංශය.

ඉෙ�� මරණ ප� �ෂ ණ ෙ�� සා�� ෙද�� �ය�

�� �ෙරා ධතා ��� ෙම� 
පල� නැ� බව ද �ෙ�ය. ෙ� 
මස 10 වැ� �න ෙ� න�ව 
ය� �භා ග යට ගැ� මට ��� 
කළ �සා �� � � ව �ය එ� නට 
��ත ෙ�ශන ෙගා� කරන 
ෙලසට ෙප�ස �කාර සහ 
වග උ �ත ර කාර පා��ව ව ලට 
�ෙයාග කළාය.  

ෙප�ස �ක� ෙව� ෙව� 
අ� ක ර ණ යට ක�� ද�ව-
�� ෙ��ඨ ��ඥ ර�නා-
යක මහතා �ය ��ක ක�� 
��� �ව ල� සඳ හ� කෙ� 

වන අ� �ෙග� ��� වගා-
ව�ට �� වන හා� සහ එ�ල 
වන ත�ජ න ව �� �� මට 
වන �� ෙදපා �ත ෙ� ��-
ෙව� ��� වැට� ඉ� කළ 
��ෙ� ග�� � යා ගම, උ�-
�ව, �ර �� ව ටන හා ෙහාරා-
ෙපාල ග�මාන යා �� ෙම� 
බව�.  

එෙහ� වන �� ෙදපා �ත-
ෙ� ��ව ෙ� ��� වැට ඉ� 
කර ඇ�ෙ� ග�� � යා ගම, 
උ� �ව, දෙ� ව ටන, �ර ��-
ව ටන මහ වැ� ��� සහ 
බ�ඩා ර ෙපා තාන හා ෙහාරා-
ෙපාල ග�මාන යා කර �� 
බව ද අ� ක ර ණ යට �යා �� 
�� ඥ ව රයා අ� � ම� ආකා-
ර ෙය� ඉ� කර ඇ� ප්ර�න ගත 
ෙ� ��� වැට �සා ප්රෙ� ශෙ� 
��� වගා ව�ට වන අ�-
�ෙග� බර ප තළ ත�ජ න ය� 
එ�ල � ඇ� බව�. වන �� 
ෙදපා �ත ෙ� ��ව ෙ� ��� 
වැට ඉ� කර ඇ�ෙ� ��� 

වැට� �� ම� ආකා ර ෙය� 
�ය �ත �ෙ� පම ණ� ඉ� 
කළ �� ආකා රය ��ෙවන 
අංක 566/5 හා 1989 07 11 
�නැ� රජෙ� ගැස� පත්රෙ� 
සඳ හ� ��නා යක �� ම-
��ම උ�ලං ඝ නය කර �� 
බව ද �� ඥ ව රයා ෙචාදනා 
කෙ�ය.  

ෙ� ප්රෙ� ශෙ� වසෙ� වැ� 
කාල ය� ව�ෂා ෙව� ෙතාර 
�ය� කාල � ණ ය� පව �න 
බව�, වැ� ජලය උප ෙයා� 
කර ග� �� වගා �� කර 

ඇ� බව�, �නට ඉ� කර 
ඇ� ��� වැට ආස �නෙ� 
ෙගාය� ස�ත �ශාල �� 
ප්රමා ණ ය� පව �න බව� 
අ� ක ර ණ යට සැළ කළ 
ෙ��ඨ ��ඥ ර�නා යක 
මහතා එම ��� වගා ව ලට 
වන අ�� පැ� �ම වළ-

�වා � මට �නට ඉ� කර 
ඇ� ��� වැට ප්රමා ණ ව� 
ෙනාවන බව ද අව ධා ර ණය 
කෙ�ය. ෙ� ෙප�සම �භා-
ග යට ෙගන අ� � ම�ව �නට 
ඉ� කර ඇ� ප්ර�න ගත ��� 
වැට රජෙ� ගැස� පත්රෙ� 
සඳ හ� �ය ම ය� උ�ලං-
ඝ නය කර �� ඉ� කර ඇ� 
බවට ��� කරන ෙලස ද 
අ� ක ර ණ ෙය� ඉ�ලා �� 
�� ඥ ව රයා �නට ඉ� කර 
ඇ� ��� වැට ෙව� වට 
රජෙ� ගැස� පත්රය ප්රකා රව 
�ය �ත ග� මා�� හරහා 
��� වැට ඉ� කරන ෙලසට 
වන �� අ��ෂ ජන රා �ව-
ර යාට �ෙයාග කරන ෙලස� 
අයැද �� ෙ�ය. ෙප�ස-
�කාර පා��වය ෙව� ෙව� 
ෙ��ඨ ��ඥ ර�නා යක 
මහතා සමඟ ��ඥ හ�ෂ� 
ෙ�ම �� මහ ��ය ෙප� �� 
අතර, වග උ �ත ර ක � ව� 
ෙව� ෙව� ෙ��ඨ ��ඥ 
මාල� රෙ� �ර මහ �� යෙ� 
උප ෙද� මත රජෙ� අ� �-
�ඥ ෙමා� �� ෆා�� මහතා 
ෙප� �� ෙ�ය.    

එ� ෙන� තම�ට බල පාන ගැට � ව ලට 
අ� ක ර ණෙ� ��ට පැ�ම 
ජනතා අ� � වා � ක ම�  

අ� රා ධ �ර �සා �� � � ව �ය �වෘත අ� ක ර ණ ෙ�� �ය�  


