
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී, ශ රී කා ා දේම ක  ුතුතු ාමාය රු  මාරක මමවීරව මතිතතුමාම  ්ර ාක  

ජිනීවා හා එක්මත් ජාිතන්ම  මානව හිමි ේ  වුන්සිකමේ 34 වතනි මතසිවාවමේ ඉහළ මට්ුමේ රැම්ීරම 

සභාපතිතුමනි, 

මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කකොමසාරිස්තුමනි/ නික ෝජ්ය මහකකොමසාරිස්තුමි නි, 

උතුමාකෙනි, 

සම්භාවනී  නික ෝජිතවරුනි, 

කනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි, 

 

එක්සත් ජ්ාතීන්කේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලකේ 34 වැනි සැසිවාර ට අද දින  සහභාගීවීමට ලැබීම මා හට 

මහත් කගෞරව ක් අත්කර කදයි.  සම්භාවනී  පුදගල න්  වැඩි පිරිසක් කමම කවුන්සිල ට පැමිෙ ඇතැයි 

මම විශ්වාස කරමි. 

 

මා අද මීට සහභාගිවන්කන්, මානව හිමිකම්වල මූලික පදනම හා හර න් පිළිබඳව කලොව පුරා රටවල් 

ප්රශ්න කරමින් සිිනන අවිය කීය .  ජ්නතාවකේ ගැටු  විසීමමට දදිරිපත් වන ජ්නප්රසාදවාීයන්කේ 

කනොදැනුවත්කම නිසා අප විසින් වැළඳගන්නා ලද කබොකහෝම ක් විශ්ව විනනාකම් "ජ්නප්රසාදවාද "  න 

නාමක න් අභික ෝග ට ලක් වී ඇත.  කමම සන්දර්භ  අනුව, කමම සංවිධානකේ කාර් භාර  අන් 

කවරදාකටත් වඩා දතා වැදගත් තත්ත්ව කට පත්කවමින් තිකේ. 

 

සභාපතිතුමනි, 

ශ්රී ලංකාකක කවාව කමම කවුන්සිල ට කහොන්න් රුරු පුරුය. .  වසර ගෙනාවක් පුරා පැවති 

ප්රතික්කප පිරීමම්, කටුතතුවල කනොනි ැලිම් හා ස්ව ං රුදකලාවීම්වලින්  පසුව ජ්නාියපති මමත්රීපාල 

සිරිකස න මැතිතුමාකේ හා අග්රාමාතය රනිල් වි්රමසිංහ මැතිතුමාකේ ජ්ාතික ණ්ඩුවව මගින් මානව හිමිකම් 

 හ පාලන , නීතිකේ ණියපතය, ුතක්ති , ප්රතිසන්ධාන  හා ණර්ිකක සංවර්ධන  කක්න්්රකකොටගත්  

පරිවර්තනී  ගමන් මගකට අප රට ක ොමු කරන ලීය. 

 

2015 ජ්නවාරි මස පැවති මැතිවරෙකේ ීය අප රකේ ජ්නතාව විශාල වශක න් ඔවුන්කේ ඡන්ද  

පාවිච්චිකරමින් ජ්නාියපති සිරිකස න මැතිතුමාට විශිප්ට ජ් ග්රහෙ ක් අත්කර ය.න්හ.  අන් සමම ජ්නාියපති 

අකේක්පකක කුටම වඩා දහළම ඡන්ද ප්රතිශ ක් කමහි ීය වාර්තා ූ  අතර උතුරු හා නැකගනහිර 

පළාත්වලීය ජ්නාියපති සිරිකස න මැතිතුමා ලබා ගත් ඡන්ද ප්රමාෙ ද දතා දහළ අග ක් ගත් අතර ටට 

කහ තු ූ කේ අතීතකේ කමන් ඔවුන්ව කනොරවටන බවට ජ්නාියපති සිරිකස න මැතිතුමා මත තැබූ විශ්වාස යි.  

එකහයින්, වසර කදකකට කපරාතුව අපට ඡන්ද  ලබා ය.න් ජ්නතාවට පමෙක් කනොව ඔවුන් තැබූ එම 

විශ්වාස  සුරිරන ලද දතිහාස ට පවා අප ෙ  ගැති කවමු. 

 

සභාපතිතුමනි,   

 

2015 අකගෝස්තු පාර්ලිකම්න්තු මැතිවරෙ  නිම වීමත් සමගම “ශ්රී ලංකාකක ප්රතිසන්ධාන  හා වගවීම 

ප්රවර්ධන  ිරීමම”  ටකත් ූ  30/1 ක ෝජ්නාවලි ට අප සම අනුග්රාහකත්ව  ලබා ය.න් අතර එම 

ක ෝජ්නාවලි  2015 ඔක්කතෝබර් 01 දින කමම කවුන්සිල  විසින් ඒකමතිකව පිළිගනු ලැබුකක එම දැඩි 

විශ්වාස  මත . 



 

ශ්රී ලංකාව 30/1 ක ෝජ්නාවලි  සම අනුග්රාහකත්ව  ලබාීයකම් ඓතිහාසික පි වර ගැනීකමන් වසරකට 

ණසන්න කාල ක් කහෝ මාස 15ක් කම් වන විට දක්ම කගොස් ඇත.  අප රකේ සිිනන බරුතර ක් කමම 

පි වර ගැනීම සම්බන්ධක න් දිගින් දිගටම විකකචන  කරමින් සිිනති.  සමහරු කම  ක්රෝහිවීමක් හා 

ජ්ාති  පාවාීයමක් කලස සලකති. ස්වාධීන ජ්ාති ක් බවට පත් වී වසර 70 ක් සපිකරන 2018 වසකර්ීය අපට 

ඔවුන් කවත සිුතම් පණිවිඩ ක් ීයමට තිකේ: 

 

සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් වශක න් විවිධ විශ්වාස න් හා ඇදහීම් දරන අපි ස්ත්රී පුරුප භාව , 

කුල  කහෝ වංශ  කනොතකා 1948 ීය අප ජ්ාතිකේ නිදහස කවනුකවන් සි ු  කදනා එකට ඒකරාශී 

වීමු.  එ  එකස  දිනාගත් නමුය., සි ු  කදනා සමාන අයිතිවාසිකම් භුක්ති වින්න පිරිපුන් 

මිනිසුන්කගන් ුතත් ජ්ාති ක් කලස අප රට කගොඩනගමින් අපට ලබාගත හැිර උපරිම  කරා 

ලඟාවීමට අපි අකපොකහොසත් වීමු.  එහි ප්රතිලල ක්  කලස වසර 69 මුළුල්කල් අපි, කකදනාව, 

හිංසන , අත්වින්මින් අගනා ජීවිත අහිමිකර ගනිමින්  හා සමාජ් ණර්ිකක ප්රගති  සඳහා ූ  දඩප්රස්වා 

අහිමි කර ගනිමින් ය.ප්කර ගමනක ක ය.කනමු. 

 

කම  සතය වශක න්ම තවත් දදිරි ට සිය.කනොවි  ුතතු ජ්ාති  කගොඩනැගීම පිළිබඳ වැරීය ගි  

අත්හදා බැලීමිර.  එම සතය පිළිගැනීමට අප සතුව මධර්  තිබි  ුතතු වනවා කස ම එම ුතග  

නිමා ිරීමකම් ශක්ති  ද අප සතු වි  ුතතු .  මින් දදිරි ට අප කගොඩනැගීමට බලාකපොකරොත්තු වන 

ශ්රී ලංකාව, ුතක්ති  රජ් න; මානව හිමිකම් අග න; සමම පුද්ගලක කුකේම ණත්ම කගෞරව  

සුරිරන, සිවිල් සමාජ් කමන්ම ජ්නමාධය සි  කාර් භාර  නිසි අුතරින් දුකකරන, අියකරෙකේ 

ස්වාධීනත්ව  හා නීතිකේ ණියපතය වැදගත් කකොට සලකන එකමන්ම සමම කදනාටම සමාන 

අයිතිවාසිකම් හිමිවන සමාජ් ක් සහිත වි  ුතතු . 

 

සභාපතිතුමනි, 

 

කමම ගමකන්ීය, කබීය කවන් වුණු කදපාර්ශ්ව  මතම ක්රි ාත්මක වන අන්තවාීය කමන්ම එදිරිවාීය බලකකග, 

පුක හා කකිනකාලීන කද්ශපාලන වාසි තකා ගමන අවහිර කරන බාධා එල්ල කරනු ඇත.  පසුගි  වසර 

කදක තුළීය අප ලබාගත් අසීරු ජ් ග්රහෙ න් පිළිගැනීම ප්රතික්කප ප කරමින් අපි ප්රමාෙ ට වඩා වැඩික න් 

කහෝ පමෙට වඩා අුවකවන් වැඩ කරන ලදැයි ඔවුන්  වාද කරති.   පසුගි  වසර කදක තුළ ශ්රී ලංකාකක 

ඇතිූ  ප්රගති  සැලිරල්ලට ගනිමින් කනොකබෝදා ප්රකාශ ට පත් කකරුණු ්රසල්ස් හි ීය ලද ජී.එස්.ී..  

සහන  පිළිබඳ නිර්කද්ශ සහ ඇකමරිකා එක්සත් ජ්නපදක න් ලද එම්.සී.සී (MCC) අනුග්රහ   පිළිබඳ 

නිර්කද්ශ සම්බන්ධක න් කම් කමොකහොකත් ීය මා සඳහන් කරන අතර දදිරි මාස කීප  තුළීය ඒ පිළිබඳ නිල 

අනුමැති  අපි අකේක්ෂා කරමු.    

 

සභාපතිතුමනි, 

 

2016 වසකර් ජූනි මස 29 වැනි දින මා කමම සභාව ඇමතූ දින සිට, 

 බලහත්කාර ක න් සිය.කරන පැහැර ගැනීම්වලින් සමම පුද්ගල කුම ණරක්ෂා ිරීමම සඳහා වන 

ජ්ාතයන්තර සම්මුති  බලාත්මක ිරීමම පිළිබඳ මනතික කටුතතු සඳහා අමාතය ම්ඩඩලකේ 



අනුමැති  හිමිවීකමන් අනතුරුව ගැසේ පත්රකේ පළකරන ලද අතර කනොකබෝ දිනිරන් 

පාර්ලිකම්න්තුකක  සභාගත ිරීමමට නි මිත . 

 ත්රස්තවාද  මැඩපැවැත්වීම පිළිබඳ ක ෝජිත පනත සම්බන්ධක න් ූ  ප්රතිපත්තිම  සහ මනතික 

වැඩපිළිකවල සම්පාදන  ිරීමකම් කටුතතු පිළිගත් ජ්ාතයන්තර පරිච න්ට අනුූලලව සිය.කකකරමින් 

පවතී. 

 ශ්රී ලංකා පාර්ලිකම්න්තුව විසින්,  අතුරුදන් ූ  පුද්ගල න් පිළිබඳ නිතය කාර් ාල ක් පිහිුකවීම සඳහා 

මනතික කටුතතු ක්රි ාත්මක කරනු ලැකේ.  පාර්ලිකම්න්තුකක කවානා කවර ා විසින්  සහතික 

කරන ලද එම පනත රකේ නීති ක් වශක න් පවතින අතර එ  ක්රි ාත්මක ිරීමකම් කටුතතු 

සිය.කකකරමින් පවතී.  2017 වසකර් අ වැ  මගින් කමම කාර් ාල  සඳහා රුපි ල් බිලි න කට 

වඩා මුදලක් කවන් කකොට ඇත. 

 ුතධ ගැුකම් කහ තුකවන් අවතැන්ූ වන් කවනුකවන් කල්පවත්නා විසඳුමක් සඳහා ූ   ජ්ාතික 

ප්රතිපත්ති ක් අමාතය ම්ඩඩල  විසින් අනුමත කකොට ඇත. 

 

 2010 අංක 19 දරන මරෙ ලි ාපදිංචි ිරීමකම් පනත (තාවකාලික විියවිධාන) පාර්ලිකම්න්තුව මගින් 

සංකශෝධන  කළ අතර, කනොය.ුක සහතික නිකුත් ිරීමම බලාත්මක කරන ලීය. 

 එවකට එක්සත් ජ්ාතීන්කේ මහ කල්කම් බැන් ිර මූන් මහතා සහ සුළු ජ්ාතීන්කේ ගැටළු පිළිබඳව 

විකශ ප නික ෝජිතවර ා විසින් රජ්කේ ණරාධන  පරිදි කමරට සංචාර ක නිරත වි . 

 2012 අංක 01 දරෙ එක්සත් ජ්ාතීන්කේ කරගුලාසින් හි කරගුලාසි 4(7)  ටකත් පත් කරන ලද 

පුද්ගල න්කේ නාමකල්ඛන  තවය.රටත් සංකශෝධන කරන ලීය; 

 විගමණික ශ්රමික න් පිළිබඳව කමිුකව, වාර්ගිකව කවනස්කකොට සැලකීම තුරන්ිරීමම පිළිබඳව 

කමිුකව, වධහිංසා පිුකදැකීකම් කමිුකව, හා කාන්තාවන්ට එකරහිව කවනස්කකොට සැලකීම තුරන් ිරීමම 

පිළිබඳ කමිුක විසින් ශ්රී ලංකාකක කාලීන වාර්තා සලකාබලනු ලබයි; 

 මූලික අයිතිවාසිකම්, අියකරෙ , නීති  හා සාම , රාජ්ය මුදල්, රාජ්ය කස ව , සහ කක්න්්රී  -

පරිවරෙ සබඳතා පිළිබඳව වාර්තා සලකා බැලීකම් හා දදිරිපත් ිරීමකම් කාර්  පැවරුණු පාලන 

කමිුකකක උප කමිුක 6 හි වාර්තා සම්පූර්ෙ කර වයවස්වා සභාවට බාර ීය ඇත. 

 පුළුල් උපකද්ශන ක්රි ාවලි ක් ඔස්කස  විකාශන  ූ  2017-2021 කාලසීමාව සඳහා ූ  ජ්ාතික මානව 

හිමිකම් ක්රි ාකාීම සැලැස්ම අමාතය ම්ඩඩල  විසින් අනුමත කරන ලීය. 

 කතොරතුරු දැනගැනීකම් පනත කමම වසකර් කපබරවාරි 3 වැනි දින බලාත්මක කරන ලීය. 

 අභයන්තරිකව අවතැන්වුවන් හට 2016 තුළ ීය නිවාස 11,253 ක් බාරය.න් අතර; 2017 වසකර් 

අභයන්තරිකව අවතැන්ූ වන් හට නිවාස 5,732ත් සඳහා රුපි ල් මිලි න 4,785ක් කවන්කර ඇත; 

 පුද්ගල න් පුනරුත්වාපන ිරීමම, කද්පළ හා කර්මාන්ත අියකාරි  විසින් රු.605,809,359.00 ක් 2016 

ීය ප්රතිලාීනන් සඳහා කගවු අතර 2017 ීය රු 574,000,000.00 ක් කවන්කර ඇත. 

 2016 ීය රජ්කේ දඩම් අක්කර 5,5015.98 හා පුද්ගලික දඩම් අක්කර 2,090.03ක් නිදහස් කළ අතර 

2017 ජ්නවාරි හිීය එනම් පසුගි  මස රජ්කේ දඩම් අක්කර 1,383.51 ක් හා පුද්ගලික දඩම් අක්කර 

30.54 නිදහස් කරන ලීය. 

 සි ු ම රාජ්ය නිලධාීමන් කමන්ම පාසල් සිසුන් ද ප්රතිාාවක් ලබාකදමින්, එක්ව වැඩිරීමමට තීන්ය.වක් 

ලබාකදමින්, අත්වැල් බැඳගනිමින්, අපකේ විවිධත්වකේ සාරවත්භාව ට ගරු කරමින්, සාම  

කපෝපෙ  ිරීමම සඳහා අවකබෝධක න් හා අකනයොනය විශ්වාසක න් ුතතුව විවිධත්වක න් එකමුතු ූ  

නව ශ්රී ලංකාවක් සඳහා දතිහාසකේ පළමු වරට 2017 ජ්නවාරි 08 දින සිට 14 දින දක්වා ජ්ාතික 

ඒකාබද්ධතා හා සංහින් ා සති ක් සනිුකහන් කරන ලීය. 



 

සභාපතිතුමනි, 

 

සංහින් ා  ාන්ත්රෙ පිළිබඳ උපකද්ශාත්මක කාර්  සාධක බලකා  විසින් කරන ලද මහජ්න විමසීම් කමම 

කාල  තුළීය සාර්වකව නිම කරන ලද තවත් වැදගත් කාර්  භාර ිර.  කම් ණකාරකේ මහජ්න විමසුමක් 

කම් රකටහි   කරන ලද  ප්රවම අවස්වාව කම යි.    සි ු ම තරාතිරම්වල පුද්ගලයින් 7000 ක ට 

වැඩිකදකනකු විසින් ලිඛිතව කරුණු දදිරිපත් කකොට තිබූ අතර ඔවුන්කගන් බරුතර ක් තම අදහස ්දදිරිපත් 

ිරීමම සඳහා පැමිෙ සිිනකේ මානව හිමිකම් කඩවීම්වලට කගොය.රු ූ  වින්දිත න් වශක නි.  සතය කසවීම, 

හානිපූරෙ , සාධාරෙත්ව  සලසා ීයම හා සංහින් ා ක්රි ාවලීන් සඳහා අදාළ  ාන්ත්රෙ න් සැලසුම් ිරීමම 

අරභ ා කාර්  සාධන බලකාකේ වාර්තාව දැනට අධය න  කරකගන  නු ලැකේ. 

 

සතය කසවීකම් කකොමිසකම් නීති කකුකම්පත් දදිරි කදමස තුළීය අමාතය ම්ඩඩල  කවත දදිරිපත් කකකරනු 

ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු.  මානව හිමිකම් කඩ ිරීමම නිසා වින්දිත න් බවට පත්ූ වන් ට සාධාරෙ  

දුකිරීමම පිළිබඳ අපකේ අියප්ඨාන  අචලව පවතී.  අඛ්ඩඩ හිංසන න්  පිළිබඳ කචෝදනා බරපතල සිද්ධීන් 

කලස සලකනු ලබන අතර පසුගි  වර්පකේීය වධ හිංසාවලට එකරහි රැස්වීම් සඳහා ජ්නාියපතිතුමා කේ 

සහභාගිත්ව  තුළින් පිළිබිඹු වන්කන් රජ්  වධහිංසාවලට ිරසිකස ත්ම දඩ ලබා කනොීයකම් ප්රතිපත්ති ක් 

පිළිපදින බවයි.  ශ්රී ලංකාකක වධහිංසා පැමිෙවීකම් සිද්ධීන්වල  අුවවීකම් ප්රවෙතාවක් ඇතැයි මමතකීය ශ්රී 

ලංකා ජ්ාතික මානව හිමිකම් කකොමිසම විසින් කපන්වා ීය ඇතත් වධහිංසා පැමිෙවීකම් එක් සිද්ිය ක් වුවද 

අප විසින් සලකනු ලබන්කන් අතිශයින්ම බරපතල තත්ත්ව ක් කලස .  හිංසා පැමිෙවීකම් සිද්ධීන් 

මැඩපවත්වා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකොමිපන් සභාව, කපොලිස් කකොමිපන් සභාව, නීති  හා 

සාම  පිළිබඳ අමාතයාංශ  හා කවනත් අදාල ණ තන  මගින් කටුතතු කරනු ලැකේ.  කවනත් කක්ෂ ත්ර න්ට 

කමන්ම කමම කක්ෂ ත්ර  සඳහා ද අපට තාක්ෂණික සහා  අවශය කක.  කමම කක්ෂ ත්රකේ අත්දැකීම් ලැබ ඇති 

රටවල් අපකේ සහ ට දදිරිපත් වනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරමු. 

 

සභාපතිතුමනි, 

 

ප්රජ්ාතාන්ත්රීකරෙ  සඳහා පමෙක් කනොව මතුවට ගැුකම් ඇති කනොවන බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා 

වයවස්වා කකුකම්පත් ක්රි ාවලි  අපට උපස්වම්භක වන්නා කස ම අතයාවශය ද වන්කන් .  කමම සභාව 

දන්නා පරිදි කකුකම්පත් වයවස්වා පනත සකස් කකොට පාර්ලිකම්න්තුකක සැලිරල්ලට ක ොමු ිරීමමට 2016 

අප්රික ල්  මාසකේීය   ශ්රී ලංකා පාර්ලිකම්න්තුව ඒකමතික තීරෙ කට එළය . 

 

ීයර්ඝ කාල ක් තුළ කේද භින්නව සිින අප ජ්නතාව එකමුතු ිරීමකම් පි වරක් වශක න්, නිදහස ලබා 70 

වැනි වසරට එළකෙද්ීය අප රකේ නූතන දතිහාසකේ ප්රවමවරට කමම ක්රි ාවලි ට එකසිතින් ක ොමුවී සිිනමු.  

පාර්ලිකම්න්තු ක්රි ාවලි  හා ජ්නමත විචාරෙ  කම් සඳහා අතයාවශය කක.    සම්මුතික න් හා අදහස ්

විමසීකමන් කතොරව එළඹි කපර වයවස්වා කමන් කනොව, 3 වන  ජ්නරජ් වයවස්වාව වන කමම ණ්ඩුව්රම 

වයවස්වාව තුළින් ජ්නතාවකේ නි ම අකේක්ෂාවන් පිළිබිඹු වනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු.  වර්පාියක 

කාල ක් තුළ පැවති ගැුකම්වලින් පසුව  කමම ක්රි ාවලි  තුළින් විධා ක  වයවස්වාදා ක  හා 

ස්වාියපතය  එනම් රකේ ජ්නතාව අප ජ්ාතිකේ අනාගත  නිර්වචන  ිරීමම සඳහා එක්සත් වනු ඇත.  

එමගින් ජ්නතාවකේ සමාන අයිතිවාසිකම් ණරක්ෂා වන අතර බරුජ්ාතික බරු ණගමික, හා  භාපා 

ගෙනාවක් කවා කරන පුරවැසික ෝ ජ්ාති ක් වශක න් කමම ක්රි ාවලි ට සහභාගි වී තම තමන්කේ  න 

ජීවිත  පිළිබඳ තීරෙවලට එළය  ළි ගැුකම් ඇති කනොවන බවට වගබලා ගනු ලැකේ. 



අප රකේ ජ්නතාව කවත අපකේ ඇති කැපවීම සහ මැතිවරෙකේීය අප ලද ජ්නමත  තුළින් ඇරඹි අප  න 

ගමන්මග අභික ෝගාත්මක ූ විර. කම  ජ් ග්රහෙ න් හා බාධාවන්  න කදකකන්ම ුතත් ගමනක් වි  

හැිර .  වාර්වවාීය කද්ශපාලන කලෝකකේ පවතින බාධක හා අවහිරතා හමුකක කළින් කළට පසුබමම් 

පැවති  හැිර . නමුත් ගමනාන්ත  දක්වා ගමන් ිරීමමට අප තුළ ඇති අියප්ඨාන  කනොකවනස්ව පවතිනු 

ඇත. සං්රාන්තික ුතක්ති  සඳහා වන අපකේ අියප්ඨාන  හීන කනොවී පවතී. අප රකේ ජීවත්වන සි ළු 

ජ්නතාවකේත්, ජ්ාතයන්තර ප්රජ්ාව තුළ සිිනන අපකේ හිතමිතුරන් හා අපකේ හවුල්කරුවන්කේත්, 

විකද්ශ න්හි සිිනන ශ්රී ලාංිරක න්කේත් උපකාර ත්, දවසීමත්, අවකබෝධ ත්, නිරන්තර හා අඛ්ඩඩ 

උත්සාහ ත් තුළින් සංහින් ා ක්රි ාවලි   වාර්ව ක් බවට පත්ිරීමමටත්, සමාජ් ණර්ිකක සංවර්ධනකේ 

නවමු මේටමක් කරා අපකේ ජ්ාති  රැකගන  ාම සඳහා සාමකාමීව කටුතතු කරන එක්සත්, ප්රගතිශීලී 

සමාජ් ක් කගොඩනැගීමටත් හැිරවනු ඇතැයි අපි දැඩිව විශ්වාස කරන්කනමු. ශ්රී ලංකාව කසෞභාගයමත්, 

විවිධත්ව  තුළ ඒකී ත්ව ට පත්ූ , මානව අයිතිවාසිකම්, ුතක්ති , හා නීතිකේ ණියපතය නඟාසිුකවන ලද 

දතා දහළ ණදර්ශ ක් සප න රටක් බවට පත්ිරීමමට අපට හැිරවනු ඇතියි අපි විශ්වාස කරමු. 

 

ස්තූතියි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


