
 

 

භභ භගේ යුතුකභ ඉටු කෂා  
IMF යුතුකභ භාර්තු අලවානයට ගඳර ඉටුලනු ඇතැයි අගේක්ා කරනලා. 

 

 IMF එකඟතාලය ැබුණු ඳසු ගයෝජනාල ඳාර්ලිගේන්තුලට ඉදිරිඳත් කරනලා 

         ඳාර්ලිගේන්තුල එය පිළිගන්න, නැත්නේ විකල්ඳය ඉදිරිඳත් කරන්න 

 රජගේ ලත්භන් ලැඩපිළිගලෂ කඩාකේඳල් කෂගශොත් 2022 ගඳඵරලාරි - භාර්තු ඳැලැති 

තත්ත්ලයටත් ලඩා බයානක තැනකට රට තල්ලු ගේවි 

ජනඳති ඳාර්ලිගේන්තුගේ දී අලධාරණය කරයි 

චීනගේ එක්සීේ ඵැැංකුගේ මය වශතික ලිපිය  යගේ රා්රිගේ ැමතභත් වභඟ තභා වශ භශඵැැංකු 

අධිඳතිලරයා අත්වන් තැබූ එකඟතා ලිපිය ජාතයන්තර මය අරමුදට ගයොමු කෂ ඵල ජනාධිඳති 

රනිල් වික්රභිංැංශ භශතා ඳාර්ලිගේන්තුලට දැනුේ දුන්ගන්ය. 

ඒ අනුල තභන් රගේ යුතුකභ ගේ ලන විට ඉටු කර අලවන් අතර, ජාතයන්තර මය අරමුද ද ිංය 

යුතුකභ ගේ භාවය අලවන් වීභට ගඳර ඉටු කරනු ඇතැයි අගේක්ා කරන  ඵල ද ජනාධිඳතිලරයා 

ලැඩිදුරටත් ඳැලසීය. 

ජනාධිඳති රනිල් වික්රභිංැංශ භශතා ගේ ඵල වශන් කගෂේ ආර්ථිකගේ ලත්භන් තත්ත්ලය වශ 

ජාතයන්තර මය අරමුද වභඟ වාකච්ඡාල ප්රගතිය ඳැශැදිලි කරමින් අද (07) ඳාර්ලිගේන්තුගේ දී 

විගේ ප්රකායක් ිංදු කරමිනි. 

දැනට රජය විිංන් ගගන යන ගභභ ලැඩපිළිගලෂ කඩාකේඳල් කෂ ගශොත් 2022 ගඳඵරලාරි භාර්තු 

ඳැලැති තත්ත්ලයටත් ලඩා බයානක තැනකට රට තල්ලු විය ශැකි ඵල ද ජනාධිඳතිලරයා ගභහිදී 

වශන් කගෂේය. 

ජනාධිඳති රනිල් වික්රභිංැංශ භශතා ිංදු කෂ වේපර්ණ ප්රකාය ගභගවේය 

ශ්රී ැංකාගේ ආර්ථික අර්බුදයට වාධය ය විවදුභක් ගව IMF ආයතනගේ වශාය ඵා ගැය භට 2022 

භාර්තු භව භැද බාගගේ දී රජය තීරණය කරනු ැබුලා. ඳැලැති විගේ විනිභය අර්බුදය ඉන් 

අනතුරුල උග්රගලත්භ 2022 අගප්රේල් භව භැදි බාගගේ දී විගේ ණය ගගවීගේ ශැකියාලක් ගනොභැති 

ඵැේ ප්රකා කරනු ැබුලා.  

ශ්රී ැංකාල ඵැංගකොගොත් ආර්ථිකයක් ගව එතැන් ඳටන් රියාත්භක වුණා. එහි අයශඳත් ප්රතිප 

ඔඵ වැභ ගේ රගේ අත්වින්දා. ඉන්ධන ගඳෝලීේ, ගෑව් ගඳෝලීේ, විදුලිය කේඳාදුල, ආශාර හිඟය, ඖධ 

වඳයා ගැය ගේ දුක්රතා, උේධභනය, රුපිය කඩා ලැටීභ, දිළිඳු බාලය ලැඩිවීභ ආදී ගැටලු රාශියක් 

2022 භැද බාගය ලන විට ගේ රට අත්වින්දා. නූතන ඉතිශාවගේ ගභලැනි ගේදය ය තත්ත්ලයක් ශ්රී 

ැංකාගේ ගනොතිබූ ඵල වෑභ ගකගනක්භ පිළිගන්නා වතයයක්. 

2022 ජූනි භාවය ඳභණ ිංට ඳැලැති ආර්ථික ගැටලු ක්රභ ක්රභගයන් යේ ඳභණකට නිරවුල් වීගේ 

උඳනතියක් ගඳන්නුේ කරනු ැබුලා. ගඳොගශොර ඵා දීභ භත, ඳසුගිය ය වශ භශ කන්නගයත් 

ගශො අවල්ැන්නක් අඳට ැබුණා. කෘෂිකාර්මික නිඳ්ාදන අඳනයනය ද යථා තත්ත්ලයට ඳත් වුණා.  



 

 

 

රගේ ඳැලැති ආර්ථික ගැටලු ක්රභ ක්රභගයන් විවඳීභ පිණිව ව්ථායීකරණ ලැඩපිළිගලෂකට අලතීර්ණ 

වුණා. රජය විිංන් ඒ වශා සුදුසු ලැඩපිළිගලෂක් රියාත්භක කරනු ැබුලා. ඉන් වභශරක් ගභභ ගරු 

වබාලට භතක් කිරීභට කැභැතියි. 

ගෑව් ශා ඛනිජ ගතල් සුබතාලය තශවුරු කිරීභ, ඳාවල් ශා විබාග නිිං ගව ඳලත්ලාගගන යාභ, 

අඛණ්ඩල විදුලිය වැඳයුභ ඵා දීභට කටයුතු කිරීභ, ගඳොගශොර ඵාදීභ, වභෘේධිාභීන්ට අතිගර්ක 

ලගයන් අරමුදල් ඵා දීභ. එගභන්භ, රජයට ිංදු වුණා. 2019 කාගේ රියාත්භක කෂ ඵදු 

ප්රතිඳත්තිය ගලතභ යාභට. 2019 අගදී රියාත්භක ව ශදිිං ඵඳු කඳා ශැරීගභන් ඳසු රාජය ආදායභ දෂ 

ගේශීය නිඳ්ාදිගයන් 8%ක තරේ ප්රභාණයකට ඳශත ලැටුණා. එය යථා තත්ත්ලයට ඳත් කර 

ගැය භට අඳට නල ඵදු ප්රතිඳත්තිලට යාභට ිංදු වුණා. 

ඒ ලාගේභ, භශ ඵැැංකුගේ මුය ප්රතිඳත්ති යටගත් ගඳොී  අනුඳාත ඉශෂ දැමීභට ිංදුවුණා. දිගින් 

දිගටභ ඉශෂ ගිය උේධභනය ඳානය කිරීභට අඳ වතු ව වාධය ය පියලරක් වුගණ් ගඳොලි අනුඳාත 

ඉශෂ දැමීභයි. ඳසුගිය ලවගර් වැේතැේඵර් භව ලන විට වාභානය උේධභනය 70%  දක්ලා ඉශෂ 

ගියා. ආශාර උේධභනය 90% ඳසු කෂා. නමුත් දැන් උේධභනය ලැඩිලන ගේගය 50% දක්ලා අඩු වී 

තිගඵනලා. එගවේභ, ආශාර උේධභනය ද 54% දක්ලා අඩු වී තිගඵනලා. ඒ ලාගේභ, විගේ විනිභය 

හිඟතාලය නිවා විනිභය ය ති තද කිරීභටත් ආනයනය සීභා කිරීභටත් ිංදු වුණා.  

අඳට විගේ ණය ගගවීභට ගනොශැකි ඵැේ ප්රකා ව ලශාභ විගේ රටලල් ශා මය ආයතන ශ්රී 

ැංකාලත් වභඟ ිංදු කරන මුය ගනුගදනු සීභා කරනු ැබුලා. ගෝක ඵැැංකුල, ආිංයානු වැංලර්ධන 

ඵැැංකුල ඳලා අලුතින් අරමුදල් වැඳයීභ නතර කෂා. විගේ ආධාර භත රියාත්භක ව ලයාඳෘති 

ිංයල්භ ඳාගශේ නතර කිරීභට ිංදු වුණා. ණයලර ලිපියක්ලත් විලෘත කර ගැය භට ඵැරි වුණා. ණය 

ගරේණිගත කරන ආයතන ශ්රී ැංකාලට ණය ඵා ගනොදිය යුතුයි යන ගරේණිය දක්ලා අඳ රට ඳශතට 

ඇද දැමුලා.  

ගේ තත්ත්ලය තුෂ අඳට විගේ විනිභය ැබුගණ් 

• අඳනයන 

• විගේ රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ වැංක්රාභ 

• වැංචාරක ලයාඳාරය ආදිගයන් 

රගේ ශා වභාජගේ ඳැලැති අහිතකර තත්ත්ලය නිවා වැංචාරක ලයාඳාරය 2022 ලර්ය පුරාලටභ 

වාර්ථක වුගණ් නැත. නමුත් ගභභ ලවගර් එභ තත්ත්ලගයන් හිව ඔවලන කුණු ගඳගනන්නට 

තිගඵනලා. වාභානය තත්ත්ලය යටගත් ඳැලැති භේටගභන් 1/3 භේටභකට විගේ විනිභය ගප්රේණ 

අඩු වුණා. එය ද යළි ලැඩිවීගේ උඳනතියක් ගඳන්නුේ කරනලා. අඳනයන ආදායභ ද ලැඩි කර 

ගැය භට උඳකාර ලන ගයදවුේ ආනයනය කිරීභට අඳට දැනටත් අලය තරේ විගේ විනිභය නැශැ.  

IMF වැංවිධානය 2021 ිංට අඳ රගේ ආර්ථිකගේ ඳලත්නා අර්බුදකාරීත්ලය විගේගයන් විගේ 

විනිභය අර්බුදය ගැන නිරතුරුල අනතුරු ඇඟවීේ කෂා. IMF වැංවිධානය වභඟ 2022 භැද බාගගේ දී 

ඳභණ ිංට දිගින් දිගටභ වාකච්ඡා කෂා.  



 

 

 

එභ දත කණ්ඩායේ ලරින්ලර ශ්රී ැංකාලට ඳැමිණ ගගවුේ ගේ අර්බුදය, රාජය මය අර්බුදය ගභන්භ 

විගේ විනිභය අර්බුදය පිළිඵ අඳ වභඟ දීර්ඝ ලගයන් වාකච්ඡා කෂා. එගභන්භ, දිගින් දිගටභ 

දක ගණනාලක් තිවග්වේ කල්භරමින් ප්රභාද කරන ද ලයුශාත්භක ප්රතිවැංවක්රණ තලදුරටත් කල් 

දැමීභට ඉඩක් ගනොභැති ඵල IMF ආයතනය ගඳන්ලා දුන්නා. 

2022 වැේතැේඵර් භව 01 ලන විට අඳ IMF ආයතනය වභඟ කාර්ය භණ්ඩ භේටගේ 

එකඟතාලයකට ඳැමිණියා. එගවේ වුලත්, IMF ආයතනය කියා ිංටියා රගේ ණය තිරවරබාලය අත්කර 

ගන්නා තුරු එභ එකඟතාලය IMF අධයක් භණ්ඩය ගලත ඉදිරිඳත් කෂ ගනොශැකි ඵල. එඵැවින්, 

ණය තිරවරබාලය තශවුරු කර ගැය භ පිණිව ශ්රී ැංකාගේ ණයකරුලන් වභඟ රජය දිගින් දිගටභ 

වාකච්ඡා කෂා. ගේ වශා Lasads වශ Clifford Chance නේ ජාතයන්තර විගේ  ආයතනල 

වශාය ද ඵා ගත්තා. එය දීර්ග ශා වැංකීර්ණ වාකච්ඡාලක්. ඒ අනුල, ශ්රී ැංකාලට ණය ඵා දී ඇති 

ඳැරිව් වභාජය ශා ඳැරිව් වභාජයට අයත් ගනොලන ඉන්දියාල ශා චීනය වභඟ දිගින් දිගභට 

මයකරණ වශතික ඵා ගැය භට වාකච්ඡා කරනු ැබුලා. ඉන්දියාල එභ වශතිකය 2023 ජනලාරි 

16 ඵා දුන්නා. චීනය එය ජනලාරි 18 දින ඵා දුන්නා. ඳැරිව් වභාජය ඔවුන්ගේ 2023.01.25 

ඳැලති රැවව්ීගේ දී ශ්රී ැංකාලට මයකරණ වශතිකය ඵා දීභට එකඟ වුණා. ඉන් අනතුරුල භා IMF 

ආයතනගේ කෂභනාකරණ අධයක්ෂිකා රිවට්ලීනා ගජෝර්යේගේලා භශත්මිය වභඟ IMF ණය ආධාර 

ලැඩවටශන ගැන භාර්තු 02 දින වාකච්ඡා කෂා.යගේ වලව එක්වත් ජනඳද බාණ්ඩාගාර ගල්කේ 

වභඟත් වාකච්ඡා කෂා. 

IMF ආයතනය වභඟ ිංදු කරන ද වාකච්ඡාලදී එහි එකඟතාලය ඵා ගැය භ පිණිව පර්ලගාමීල 

ිංදු කෂ යුතු කාර්ය රැවක් ඉටු කිරීභට ිංදු වුණා. විදුලි මි ගණන් වැංගෝධනය, ඛණිජ ගතල් මි 

ගණන් වැංගෝධනය, භශ ඵැැංකුගේ වල්ාධීනත්ලය තශවුරු කිරීභ, උේධභනය ඳානය කිරීභට ගඳොී  

අනුඳාත ඉශෂ දැමීභ, රාජය ලයාඳාර ප්රතිවැංවක්රණය, වභාජ ආරක්ක ජාය ක්තිභත් කිරීභ, 

රාජය ආදායභ ලැඩි කරගැය භට කටයුතු කිරීභ, රාජය වියදේ ඳානය කිරීභ. ඛනිජ ගතල් ශා 

විදුලිඵ ක්ගේත්රයන්හි තරඟකාරීත්ලය පුුලල් කිරීභ ආදී කාර්යයන් රැවක් පර්ලගයන් කෂ යුතු වුණා. 

ශ්රී ැංකාල පර්ලගාමීල ිංදු කෂ යුතු එභ කාර්යයන් ගේ ලන විට නිභ ගකොට ඇත.  

එගවේභ ගේ රගේ ජනතාලට විඳීභට ිංදු ව අඳශසුතා භභ දන්නලා. ඒ පිළිඵ ආණ්ඩුලක් ගව අපි 

වභාල ඉල්නලා. අපිට යගේ රා්රිගේ චීනගේ එක්සීේ ඵැැංකුගේ මය වශතික ලිපිය ැබුණා. ඒ 

අනුල එදිනභ රා්රිගේ භභත්, භශඵැැංකුගේ අධිඳතිතුභත් එකඟතා ලිපිය අත්වන් තඵා  IMF 

වැංවිධානයට ගයොමු කෂා. දැන් අගේ යුතුකේ ඉටු කර අලවන්. ගේ භාවය අලවන් වීභට ගඳර, 

ශතරලන වතිය ලන විට  IMF වැංවිධානය ිංය යුතුකභ ඉටුකරනු ඇතැයි භභ ඵාගඳොගරොත්තු 

ගලනලා. ඉන් අනතුරුල අඳට ගෝක ඵැැංකුගලන් වශ ADB ගලතින් ඳෂමු මුදල් ලටය ැගඵනලා.  

IMF ආයතනය වභඟ ගභයට ගඳර අලවථ්ා 16ක දී කටයුතු කෂ ආකාරයට ගනොල ගේ අලව්ථාගේ දී 

එකඟතාලය ඵා ගන්නා වෑභ කාර්යක්භ ගභලර ගනොපිරිගශා ඉටු කෂයුතු ගලනලා. එගවේ ගනොවී 

නේ IMF ආයතනය ශ්රී ැංකාල වභඟ කටයුතු ිංදු කරන්ගන් නැශැ. ඒ තත්ලය යටගත් ඵහුඳාර්වීය 

ශා ේවිඳාර්ව්ීය මය ආයතන අඳ වභඟ කටයුතු කිරීභට ඉඩ කඩක් ඇති ලන්ගන් නැශැ. ඒ අනුල, 

විගේ ආර්ථික කටයුතු ගඵොගශෝ දුරට අඩා ගලනු ඇත. අඳ එක් කරුණක් අලධාරණය කෂ යුතුය.  



 

 

 

 

දැනට අඳ විගේ ණය ගගලන්ගන් නැත. (ඵහුඳාර්්වීය මය ආයතනලට ඳභණක් ණය ගගවීභ 

ගකගරනලා) IMF ආයතනය වභඟ ඳලතින එකඟතාලය කඩා දැමුලගශොත් විගේ රටලලින් ශා 

පුේගලික ඵැැංකුලලින් (SB ) ඵා ගත් ණය ගගවීභට ිංදු ගලනලා. දෂ ලගයන් 2029 දක්ලා 

ලාර්ෂිකල විගේ ණය බිලියන 6-7 ක් ගගවීභට තිගඵනලා.  

අඳට ගේ ණය ගගවීභට විගේ විනිභය නැශැ. එභ නිවා අඳට IMF ආයතනය භැදිශත් වී විගේ 

ණයකරුලන් වභඟ එකඟ ව ණය තිරවරබාලය පිළිඵ කථිකාල දිගින් දිගටභ ගගන යා යුතුය. එයට 

විකල්ඳ භාලතක් ලර්තභානගේ දක්නට නැත. එඵැවින් IMF ආයතනය වශ අඳ ිංදු කරන ගභභ 

එකඟතා අඳගේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්ලයට ඳත් කර ගැය භට ඳලත්නා විගේ ලැදගත්කභක් වහිත 

එකඟතාලක් ඵැේ භතක් කර දීභට කැභැතියි. 

අඳ අතිය අසීරු ආර්ථීක පියලර රාශියක් ගගන ආර්ථික ව්ථායීරණය කිරීභට කටයුතු කෂා. 

ආර්ථික ලර්ධනය තශවුරු කර ගැය භට දැන් කටයුතු කරමින් ිංටිනලා. වභාජගේ වෑභ ගදනකුටභ 

ගභභඟින් ඇති ලන පීඩා දිගටභ ඳලතිනලා. ගභලැනි දුක්ර ශා වැංකීර්ණ තත්ත්ලයක් භැද අඳ ඳසුගිය 

භාව 7 - 8 ගත කර යේ වාධය ය තත්ත්ලයකට රැගගනවිත් තිගඵනලා. ගභයින් ඉදිරියට යන්නට 

ආර්ථික ප්රතිවැංවක්රණ අලයයයි. ගේ ඵැේ රගේ වෑභ ගදනාභ අලගඵෝධ කරගත යුතුයි. විවිධ 

ඵඳෑේ කණ්ඩායේ, ගේඳාන ඳක්, ව්ගේච්ඡා කණ්ඩායේ, ලෘත්තීය වමිති ආදිය ගේ ගැන 

ගැඹුරින් කල්ඳනා කෂ යුතුයි.  

ඵදු ඵර ලැඩි ඵල ලෘත්තිකයන් කියා ිංටිනලා. එගවේ වුලත් ගකටි කක් ගභභ තත්ත්ලය ඳලත්ලා 

ගගන යා යුතුයි. එගවේ නැතිල ගභභ ලැඩපිළිගල කඩාකේඳල් කෂගශොත් දැනට 2022 ගඳඵරලාරි 

භාර්තු ඳැලැති තත්ත්ලයටත් ලඩා බයානක තැනකට රට තල්ලු විය ශැකියි . එලකට ගඵොගශෝ අය 

කල්ඳනා කෂා ලැටුේ නැති ගලයි, විරාභ ලැටුඳ නැති ගලයි, රැකියා නැතිගලයි, කර්භාන්ත ලැසී යාවි, 

ඳාවැල් ශැභදාභ ලැිංා තිගේවී ආදී ලගයන්. ඒලා යේ තරභකට අඳ ඳානය කරගගන තිගඵනලා. 

නමුත්, වභාජගේ ඵඳෑේ කෂ ශැකි කණ්ඩායේ අඳ ගයෝජනා කර ඇති ලැඩපිළිගල විවිධ 

රියාභාර්ග ඔව්ගවේ කඩා කේඳල් කෂගශොත් එයින් භතු ලන වභාජ විකල්ඳය අතිය බයානක ගේවි. 

ගභගතක් අඳ වභාජගේ ගනොදුටු දුක්ඵර කායක් එයින් භතුගේවි. 

ඒ නිවා අදශව් ප්රකා කිරීගේ අයිතිය අපි පිළිගන්නලා. ඒ ලගේභ වාභකාමීල ඒ ලැඩකටයුතු 

කරන්න. රැව්වීේ ඳැලැත්වීභ, උේගඝෝණ ඳැලැත්වීභ ගැටලුලක් ගනොගලයි. නමුත් ගේ උේගඝෝණ 

භාර්ගගයන් ගේ ලැඩපිළිගලෂ කඩාකේඳල් කරනලා නේ ඒ පිළිඵල ගේ ආණ්ඩුල තදින් රියා කරන 

ඵල භභ කියන්න කැභතියි.  

භභ එකක් කිල යුතුයි,  දැන් ගඩොර් මි ඳශත ඵිංනලා. ජූලි 09 දා ගේ රට කඩාලැටුණා නේ අද ගේ 

තත්ත්ලය තිගඵන්ගන් නැශැ.  ඒ අලවථ්ාගේ කාගගලත් වශගයෝගයක් තිබුගණ් නැශැ. ඒ ගැන රියා 

කෂ ්රිවිධ ශමුදාලට වශ ගඳොලිිංයට භභ ගේ අලවථ්ාගේ වත්තිය ඳෂ කර ිංටිනලා. ඔවුන් ගත් ඒ 

පියලර නිවා අද අඳට ඉන්ධන තිගඵනලා, විදුලි ඵය තිගඵනලා. ඒ ලගේභ ලැඩිකල් යන්නට ගඳර 

ගඩොර් තිගඵනලා. ඒ නිවා ඒ ඵගේගලට ගේලා බි දභන්න අඳ ඉඩ තඵන්ගන් නැශැ.  



 

 

 

 

භභ ගේ විඳක්ගයන් ඉල්ා ිංටිනලා ගේ රගේ ආර්ථිකය ගගොඩගැය ගේ ගභන යාභට අපිත් වභඟ 

එකතුලන්න කියා. ගභය ඉටුකරගත් ඳසු ජනාධිඳතිලරණය ද , භශඡන්දය ද  කවුද අලය කියා 

අපිට යෂඟ ඡන්දගේදී තීරණය කෂ ශැකියි. එය ගේ රට තීරණය කරයි. ඒ ලන තුරු ඔඵ සදානේ  ද, 

නැේද කියයි භභ අශන්ගන්. ඔඵට පුුලලන් ගභය පිළිගැය භට, ඒ ලගේභ ඔඵට පුුලලන් ගභය 

ප්රතික්ගේඳ කිරීභට.  

විගේගයන්භ ජුනි භාවගේ භැද ලන විට රගේ ආදායේ තත්ත්ලය වකා ඵැලිය යුතුයි. එතැන ිංට 

තභයි තීරණ ගත ශැකි ලන්ගන්. විගේගයන්භ IMF වැංවිධානගේ එකඟතාල ැමතගභන් ඳසු භභ එභ 

ගිවිසුභ වබාගත කර, ගයෝජනාලක් ගගන එනලා,  ගේ වබාලට එය පිළිගන්න කියා. ඒක තභන් 

තීරණය කරන්න, නැත්නේ ගලන විකල්ඳයක් අඳට ඵා ගදන්න.  

ඉන් අනතුරුල අපි නල ගකටුේඳතක් ගගන එනලා ඉදිරි භාර්ගය වශ ලැඩවටශන් පිළිඵල. එය 

ජාතික වබාලටත් ඵා ගදන්නේ. ඳාර්ලිගේන්තුල වාකච්ඡා කර, ඒ පිළිඵ එකඟතාලකට ඳැමිණි ඳසු 

දීර්ඝකාලීන ශා භධය කාලීන වැැව්භක් ඉදිරිඳත් කරන්නේ. දැනට ඳාර්ලිගේන්තුගේ ජාතික වබා 

කමිටුලලින් ලාර්තා ගණනාලක් ැමත තිගඵනලා. භභ ඒ ගැන වත්තිලන්ත ගලනලා. එගශත් අඳට භාව 

08 ක් ලැනි ගකටි කායක් තුෂදී ගේ ලැඩකටයුත්ත ඉටු කිරීභට ශැකි වුණා. එයින් අපි ප්රගයෝජන 

ගගන ඉදිරියට යමු කියා භභ ප්රකා කරනලා.  

 

ජනාධිඳති භාධය අැංය 
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