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වඟුයන්කෙත ප්රාකීය ඹ බා 

නුයඑළිඹ දි්ත්රික්ෙඹ 

------------------------------------ 

1. මරය ප්රොලන 
 ---------------- 
1.1 මරය ප්රොලන ඉදිිපඳ්  ිරීමභ. 
 ---------------------------------- 

 භාකරෝචිත ර්කේ මරය ප්රොලන 2013 භාර්ු  31 දිනද, ඉකු්  ර්ඹට අදාශ මරය ප්රොලන 

2012 අකප්රේල් 0 09 දිනද ගණනයනඹට ඉදිිපඳ්  ෙය  බ අතය, භාකරෝචිත ර්කේ ගණනයොධිඳ  

ාර්තා 2013 ජූලි11දින බාකේ බාඳ යඹා කත ඹන රදී. 

 
1.2 භතඹ. 
 -------- 

භාකේ ාර්තාකේ දක්ා ඇ  අදව් දැක්වීම් වා නිීමක්යඹන් කවේු කෙොට කනන ගණනයනඹ 

වා ඉදිිපඳ් ෙය ඇ  වඟුයන්කෙත ප්රාකීය ඹ බාකේ 2012 කදැම්ඵර් 31 දිකනන් අන් 

ර්ඹ වා ව මරය ප්රොලන ිළළිඵ භභ භතඹක් ප්රොල කනොෙයි.                                         

 

1.3       මරය ප්රොලන ිළළිඵ අදව් දැක්වීම්. 
            ------------------------------------------ 
1.3.1    ගිණුම්ෙයය අඩුඳාඩු. 
            ----------------------- 
            ඳවත වන් ෙරුණු නිීමක්යඹ ෙයනු රැකේ. 

 
          (අ).  ඵහුොර්ඹ කනොඩනැගිල් 0කල් 0  ටිනාෙභ  ව රු.52,664,129ක් ගිණුම්නත කනොිරීමභ කවේු කන් 

භාකරෝචිත ර්කේ කදැම්ඵර් 31 දිනට ්ථාය ් ෙම් ව ප්රාේධන කඹදුභට 

ආදාඹින් දාඹෙවීකම් ගිණුම් කලේ එභ ප්රභායකඹන් අඩුකන් මරය ප්රොලනර දැක්කේ. 

 

 (ආ). ඵහුොර්ඹ කනොඩනැගිල් 0ර ඉදිිරීමභ ිළණී කීය ඹ යඹ වා ංර්ධන අයමුදලින් රඵා 

නන්නා රද රු.16,915,039ක් ව යඹ මුදල් 0 රැබුණු අ්ථාරදී කීය ඹ යඹ වා  

ංර්ධන අයමුදල් 0 ගිණුභට ඵැය ිරීමභ කනුට  මරධන ආධාය කරට ගිණුම්නත ිරීමභ 

කවේු කන් භාකරෝචිත ර්කේ කදැම්ඵර් 31 දිනට කීය ඹ යඹ වා ංර්ධන 

අයමුද කල් 0 යඹ කලේඹ එභ ප්රභායකඹන් අඩුකන්ද, මුච්චිත අයමුදල් 0 ගිණුම් කලේඹ එභ 

ප්රභායකඹන් ැියකඹන් මරය ප්රොලනර දැක්කේ.  
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 (ඇ). ඵහුොර්ඹ කනොඩනැගිල් 0ර ඉදිිරීමභ වා කීය ඹ යඹ වා ංර්ධන අයමුදලින් රඵා 

නන්නා රද යඹ මුදර වා භාකරෝචිත ර්කේදී කනන රද රු.943,369ෙ යඹ 

ාිපෙඹ භාකරෝචිත ර්කේ ප්රාේධන ගණඹදභක් කර රො ගිණුම්නත ිරීමභ 

කවේු කන් ගණඹදභ, එභ ප්රභායකඹන් ැියකඹන් මරය ප්රොලනර දැක්කේ. 

 
 (ඈ). ඉකු්  ර් කනුකන් කීය ඹ යඹ වා  ංර්ධන අයමුදරට කඳොළිඹ ලකඹන්  

භාකරෝචිත ර්කේදී කනා  බු  රු.1,405,397ක් භාකරෝචිත ර්කේ ගණඹදභක් කර 

ගිණුම්නත ිරීමභ නිා ර්කේ ගණඹදභ එභ ප්රභායකඹන් ැියකඹන් මරය ප්රොලනර 

දක්ා  බුණී. 

 
 (ඉ). 2012 කදැම්ඵර් 31 දිනට බා ු  රු.7,185,313ක් ටිනා ථ්ාය ් ෙම් මරය 

ප්රොලනර ඇු ශ්  කනොවීභ නිා ්ථාය ් ෙම් වා ප්රාේධන කඹදුභට ආදාඹින් 

දාඹෙවීකම් ගිණුභ එභ ප්රභායකඹන් අඩුකන් මරය ප්රොලනර දක්ා  බුි .    

 

 (ඊ). බාකේ ඵැංකු  ජංනභ ගිණුම් 03ෙ මුදල් 0 කඳොත අනු කලේඹ්  වා මරය ප්රොලනර 

දක්ා  බ කලේඹ්  අතය රු.10,606ෙ ගණචරතාඹක් ගණඹ.   

 

  (උ).   2012 කදැම්ඵර් 31 දිනට කේෙ යඹ ගිණුභ අනු කලේඹ රු.1,627,860ක් වුද, මරය 

ප්රොලනර  දැක්කන යඹ ගිණුකම් කලේඹ  රු.1,919,299ක් වකඹන් රු.291,439ෙ 

කනක් ඳැු ි. 

 

 (ඌ). ඵාහිය ආඹතන ලින් රද ප්ර ඳාදන උඳකඹෝී  ෙය කනන භාකරෝචිත ර්ඹ ු ර ඉු 

ෙයන රද ෙර්භාන්ත රට අදාශ ඳැන නැගුණු රු.3,800,852ෙ ෙර්භාන්ත 

යඹනැ ඹන් ව රු.3,492,922ෙ ෙර්භාන්ත යඹහිි කලේ කරජයකේ ටවන් 

භාරුකෙොට ටවන් ිරීමභ කවේු කන් යඹහිි වා යඹනැ  කලේ  රු.307,930ිරන් 

ැියකඹන් ව අඩුකන් දක්ා  බුණී. 

 

1.3.2 ගණනයනඹ වා ාක්ෂි කනොවීභ. 
 ----------------------------------------- 
  
 අලය කතොයු රු ගණනයනඹට ඉදිිපඳ්  කනොිරීමභ නිා එෙු  රු.70,785,501ක්ව නනුකදනු 

ගණනයනකේදී ු ුදාඹෙ කර න්නිීමක්යඹ ිරීමභට කනොවැිර ගණඹ.   
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2. මරය වා කභකවුමම් භාකරෝචනඹ 
 ---------------------------------------- 
2.1 මරය ප්ර පර. 
 ---------------- 

ඉදිිපඳ්  ෙයන රද මරය ප්රොලන අනු 2012 කදැම්ඵර් 31 දිකනන් අන් ර්ඹ වා 

බාකේ පුනයාර්තන ගණඹදභ ඉක්භව ආදාඹභ රු.4,426,613ක් ව අතය, ඊට අනුරූපී ඉකු්  

ර්කේ පුනයාර්තන ගණඹදභ ඉක්භව ආදාඹභ රු.4,356,211ක් ගණඹ.  

 
2.2 ආදාඹම් ඳිපඳාරනඹ 
 ----------------------- 
2.2.1 ඇ්තකම්න්ු නත ආදාඹම්, තථය ආදාඹම් වා හි  ආදාඹම්. 
 ----------------------------------------------------------------- 

බාඳ යඹා ගණසින් භාකරෝචිත ර්ඹට අදාශ ඉදිිපඳ්  ෙය  බ ඇ්තකම්න්ු නත ආදාඹම්, 

තථය ආදාඹම් වා හි  ආදාඹම් ිළළිඵ කතොයු රු ඳවත දැක්කේ. 

  
ආදාඹම් ගණඹඹ 

 
------------------ 

ඇ්තකම්න්ු නත 
 

------------------ 
රු. 

'000 

තථය 
 

-------- 
රු. 

'000 

කදැම්ඵර් 31 දිනට 
මුච්චිත හි ඹ 

--------------------- 
රු. 

'000 

(i) ිපඳනම් වා ඵදු. 
 

1,966  801  1,165  

(ii) ඵදු කුලී. 
 

2,765  
 

1,963  802 
 

 

(iii) ඵරඳත්ර නා්ු . 1,031  1,031  -  

(iv) කන්  ආදාඹම්. 1,768  846  922  
 

 
2.2.2 ිපඳනම් ඵදු. 
 --------------- 

 2012 කදැම්ඵර් 31 දිනට රු.524,531ෙ හි හිටි ිපඳනම් ඵදු මුදරක් ඳැ ඹද ඒ ම්ඵන්ධකඹන් 

1988 ප්රාකීය ඹ බා (මරය වා ඳිපඳාරන    ීම  භාරාකේ 33 ීම ඹ ප්රොය ෙටුමු  ෙය 

කනො බුණී.  

 
2.2.3 ඵදු කුලී 
 --------- 
          (අ).    බා ු   ෙඩ  ොභය  16ක්  වා   කඳොශ කනොඩනැගිල් 0කල් 0 ඳවත භාරඹ ඵදුදීකභන් 2012 

කදැම්ඵර් 31 දිනට  අඹගණඹ ුමු   බ   රු.542,527ක්  අඹෙය නැනිභට    නීතයානුකර 

ක්රිඹාභාර්න කනන කනො බුණී. කභභ ෙඩ ඵදු දීභ වා ගිගණසුභෙට එශම කනො බුණී. 
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 (ආ). ඳශා්  ඳාරන කෙොභාිප්කේ 1980 කදැම්ඵර් 31 දිනැ  අංෙ 1980/46 දයන 

චක්රකල් 0යඹ  ප්රොය තක්කේරුෙරුකකු රා තක්කේරු ෙය ය 05ෙට යක් එකී ඵදු 

මුදල් 0 ංකලෝධනඹ ෙශ ුමු  වු් ,   බා ු  ෙඩොභය 29ක් ඵදුදීකම්දී ිළළින්  

තක්කේරු ෙරුකකු රා තක්කේරු කනොෙය දීර්ඝ ොරඹක් මුළුල් 0කල් 0 නිල්චිත 

ටිනාෙභෙට ඵදුදීභ කවේු කන් ැරිරඹ ුමු   ආදාඹභක් අහිි වී  බුණී. 

 
 
2.2.4 ඵරඳත්ර නා්ු  
 ---------------- 
 (අ). 1988 ප්රාකීය ඹ බා  (මරය වා ඳිපඳාරන   59  ීම ඹ ප්රොය ෙර්භාන්ත ිළළිඵ  

මීක්යඹක් ඳ් ා ඒ අනු  ඵරඳත්ර නා්ු  අඹෙශ ුමු  වුද, එභ උඳකද ්

අනුනභනඹ ෙය කනො බුණී.   

 
 (ආ). ගණනයන නිඹැඳි ඳීමක්යඹෙට අනු 2012 ර්කේදී වඟුයන්කෙත නනයඹ ු ර ඳභයක් 

යාඳාිපෙ ්ථාන 25ිරන් ඵරඳත්ර නාු්  අඹෙය නැනීභට ෙටුමු  ෙය කනො බු ඵ 

නිිපක්යඹ ගණඹ. 

 
           (ඇ). 2011 වා 2012 ර්ර ප්රකීියඹ බා ඵරප්රකීලඹ  ු ර කශ ඵරඳත්ර නා්ු  අඹිරිපකම්  

ප්රන ඹ ිළළිකලින් රු.427,610 ක් වා රු.297,028ක් වකඹන් ආදාඹකම් 31%ෙ ඳසුඵෑභක් 

නිීමක්යඹ ගණඹ. 

 
 (ඈ). 1987 අංෙ 15 දයන ප්රාකීය ඹ බා ඳනක්  152(2  නන් ඹ ප්රොය ප්රාකීය ඹ බා ඵර 

ප්රකීලඹ ු ර ඹම් ත්  ඹක් ෙයකනන ඹනු රඵන ෑභ තැනැ් කතකුකනන්භ ඵදු අඹෙශ 

ුමු  වුද ඒ ඳිපදි ඵදු අඹෙය නැනීභට  ෙටුමු  ෙය කනො බුණී. 

 

2.2.5 කන්  ආදාඹම් 
 ------------------ 
 (අ). 1987 අංෙ 15 දයන ප්රාකීය ඹ බා ඳනක්  108 නන් කේ (ඈ  උඳනන් ඹ වා 119 

නන්  කේ ව ප්රාකීය ඹ බා ගණසින් අනුනභනඹ ෙය ඇ  1988 අකනෝ්ු  23 දින අංෙ 

520/7 දයන ප්රාකීය ඹ බා අු රු ය්ථාකේ 33(16  උඳනන්තකේ ගණධිගණධාන අනු  

බා ඵරප්රකීලඹ ු ර  කඳොශ ඳ් ාකනන ඹාකම් නීතයානුකර අති ඹ ඇ් ක්  

ප්රාකීය ඹ බාට ඳභයක් වුද, එභ නීතයානුකර අති ඹ ඳිපදි ෙටුමු  කනොෙය 

ිපිරල් 0රන්ෙඩ  ගණගණධ කේා මඳොය ි ඹට  කඳොර ඳ් ාකනන ඹාභට 

ඉඩවැීමකභන්  බාට ර්ඹෙට රු.533,620ෙ ඳභය ආදාඹභක් අහිි වී  බුි. 
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 (ආ). බාකේ 2011 ඔක්කතෝඵර් 06 දිනැ  අු රු ය්ථා ප්රොය කුලී යථ නැු ම් වා 

ඵරඳත්රඹක් රඵානතුමු  වු් , එභ අු රු ය්ථා ඵරතර ගණීමභ්  ක්රිඹා් භෙ 

ෙයකනො බ අතය 2012 ර්ඹ ු ශ බා ඵර ප්රකීලඹ ු ර ලිඹාඳදිංචි ත්රීකයෝද යථ 424න් 

යථ 42ක් කනුකන් භා 06ෙට ඳභයක් ඵරඳත්ර රඵාකනන  බුණී.  කම් අනු ත්රීකයෝද 

යථ නතා තැබීභ කනුකන් රැබිඹ ුමු  රු.483,600ෙ ඳභය  ආදාඹභක් අහිිවී  බු 

අතය, කරොිප, ෑන්, ට්රැක්ටර්, කභොටර්යථ, අ් ට්රැක්ටර් වා ාවන ලිඹාඳදිංචි ිරීමභට වා 

ාවන නතා තැබීකම් නාු්  අඹෙය නැනීභට ෙටුමු  ෙය කනො බුණී. 

 

2.2.6   උාගණ දඩ වා මුීදය නා්ු  
 ------------------------------- 

ඳශා්  බාකේ ප්රධාන කල් 0ක්ම්යඹාකනන් වා අකනකු්  ඵරධාීමන්කනන් 2012 කදැම්ඵර් 31 

දිනට රැබිඹ ුමු   බ ඵදු මුදල් 0 ිළළිඵ ගණ්තය ඳවත දැක්කේ.  

  රු. 

(i) උාගණ දඩ 572,151 

(ii) මුීදය නා්ු  1,764,550 

 
2.3      ් ෙම් ෙශභනාෙයයඹ. 
 ----------------------------- 
2.3.1   නිල්ක්රීඹ වා ඌය උඳකඹෝත ත කබෞ ෙ ම්ඳ් . 
           ------------------------------------------------------ 
 

           (අ . බා  ු   අංෙ 49 - 1980  දයන  ට්රැක්ටයඹක් 2010 ර්කේ සිට ිපිරල් 0රන්ෙඩ ප්රකීලකේ 

නයාජඹෙට  බායදී ය 02ක් ඳභය නතවී  බුයද එභ ාවනඹ  අළු් ැියඹා  ෙය ආඳසු 

රඵාකනන  කනො බ අතය,  අංෙ 146 - 1715 දයන කවොන්ඩා ර්නඹට අඹ්  ඹු රු ඳැදිඹ 

ධානකඹන් ඉ්  ෙය  බුණී. 

 
  (ආ). බා ු  ෙඩ ොභය 05ක් ඵදුදීභට ෙටුමු  ිරීමකභන් කතොය ා දභා   බුණී. 

 
           (ඇ .  ප්රාකීියඹ  බා  ඵහුොර්ඹ  කනොඩනැගිල් 0ර   වා  රඵාන්  යඹ ාිපෙ වා කඳොළිඹ 

කනවීභට ාර්ෂිෙ ගණලාර මුදරක් ැඹෙය  බිඹදී් , ප්රාකීය ඹ බා ොර්ඹාරකේ ඳවත 

භාරඹ ඵදු දීභට කවෝ පරදායී ොර්ඹඹෙ කනොකඹොදා යෙට ආන්න ොරඹක් ාදභා 

 බුණී. 
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2.4 කභකවුමම් අොර්ඹක්භතා. 
 -------------------------------- 
 ඳවත වන් නිීමක්යඹන් ෙයනු රැකේ. 
 

 (අ). 2012 කදැම්ඵර් 31 දිනට ්ථානභාරු, ැඩතවනම්, ගණශ්රාභ ගිඹ වා කේඹ අතවැය කනො ්

ඇ  නිරධාීමන්කනන් ර් කීඳඹෙ සිට අඹකනොවී ඳ න රු.171,761ෙ යඹ කලේඹක් 

අඹෙය නැනීභට ෙටුමු  ෙය කනොිරබුණී.  

 

          (ආ).  බාකේ නිරධාීමන් වා 2010 ර්කේදී රඵාදී  බ රු.14,440ෙ ත් ොර්ඹඹ අු රු 

අග්රිභ ිළඹවීභට ෙටුමු  ෙය කනො බුණී.   

 
 (ඇ).   අංෙ 270 - 0497 දයන ට්රැක්ටර් යථකේ භතිකරෝ මීටයඹ 2010 කඳඵයාිප 01 දින සිට 

ක්රිඹාගණයහිත වී ඳැ ඹද 2013 කඳඵයාිප 11න ගණට්  එඹ අළු් ැියඹා ිරීමභට ෙටුමු  

ෙය කනො බුණී.  

 

 (ඈ). බාකේ අනුභත ොර්ඹඹ භණ්ඩරකේ තනු රුර පුයප්ඳාඩු 18ක් ඳැ ඹද එභ පුයප්ඳාඩු 

ිළයවීභට ෙටුමු  ෙය කනො බුණී 

 

 (ඉ). ඳැයි ප්රාකීය ඹ බා කනොඩනැගිල් 0කල් 0 සුන්බුන් ප්රාවනඹ වා ප්රාකීය ඹ බාකේ 

ාවන කඹොදා කනොකනන ඒ වා ටිඳර් යථඹක් කුලිඹට නැනීභ කනුකන්  රු.17,500ෙ 

මුදරක් කනා  බුි.  

 

  (ඊ). බා ු  අංෙ 252 - 6568 දයන ෙැේයථඹට ව අනු ය ම්ඵන්ධකඹන් මු.කය.104(1  

ප්රොය ඳීමක්යඹක් ඳ් ා කනො බුණු අතය, ෙැේ යථකේ අළු් ැියඹා වා ැඹව 

රු.276,800ෙ මුදලින් යක්ය ං්ථාකන් ප්ර පයයඹ ව මුදර රු.133,983ක් ඳභය ව 

අතය, සිදු  බ රු.142,817ෙ  අරාබඹ නිර ුමු  ඳාර්ලඹන්කනන් අඹෙය නැනීභට 

ෙටුමු  ෙය කනො බුණී. 

 
2.5 ප්රභාය්  අධිොිප ඵරඹිරන් තවවුරු කනොව නනුකදනු. 
 ------------------------------------------------------------- 
          (අ).  1987 අංෙ 15 දයන ප්රාකීය ඹ බා ඳනක්  19(1  (1  නන් ඹ ව බාණ්ඩානාය කල් 0ෙම්කේ 

අංෙ ඩීඑම්.එ්/17/2/28 වා 2009 භැති 25 දිනැ  චක්රකල් 0යකේ දැක්කන  උඳකද් රට 

ඳටවැනි 2012 ර්ඹ ු ර කේෙතින් 17 කදකනකු ඵාකනන බා අයමුදලින් 

රු.2,446,591ෙ ැුප් කනා  බුි. 
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 (ආ).   2006 ප්රම්ඳාදන භාර්කනෝඳකීල ං්රවඹ 3.4 කේදඹ  ව 1988 ප්රාකීය ඹ බා ීම  

භාරාකේ 177 කනි ීම ඹට ඳටවැනි අ්ථා 02ෙදී රු.522,000ෙ බාණ්ඩ ිරට කනන 

 බුි. 

 

2.6 කෙොන්ත්රා්  ඳිපඳාරනඹ. 
 ----------------------------- 

 (අ). භධයභ ඳශා්  ෙතෂිෙර්භ වා ඳාිපිපෙ අභාතයාංල ප්ර ඳාදන ඹටක්  රු.397,324ෙ 

ගණඹදභක් දයා ඉදි ෙශ අඳද්රය කන්ිරීමම් කනොඩනැගිල් 0කල් 0 වරඹ එක් ්ථානඹිරන් 

ඳවරට ඳව් වී  බ අතය, වරඹට ගණෙය  බ ියම්බු රෑලි ක් යභ්  ආොයකඹන් ගණ 

කනොිරීමභ කවේු කන් ැසි ජරඹට කතමී දියාඳ්  කින්  බුණී. 

 

           (ආ). බාකේ න කනොඩනැගිල් 0ර ඉදිිපඳ කුට්ටිනල් 0 ඇ ීමභ කනුකන් රු.438,480ක් කනා 

 බුයද, කුට්ටිනල් 0 අු යන බිම් තරඹ තරා භට්ටම් ෙය කනො බු ඵ 2012 ඔක්කතෝඵර් 

18 දින ෙයන රද ඳිපක්යකේදි අනායයඹ ගණඹ.    තද  කුට්ටිනල් 0 අතය ඳයතයඹ මී.මී. 

2ක් ගණඹුමු  වුද ඇතැම් කුට්ටි නල් 0 අතය ඳයතයඹ ි.ි 05ක් ඳභය ගණඹ.  

කනොඩනැගිල් 0රට භාන්තය අු යා  බ කුට්ටිනල් 0 වා kerbs කඹොදා කනො බ අතය, 

භු  ිළට ගිරා ඵැ ඇ  ්ථානද නිීමක්යඹ ගණඹ. 

 
2.7 ඝය අඳද්රය ෙශභනාෙයයඹ 
 --------------------------------- 

 (අ). ෙතෂිෙර්භ වා ඳාිපිපෙ අභාතයාංලකේ වා ඳශා්  ඳාරන කදඳාර්තකම්න්ු කේ 2009 වා 

2012 ර්කේ ප්ර ඳාදන භත  රු.6,645,626ක් ැඹෙය අර්ධ ්ාුම අනල් 0 ක්රභඹ අනු 

කෙොම්කඳෝ්ට් අංනන 02ක් ඉදිෙය  බුණී.  කභභ යාඳත ඹ වා නිසි ැරැ්භක් වා 

ක්රභකේදඹක් කනො බීභ, ප්රාකඹෝගිෙ ක්රිඹා් භෙ ෙශ කනොවැිරවීභ, යාඳත ඹ ිළළිඵ 

නිසි දැනුභක් වා පුහුණක් රඵා කනොදීභ ඹන නැටළු නිා කභභ යාඳත ඹ අක්රිඹ 

ත් ් කේ ඳැු ණී. 

 

              (ආ). 1987 අංෙ 15 දයන ප්රාකීය ඹ බා ඳනක්  95 නන් ඹ ප්රොය ෙර නිසිඹාොය 

ඵැවැය ෙශ ුමු  වුද ෑනභ ඝය අඳද්රය ෙශභනාෙයය භධය්ථානඹ ිළළීඵ 2013 

කඳඵයාිප 12 දින ෙයන රද  ඳීමක්ාකේදී රැ්ෙයන රද අඳද්රය, භධය්ථානඹ අට 

රැ්ෙය  බ අතය, එෙු න ෙශ කවේු කන් ප්රකීලකේ අධිෙ දුර්නන්ධඹක් ඳැ  

අතය ඳිපයඹ දයඹ වීභ වා ජරඹ දයඹ වීභටද ඉඩ  බුි.  කම් ම්ඵන්ධකඹන් 

ගණීමභ්  ක්රිඹාභාර්නඹක් අනුනභනඹ ෙය කනො බුණී. 
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3.        ඳීධ  වා ඳාරන. 

           -------------------- 

 ඳවත වන් ඳීධ  වා ඳාරන  ක්කේත්ර කෙකයහි ගණකලේ අධානඹ කඹොමු ෙයනු රැකේ. 

 (අ). ගිණුම්ෙයයඹ.        

 (ආ). ආදාඹම් ඳිපඳාරනඹ     

 (ඇ . ් ෙම් ෙශභනාෙයයඹ. 

 (ඈ). කෙොන්ත්රා්  ඳිපඳාරනඹ 

  

 


