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හානිපූරණය ගැන නිතර අසනු බන ප්ර්න 

 

 

 

1. හානිපූරණය යනු කුමක්ද ? 

 

වානිපයණඹ ඹනු, වින්දිතඹන් භත ඇති කයනු රැබූ පීඩාකින් ඇති ව ප්රතිවිඳාකර  ිළියඹ් 

යඹොදනු ් යාජ්යඹ්, තනි පුද්ගරඹකු යවෝ පුද්ගරඹන්, යවෝ කණ්ඩාඹභ් තු ඇති 

නනතික ඵැඳීභ ිළියගන්නා ිළඹයකි.  එභ යාජ්යඹ, පුද්ගරඹා යවෝ පුද්ගරඹන් යවෝ 

කණ්ඩාඹභ ඍජුභ එභ ප්රතිවිඳාක ඇති කයනු රැීමභ නිා යවෝ වා ශකාරන්න  

අභත්වීභ නිා යවෝ එභ නනතික ඵැඳීභ ඇති යයි.   වානිපයණඹ යබෞතික යවෝ 

ංය්තාත්භකද, තනි යවෝ ාමූහිකද විඹ වැකි අතය, මූරයභඹ න්දි යභන්භ ිවවි්  ව 

යද්ලඳාරන අයිතීන් ප්රති්ාාඳනඹ කිීමභ, අාධායණ අඳයාධ යදෝණඹ අරංගු 

කිීමභ, ලාීමරික පුනරුත්ථාඳනඹ ව ඉඩ්ර , යෞඛ්ය ඳවුකක්ර  යවෝ අධයාඳනඹ  

ප්රයශලඹ රඵාීමභද ඊ  ඇතුශත්ඹ. ඇතැ්විය ක, වින්දිතඹන්යේ ඳවු් ර ාභාජිකඹන්  

වානිපයණඹ රඵායදන අතය, ශමුන්  ඩා ඹවඳත් අනාගතඹ් රඵාීමභ උ් රංඝනඹවී්ර 

දිග භ ඳත්නා ප්රතිවිඳාක භැලීමය් ැදගත් භක් යර රකිනන්, යඵොයවෝ වි  ශමුන්  

වානිපයණඹ රඵා යදයි.  

 

 

2. හානිපූරණය අතයලය ල්නේ්න යි  ? 

 

අතීතයේ ිවදුව උ් රංඝනඹවී්ර මූර යවේතුර  ිළියඹ් යඹීමභ ත්, වා ඹිය ඇති 

යනොවීභ  ගඵරාගැනීභ ත් තභන් කැඳවී ඇති ඵ යාජ්යඹ් වින්දිතඹන් ත්, යඳොදුයශ 

භාජ්ඹ ත් ප්රකාල කයනුයේ වානිපයණඹ භිනනි.  ව අතයභ, යුද්ධයේ අානඹ ඹන්යනන් 

අදව් යකයයනුයේ වින්දිතඹන් විිවන් විඳින රද යශදනායශ ව පීඩායශ අානඹ් 

යනොයශ. විවිධ ඳුකබි්ර  අඹත් යඵොයවෝ ශ්රී රාංකිකයඹෝ තභත්, ලාීමරික 

ආඵාධිතඵ, භානිවක ක්ඳනඹ, යද්ඳශ නැතිවීභ, දුගීඵ, යකොන්වීභ ව උඳද්රයේ යුක 

්රූඳ ඇතුළු උ් රංඝනඹවී්ර ඵරඳෑයභන් පීඩා විඳිති. වානිපයණඹ නාහී 

යනොනැසී ඳත්නා පීඩා අඩුකිීමය් ක්රභයශදඹ් න අතය ්ප්ණණ ප්රජ්ාන් විඵර 

ගන්ා ඔවුන් හිිනක් ඇති තැනැත්තන් ව භාන පුයැිවඹන් ඵ  ප්රති්ාාඳනඹ කිීමභ  

එඹ  වැකිඹ.  
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3. උල්ංඝනයවීම්ලලි්න පීඩාලට පත් තැනැත්ත්නට හානිපූරණේය්න සහය ැේබ්නේ්න 

ේෙේසේද? 

 

වින්දිතඹන්  වානිපයණඹ රඵාගැනීය් අයිතිාිවකභ් ඇති අතය එඹ අනුක්ඳා 

දැ්වීභ ිළියඵ කායණඹ් යනො උ් රංඝනඹවී්ලින් පීඩා  ඳත් තැනැත්තන් 

යකයයහි යාජ්යඹ තු නනතික ඵැඳීභකි. එභ අයිතිාිවක් පයණඹ කිීමයභන්, ඳවත 

දැ්යන කරුණු ඉටු කයගැනීභ වා උ් රංඝනඹවී්ර ඵරඳෑභ  ිළියඹ් යවීභ  

වානිපයණඹ  වැකිඹ: 

 

✓ ආන්නතභ පීඩා අඩුකිීමභ –දුගී ව ඳවුකයන් අදානභ  යගොදුරුවිඹ 

වැකි කණ්ඩාඹ්ර  (උදා: ආඵාධිත පුද්ගරඹන් යවෝ ඳශමු යශතන 

උඳඹන්නා අතුරුදන් යවෝ ිනඹයගෝ යවෝ ඇති කුටු්බ) මූලික අලයතා 

ැඳයීභ ව වඹ රඵාීමභ 

 

✓ ුවාත්භක ප්රචණණ්ඩත්ඹ වඳුනාගැනීභ ව මුලිනුපු ා දැීභ–යකොන්වීභ  

බාජ්නඹ ව කණ්ඩාඹ්ර  එයයහි ීම්ණඝ කාීමන යන්ක්කිීමභ 

වඳුනාගැනීභ ව ඊ  ිළියඹ් යඹීමභ (උදා: ඉඩ්, යෞඛ්ය 

ඳවුකක්, අධයාඳනඹ, බාා ආදිඹ  ඇති මූලික අයිතිාිවක් අහිින 

කයවීය් යවායඹන් ව කාන්තාන්  එයයහි ලිංිකක ප්රචණණ්ඩත්ඹ 

වඳුනාගැනීභ ව වා  ිළියඹ් යඹීමභ) 

 

✓ ප්රති්ාාඳනඹ–ජ්නතා ඔවුන් යඳය ිවටි තත්ත්ඹ  ප්රති්ාාඳනඹ කිීමභ 

(උදා: ඉඩ්, යද්ඳශ යවෝ ඡන්දඹ ප්රකාල කිීමය් අයිතිඹ වා පුයැිවබාඹ 

ැනි මූලික අයිතිාිවක් අතැන්වන්  ඹිය රඵා ීමභ) 

 

✓ යු්තිඹ ඉටුකිීමය් ිළඹය ගැනීභ – වින්දිතඹන් ව  යබෞතික ව 

ංය්තාත්භක ප්රතිරාබ ැදගත්ඹ. ව එඹ යු්තිඹ ඉටුවීය් ඩාත්භ ඍජු 

ව අ්ණථදාඹක භක ලයඹන් යඵොයවෝ වි  ැරයකන යවයිනි.  

 

 

4. රාජ්යය හානිපූරණය ෙර්නේ්න ේෙේසේද ? 

 

යඹෝජිත වානිපයණඹ වා න කා්ණඹාරඹ වානිපයණ ක්රභ ිළියඵ නිල්ිතත ප්රතිඳත්ති 

ව නි්ණනාඹක ක් කයනු ඇත.  එයේ කිීමයභන්, වින්දිතඹන්  වානිපයණඹ කිීමභ 

වා තභන් තු නනතික ඵැඳීභ ැරකි් ර  ගනිිනන් යාජ්යඹ  විවිධ ්රූඳයේ 

වානිපයණ ක්රභ බාවිතා කශ වැකි ඵ එභ කා්ණඹාරඹ රකයි. වා  ඳවත දැ්යන 

ක්රභද ඇතුශත්ඹ:  
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• ප්රති්ාාඳනඹ –උ් රංඝනඹවී්ර  ඳශමු තිබූ මු්  තත්ත්ඹ  

ඔවුන්යේ ජීවිත ඹිය ඳත්කිීමභ (නිදව, අනනයතා, පුයැිවබාඹ, යද්ඳශ 

ආදිඹ ඹිය රඵාීමභ) 

 

• න්දි –මුරයභඹ ලයඹන් ත්යේරු කශ වැකි වානිර  න්දි යගවීභ 

 

• පුනරුත්ථාඳනඹ–නදය ව භයනෝවිදයාත්භක ඳවුකක්, නීති වා භාජ් 

යේා ව අධයාඳනඹ රඵාීමභ යභන්භ උ් රංඝනඹවී්ර ඵරඳෑයභන් 

උඳන් යනත් අලයතා ඉටුකිීමභ 

 

• න්තෘප්තිඹ –ක්රෑය රිඹා ිවදුව ඵ ිළියගැනීභ, ප්රිවද්ධියේ භා 

අඹැීමභ, තයඹ යවීභ ආදිඹ 

 

• ඹිය ඇති යනොවීය් වතිකඹ –උ් රංඝනඹවී් ඹිය ඇති යනොවීභ වා ිවදු 

කයන නනතික යවෝ ං්කෘතික ප්රතිං්කයණ 

 

5. තනි සහ සාමූහිෙ හානිපූරණ අතර යති ේලනස කුමක්ද ? 

 

උ් රංඝනඹවී්ලින් ඔවුන්යේ ජීවිතර ඇති ව විවිධ ඵරඳෑ් නිා විවිධ පුද්ගර 

වින්දිතඹන්යේ අලයතා විවිධඹ. අලය කයන වානිපයණ ප්ර්ණගඹ තීයණඹ කයනු 

රඵන්යන් එභ ඵරඳෑභ  ායප්්ඹ. උදාවයණඹ් යර, අතුරුදන් ව තැනැත්තකුයේ 

ඳවුර  අයන් වින්දිතඹන්  රැයඵන යබෞතික වානිපයණලින් භවය් අලය විඹ වැකි 

නමුදු ඵරවත්කායයඹන් අතුරුදන් කයවීය් ප්රතිවිඳාකර  ිළියඹ් යඹීමභ වියලේිතත 

අයමුණු කයගත් නනතික ව යඳෞද්ගලික ිළඹයලින්ද ඔවුන්  ප්රතිරාබ රැබිඹ වැකිඹ.  

වින්දිතඹායේ ආ්ණථික යවෝ භාජ් ඳන්තිඹ, පුභතිරිබාඹ, ඹ ව අනනයතා අනු තනි 

පුද්ගර වානිපයණ ප්ර්ණගඹ යන් විඹ වැකිඹ. උදාවයණඹ් යර, කාන්තායෝ ිළරිිනන්  

ඩා වියලේ, යන් ආකායඹකින් උ් රංඝනඹවී් අත්විඳිති. ඔවුන්යේ අත්දැකී් ලිංිකක ව 

යනත් පුභතිරිබාඹ ඳදන් යකො  ගත් ප්රචණණ්ඩත්යේ ප්රතිවිඳාකර  සීභා යනොන අතය 

ිවඹ වකරුායේ දු්ණබාගයඹ යවේතුයන් තනි ජීවිකා රිකය ගැනීභ නිා ඳැ වුණු 

ආ්ණථික ව භාජ් ඵය යඵොයවෝවි  එභ අත්දැකී්ර  ඇතුශත් යයි.  

 

ාමූහික වානිපයණඹ අයමුණු කයන්යන් ඳද්ධතිභඹ ලයඹන් ඉර්ක කයගනු රැබූ 

කණ්ඩාඹ්, ප්රජ්ාන් ව ඇතැ්වි  ප්රයද්ල යත වනඹ ැරසීභ ඹ. එකභ ප්රයද්ල ඹක  

යවෝ ජ්න්ණගඹක  අඹත් ජ්නතා  යවෝ, එකභ අනනයතා යවෝ උ් රංඝනඹවී්ර 

අත්දැකී් යවෝ යඵදාවදා ගන්නා ජ්නතා  යවෝ ඵරඳාන්නා ව ප්රතිවිඳාකර  ව 

උ් රංඝනඹවී්ර යවේතුර  ිළියඹ් යඹීමභ  ාමූහික වානිපයණඹ ක යුතු කයයි.   
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තනි වානිපයණඹ භානුෂීඹ වන යේා ැඩ වන් භකත්, ාමූහික වානිපයණඹ 

ැරුක් යකො  රිඹාත්භක කිීමභ ං්ණධන ැඩ වන් භකත් අන්ත්ණයනදනඹ න ඵ 

 වා ගැනීභ වානිපයණ ප්රතිඳත්ති ්ඳාදනයේීම ැදගත් යශ. එැනි අන්ත්ණයනදනඹ 

වීභ් ශ්ාලිඹ යනොවැ්ය් භාන හිිනක් උ් රංඝනඹවී්ර  බාජ්නඹ විඹ වැකි 

යඵොයවෝ යදනකු ආ්ණථික ව භාජ්භඹ ලයඹන්ද භාජ්යේ දැඩි යරභ අදානභ  

යගොදුරු න තැනැත්තන් න ඵැවිනි.    

 

 

6. හානිපූරණයට සුදුසුෙම් බ්නේ්න ෙවුරු්නද? 

 

වානිපයණඹ කයනු රඵන්යන් වින්දිතඹායේ ා්ණිකක යවෝ ආගිනක ඳුකබිභ ඳදන් යකො  

යගනත්,  කිිවඹ් යද්ලඳාරන කණ්ඩාඹභක  අඹත්වීභ නිාත් යනොයශ. නීතිඹ ඉදිරියේ 

ිවඹලු ශ්රී රාංකිකඹන් එක භාන න අතය, ඳවත වන් “පීඩා  ඳත් තැනැත්තන් ” ව  

වානිපයණඹ කශ වැකි ඵ නීතියේ වන් යශ:   

 

- භාන හිිනක් යවෝ භානුෂීඹ නීතිඹ උ් රංඝනඹ කිීමභකින් පීඩා  ඳත් 

තැනැත්තන්. (1949 ඳශමුැනි, යදැනි, තුන්ැනි යවෝ වතයැනි ජිනීා 

ප්රඥපප්තියේ ඇතුශත් න ඳරිදි) 

 

- එැනි උ් රංඝනඹවී්ර ප්රතිපරඹ් යර ිනඹිකඹ යවෝ අතුරුදන් ව 

තැනැත්තන්යේ ඳවු්  

 

යභභ නීතිඹ ඹ යත් වානිපයණ රැීමභ  ුකදුුකක් රැීමභ වා පීඩා  ඳත් තැනැත්තන් 

ඳවත දැ්යන අ්ථා අතයතුයීම යවෝ ඊ  ්ඵන්ධ යවෝ එභ උ් රංඝනඹවී්ලින් 

පීඩා  ඳත් ිවටිඹ යුතු ඵ වන් කිීමභ ැදගත්ඹ: 

 

✓ උතුරු ව නැයගනහිය ඳශාත්ර ිවදු ව න්නද්ධ ගැටු් යවෝ එහි 

ඳුකවිඳාක 

 

✓ යද්ලඳාරන යනොන්ුකන්තා් යවෝ ිවවි්  කැශඹී් ්ඵන්ධයඹන්; යවෝ 

 

✓ ශ්රී රංකායශ පුද්ගර, කණ්ඩාඹ් යවෝ ජ්න යකොට්ාාර අයිතිාිවක් 

ඳද්ධතිභඹ ලයඹන් දැඩි යර උ් රංඝනඹ න අතයතුයීම; යවෝ 
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✓ 2018 අංක 5 දයන, ඵරවත්කායයඹන් අතුරුදවන් කිීම්ලින් ිවඹලු 

තැනැත්තන් ආය්ා කිීමභ වා ව ජ්ාතයන්තය ්මුති ඳනයත් 

නි්ණචණනඹ කය ඇති ඳරිදි ව ඵරවත්කායයඹන් අතුරුදවන් වීභ් 

යවේතුයන් 

 

7. ශ්රී ංොල වි්නදිතය්නට හානිපූරණ බාේද්නේ්න පළමුලැනි ලතාලටද ? 

 

වානිපයණඹ ශ්රී රංකා  අලුත් යදඹ් යනොයශ. තැනැත්තන්, යද්ඳශ ව ක්ණභාන්ත 

පුනරුත්ථාඳනඹ කිීමය් අධිකාරිඹ (REPPIA) ගැටු්ර ව ්බාවික යනර 

වින්දිතඹන් ව  වන ැරසීභ  ප්රඹත්න දැීමය් කා්ණඹයේීම ැදගත් භූිනකා් 

නිරූඳණඹ කයශේඹ. එයවත් ඊ  ැරකිඹ යුතු තයය් අභියඹෝගර  මුහුණ යදන්න ද ිවදු 

විඹ.  උ් රංඝනඹවී්ර වින්දිතඹන් යත ශකා වීභ ත්, ඔවුන් වා ාකච්ඡා 

කිීමභ ත්, ුකදුුක තනි වා ාමූහික වානිපයණ ක්රභ ඇති කිීමභ ත් යාජ්යඹ තු ල්නුතා 

ැඩි කිීමය් කාරඹ එශැම ඇත. වානිපයණඹ ිළියඵ න නීති ඳද්ධතිඹ ්ාධීන 

අධිකාරිඹ්-එන්, වානිපයණඹ වා න කා්ණඹාරඹ්- ිළහිටුනු ඇත. ජ්න්ණගඹ, 

බාා, ආගභ, පුභතිරිබාඹ, යවෝ යනත් ඳුකබිභ් යවේතුයන් යන්ක් කිීමභකින් 

යතොය ිවඹලුභ පීඩා  ඳත් තැනැත්තන් ිළියගැනීභ  එඹ  වැකි නු ඇත. 

උ් රංඝනඹවී්ර බායදූයඵ, අලයතාර ්බාඹ, යාජ්යයේ ල්නුතාන් ව 

ඩාත්භ යකොන්වීභක  බාජ්නඹ ව තැනැත්තන් ආය්ා කිීමභ  ඇති වියලේ අලයතා 

ආදිඹ ැරකි් ර  ගනිිනන් යභභ අධිකාරිඹ ඩාත්භ ප්රල්ත ව ඩාත් ප්ණණ වානිපයණ 

ක්රභඹ තීයණඹ කයනු ඇත.  

 

වානිපයණඹ ්ඵන්ධ ිවඹ අතීත අත්දැකී් ්ඵන්ධයඹන් වින්දිතඹන් තුශ කරකිීමභ් 

ව අතු ් තියේ. උඳයද්ලන කා්ණඹ ාධක ඵශකා ා්ණතා අනු, ඳරිඳාරනභඹ රිඹා 

ඳරිඳාටිර ප්රභාණත් යනොනඵ යවේතුයන් වානිපයණඹ ිළියඵ අයප්්ා 

ඵාධකර  ව/යවෝ  අගතිඹ  මුහුණ ඳා තියේ.  

 

අ) භවය අ්ථාරීම, ඕනෑකිනන්භ වානිපයණඹ ප්රති්යේඳ කයනු රැඵ, ප්රභාද 

කයනු රැඵ යවෝ කිිවයේත්භ යනොයගා යවෝ තිබිණි.  යකෝ ර කනු රැඵ ිකනි 

තඵා විනාල කයනු රැබූ නිාලින් ඳරාඹෑභ  ඵර යකරුණු පුද්ගරයඹෝ,          

ශ්රී රංකා  යඳයශා ඳැිනණිඹද ඹිය ඳදිංිතවීය් ීමභනා් යවෝ යඳයශා ඳැිනණි 

පුද්ගරඹන් වා ව නිා යඹෝජ්නා ක්රභඹක  ප්රයශලඹ් යවෝ යනොරැඵ තභත් 

නිා අලයතායන් යඳයශන යණාගතයඹෝ, ඉඩ් හිිනක් ලිිළය් ඛ්න විනාල 

වී අතැන් ව පුද්ගරයඹෝ ව ආය්ක වමුදා විිවන් යඳෞද්ගලික ඉඩ් තභත්  

අත්ඳත් කයයගන ිවටීභ නිා අතැන් ව පුද්ගරයඹෝ, මුද්  යනොයගවීය්, ප්රභාද 

කිීමය් යවෝ ප්රති්ාාඳනඹ ප්රති්යේඳ කිීමය් වින්දිතඹන් අතය වව.  
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ආ) න්දිර ප්රභාණත් යනොන ඵ ආකාය යදකකින් ා්ණතා වී ඇත. ඇතැ් 

අ්ථාරීම, ිවදු ව අරාබඹ  ායප්් රැබුණු න්දිඹ ප්රභාණත් යනොවීඹ.  

 

ඇ) න්දි ගණනඹ යකො  රඵාදුන් ඳදනභ/ නි්ණනාඹක ිළියඵ යඳොදුයශ 

ඳැවැදිලිඵ් යනොවීඹ. 

 

ඈ) ඇතැ් කණ්ඩාඹ්ර  ිවදු ව වානි ව අරාබ ප්රක  යනොයඳයනන 

ඵැවින් වා ඵරධාීමන් ිළියයනොගැනීභ යවෝ වා  ඔවුන්යේ ප්රභාණත් 

අධානඹ යඹොමු වීභ ිවදු යනොයශ.  අබයන්තය/ ැකවුණු ලාීමරික 

වානි, භානිවක ක්ඳනඹ, ලිංිකක අඳයඹෝජ්නයේ වින්දිතඹන්, අදානභ  

ඳවුකයන් යගොදුරුන ප්රජ්ාන් ව ආදිාසී ජ්නයකො ් ඊ  ඇතුශත්ඹ.  

 

ඉ) නිරධාීමන් විිවන් ඵරඳෑ් කයනු රැීමභ ව ත්ණජ්නයඹන් බිඹගැන්වීභ 

ා්ණතා යකරුණු ගැ ලු් වී තියේ.  

 

8. හානිපූරණ පිළිගැනීම වි්නදිතය්න සතයය සහ ුකක්තිය බාගැනීේම්න ලළක්ලි ද ? 

 

අතීතයේීම, වානිපයණඹ  වියයෝධතා එ් ර ව අ්ථාද ඇතැ්වි  වානිපයණ ිළියගැනීභ 

ප්රති්යේඳ කශ අ්ථාද තිීම ඇත. ව එභ තැනැත්තන්  යවෝ ඳවු් ර  වානිපයණ 

අලය යනොව නිා යනො, තභන් වා ිළියගතයවොත් තයඹ  වා යු්තිඹ  ඇති යුක 

භා්ණග තභන්   අහිින යතැයි ඔවුන් බිඹ ව ඵැවිනි:  

 

o ිවඹ ආදයණීඹඹන්යේ නැතිවීභ / අතුරුදන්වීභ  මුහුණ යදන ඳවු්  ිවදු ව දෑ ිළියඵ 

තයඹ දැනගන්නා තුරු වානිපයණ රඵා ගැනීභ  කැභැති යනොයති.  වානිපයණ 

ිළියගතයවොත්, එයින් අදව් න්යන් න්දිඹ් රඵාගැනීභත්, ිවඹ වියඹෝ 

ිළියගැනීභත්, අතුරුදන්වන් යවීභ අතවැය දැීභත් ඹැයි ඔවුහු බිඹ යති.  

 

o ිවදුව අඳයාධර  යු්තිඹ රඵාගැනීභ ඉන් ැශයකතැයි ිවතිනන් භවය ඳවු්  

වානිපයණ රඵාගැනීභ ප්රති්යේඳ කයති.  

 

යකයේවුද, ආවාය, නිා, වා ජීයනෝඳාඹ ැනි මූලික අලයතා පුයා ගැනීභ වා 

යභභ වින්දිතඹන්  වානිපයණර වදිිව අලයතා් ඇති ඵ ඳැවැදිලිඹ.   

 

එයවත් ඊ  පුයාභ ප්රතිවිරුද්ධ යර, තයඹ ව යු්තිඹ යොඹාඹෑභ  පීඩා  ඳත් 

තැනැත්තන්  ඇති අයිතිඹ නැති න ඵ් වානිපයණඹ ිළියඵ නීතිඹ කිිවදු 

ආකායඹකින් අදව් කයන්යන් නැත. වානිපයණ රඵාගැනීයභන් අධිකයණයඹන් යු්තිඹ 

රඵාගැනීභ  කිිවකු  ඇති අයිතිඹ  ඵාධා් එ් ර යනොයශ. අතුරුදන් ව 
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තැනැත්තන්යේ ඉයණභ ිළියඵ තයඹ යොඹා ඹන ඔවුන්යේ ඥපාතීන්යේ 

අයිතිාිවක්ර  අඛ්ණ්ඩ අධානඹ රැීමභ වතික නු ් වානිපයණ ඵරධාීමන් 

අතුරුදන් ව තැනැත්තන් ිළියඵ කා්ණඹාරඹ භක ීඳ ක යුතු කයනු ඇත.  

උ් රංඝනඹවී්ර වින්දිතඹන් ව ිවඹලු ශ්රී රාංකිකඹන්  වානිපයණ නීතියඹන් ඉටුන 

යු්තිඹ ැඩි ින අඩු නැත.  


