
මාධ්ය නිවේදනය  
 
සත්ය   නුක්තිය   නාාිවූර්ණය  නසා නැටුම්  නයටතත් නතිය නේය ීමම නිණිසස නතය නසාියකීම්  න

ප්රත්ණධ්ය  නිරීමම නිණිබඳ  නක්තස්  නාාීන්ගේ  නිශේෂ   නිවේ  ිතත්තය ා න 
ශ්රී නකාකාේද නසාරාය  නකය  

 
සත්යය, යුක්තියය, යානිපූර්ණයය,යසායැටුම් යැටතත්යතියයොැ ීම යිණිසසයතැයසාියකීම් ය
ප්රත්ණනැය,ය ිරීම ය ිණිබඳ ය ක්තස් ය ානීන්ගො ය ිශොෂ  ය ිපොය, ිතත්ය ැට්ලො  ය ි ය ොරෙයිෆ්  ය
 ාත්නයශ්රීය ාකනයයාොආයායනනැනතය ත්ය17 ඔය්්තොත් ඳ්ණය සය 7යට 2ය1දයන ැය්්තතනය
ො ය2යිප යසාචනයය,කයිපයත්යොතයිෆ්.ය 
 
ො  ය ිප ය සාචනයය,ය අත්යතුයය ක්තස් ය ානීන්ගො ය ිශොෂ  ය ිපොය, ිතත්තයය,න ය
අ නත්යතුන්ග  ැන්ණලිෝ ්ගතුය  ්ගත්රීතුන්ග ය  නය ය යාොආය සාය ැාන් ය  ්ට2ෝ ය යනායය
ිප නනීම්ග ය ට ිශල්ය ස නාොආය සන නිතකය,්ග  ාැමිකය ැනය,කය,්ග  ිශද්තතු්ගය සාය ශ්රීය
 ාකනොේය ට ටිැය ානත්ය්ගත්යය ප්රානොේය ිපොය, ිතත්ය,්ගය ාුවීම 2ය ිපය,මිත්ය,.ය ්ුය
ත්රිකුණායන  ය,   ්ගැනය   අනුයනනපුයය,  ය,නැැය,  ිරලිොැ ච්චිය,  තවුිපය,නත   ානුතයය
සාය  නත්යය ය,ැය ප්රොද්ෂත ්ය සාචනයය,ය කයනුයතත්.ය ය,නැැොආදීය සාය ොක ාඹදීය ප්රට ද්නය
ොද්ෂැයෝක්තයැටතට් ීම 2යිපය,මිත්යිශොෂ   ිපොය, ිතත්තයය,න  ිප යසාචනයයඅතසනැොආදීය
ට ය,ලුයිශොෂ  යිපොය, ිතත්තුන්ගයකයැයාකනයය,2 ය්්තොත් ඳ්ණය1දයතටිපයන ැයට ය,යසාචනයය,ය
ිප නය කයමි්ගය  නනයය ාුවොේය අ්ාස ය ්ට්තීම 2්යිපය,මිත්ය,.ය ක්තස් ය ානීන්ගො ය ිශොෂ  ය
ිපොය, ිතත්තුන්ග2යිපය, යීමයතියයැරින ය්ුයට ය,යිප යසාචනයය,යිණිබඳ යතන්ණත්නත්තය17 8ය
සටප්ත්ට් ඳ්ණය නසොආදීයක්තස් යානීන්ගො ය නැතයහිමික් යකවු්ගට  ය,2යඉන රිැ් යකයනුය
තත්.යය 
 
ො ොත්්තය ශ්රීය  ාකනොේය ඳ ය,2ය ැ් ූ යාය,්ගය රැස්ත ය ිශොෂ ෂිත්ය ෝ  න්  කය කුනණුය
ස් ඳ්ගනොය,්ගය කතටිපය ිශොෂ  ය ිපොය, ිතත්ය,්ගො ය අ්ාස ය සාය ිශොෂ  ඥය උැෝස ය
 ඳනැටනී ය ස ානය ්වු්ග2ය ො ය22ය ැටමිණී 2ය ායනනැනය ොක 2ය තත්.ය ිශොෂ  ය
ිපොය, ිතත්තුන්ගය ෝැය උැෝස ය ොා ය ිප්ණොද්ෂයක්රිය,න්  කයිරරි 2ය යාය,්ගයඳට නයැටියය
ුව්  ය ස් ැ් ය ්නය,කය,්ගය ො සය ක2ුකතුය කයැය ්වු්ගො ය ිශොෂ  ඥය ්ටනුො ්ගය සාය
අ් ්ටකී් තලි්ගය ප්රොය, ාැය  ටීම 2ය යාය,්ග2ය ාටිරය,නතය ියෝල.ය ාය,ත්ැත ය ෂකයත්නය
ත්ණනැය,  ප්රියැ් ියයසකස ිරීම   ප්රියැ් ියයප්රියසාස කයයය,යසායපුුණුයඅතෂයත්නයාන ය,ය
ිශ ොය,හිය තනට ්නය,කය තැය ාකනයොය,්ග ය යාය,ක2ය අතෂයය,ටයිෆ්ය ාටොනැය ැරිද්ෝ්ගයය
්වු්ගො යඋැෝස යසායිශොෂ  ඥභනතය,ය ඳනයැටනී 2යය2තල්ත 2යාටිරය,.ය 
 
ෝ ය ිප ය සාචනයය,ය ස් ඳ්ගනොය,්ගය සනත්ය සාය ොැ  නය ය,තැසුළුය ොත් යතුුනය සටැයූය
 නනයයතන්ණත්නයිරහිැය,්තයොකොයහියො  යඅ නත්යනාෂොආයඅතනනැය,යොය, ුවතයියෝල.ය 
 
ක්තස් ය ානීන්ගො ය අ්ගය ට ය,ලුය ිශොෂ  ය ිපොය, ිතත්තුන්ගය ො ්ග ය ි ය ොරෙයිෆ්  ය  ාත්න්ය
ිශොෂ ෂිත්යූ ිශ ය,යැථය,්තයිණිබඳ යස තනධීැයප්රන නිසකොය,ිර.ය ෝ  න්  කයොා ය ය2ක2ය
ිශොෂ ෂිත්යප්රොේෂය,්තය ින්ගය නැතයහිමික් යස් ඳ්ගනොය,්ගයතන්ණත්නයිරීම 2් යයාය,්ග2ය
උැෝස ය දී 2් ය ිශොෂ  ය ිපොය, ිතත්තුන්ග2යඳ ය,ය ඳනය දීය ියෝල.ය ි ය ොරෙයිෆ්  ය  ාත්නො ය
ිශ ය,යැථය,යෝ  න්  කයකකිර.යතසයය17  යදීය නැතයහිමික් යකවු්ගට  ය,යිශට ්ගයඅනු ත්ය
කයැය ්ය්ුො යිශ ය,යැථය,යතනුොආයසත්යය, යුක්තියය, යානිපූර්ණයය,යසායැටුම් යැටතත්ය



තියයොැ ීම යිණිසසයතැයසාියකීම් යප්රත්ණනැය,යිරීම ය,.යෝ යඅාෂයතැනහීයප්රියස්ගනනැය,ය
සාය සාහිඳිය,නතය ප්රත්ණනැය,ය ිරීම   ාය්ත කය ැද්නියොආය ස තනධීැය ැන ැය,ය ස ථනිණත්ය
ිරීම   යනායය ාය,ත්ැය,්ගය ොකොයහිය තියය ිශෂ තනසය,ය ය,ිබය ත්ාවුුනය ිරීම ය සාය නීියොආය
ාධිැත්යය,ය ප්රත්ණනැය,ය ිරීම ය ාන ය,ය  ත්ය අතනනැය,ය ොය, ුවය කයැ  සාක්රන්ගියය ුක්තියය,ය
උෝසනය තැය ිශස ීන්ණයය ප්රොේෂය,කය ූලලිකනාැය සත්යය ොතයිෆ්.ය  නැතය හිමික් ය
කවු්ගට  ොය,්ගය ඒය  ාත්න2ය  ටීමය තියය තය ය අනුතය  නැතය හිමික් ය උල් ාඝයය,ීම් ය
ස් ඳ්ගනොය,නු්  ය ඳයැත් ය ො සය ානත්ය්ගත්යය  නනුීයය,ය නීියය,ය උල් ාඝයය,ීම් ය
ස් ඳ්ගනොය,නු් යිණිබය,් යොය,දී යස ානයඋැනය,ය න්ණැ  ප්රියැ් ියයසායක්රිය,න න්ණැයසට සු් ය
ිරීමෝ දී් ය ඒතනය ක්රිය,න්  කය ිරීමෝ දී් ය ැ්ගැනය ූය අධිකයය ය,ය සාය අධිකයය ය,ය
ොැ තැයක්රිය,න න්ණැයස් ඳ්ගනොය,්ගයට ය,යිප්ණොද්ෂය,්ගයඉන රිැ් යිරීම 2්  යය2තල්ත 2ය
උැෝස ය සටැයී 2් ය ්ු2ය ාටිරය,.ය ට ය,ය කන්ණය,ය,්ගහීදීය ිශ්ගන ත්-ූලලිකය ප්රොේෂය,්තය
අනුැ ැය,යකයැයිශොෂ  යිපොය, ිතත්තයය,නයකය,2යපු ියරිභනතය,යිණිබඳ යැ්ණය,නො  කය,්ත්ය
සැය,යිෆ්.ය ිශ්ගන ත්-ූලලිකය ප්රොේෂය,ය ය,්ගොැ්ගය අ්ාස ය කය්ගෝගය ැටුම් ය ත්් ් තය,ිර්ගය
ිශැත්2යැ් යූ ට ය,ල් ්ගයිශ ොය,හියක2ුකතුයකයනුයිශැනයිශැත්2යැ් යක්තයකණ්ඩනය, ්තය
ොා යක්තයාැසූලාය,්තයොකොයහියැ ය්තයඅතනනැය,යොය, ුවයිරීම යොැ ොේ.ය 
 
අ්ගයසෑ යිශොෂ   ිපොය, ිතත්ොය,කුණායො ්ග යි යොරෙයිෆ්  ය ාත්න්යය2තල්ත යිප යතෂොය,්ගය
සාචනයය,යකය්ගෝගයඒයය2ත යයාය,්ගොැ්ගය ටොඳැයායනනැනත්ගය ත්ය,.යෝ යතැයිශ2ය
්ුය ිප ය තෂොය,්ගය කා සාචනයය අත්යය ක්තස් ය යනානනිපය,  ස ැනඤ ඤය, ය ටිුකනීට ය,නත ය
උුනගුොේ යබුුන්ගි යසායැට් බිය,නතයය,ැයය2ත 2යකායසාචනයයතතුා් යොේ.යය2තල්ත ය
ායනනැනය  ත්ය ඒය ය2තල්ත ය සාචනයොආය ොය,ෝැ ය ස තනධීැය ිශොෂ  ඥය,්ගය තෂොය,්ගය
ිශොෂ  යිපොය, ිතත්තුනයක2ුකතුයකයිය.ය්වු්ගො යධුයයකන ය,යීනයයය,යකයනුය ඳ්ගෝගය
 නැතයහිමික් යකවු්ගට  ොආයසන නිතකයය2තල්යිශට ිප.ය 
 
17 8යසටප්ත්ට් ඳ්ණය නසොආදී ි යොරෙයිෆ්  ය ාත්නයට ය,යතන්ණත්නතය නැතයහිමික් යකවු්ගට  ය,ය
ොතත්යඉන රිැ් යකා ිශ2  ්ුො යිප්ණොද්ෂයඅත්යයශ්රීය ාකනොේයාැත්නත2යතනට ්නය,කය,ටයිෆ්ය
යාය,ය ස කැය ිප්ණොද්ෂය ියෝලය ්ටයිෆ්ය ීනයයය,ය ිරීම ්  ්ුො ය ්ටනුො ්ග ය
ිශොෂ  ඥභනතොය,්ගයානයඋැෝස තලි්ගයප්රොය, ාැය ඳමි්ගයත්තයදුය2් යය,් යාකනයය,ිර්ගය
්ුො යඋැෝස යැත්්ගෝග්යය,්ගැයීනයයය,යිරීම ්යශ්රීය ාකනයයාය,2යඅය,් යකන්ණය,ිර.ය 
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