The Speech delivered by Hon. Prime Minster at the opening ceremony of IBSL
Towers on July 5, 2017
Dr. Indrajith Coomaraswamy, Governor, Central Bank of Sri Lanka
Mr. Samarasiri, Deputy Governor and Chairman IBSL
Members of the Governing Board of the IBSL
Ladies and Gentlemen

I was amazed when I came to this building. In fact, I was telling the Governor that
you start awarding degrees, any degree other than a medical degree. I think we
have to upgrade our education, especially professional and post-graduate
education. And I was speaking with him, after all, the Central Bank is also engaged
in training for bankers, why done you combine to have some management. You
may also be able to use that premises for some specific role connected to
management of the economy and global economy. We are also undertaking
restructuring of policy studies and establishing a School of Government. There is
Japanese Government funded Miloda Building. We will ask them to take the next
step and also fund the School of Government which means that we will have
specialised schools and may be their own degree awarding process, all of them
together. We will be calling you to discuss these issues in coming months.
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I am honored to be here today to declare open this historic building of the IBSL. I
am sure everybody here appreciates the encouraging but silent journey of the
IBSL since 1964 without any burden to the government or to the public. I can
imagine of enormous challenges that the IBSL could have encountered in this
journey. I wish to place on record all those who gave their helping hand to win
those challenges and to carry forward the IBSL to the current stage.

I am delighted to have this opportunity to address you all being high profile
financial professionals. You are an essential part of the back-bone of our macroeconomic management team. You are representing all sectors of the financial
system, banks, financial institutions and financial markets.

As you know, the Central Bank is the monetary authority that issues money and
maintains the monetary system. The rest of us uses that money as the
intermediary to our transactions and to build wealth. We earn money, save
money and invest money to make profit. Therefore, money generates banking,
financial business and investments. As a result, financial assets are created in our
books. To give you some figures, total gross assets held by all of us in the financial
system that are financial institutions and markets, is estimated to be around Rs.
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23 trillion. This does not count the money that is in the black market. This is
nearly 2 times our annual GDP. Further, these assets are nearly 38 times the total
value of currency printed by the Central Bank. We must be mindful that these
financial assets have been created by us without any underlying real value or real
wealth.

Therefore, money, banking and finance are the bread and butter of our economic
lives. Their essential role is to be the intermediary of our economic transactions
and pooling and redistribution of our saving for productive uses. The most
productive use of money today not only in Sri Lanka but in the rest of the world is
to spur rapid economic growth to create jobs and increase incomes of the people,
in our case to create an export economy.

Finance also involves risk-taking of different degrees. Therefore, finance is
something that has to be managed prudently by looking at long-term
sustainability and not short-term profit. That is why the government is interested
in keeping a financial safety net mechanism. It is the role of the state regulators to
keep the system stable while individuals take care of themselves. This is the
market mechanism we need to see in the financial sector of the economy. We
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need financial businesses and risk management capacity building in which the
IBSL will have a new role to play. Therefore, the role of training and academic
institutes is second to none. Your institution is the lead institution in this sector. It
is the training and skill development that help to keep resources in good use.

We enacted the Institute of Bankers of Sri Lanka Act No. 26 of 1979 as open
economy came into being. I was a member of that Cabinet and a member of that
House. Since then, this open market economy has matured creating enormous
opportunities for development of our country and society. We are proposing an
international financial center which will change the landscape of the financial
system and the economy of Sri Lanka. This requires you to further modernize
training and education system to fulfill the role expected by our

In this environment, I am sure that the IBSL Towers will take the IBSL to the
forefront of the banking and finance education of the country. The IBSL must
become the specialized national academy of banking and finance to offer
graduate level training and qualifications as well. The IBSL Governing Board has to
have a wider representation of professionals and academia to coordinate in both
theory and practice. Its operational model has to be accredited by globally
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recognized finance schools for quality while maintaining its local flavor. The
overriding theme and focus of the IBSL training and qualification modules should
be the prudent business and, not profit maximization. The IBSL should be in a
position to produce financial managers for the hub of the Indian Ocean.

I am happy to work with the IBSL Governing Board to support these reform
agenda fairly urgently in order to put the IBSL Towers into effective and
productive use, rather than renting it out to earn some money. My legal team will
be happy to review your SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats) analysis and facilitate introduction of necessary legal amendments to
empower the IBSL with a new market-based education mandate in the national
interest.

The restructuring of the IBSL will enable you to have a major

responsibility in creating the financial framework of the proposed economy, of
which I plan to say few words and to do so in Sinhalese.

ලබන තෙවසර තුල අපනයන ආදායමට බරවූ, ශීඝ්ර තය්  ව්ධනනය වන ආ්ධිකයයුත්,

රැකියා

බිහියර් න, ආදායම වැඩියර් න, එතම් ම සාමානe නනොවට දැතනන සවව්ධනනයුත් ති  කිීමමටි
අපි බලාතපොතරෝතු තව් තන.
වසර 40 යට තපර එනම් 1977 වසත්ධ තනොවැම්බරතේ විවෘෙ ආ්ධිකයයක් තමරටට හඳු් වා දු් නා. එම
නිසා නිෂ්පාදන භාණ්ඩ අපනයන තවතෙඳ යටයුතු වැඩි වුණා.
වියට්නාමය එම මා්ධගතේ ගිතේ.

අතප්  පසුවි චීනය, ඉ් දියාව,

යුද්නය නිසා අතේ තේගය අඩු වුණා. තසසු රටවල සවව්ධනන තේගය
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අඩු වුතණ් නැහැ.

අපිට සමාන මට්ටතම් සිටි ොිල් ෙය්, මැතේසියාව්, ඉ් දුනීසියාව් අපට

පිටුපසි්  සිටි චීනය්, පසුව ඉ් දියාව්, වියට්නාමය් අප පසු යරතගන තගොස් ි තබනවා. දැ්  අපට
පිටුපසි්  සිටි් ත්  මිය් මාරයි, යාම්තබෝනයි, ලාඕසයි, තෆ්ගනිස්ථානයි.
අපි තමම අපනයන ආ්ධිකයය දිහා ගම්  යරනතයොට, තේගය අඩු වුණ්, පසුගිය දශයතේදී විප්ධයාසයක්
ති  වුණා. අපතේ ආ්ධිකයය තවතෙඳ තනොවන යටයුතු වලට බර වුනා. රතට් ව්ධනනය ති  වුතණ්
තවතෙඳ තනොවන යටයුතු වලිනුි.

ආ්ධිකයතේ අපනයන නිෂ්පාදනයට්, ඊට සම්බ් න

ආතයෝනනයරුව් ට්, අහිෙයර ප්ර්ි ප්ි  ්රිනයා්මය වුණා. ජී.එස්.පී. ේලස් සහනතය්  ලැතබ් නට
ි බු වාසිය අපි ප්ර්ි ක්තෂප යො. බවේලාතද්ශය එහි වාසිය ලබා ග්ො.
අපනයන අඩුව් ට සවව්ධනනය සඳහා රනය යටිෙල පහසුයම් ඉදිකිීමම ආරම්භ යො. තමම යටිෙල
පහසුයම් ඉදිකිීමමට ෙම ආදායම තනොි බු නිසා ණය මුදේ ලබා ග්ො. ලවයාතේ තවතෙඳතපොළි් 
පමණක් තනොව පෙමුවරට අප විශාල වශතය්  විතද්ශ තවතෙඳතපොතල්  මුදේ ලබා ග්ො.

අප

බලාතපොතරෝතු වුත්  තතමරියාතේ, යුතරෝපතේ එයල ි බු ආ්ධිකය අ්ධබූදය නිසා තමම මුදේ ලවයාවට
තවිේලා යාලයක් ි තබි කියල. තමම මුදේ hot money. තමම මුදේ ලවයාතේ රැඳුතණ් තයටි යාලයක්
පමණි.

එම මුදේ ආපසු ය් නට පට්  ග්ො.

ඉදියර් නට පට්  ග්ො.

ඒ නිසා සම්පූ්ධණතය් ම යටිෙල පහසුයම්

උදාහරණ වශතය්  ගෙතහෝ හම්බ් තෙොට වරාය, සූරිය වැව ්රිනයට්

ක්රීරඩාවගණය, හම්බ් තෙොට සම්ම් ත්රනණ ශාලාව. තම් ආයෙනතේ අය ්රිනයට් ගහ් න යැමැි  නම් අපට
සූරියවැව ්රිනයට් ක්රීරඩාවගණය තද් න ළුවනව් . තම් සියේලටම අපි ණය ලබාග්ො. අ් ි මට තමරට
ෙරුණ ෙරුණිය් ට නියම රැකියා ි බුතණ් නැහැ. සමහරු මැදතපරදිග ගියා. අමාරු රැකියා බාර ග්ො.
පවුේ යැඩුණා. අතනක් ෙරුණය්  විතශෂතය් ම ත්රිමතරෝද රථ එලව් න පට්  ග්ො. ඒයට තබොතහෝ
අය තදොස් කිේවා. ඒ අය මට කිේවා තම් ආදායම තහොඳි . අපිට ය්ධමා් ෙ ශාලාවය තම් ආදායම ලබා
ග් න බැහැ කියලා.
අ් ි මට ණය තනොව තපොලියව් තගවා ග් නට බැරි ේ්වයයට අපි ප්වුනා. 2015 වසර වන විට රට
විශාල ආ්ධිකය අවුලයට යන බවට තබොතහෝතදනා හිතුවා. ඒ යාතේ මහ බැවුතතේ සහ මහා
භාණ්ඩාගාරතේ මා ද් නා අයට යො යලා. ඔවු් තග්  ඒ වා්ධොව ෙමි මට ලැබුතණ්. ඒ නිසා එවැනි
අ්ධබූදයක් එ් නට තපර තේලාසනි් ම නනාධිපි වරණයක් පැවැ්වීමට රානපක්ෂ මහො තීරණය යො.
සමහර රටවල ආ්ධිකය අ්ධබූදයක් එනවා නම් ඊට තපර මැි වරණ පව්වනවා. එෙැනදි අපිට භාරග් න
සිදුවුනා මමත්රීකපාල සිරිතසන නනාධිපි තුමාතේ ප්ර්නාන්වතය්  තමම ආ්ධිකය තමතහයුම.
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මම යැමි ි ශ්රීක ලවයාවි බවේලාතද්ශයි සවස් දනය යර් න. 2004 දී ලවයාතේ අපනයන බිලියන 5
ි මිලියන 467 ි. අපිට වඩා බවේලාතද්ශතේ අපනයනය බිලියන 7 ි මිලියන 654 ි. අප ජී.එස්.පී. ේලස්
ග්ත් නැහැ. 2017 වන විට අපි බිලියන 10 ි. තදගුණයක්ව් වැඩිවී නැහැ. බවේලාතද්ශය 2017
බිලියන 30 ි. එතස නම් බවේලාතද්ශතේ අපනයනය තු්  ගුණයයට් වඩා වැඩිවී ි තබනවා. අපි එතහම
යලා නම් එම වසත්ධදී අපට ලැතබ් තන තඩොල්ධ බිලියන 19 ි.
තමොයක්ද බවේලාතද්ශයට වුත් ? ඒ අය පට්  තගන හෂීනා අගමැි තුමිය අවුරුදු පහම අවස්  යරලා
ඡ් දයට ගිහිේලා දිනුවා. ලවයාතේ එතහම සිදුවුණා නම් සම්පූ්ධණ යාලය ඉවර යරලා තහොඳ ආ්ධිකයයක්
එක්ය ඡ් දයයට ගිහිේලා දින් න ි බුණා. එතස වුණානම් මා තමෙැන නැහැ. අපි හුඟක් අය හිෙනවා
ආ්ධිකයය අෙපසු යර තද්ශපාලනය යර් න ළුවනව්  කියල. අමාරු වුණ් තීරණ අරතගන ආ්ධිකයය
ඉදිරියට තගන යා යුතුි. එම නිසා ගෙ යුතු අමාරු තීරණ අප පෙමු වසර තදතක්දී අරග්ො.
විතශෂතය් ම රට සවව්ධනනය කිීමමට අප තපොතරෝ දු වුණා.

එම සවව්ධනනයට තපර ආ්ධිකය

ස්ථාවරභාවය අවශeි. මඩවගුත්ධ තගවේ හද් නට බැහැ. තයොපමණ සවව්ධනයක් අවශe වුව් ආ්ධිකය
ස්ථාවරභාවය නැි ව, උද්නමනය නැි ව ඉදිරියට ය් න බැහැ. අප හිටිතේ තපොලියව් තගව් න බැරි
ආ්ධිකයයය.
එම නිසා විතශෂතය් ම ආ්ධිකයය ස්ථාවර යර් න නාෙe් ෙර මුලe අරමුදල ලබාදු්  සහතයෝගය අප
අගය යරනවා. නාෙe් ෙර මුලe අරමුදතල්  ආනාර ග් ත්  තිදැි තබොතහෝ අය තසුවා. අපි කිවුවා
අපිට ඕන එයි ග් තන. අපට ඕන එය ලැබුණා. අප යණ්ඩායමට හැකි වුනා නාෙe් ෙර මුලe අරමුදල
සමඟ සායච්ඡා යර අවශe මුදේ ග් න.
විතශෂතය් ම නාෙe් ෙර මුලe අරමුදල ්රිනයා යතෙ අතේ තද්ශීය ආදායම වැඩිකිීමමටි. එතස කිීමතම්දී
වැට් බදු වැඩි කිීමමට සිදුවුණා.

බැණුම් අස් නට් සිදුවුණා.

ඒ් දැ්  අපිට ණය තපොලිය අතේ

ආදායතම්  තගවා දා් න ළුවනව් . ඒ ටිය යර් න අපි ස්ථාවරභාවයයට පැමිණියා. තමෙැ්  සිට ඉදිරි
පියවර කිහිපයක් ි තයනවා. ආ්ධිකයතේ ස්ථාවර බව ෙහවුරු යර ග් න. නමු් අපට සම්පූ්ධණ ණය
තගවා දැමීමට ශක්ි යක් නැහැ. අප විතද්ශ ආතයෝනන ලබාගැනීමට ්රිනයා යර් ත්  ෙව අවුරුදු පහ,
හයකි්  අපතේ දෙ තද්ශීය නිෂ්පාදිෙය ශීඝ්ර තය්  ව්ධනනය වු පසුව එම ආදායම් ණය තගවීම සඳහා
තයදවීමට හැකිතවනවා. ඒ වනතුරු අපට සිදු තවනවා ආපසු ණය ගැනීමට. තමවර ණය ග් ත්  ණය
තගවීමට මා්ධගයක් නැි ව තනොතේ. දැක්මක් ති ව. වසර පහක්, දහයක් යන විට තමම ණය තගවීමට
අපට මුදේ ි තයනවා. ඒ එක්යම දෙ තද්ශීය නිෂ්පාදනය තදස බලන විට අතේ නාි ය ණයභාවය 79%
සිට 70% දක්වා අඩු යර ග් නට අපට හැකිවුණා. ඊට පසු 60% දක්වා අඩු කිීමමට අප ්රිනයා යෙ යුතුි.
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තම් වන විට මහ බැවුතතව්  තයටි හා මනe යාීනන ණය පාලනය කිීමතම් උප්ර මයක් ඉදිරිප් යර
ි තබනවා. එය සවතශෝනනය කිීමතම්  පසුව ්රිනයා්මය කිීමමට නියමිෙි.
ඊට තහතුව 2019 සිට 22 දක්වා එක් අවුරුද්දයට අඩුම වශතය්  විතද්ශ ණය තඩොල්ධ බිලියන එයක්
තගව් න තවනව, වැඩි වශතය්  බිලියන තදයක් තගව් න තවනව. එම අවුරුදු හෙර තතුෙෙ එම
ගණන තගවීමට සිදුව ි තබනවා. ඒ සඳහා අවශe මුදේ තසොයා ගැනීමට අපට සිදුවනවා. ඒවතේම අතේ
අයවැය ෙදි්  පාලනය කිීමමට් සිදුතවනවා. සමහර විට සි යක් තුල විශාල ණයක් තගව් න සිදු
තවනව. ඒ නිසා අලු් තව් තද්සි ්ර මයක් ආරම්භ යර ි තබනවා සැලැස්මක් අනුව. මහ බැවුතව සහ
භාණ්ඩාගාරය තම් දිනවල සායච්ඡා යරමි්  සිටිනවා. ඒ වතේම නව තව් තද්සි ්ර මයක් තගනවි්
ි තබනව. ඒ තව් තද්සි ්ර මය් අපි ්රිනයා්මය යරනව.
ණය තගව් ට තවනම නාි ය ණය යා්ධයාලයක් ති  යරල එම ණය යා්ධයාලය මහ භාණ්ඩාගාරය සමඟ
වැඩයර් න තයොදවනවා. මම කිවුව භාණ්ඩාගාරය ෙමි තමතහම ණය ග්තෙ. ඒ නිසා ණය තගවන
යා් ත්රනණය් භාණ්ඩාගාරයටම ෙබා ග් න කියල. අතේ එය අ්දැකීමක් ෙමි මහ බැවුතව තයතදේතව
භාණ්ඩාගාරතේ ණය ග් න.

අතනක් පාලන යටයුතු යතෙ නැහැ.

එම නිසා මහ බැවුතවි

භාණ්ඩාගාරයි තව්  යරල ්රිනයා්මය යරග් න අප තීරණය යො. එහි ප්ර්ි ලලයක් ෙමි අපි අද
දකි් ත් . තදවනුව සායච්ඡා යරල ි තය් ත්  උද්නමනය අඩුකිීමම. අප තමම වසත්ධදී 6% ආ්ධිකය
ව්ධනන තේගයක් බලාතපොතරෝතු වුනා. එතහ් නියඟය සහ ගවවතුර ේ්වය්  නිසා එය අඩු වුණා.
වැට් වැඩි කිීමතම් මූලිය බලපෑම, බඩු හිඟයක් ි බුන, තම් සියලු තද් පාලනය යරමි්  අඩුපාඩු හදාතගන
ඉදිරියට ය් න තවනවා. යෘෂි නිෂ්පාදනය සමහර විට අපට ගබඩා යර් න බැහැ. තවතෙඳතපොලට
රැතගන ඒමට ෙරම් ශක්ි යුත් නැහැ. තමවැනි පසුබිමක් මෙ තමම වසත්ධදි අප විශාල සවව්ධනන වැඩ
සටහනක් ්රිනයා්මය යරනවා. ඒ සඳහා ෙමි විතශෂතය් ම ආ්ධිකය ව්ධනනය සහ රැකියා බිහි කිීමතම්
උප්ර ම පිළිබඳව් අප සායච්ඡා යරනවා. ඒ සඳහා විවින අමාෙeාවශය් තග්  අදහස් ලැත ි තබනවා.
මහ බැවුතතව්  මුලිය වා්ධොවක් සයස් යරල ි තයනව. හ්ධෂ ද සිේවා අමාෙeතුමාට ඒ සම්පූ්ධණ
වා්ධොව සයස් කිීමමට අප භාරදී ි තබනවා.
අපි දැ්  ඉඳලා ්රිනයා්මය තවනව. තම් අවුරුද්තද් මුේ භාගතේ පට්  ග්තෙ. ුතලියාපිටිය, ප් නල,
තයොේගල, යවනෙර වැඩසටහ්  පට්  තගන දැ්  එම ය්ධමා් ෙ ශාලාවල ඉදි කිීමම් යටයුතු සිදු තවනවා.
හම්බ් තෙොට වැඩසටහනු් ඉදිරි මාස තදය, තුන තුෙ ්රිනයා්මය කිීමමට බලාතපොතරෝතු තවනවා. තම්
වන විට අලු් අය අතප්  ඉේලනව ආතයෝනන සිදු කිීමමට.

තයොතහොමද ආතයෝනනය යර් තන?

හම්බ් තෙොටට විශාල පිරිපහදු මනeස්ථානයක්. ආතයෝනයය්  එනව එේඑේජී විදුලි බලාගාරයක් සයස්
යර් න. එතහම වැඩසටහ්  කිහිපයක් ි තයනව හද් න. තයොෙඹ මුලe නගරයට තගොඩනැගිලි ඉදි
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කිරිමට දැ්  සූදානම් තවනව. ඉ් දියාව සහ නපානය ඒයාබද්න වී එේඑේජී විදුලි බලාගාර තදයුති,
පාතවන ට්ධමිනේ තදයුති ි තබනවා. තමවැනි වැඩසටහ්  කිහිපයක් ි තයනව.
අපි බල් තන යටිෙල පහසුයම් වැඩි නුවර සිට හම්බ් තෙොට දක්වා විතශෂ ආ්ධිකය යලාපයක් ති 
කිීමමට. වරායවේ තදයුති, ගුව්  තෙොටුපල තදයි. අනාගෙයට දැ්  සිවගේපූරුතව්  සමාගමක්
තවිේල ි තයනව ත්රිමුතණාමලය, තපොතෙෝ නරුව, අනුරානළුරය, දඹුේල සහ මඩයලළුව එක්ය
සැලැස්මක් ති  යර් න. විතශෂතය් ම ය්ධමා් ෙ සහ සවචාරය වeාපාරයට. ඒ ආයාරයට අපිට ඊසාන
දිග සහ නිරිෙ දිග ආ්ධිකය යලාප තදයක් ඉදිරියට තගන යනවා. එෙැනි්  අපිට නව ආතයෝනන ලබා
ගැනීමට ි තයනව.
අප රතට් වeාපාර සියේල තද්ශීය තවතෙඳපලට නිෂ්පාදනය යල් විතද්ශීය තවතෙඳපලට නිෂ්පාදනය
යල් අනි් රටවල වතේ සියේලම නාෙe් ෙර වශතය්  ෙරඟයාීම විය යුතුි. තදවනුව සමහර විට
අතේ සමහර වeාපාර ලවයාව තුෙ ෙරග කිීමමට වාොවරණයක් නැහැ කියල බවේලාතද්ශයට සහ
මිය් මාරයට යනවා. එය අපට නව්ව් න බැහැ. එතහම ගිහි්  ති  යරන එය තහොඳ තදයක්. අතේ
සම්බ් නය වැඩි තවනව. අපි තබවගාල තබොක්තක් රටවේ එක්ය, චීනය එක්ය, ඉවදියාව එක්ය දියුණු
තවලා. අපිට දැ්  ජී.එස්.පී. ේලස් ලැබි ි තබනවා. දැ්  අපිට ති  අභිතයෝගය ජී.එස්.පී ේලස් සහනතය් 
ලැතබන භාණ්ඩ හය දහසි්  කීයක්ද අපි යව් තන කියල. අප තඟවනම් වලටි, රබ්ධ ටය්ධ වලටි, ධීවර
බඩු වලටි සීමා තවනවාද? ඒතය්  අපිට ප්ර්තයෝනනය ග් න ළුවනව් ද ලාවකිය වeාපාරය් ට? විතද්ශ
අය එෙැනි්  ප්ර්තයෝනනය ග් නව ෙව අවුරුද්දක් තදයක් යන තයොට. ඒ් අපිට ශක්ි ය ි තයනව අතේ
ආයෙන සමඟ වැඩ යර් න. මුලe ක්තෂත්රනය් බැවුත ක්තෂත්රනය් මීට සම්බ් න තව් න ි තයනව.
අ් න එතහම ආ්ධිකයයක් ති  යර් නි අපි තම් අවුරුදු තුත්  ්රිනයා්මය යර් තන.
මම අද තමම ස්ථානයට පැමිතණන විට තසෞ් ද්ධය විශ්ව විදeාලතේ සිසුවිය්  හෙර තදතනක් නය මවගල
ගාථා ගායනා යො. මට අවශe එම හෙර තදනාට විශාල ණය බරක් නැි  ලවයාවක් තද් න. තම් පේ අපි
ඔවු් ට දා් න තහොඳ නැහැ. අපිම එය විසඳා ග් න ඕන. මට අවශe ඔත දරුව් ට බරක් නැි , තහොඳ
ආදායමක් ි තයන නීි ය සාමය ගරු යරන රටක් ති  යර් න ආ්ධිකය වශතය්  විශාල තක්් ද්රයයක්
හැටියට. ඒයි අ් ි ම අරමුණ. තම් සියේල එෙැනට ය් න උප්ර ම. තම් ඔක්තයොම යර් න නම් ඔත
ක්තෂත්රනය විශාල තසවයක් යර් න ඕන. අ් ි මට බුක්ි  ලබ් ත්  තවන තයතනක් තනොතවි ඊලඟ
පරළුරි. අපි බලාතපොතරෝතු තවනව තම් අවුරුද්තද්්, එන අවුරුද්තද්් තම් ක්තෂත්රනතය්  විශාල වැඩ
තයොටසක් යර් න සිදුතවි කියල. තමොයද තම් යන වැඩ සටහන අනුව වැඩි බරක් පැටතව් ත් 
තපෞද්ගලිය අවශයටි.
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ඉි ්  මට තම් ගැන යථා යර් න අවස්ථාවක් ලබාදීම ගැන සමරසිරි මැි තුමාට්, තමම ආයෙනයට්
ස්තූි  යරමි්  මතේ වචන ස්වේපය අවස්  යරනව.
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