සවේලළ ළභී පුරලෆසි ප්රඥප්තිය
සභොනරළග ප්රළසීය ය වබළල

ආයතනසේ නභ
සභොනරළග ප්රළසීය ය වබළල
ඔඵ දෆන් ප්රසශ ලන්සන් ඔඵට සවේලය කිරීභට
සදළනම්ල සිටින වහථළනයකටයි

අඳසේ දෆක්භ
කළර්යක්භ ශළ වකසුරුලම් කමින් දිවහත්රික්කයට,
ඳෂළතට, මුළු රටට, ආදර්භ, ඳෂළ, ඳළන
ආයතනය ලන්සනමු

අඳසේ සභසශලර
සභොනරළග ප්රළසීය ය වබළ ඵ ප්රසීසේ ජනතළලසේ ිරවළර
වභළජ ආර්ථික ශළ වංවහකෘික වංලර්ධනයක් වශික කිරීභ
උසදවළ වශබළගි,ල ප්රසශයක් තු ඳළරිවරික
වංසශදීතළලයකින් යුතුල වම්ඳ, පදළයීල ශළ කළර්යක්භල
සයොදළ ගනිමින් සවෞඛ්ය භංභළල, සුබවළධන ශළ භශජන
උඳසයෝගිතළ සවේලළලන් ප්රවහථ භ්ටටභකින් ඳල,ලළසගන
යළභ වශළ විහලළවනීය සවේලළලක් වෆසීභට කෆඳසලමු

-අඳසේ කෆඳවීභඅලංකල
ප්රඥපළලන්තල
ආචළර වම්ඳන්නල
අලසඵෝධසයන් යුක්තල
විය මූලිකල ශළ අඳක්ඳළතීල
විනිවිද බළලසයන් යුක්තල
අප්රභළදල
කළර්යක්භල ශළ
වපතළලසයන්

ඵළදීභට කෆඳවී සිටින්සනමු

ආදළයම් අංසයන් වඳයනු ඵන සවේලළලන්
ඵළ සදනු ඵන සවේලය
වීථිරේඛා ශා රනොඳලරා ගැනීරේ වශතික
නිකුත් කිරීම

සවේලය ඵළදීසම් ප්රමිි
(ඳෆය/දින/වි)
විනාඩි 10
(අලය ියයලු රරොරුරරු
වඳයා ඇත්නේ)

ඉදිරිඳ, ක යුතු සතොරතුරු/සේඛ්ණ/වම්පූර්ණ ක යුතු
ආකෘි ඳත්ර ඒලළ ඵළගත ශෆකි වහථළන සගවිය යුතු
ගළවහතුලක් ඇ,නම් ඒ පිළිඵ සතොරතුරු
1. වේපූේණ කරන ද අයදුේ ඳත්රය
(අදා අයදුේඳත්රය රු1100 -ක්
භාරකරුරගන් බා ගර යුුරය)

රගලා

මුදල්

2. ඉඩේ ඔප්පුරේ මුල් පිටඳර ශා ඡායා පිටඳරක්
3. ඉඩරේ පිඹුරුඳරත් මුල් පිටඳර ශා ඡායා පිටඳරක්
4. ඳත්ඉරුල මුල් පිටඳත් ශා ඡායා පිටඳත්
(ඉල්ලුේ කරන දිනය දක්ලා)
5. වීථිරේඛා ගාව්ුර: ලරිඳනේ සීමාල ුර
- රු1750  ලරිඳනේ සීමාරලන් පිට - රු1750 (හිඟ ලරිඳනේ රගලා අලවන් ක යුුරය)
ලරිඳනේ අය කිරීමට අදාෂ කටයුුර

විනාඩි 10

6. ලරිඳනේ අංකය ශා රගොඩනැගිල් පිහිටා ඇති
මාේගය
7. ලරිඳනේ ගාව්ුර ක්රේත්රරේ  මුදල් අය කිරීමට රයොදලා
ඇති නිධාරියාට රගවිය ශැකි අරර, ඔහු විියන්
විධිමත් දුඳරක් නිකුත් කරනු ඇර1

කඩ කුලී අයකිරීම

විනාඩි 10

1. මුදල් රගවිය යුුර කඩ කාමර අංකය
2. අලවන් ලරට මුදල් රගව කුවිරාන්ියය ඉදිරිඳත්
කිරීරමන් රලදුරටත් කාේයක්ම කර ගර ශැක1

රලෂ බඳත්ර නිකුත් කිරීම

විනාඩි 15

1. විය භාර නිධාරියාරගන් අදා අයදුේඳර බාගර
ශැකි අරරඳාරරේ  ාදායේ ඳරිඳාක විියන් ලයා ,
ඳරිමාණය මර ණරණය කරන මුද ,ව්ලභාලය
1ය බාගර ශැකරගවීරමන් ඳවල රලෂ බඳත්ර
1. වෑම ලේයකම රනොලැේබේ මව ප්රිය්ධධ පුලත්ඳත් 02
ක දැන්වීම ඳ කරනු ැරේ1

මව්කඩ මාළු කඩ වතිරඳොෂ රශෝ ලැියකිලි ශා
වභාලට අයත් ාදායේ
උත්ඳාදන ව්ථාන
රටන්ඩේ කිරීරේ කටයුුර

2. දින 14 ක් ඇුරර අයදුේඳත් ඉදිරිඳත් ක යුුරය1
(රටන්ඩේ ඉල්ලුේඳත්ර කාේයාරයන් බාගර ශැක)

3. නියමිර දින රටන්ඩේ
විලෘර කර රටන්ඩේ
මණ්ඩරේ  අලවන් ණරණය මර රටන්ඩේ ප්රධානය
ියදු කරයි
4. ියයලු විව්රර කාේයාරයන් බාගර ශැක
1. ගරු වභාඳතිුරමා රලර ලිඛිරල ඉල්ලුේ ක යුුරය1
ගල මව්, එළු මව් ප්රලාශනය වශා බඳත්ර
බාදීම

විනාඩි 10
2. ප්රලාශනය කරනු බන ලාශනරේ  අංකය බාදිය
යුුරය1

ආයතන අංසයන් වඳයනු ඵන සවේලළලන්
ඵළ සදනු ඵන සවේලය
ප්රජාාාල රලන් කිරීම

සවේලය ඵළදීසම් ප්රමිි
(ඳෆය/දින/වි)
විනාඩි 10

ඉදිරිඳ, ක යුතු සතොරතුරු/සේඛ්ණ/වම්පූර්ණ ක යුතු
ආකෘි ඳත්ර ඒලළ ඵළගත ශෆකි වහථළන සගවිය යුතු
ගළවහතුලක් ඇ,නම් ඒ පිළිඵ සතොරතුරු
1. ඉල්ලීේ ලිපිය(අනුමැතිය බා තියය යුුරය)
2. දිනකට ගාව්ුර රු13,000 -

ක්රීඩා පිය ය රලන් කිරීම

විනාඩි 10

1. ඉල්ලීේ ලිපිය(අනුමැතිය බා තියය යුුරය)
2. දිනකට ගාව්ුර රු12,000 -

රඳොදු වවාන භූමිය රලන් කිරීම

විනාඩි 10

1. ඉල්ලීේ ලිපිය(අනුමැතිය බා තියය යුුරය)
2. දිනකට ගාව්ුර රු11,500 -

රඳර ඳාවල් ෂමුන් ඇුරත් කර ගැනීම වේබන්ධ
කටයුුර

1. වෑම ලේයකම ඔක්රරෝබේ
1අයදුේඳත් නිකුත් කරනු ැරේ

දිනට රඳර

31

2. රනොලැේබේ 31 දිනට වේපූේණ ක අයදුේඳත්
විය භාර නිධාරියාට බාදිය යුුරය1 රදවැේබේ
මව වේමුඛ ඳරික්ණය වශා කැවීේ ලිපි යලනු
ැරේ1 (ලැඩි විව්රර ඳෂමු රැව්වීේ ලාරරේ දී දැනුේ
රදනු ඇර1)

කර්භළන්ත ශළ වංලර්ධන අංසයන් වඳයනු ඵන සවේලළලන්
ඵළ සදනු ඵන සවේලය
ප්රාර්ධය ය වභාලට අයත් මාේග අළුත්ලැඩියා
කිරීම, රබෝක්කු ඉදිකිරීම, කාණු වකව් කිරීම,
පුව්රකා වංලේධන කටයුුර

රඳොදු ලිං ඉදිකිරීම

සවේලය ඵළදීසම් ප්රමිි
(ඳෆය/දින/වි)
ඉල්ලීරේ ලිපිය ැබී
එෂරඹන ඊඟ වභාලට
රයොමු කර වභා
අනුමැතිය බා ගර
යුුරය1
ඉල්ලීරේ ලිපිය ැබී
එෂරඹන ඊඟ වභාලට
රයොමු කර වභා
අනුමැතිය බා ගර
යුුරය1

ඉදිරිඳ, ක යුතු සතොරතුරු/සේඛ්ණ/වම්පූර්ණ ක යුතු
ආකෘි ඳත්ර ඒලළ ඵළගත ශෆකි වහථළන සගවිය යුතු
ගළවහතුලක් ඇ,නම් ඒ පිළිඵ සතොරතුරු
1. වභා අනුමැතිය ැබුණු ඳව ඇව්රරේන්ුර වකව් කර ,
කාරල වංලේධන කටයුුර ියදු ක ඇව්රරේන්ර ප්ර
1ශැකිය

1. වභා අනුමැතිය ැබුණු ඳව ළි ඉදි කරනු බන
ඉඩම රඳෞ්ධගලික ඉඩමක් නේ අයිතිකරු විියන්
අදාෂ යේ රකොටව ඔප්පුලකින් වභාලට ඳැලරිය
යුුරය1
2. අනුරරුල ඇව්රරේන්ුර වකව් කර ඇව්රරේන්ුර
ප්රකාරල ලිෂ ඉදිකිරීරේ කටයුුර ියදු ක ශැක1

රඳර ඳාවල් වංලේධන කටයුුර

ඉල්ලීරේ ලිපිය ැබී
එෂරඹන ඊඟ වභාලට
රයොමු කර වභා
අනුමැතිය බා ගර
යුුරය1

1. ලියාඳදිංචි වශතිකය ඉදිරිඳත් ක ඳව ඇව්රරේන්ුර
ප්රකාරල වංලේධන කටයුුර ියදු ක ශැක1

ප්රජා ාා ක්රීඩා පිය , වවාන භූමි වේබන්ධ
වංලේධන කටයුුර

ඉල්ලීරේ ලිපිය ැබී
එෂරඹන ඊඟ වභාලට
රයොමු කර වභා
අනුමැතිය බා ගර

1. ඉඩරේ අයිතිය රශවුරු කිරීරේ ලිපිය
2. වභා අනුමැතිය ැබුණු ඳව

යුුරය1

රරොග රඳොෂලල් අළුතින් ඉදිකිරීම

ඉල්ලීරේ ලිපිය ැබී
එෂරඹන ඊඟ වභාලට
රයොමු කර වභා
අනුමැතිය බා ගර
යුුරය1

1. රඳොෂ ඉදිකරනු බන භූමිය රලන් කර ඔප්පුලකින්
වභාලට ඳැලරිය යුුරය1
2. අනුරරුල ඇව්රරේන්ුර වකව් කර ඇව්රරේන්ුර
ප්රකාරල අදාෂ වංලේධන කටයුුර ියදු ක යුුරය

ඳරිවර ශළ වෆසුම් අංසයන් වඳයනු ඵන සවේලළලන්
ඵළ සදනු ඵන සවේලය
ඳරිවර ාරක්ණ බඳත්ර නිකුත් කිරීම

සවේලය ඵළදීසම් ප්රමිි
(ඳෆය/දින/වි)
වති 01
(ක්රේත්ර ඳරික්ණ ශා
රාක්ණ වමාරෝචන
කමිටුලට රයොමු ක යුුර
බැවින්)

ඉදිරිඳ, ක යුතු සතොරතුරු/සේඛ්ණ/වම්පූර්ණ ක යුතු
ආකෘි ඳත්ර ඒලළ ඵළගත ශෆකි වහථළන සගවිය යුතු
ගළවහතුලක් ඇ,නම් ඒ පිළිඵ සතොරතුරු
1. කේමාන්රය ාරේභ කරන ව්ථානයට අදා
I. ඉඩරේ ඔප්පුරේ වශතික ක ඡායා පිටඳරක්
II. ඉඩරේ වැැව්රමහි වශතික ක ඡායා
පිටඳරක්
III. බදු ගිවිවමක් ඇත්නේ එහි වශතික ක ඡායා
පිටඳරක්
IV. ඉඩම කේමාන්රකරුට අයත් රනොරේ නේ
ඉඩේ හිමි කරුරගන් කේමාන්රය වශා
විරු්ධධත්ලයක් රනොමැති බල දන්ලා වාම
විනිවරුලරරයකු ලා වශතික ක ලිපියක්
2. ප්රාර්ධය ය වභාරලන් බාගත් වේපූේණ කරන ද
ඳරිවර ාරක්ණ බඳත්ර ඉල්ලුේ ඳත්රය

3. ගල් රකොරි වශා භූ විදයා වක්ක්ණ ශා ඳරල්
කාේයංය විියන් නිකුත් ක කැනීරේ වශතිකරේ 
වශතික ක ඡාය පිටඳර
4. ලඩු මඩු වශා වංරක්ණ වශා ලන වංරක්ණ
රදඳාේරරේන්ුරරේ අනුමැතිය දුන් ලිපිරේ  ඡායා
පිටඳරක්
5. බඳත්ර ගාව්ුරල ලවර 03 කට රු14,000 -ක් රේ
6. නිරීක්ණ ගාව්ුර රු1750 --1000 - අරර රේ1 (රමය
කේමාන්රයට රයොදලන ද පිරිලැය මර රලනව්
රේ)
ලැලි ප්රලාශනය වශා බඳත්ර බාදීම

විනාඩි 30
(අලය වේපූේණ
රරොරුරරු වඳයා
ඇත්නේ)

1. භූවිදයා වක්ක්ණ ශා ඳරල් කාේයාංය විියන්
බාදුන් බ ඳත්රරේ  ඡායා පිටඳරක්
2. ගරු වභාඳතිුරමාට ඉල්ලීමක් කර බාගත් අනුමර
ලිපියක්
3. රලෂ බඳත්ර වශා රගව බලට දුඳර පුරලන ද
රඳෝරමය
4. භූ විදයා වක්ක්ණ ශා ඳරල් කාේයාංය මවකට
ප්රලාශනය වශා බාදුන් අනුමර ලිපිය

ඳරිවර නිේර්ධ බාදීම

දින 02
(ක්රත්ර ඳරික්ණයක්
ියදු ක යුුර බැවින්)

 බඳත්ර ගාව්ුරල ෛනතික විධි විධාන අනුල
ගාව්ුරල ණරණය රකරේ1
1. ඳරිවර ලාේරාල අලය කුමන කාරණයටද යන්න
අදාල බාදුන් ඉල්ලීේ ලිපිය1

ගලිරවේලා වැඳයීම

ගලි රවේලය වශා
ඉල්ලුේ කරන දිනය
රලන් කර රනොමැති නේ
ඉල්ලුේ කරන දිනට
රවේලය වැඳයීය ශැක

1. ගලි රවේලය අලය බල ප්රාර්ධය ය වභාලට දැන්ව ඳව
ගරු වභාඳතිුරමා විියන් අනුමර කරන ද ලිපිය1
බවුවරරේ 
ධාරිරාලය
ලීටේ 4000

බ
ප්රර්ධය
ුර

බ
ප්රර්ධරයන්
පිටර

ඳෂමු
ඳෂමු
බවුවරය
බවුවරය
රු13850 රු14400 අමරර
අමරර
බවුවරයක් බවුවරයක්
වශා
වශා
රු12750 රු12750 රලනත් :- කේකරු කුලිය රගවිය යුුරය1

අයාරල් යන ගලයින් ඇල්ලීම

රේාල වශන් ක
රනොශැක

ධාලනය
වශා අය
කිරීේ
බ
ප්රර්ධරයන්
පිටර යෑරේදී
එක්
කි1ක්1වශා
රු160100
බැගින්

1. ගලයා නිදශව් කර ගැනීමට අදාල අනනයරාලය
දක්ලා රයොමු ක ලිපිය
2. දඩ ගාව්ුර රගව දිඳර
 ගලයා ඇල්ලීරේ ගාව්ුර
රු11,000 -ක් වශ රැකබා ගන්නා වෑම
දිනකටම රු1100 - බැගින්,
ණු ගාව්ුර

මාේග ශා ප්රිය්ධධ ව්ථාන අුරගෑම, පිරිියදු කිරීම ශා
කැලි කව ඉලත් කිරීම

දිනඳරා

1. ලයාඳාරික ව්ථානලලින් බැශැර කරනු බන කව
අදා ලාශන ලට භාර දිය යුුරය1 (රඳ1ල15100 ියට
ඳ1ල12100 දක්ලා)

ඉඩේ අනුරබදුේ අනුමර කිරීම
(ලරිඳනේ සීමාල ුර)

වති 02ක් රශෝ මවක්
ුර (වැවේ කමිටුල
රැව්වීරමන් අනුරරුල)

1. නිලැරදිල වේපූේණ කරන ද අයදුේ ඳත්රය (වදුවකේ
ත් රැනැත්රරකු විියන් අත්වන් කර තියය යුුරය)
(අයදුේ ඳත්රය රු1200 - රගලා මුදල් භාරකරුරගන්
බා ගර යුුරය)
2. අදා ඔප්පුරේ ඡායා පිටඳත් 03 ක්
3. අදා මූලික පිඹුර හි ඡායා පිටඳත් 03ක් (කට්ය 
කිරීමට රඳර තිබ වැැව්ම)
4. කට්ය  වැැව්රේ මුල් පිටඳර ශා එහි ඡායා පිටඳත්
03ක්( ඡායා පිටඳත් අදා මිනින්රදෝරු රැන විියන්
වශතික කර තියය යුුරය1)
5. රජරයන් ද ඉඩමක් කට්ය  කිරීමක් නේ ප්රාර්ධය ය
රල්කේුරමාරේ අනුමැතිය ද ලිපිරේ  පිටඳරක්
(ජයභූමි, ව්ලේණභූමි ප්රධාන ඳත්ර)

රගොඩනැගිලි වැවේ අනුමර කිරීම

වති 02ක් රශෝ මවක්
ුර (වැවේ කමිටුල
රැව්වීරමන් අනුරරුල)

1. නිලැරදිල වේපූේණ කරන ද අයදුේඳත්රය
(වදුවකේ ත් රැනැත්රරක් විියන් අත්වන් කර
තියය යුුරය)
(අයදුේඳත්: ලාණිජ කටයුුර වශා රු1500 -ක් ද,
රන්ලාියක කටයුුර වශා රු1200 -ක්ද මුදල් භාරකරු
රලර රගවිය යුුරය)
2. ඉඩරේ ඔප්පුල
3. ප්රාර්ධය ය වභාල විියන් අනුමර
ඡායා පිටඳර

කරන ද පිඹුරේ

4. වදුවකේ ත් රැනැත්රරකු විියන් නිලැරදිල අඳින
ද රගොඩනැගිලි වැවේ පිටඳත් 03 ක්

අනලවර ඉදිකිරීේ ඉලත් කිරීම රශෝ නීරයානුල 
කිරීම (ප්රාර්ධය ය වභාරේ වැවේ කමිටුල මගින්
අනුමර රනොකරන ද ියයලුම ඉදිකිරීේ

මාව 03

1. ගරු වභාඳතිුරමා රලර ලිඛිරල රශෝ ලාචිකල දැනුේ
දීම
2. වැවේ කමිටුල මගින් රශෝ රාක්ණ නිධාරීන්
විියන් ඳරික්ා කිරීරමන්
අනුරරුල නාගරික
වංලේධන අධිකාරියත් වමග නීති මගින් කටයුුර
කරනු ැරේ1

ර්ධඳලට ශා පු්ධගයින්ට
අනුරරුදායක
රව පිහිටා ඇති ගව් අුර රගඩි කඳා ඉලත් කිරිම

වතියක් රශෝ මාවයක්
(උවාවිය මගින් ණන්දු
ගැනීමට ියදු වුලරශොත්
කාය ණරණය ක
රනොශැක)

1. ගරු වභාඳතිුරමා රලර කරන ද ඉල්ලීේ ලිපිය
2. රඳෞ්ධගලික ඉඩමක පිහිය  ගවක් නේ අයිතිකරු ඒලා
ඉලත් කර රනොගරරශොත් වභාල විියන් ඒලා ඉලත්
කිරීමට කටයුුර කරන අරර, අදා ගාව්ුර ඉඩම
අයිතිකරුරගන් අය කර ගැනීමට කටයුුර කරනු
ැරේ1

අඳසේ අස්තක්ළල
අඳ ආයතනය සකසරහි ඔඵ තඵළ ඇි විහලළවය ගෆන ඔඵට වහති කරන අතර අඳසේ
සවේලය වශළ ඔඵ විසින් කරනු ඵන ඉේලීභ යුක්ි වශගත වළධළරණ වශ නියමිත කට
ඉදිරිඳ, කිරීසභන්ද අංග වම්පූර්ණ නිලෆරදි සතොරතුරු ඉදිරිඳ, කිරීසභන්ද අඳසගන්
අස්තක්ළ ක ශෆකි වශ අස්තක්ළ ක සනොශෆකි සී පිළිඵ ප්රභළණල, අලසඵෝධයක් ඵළ
ිබීභ භගින්ද ඔඵ සලනුසලන් අඳට වශසයෝගය ඳක ශෆකි ඵල දන්ලනු කෆභෆ,සතමු.

අඳසේ ප්රමිතීන්
ඔඵසගන් ෆසඵන වභ ලිඛිත ඉේලීභකට ක්ණික ප්රිචළර අසඳන් ෆසඵනු
ඇත. ඔසේ ඉේලීභ වභග ඉේළ ඇි සතොරතුරු ලිඛිත ලියකියවිලි වශ ගළවහතු ඉදිරිඳ, කර
ඇ,නම් ඔඵ ඉේළ ඇි සවේලය අඳ විසින් දෆනුම් දී ඇි කළ ඳරළවය තු ඔඵට ඵළදීභට
අඳ ඵෆඳී සිටින්සනමු. අලවළන තීරණය ගෆනීභ ප්රභළද විය ශෆකි සශෝ අනිලළර්යසයන්භ ප්රභළද
ලන අලවහථලකදී සශෝ ගෆටළු වශගත ත,,ලයක් උීගතවූ විටක එයට සශේතුල අඳ විසින්
ක්ණිකල දන්ලනු ෆසේ.

ඳෆමිණිලි ශළ වශන ඵළදීසම් ක්රභසශද
අඳ ආයතනසේ කළර්යය භණ්ඩය විසින් ආචළර වම්ඳන්නල අලය උඳකළර ශළ සවේලළලන්
ඔඵට ඵළසදනු ෆසේ. ඉශත වශන් ප්රමිතීන් ශළ වම්ඵන්ධල ඔඵට ඇි ඳෆමිණිලි ඳශත
වශන් නිධළරීන් සලත කරුණළකර ලියළඳදිංචි කරන්න
නභ:-ආර්.එම්.ර,නවීර
තනතුර :-ගරු වබළඳිතුභළ

නභ:- ඒ.එම්.කරුණළලතී
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සවේලළ ළභී භශජන ඔසඵන් ඉදිරිඳ, ලන සයෝජනළ අපි වතුටින් බළර ගනිමු1
(අ) අඳරේ රවේලාලන් බන ඔබ රශෝ ඔරේ නිරයොජිරයින් වමග අඳ අඛණ්ඩල
රැව්වීේ ඳලුරලනි ැරේ1 ඔබ අඳ වමග වේබන්ධ වීමට අරප්ක්ා
කරන්රන්නේ කරුණාකර 055-2276175 දුරකරන අංකරයන් අමරන්න1
පුරලැිය ප්රඥපප්තිය අඳ විියන් වඳයනු බන රවේලාලන්රේ ගුණාත්මක භාලය
ලැඩි දියුණු කිරීම වශා ඔබත් අඳත් එක්ල දරණ ඒකාබ්ධධ ප්රයත්නයකි1
බා රදන රවේලය රලත් ලැඩි දියුණු කිරීමට ඳශර දක්ලා ඇති විව්රර බා
දීරමන් අඳට උඳකාරි ලන රව අපි ඔබරගන් ඉල්ා ියය මු1
1. ායරනරේ  ක්රියාකාේත්ලය වේබන්ධරයන් ඔබරේ රයෝජනා වශ අදශව්
2. අලය අලව්ථාල ්රම දායකත්ලය බාදීම
3. නියමිර ප්රමිණන් නීති මගින් අනුගමනය කිරීම
4. වශභාගීත්ලය ශා වශරයෝගය දැක්වීම1

ප්රඥපහඥප්තිය යටස, ඵළ සදන සවේලළලන් නිරතුරුල වංසෝධනය කිරීභට වශ
ලෆඩිදියුණු කිරීභට අඳ ඵෆඳී සිටිමු.

