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විසිතුරු පැෂ වශ විසිතුරු පත්ර වහිත ාක 
ලගා කිරිමේ  නියමු ලයාපියය 

1. විධායක වාරාාංය 

ශ්රී ාංකාමජ වවලවිවිධවයලමය ස වශ විවිධ මගණික ක කාපය ස ම්ේ නිලතනත් කාපමස සි  

මවෞමය මගණික ක ාක ක්වලා නිපපාක් පරාවය්ව වහිත මශ මම ණිාාවයමක ම්  වශ විසිතුරු පැ 

නිපපාක් මධයවපාා්ය්ව මව ශුන සලා ියය ශැක  විවිධ මගණික ක තවයලය ස  නනුක මව 

පාලිත ගිශ තුෂ මශෝ මවල් ගිශ තු ප්රවපත ්ව්ර මගණික ක තවයලය ස ය මවය මමම ම්  ශා 

විසිතුරු පැ නිපපාක්ය සිදු ක ශැක  කැපු ම්  ශා විසිතුරු පැ නිපපාක්ය නතුරි ස විසිතුරු පත්ර 

වශ කැපු ම්   නිපපාක්ය  නප්ය් ප්රධා් ලමය ස  විමග විනිමය  තවයපාක්ය කර ශ්රී ාංකාල  

බා මක් කතනමා සතයකි   

ශ්රී ාංකාමල ස නප්ය්ය කරනු බ් ප්රධා් ම්  ලගා නිපපාක් ප්රමදක නතුරි ස 60% ක ප්රමාාය්ව 

නප්ය්ය කරනු බ ස්ම ස විසිතුරු පත්ර මවය  නප රම හි හශෂ ණිාාවයමමස ම්  වශ විසිතුරු 

පත්ර වමශා ප්රධා් නප්ය් මලෂමප ල සම ස ම්කතන සතය, වපා්ය,වවුිය නරාබිය වශ ම්වවවය 

නරාබි මමීතන රාවය දී  ර ල් ය   මගෝීයය මලෂමප  ණිාාවයමක ම්  ලගා නිපපාක් කක තු්ක  

ලැඩි කාය්ව වැපයුලක ශ්රී ාංකාමජ මමම කතනමා සතය තලමවය කුඩා ශා මධය පරිමාා 

ලයලවායකයි ස නතර ලයාප්තල පලතී   

ප්රධා් ලමය ස බ හිර, මධයම ශා ලයඹ පාවය ල  පමා්ව ීමමා ී  තය මමම විසිතුරු පත්ර ලගා 

කතනමා සතය තවවප ලගා තා්වක ක ක්රම තපමයෝී  කර ගනිින ස ශරිතාගාර ශා මවල් ගිශ තු 

ප්රවපත ්ව්ර පරිවර තවයලය ස ය මවය නිපපාක්ය සිදු කෂ ශැක  මේ ශරශා කැ්  ශ්රී ාංකාමජ 

5000ක  දව ස් පිරිවක  විජු රැකියා වශ 15000්ව ල් ලක්ර රැකියා මත යැමප් මමම 

කතනමා සතමස මග ී  ස වාංඛ්යාල හශ ්ාංලා ගත ශැක  හ ශරශා නප රම හි දතනක ක වාංලතනධ්ය  ා 

කරගත ශැක   
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ශ්රී ාංකාමජ  ලගා කර් ලාක ව ලනා්ාකමකි ස යුවය විසිතුරු පත්ර වහිත ාක 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

    Cane Palm Livistona Palm 

Butterfly Palm     Finger Palm 

Sanderiana Gold Sanderiana White 
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Cordyline Red 

Cordyline Purple Compactum 

Cordyline Stripe 

Pleomele Reflexa Green 

Massangeana 
Money plant 
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ශ්රී ාංකාමජ  ලගා කර් ලාක ව ලනා්ාකමකි ස යුවය විසිතුරු ාක 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cactus  

Lady Jane anuthurium 

Roses  
Petunia axillaris 

Aquatic plants 

Succulent varieties  
Aquatic plants 
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2. ලයාපියය සිදු කර් දයත්මස හයශාවය වශ දයත්ය පිළිබම විවපතරය 

1972 නාංක 11 කර් කිෂිකාතනිනක නීයගත වාංවපාා ප්මවය විධිවිධා් ප්රකාරල 1978 මපබරලාරි මව 22 

ල් ිය් නිකුවය කර් ක නාංක 322/12 කරා නයවිමේ ගැවට් නිමයෝගය මගි ස ඡායක කිෂිකතනම 

විවිධාාංී කරා ශා ව්ාලාව වාංලතනධ් නධිකාරිය (NADSA) වපාාප්ය කර තත  ත්වත ගැවට් 

නිමජක්ය මගි ස පශත කාතනය ස හටු කිරීම වමශා ව්යක ප්රයපාක් බා ී  තත   

1.  කිෂිකාතනිනක විවිධාාංී කරාය, ව්ාලාව වාංලතනධ්ය ශා පූතනා වේබ සධිත ියයමබවයම 

කෂමාාකර්ය වමශා වැසුේ වකවප කිරිම ශා ක්රියාවයමක කිරිම  

2. වාංවපාාල මලත වතු කර් ක හඩේ ල තපරිම ඵකායීතාල, පරිවරය රැකීම හඩේ ශා ව 

වේපවය වාංර්වාය ශා ව්ාලාව වාංලතනධ්ය තශවුරු කිරීමේ පරමාතනාය ස කෂම්ාකරාය  

3. කිෂිකාතනිනක නිපපාක් වකවප කිරිම ශා නමවිකරාය  

4. කිෂිකාතනිනක විවිධාාංී කරාය ශා ව්ාලාව වාංලතනධ්ය වමශා විවිධ තපකරා වැපයීම ශා 

්ඩවයතු කිරිම  

වායක කිෂිකතනම විවිධාාංී කරා ශා ව්ාලාව වාංලතනධ් නධිකාරිය (NADSA) දයත්ය බිහිී ම 

වමශා මශේතු වුමස  1952 කාමස තයවු මගපා් ශා වමාව මල්වපකේ නිවාවය මලෂමපම්  මවය 

ින ීමඝ් රමය ස නු  ී ම නිවාවය මවය ලතු විා ලමය ස ්ඩවයතු  ම් කර නවයශැරීම නිවාමලනි  

මමවේම හහි ප්රයඵය්ව මව මවය ලතු ල දතනක ක ලැකගවයකම නු ල ස්  වු නතර හඩේ ්ඩවයතුල 

දුතනල ී ම මශේතුමල ස මවෝකා පාළුල  ලැඩි ී  මම හඩේ තලදුර වය නිවරු තවයලය  පවයී ම දරේභ වු 

නතර මයි ස පාරිවරික ලමය සක ගැ ළු පැ් ්ගි ස්  විය  මමම සම මධයම කුනකරමස ලැවිලි 

දතනථීකය නිවා පාරේපරික හඩේ නහිින විා පිරිව්ව බිහිල යබීමවය නධික ව්ගශ්ය නිවාම රැකී 

ර්වා දකායේ මාතනග නහිින ශා හඩකඩේ නහිිනල නවශ්මය ස මපම් ව්තාල්ව ජීලවය ී මවය මත 

වාංකීතනා ගැ ළු ගා්ාල්ව මවය ලතු දශ්රිත මැකර  ප්රමගමස පැ් ්ැම  ස්  විය  

මමහීී  මම ම් වකා ශරි් ක හඩේ වමශා වික් ප හඩේ පරිමභෝව් ර ාල්ව ශුන සලා ී ම  තය 

නලයතාලය මම සම හඩේ නහිින ව්තාල  හඩමක නයියය බාී ම වය මවය ලගාල  තය ප්රමුඛ්තාලය 

මලනුල  මබෝග විවිධාාංී කරාය තුළි ස යේ විවුනම්ව බා ී මවය මධයම කුනකරමස තය මලින ස 

පැලතු් වමුාශ්ර ල සුර්වෂිත බල පිරිහීම  විවුනම්ව මවවය "NADSA" ලයාපාරය දරේභ විය  

1978 ලවමතනී  න්වකර 26222 ්ව පමා ලයාපාරය මලත පලරා ක යුතු දරේභ කිරීම සිදුකර් ී   

මයි ස න්වකර 15222්ව පමා ල් ලගාල වමශා මය මු කර් ක නතර හයරි හඩේ ප්රමාාය මග වි 

පවු්  6222්ව නතමතන මබකාමකින ස වාංලතනධ් ක යුතු දරේභ කර් ී   මමම ක යුතු වමශා න සතතන 

වායක වාංලතනධ් නරමුකලි ස ාය දධාර ැබුාක ලයාපාරමස ක්රියාකාරීවයලය තු තය වු යේ යේ 

නු පාු කේ නිවා මම නරමුක 1982 ී  තම කායකවයලය හලවය කර ග ස්ා ී   හ සපසු රාවය 

භාණ්ඩාගාර නරමුක්  මඟි ස ්ල කෂම්ාකාරීවයලය්ව ය මවය හඩේ වාංලතනධ් ක යුතු නඛ්ණ්ඩල 

ක්රියාවයමක කිරීම සිදුවිය  

පසුල මම ලැඩව ශ ස ල පැලය වාතනාකවයලය නිවාම 1989ී  මෝක දශාර වාංවිධා්මස නනුග්රශය 

මත පවප නවුරුදු කාය්ව පුරා මෝක දශාර වාංවිධා්මස දධාර හඩේ හිින ව්පියකයි ස ශ  තම 
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හඩම වාංලතනධ්ය කරගැනීම මලනුමල ස රුපිය්  2522 ක දශාර වාකය්ව බාී ම  ශැකිවිය  

මමම සම මශ භාණ්ඩාගාරමස මුය ප්රයපාක් මත ව්පකලාීම සම  සියළුම යනාත පශසුකේ 

ලැඩිියයුණු කිරීම සිදුවිය හ ය මවය නිලාව, මාතනග වාංලතනධ්ය, ව පශසුකේ ලැඩිියයුණු කිරීම, ලැසිකිළි 

පශසුකේ ලැඩිියයුණු කිරීම වශ හඩේ වාංලතනධ්ය  නලය සියළු පශසුකේ (මරෝපා ්රලය, 

මප මශ ර,කිෂි තපකරා, තා්වක ක කැනුම) දියය බා මක් ී   මේ තුලි ස 1994 ලතනමස මෝක 

දශාර ලයාපියය නලව ස ල් වි  මග වි ගේමා් බිහිකිරීමේ ලගකීම හතාම වාතනාකල හටු කිරීම  

NADSA ලයාපාරය  ශැකි විය    

මමමව ව්තාලම  හඩේ හිිනකම බාී ම, සියළුම නිලාව තතුළු යනාත පහුකේ ලැඩිියයුණු කිරීම, 

හඩේ වාංලතනධ්ය වශ හ වමශා නලය සියු  පශසුකේ බාී ම, දතනක ක වාංලතනධ්ය වමශා වවයල 

පා්ය වශ මීමැසි පා්ය දියය ශුන සලා ී ම, ්ල තා්වක ක කැනුම හුලමාරුල ශරශා 

NADSAලයාපාරය තලදුර වය වාතනාක විම  මශේතු වාධක විය  

1991 මකවැේබතන මව 7 ල් ිය් නිකුවය කර් ක නාංක 678/ 15 කරා නය විමේ ගැවට් නිමජක්ය 

මගි ස මමමව ක්රියාවයමක වු ්ැසාවා දයත්මයහි නි ්ාමය ශ්රී ාංකා ශරිත ක්වි බිේ වාංලතනධ් 

මධයම නධිකාරිය (ශකබිම නධිකාරිය) මව වාංමෝධ්ය කර් ී   හ වම  කෑග්  ශා මශනුලර 

ය් ියවපත්රි්වකල  පමා්ව ීමමා  අ නධිකාරිමස  වාංලතනධ් බ ප්රමග නුලරමළිය, මාතම් , 

රවය්පුර, බදු් , කෑග්  වශ මම ාරාගය් ියවපත්රි්වක ල ක ලයාප්තකර තත   තලක මමම 

වාංමෝධ්ය වම  හඩේ ප්රයවාංවපකරා මක ින ස වභාල   නයවය හඩේ වාංලතනධ්ය මලනුල  රවමස 

විවිධ නාප්වය මගි ස මග ී  ස  බා මක් හඩේ වාංලතනධ්ය  කිරිම දරේභ කර තත  දරේභක 

නලධිමස ී  මෝක දශාර ශා කිෂිකතනම වාංවිධා්මස දධාර ැබුාක පසුකාීය්ල මමම ලයාපියය 

මශා භාණ්ඩාගාරමස  මය ප්රයපාක් මත ක්රියාවයමක ී  තත  හ නනුල 1995 ලතනමස සි  මශා 

භාණ්ඩාගාරය විසි ස නධිකාරිය මලත මල ස කරනු බ් ලාතනෂික මය ප්රයපාක් මත ලාතනෂික 

හ්වකගත වාංලතනධ් ලැඩව ශ ස ක්රියාවයමක කර තත   

නතීතමස සි ම කිෂිකතනම නමාතයාංමස වියපාය ය මවය ක්රියාවයමක වු ශ්රී ාංකා ශකබිම නධිකාරිය 

2217 මාතනතු 16 ිය් නිකුවය කර් ක 1958/ 7 කරා නය විමේ ගැවට් නිමජක්ය මගි ස ප්රාමගයය 

වාංලතනධ් නමාතයාාංය  ය ත  පවයකර් ී   මමම පරිලතනත්ය වම ම නධිකාරිමස දරේභක 

ගැවට් නිමජක්ය වාංමෝධ්ය  ්ව කිරීම වය, කාීය් මව ලැකගවය ල් ්ල වාංමෝධ් 

ප්රමජය ස ශුන්ාගැනීම වය  ියලයිම ස ශුන්ාගවය ප්රමග ල  පමා්ව ීමමා  අ නධිකාරිමස වාංලතනධ් 

ලැඩව ශ ස ී ප ලයාප්ත ලැඩව ශ ස බල  පවය කිරීම වමශාවය මමම වාංමෝධ්ය ී  නලධා්ය මය මු 

විය  

හ නනුල 2217 ලතනමස ජුලි මව 7 ල් ිය් නිකුවය කර් ක 2226/ 45 කරා නය විමේ ගැවට් 

නිමජක්ය මගි ස හශත වාංමෝධ්ය ස වමශා නලය ව්යක ප්රයපාක් බා ී  තත   හ නනුල පෂමු 

ගැවට් නිමජක්මස පලය් න්්යතාලය මමවම දර්වා කරින ස ්ල වාංමෝධ්ය්ව සිදු කර 

තත   
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හ නනුල ලාක ව කතනමා සත ප්රලතනධ්ය ශා විමගයය කිෂිදමයෝවකය ස ියරිගැ සී ම, කිෂිකාතනිනක 

දමයෝව් වමශා තා්වාය වැපයීම, වැසුේ වකවප කිරීම, ක්රියාවයමක කිරීම ශා කිෂිකතනම 

දමයෝඡකය ස  විසි ස සිදුකරනු බ් පශු වේපවය වාංලතනධ්ය, මබෝග ලගාල වමශා පශසුකේ ශා 

මවේලා වැපයීම දමග මක   තය නතර නධිකාරිමස වාංලතනධ් ලැඩව ශ ස ී ප ලයාප්ත කර තත   

ලතනතමා්මසී  නධිකාරිමස ලයාපිය ස මශනුලර, මාතම් , නුලරමළිය ය් ියවපත්රි්වකය ස මුලික මක   

මග් ක්රියාවයමක කරයි  නධිකාරිමස ප්රමුඛ්තම වාංලතනධ් ලැඩව ශ ස ල සම ස පාාංශු වාංර්වා 

ලැඩව ශ ස වශ ියය මබවයම කෂම්ාකරා ලැඩව ශ ස, කාබනික මප මශ ර නිපපාක් ලැඩව ශ ස, 

මභෝග විවිධාාංී කර් ලැඩව ශ ස වශ නයමතනක දශාර මබෝග ප්රලලිත කිරිමේ ලැඩව ශ ස මජ  මමම 

සියු ම ලැඩව ශ ස වමශා ්ලය තා්වක ක කැනුම මග ී  ස මලත මබකා ශැරීම නධිකාරිමස ම්වත්ර 

නිධාරී ස ශරශා සිදු මකමතන    

 

3  ලයාපියමස නරමුණු 

I. ග්රාමීය නු  දකායේාන ස මග ී  ස වමශා  නයමතනක දකායේ තවයපාක් මාතනගය්ව විලර ී ම  

II. පවු්  හකකය වතු ශ්රම වේපත ඵකායී මව දකායේ තවයපාක් ක්රියාලලිය  මය මු කිරිම  

III. විසිතුරු පත්ර වශ විසිතුරු පැෂ නිපපාක්ය වමශා නලය ල් ්ලය තා්වක ක කැනුම වශ 

නලය  තා්වාය ප්රයාන ස මලත බා ී ම  

IV. විසිතුරු පත්ර වශ විසිතුරු පැෂ නප්ය් මලෂමපෂ ්වයමවය කිරීම ශරශා වායක දකායම 

හශෂ ්ැාංී ම  

 

4  ලයාපියමස ක්රමමජකය 

විසිතුරු පත්ර වහිත ාක නිපපාක්ය වශ විසිතුරු ාක නිපපාක්ය නප රම හි මබ මශෝ පුගගයි ස 

සුළු පරිමාා ලගාල ස මව සිදු කෂක ඔවු ස ශ  නිසි තා්වාය වශ මජ ාක වපයා ගැනීම හතා 

දුපකර කාතනය්ව ී  තත  මමවම මමම ලගාල වකශා කැමැවයත්ව ශා ත් සදුල්ව ක්වල් මබ මශෝ 

පිරිව්ව මුලික ප්රා ධ්ය ම් මැයකම මශේතුමල ස මමම ලගාල  නලතීතනා ම් ී මක බහුල කැකිය 

ශැකි ගැ ළුලකි  මමම ගැ ු  සිය්  ශුන්ා ගනිින ස ශ්රී ාංකා ශකබිම නධිකාරිය විසිතුරු පත්ර වහිත 

ාක වශ විසිතුරු පැෂ නිපපාක්ය වමශා ත් සදුල්ව වශ කැමැවයත්ව ක්වල් ප්රයාන ස 

ලයලවායකයි ස බල  පවය කිරීමේ නිලාය වහිතල මමම නියමු ලයාපියය මශනුලර,මාතම්  වශ 

නුලරමලිය ය් ියවපත්රි්වකය ස හ්වක කර ගනිින ස සිදු කිරීම  වැසුේ කර තත   
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මමම නියමු ලයාපියය ක්රියාවයමක කිරීම වමශා ම්ව ප්රාමගයය ම් කේ මක ට්ශායක  ම්ව 

ප්රයාිලයකු මව ප්රයාන ස 36 මකම්කු ලයලවායකයි ස බල  පවය කිරීම  වැැසුේ කර තත  

නනු 

නාංකය 

ියවපත්රි්වකය ප්රාමගයය ම් කේ 

මක ට්ශා ගා් 

මතෝරා ග ස්ා ක 

ප්රයාන ස වාංඛ්යාල 

1  මශනුලර 22 60 

2  මාතම්  11 30 

3  නුලරමළිය 25 10 

 මකතුල 36 100 

 

ශුන්ාගනු බ් සියළුම ප්රයාන ස වකශා විසිතුරු පැ නිපපාක්ය වමශා නලය ල් කැ්  ගිශය 

වකවප කිරීම වමශා වශ මජ ාක බා ගැනීම වමශා ප්රයපාක් බාී ම  වැැසුේ කර තය නතර පැ 

නිපපාක්ය වමශා නලය ල් ්ලය තා්වක ක කැනුම ප්රයාන ස මලත බාී ම ශ්රී ාංකා ශකබිම 

නධිකාරිමස ම්වත්ර කාතනය මණ්ඩය ශරශා සිදු මකමතන   

 

 

5  ලයාපියමස හ්වක ගත ප්රයාන ස 

ලයාපියය ක්රියාවයමක කර් ප්රාමගයය ම් කේ මක ට්ශාය ස 36  ස ම්ව ලයලවායකයකු බැගි ස බිහි 

කිරීම  නමප්්වා කර් නතර පැ තලා ස දශ්රිත රැකියා නිතනමාාය ී ම සිදු මජ   

 

6  ලයාපියමස ක්රියාවයමක වැැවපම 

තමුණුම 21 මඟි ස ක්වලා තත 
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7 ලයාපියමස කා රාමුල 

 
ක්රියාකාරකම 

කාය 

ව්  මපබ මාතනතු නමප්රේ මැයි  ජුනි  ජුලි නමගෝ වැප් ඔ්ව ම් ලැ මකවැ 

21 
තලා් හියකිරීම වමශා 
භූිනය මල ස කරලා 
ගැනීම 

            

22 
්යායාවයමක පුහුණු 
පැලැවයී ම 

            

23 
ප්රාමයෝගික  පුහුණු 
පැලැවයී ම  

            

04 
කැ්  ගිශය වමශා 
නලය ප්රයපාක් බා 
ී ම 

            

25 

පැ තලා් වකවප 
කිරීම වමශා නලය 
තපකරා කට් ය්ව 
බා ී ම 

            

26 පැෂ නිපපාක්ය 

            

27 

ලයාපියමස 
නධී්වාය වශ 
මමමශයුේ ක යුතු සිදු 
කිරීම 

            

 

 

8  නමප්්වෂිත නිමැවුම ශා ප්රයඵ 

නිමැවුම ප්රයඵ 

2221 ලතනය නලවා් ල් වි  විසිතුරු පැෂ තලා ස 
100 තය කිරීම 

2221 ලතනය නලවා්මසී  විසිතුරු පැ නිපපාක් 
ලයලවායකයි ස 100්ව බිහි කිරීම 

 

 

9  නලධා්ම වශ නඩමා්ය 

නයශපවය කාණික ක තවයලය ස නිවා නමප්්වෂිත තරේ පැෂ නිපපාක්ය්ව කරා යෑමේ බාධා තයවිය 

ශැක  
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10.ලයාපියමස යාලවයකාීය් පිරිලැය  

නනු 
නාංකය 

ක්රියාකාරකම හ්වකය ප්රවාලම  
කායකවයලය 

දයතනික 
කායකවයලය 

මුළු මුක (රු ) 

1 තලා් හියකිරීම වමශා 
භූිනය මල ස කරලා 
ගැනීම 

                 
20,000.00  

                
20,000.00  

3 තලා් වශ පැ 
නිපපාක්ය  වමශා 
නලය තපකරා 
කට් ය්ව බා ී ම 

ප්රයාන ස 
100 

                  
30,000,000.00  
 

               
     30,000,000.00  
 

4 ්යායාවයමක පුහුණු 
ලැඩව ශ ස පැලැවයී ම 

ප්රයාන ස 
100 

               
15,000.00  

                
15,000.00  

5 ප්රාමයෝගික පුහුණු 
ලැඩව ශ ස පැලැවයී ම 

ප්රයාන ස 
100 

               
20,000.00  

                
20,000.00  

6 පුහුණු ලැඩව ශ ස 
වමශා වේපවය 
කායකවයලය බා 
ගැනීම 

ලැඩව ශ ස 
1 

                 
1,800.00  

                   
1,800.00  

7 ලගාල  නලය මජ 
ාක බා ගැනීම 

         
20,000.00  

    

8 ලයාපියමස 
නධී්වාය වශ 
මමමශයුේ ක යුතු 
වමශා  

                 
10,704.00  

                
10,704.00  

  ලයාපියමස මුළු වියකම                 
   
30,958,504.00  
 

              
     
 30,958,504.00  
  

 

11 ලයාපිය තගයීම 

ලයාපියමස ප්රයාන ස මතෝරා ගැනීම වමශා  ියවපත්රි්ව ම් කේලරු සම  වශ ප්රාමගයය 

ම් කේලරු සම  නිතනමගය මත සිදුල් නතර මපර තගයීේ ක යුතු නධිකාරිමස ම්වත්ර කාතනය 

මණ්ඩය සිදු කරයි  ලයාපියමස වමවපා තගයීේ ක යුතු  පසුගාමී ග්රාමීය ප්රමග වාංලතනධ්ය, 

ගිශවපත වවයල පා්ය, සුළු දතනක ක මබෝග ලගා ප්රලතනධ් රාවය නමාතයාාංය ශරශා සිදු මකමතන   

12 ලයාපියමස පාරිවරික බපෑම 

ලයාපියය ශරශා වවලවිවිධවයලය දර්වා ී ම සිදු මජ   

 

 



11 
 

13 වපත්රී පුරු වමාවභාලය 

ලයාපියය ශරශා කා සතාල ස මමම පැෂ තලා ස වමශා ලයලවායකයි ස මව පුහුණු කිරීම ශරශා  

නයමතනක දකායේ මාතනග තවයපාක්ය කරින ස  දතනක ක ්වයමවය කිරිම  නමප්්වා මකමතන  

 

14 ලයාපියමස යරවාර බල 

මමම ලයාපියය නියමු ලයාපියය්ව මව මශනුලර, මාතම්  වශ නුලරමළිය ියවපත්රිකය ස ම  සියු ම 

ප්රාමගයය ම් කේ මක ට්ශාය ස ම  ක්රියාවයමක කර නම්කුවය ියවපත්රි්වකය ස ල ප්රාමගයය ම් කේ 

මක ට්ශාය ස මලත ලයාප්ත කිරීම සිදු කිරීම ශරශා ලයාපියය යරවාර  ලයාපියය්ව මව තලදුර වය  

පලවයලා ගත ශැක   

 

  


