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ඇමුණුම 01 
 

(A)  ජළතික මට්ටදේ පළවල් මෘදුකළංග  රගළලලිය (NSSC) - ශ්රී ංකළ පගණගණක වංගමය (CSSL) 

මගින්   පල ල ල බන මළර්ගග  (Online)  රගළලලිය 
 

 

        (A.1)   රග කළණ්ඩය 
 

                  දමම  රගය ලයවහ කළණ්ඩ දෙකකින් යුතුල පශ  පගණදි පෆලෆ දේ  

       1. පෂමු කළණ්ඩය (Group 1)     -     6-11 දරේණිය ය   (ලයව අවුරුදු 10 - 16) 

        2. දෙලන කළණ්ඩය (Group 2)   -     12-13 දරේණිය ය (ලයව අවුරුදු 17 - 19)  
 

 

        (A.2)  දමම  රගළලලිද  වහලභළලය 
 

        (A.2.1)   මූලික ලටද   රගය 

 

I. දමය මළර්ගග  (Online) දව පෆලෆ දලන  රගයක් දේ  දමය පෂළ  දශෝ කළප 

මට්ටමින් පල ල ල බයි  (පගණගණක භළළ පිළිබඳ මුලික ෙෆ ලම පරීක්ළ කර ල බයි)  
 

II. කළප මට්ටදේ Online  රග පෆලෆ වීදේ කටයුතු සිදු කිරීම කළපද  ද ොරතුරු 

 ළක්ණ ිධය භළර වශකළර අායළපන අායක්/ නිදයෝජය අායළපන අායක් ිධසින් 

සිදු කෂ යුතු දේ  
 

 

III. එදවේ වුලෙ ෆදබන අයදුේප  ප්රමළණය ීමමළ විත  බල දපී  යන්දන් නේ පෂළ  

අායළපන අායක්ද  අ ලමෆතිය ඇතිල පෂළ  මට්ටමින් සිදු කෂ ශෆකි අ ර එම 

කටයුතු සිදු කිරීම පෂළද  ද ොරතුරු  ළක්ණ ිධය භළර වශකළර අායළපන අායක්/ 

නිදයෝජය අායළපන අායක් ිධසින් සිදු කෂ යුතුය  
 

        (A.2.2)   අලවන්  රගය 
 

I.       උක්  A.2.1 ිත වඳශන්  රගදයන් නියමි  අලම කුණු ීමමළල ඉක්මව සිසුන් වඳශළ    

 අලවන්  රගය අායළපන අමළ යළංද  ද ොරතුරු ශළ වන්නිදේෙන  ළක්ණ    

 ළයළදේ දමදශයවීදමන් දකොෂඹ දී පල ල ල ෆද  
 

II. දමය මළර්ගග  (Online) දව පෆලෆ දලන  රගයක් දේ  පගණගණක ලෆඩවටශන් 

දගොඩ නෆංවීමට  රගකරුලන්ට සිදුලන අ ර ඇගයීම ෙ මළර්ගග ලම  (Online) සිදු 

කර ල බයි  ( රගකරුලන් ිධසින් මළර්ගග  (Online)  රගද දී ඔවුන් වපය ල බන 

පිළිතුරට අෙළෂල මෘදු ආරක්ෂි  (Backups) පිටප   බළ ග  යුතුය )  
 

 

        (A.3)   රග දකොන්දේසි 

I.       රගද   රග කළණ්ඩ දෙදකන් එක් කළණ්ඩයක් වඳශළ දශෝ කළණ්ඩ දෙක   වඳශළම        

      දශෝ ඉදිගණප   කෂ ශෆකි අ ර එක් පළවකින් දමම  රගය වඳශළ ඉදිගණප  කෂ ශෆක්දක්     

      උපගණම සිසුන් 10 ක් පමණිය   

 

II.  රගය වඳශළ අයදුේ කිරීමට C/C++ දශෝ C#  දශෝ Java පිළිබඳ මූලික අලදබෝායක්   

    තිබිය යුතුය       
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 රගයට වේබන්ා ලෆඩි ිධවහ ර වඳශළ 

 

වභළපති, 

ශ්රී ංකළ පගණගණක වංගමය (CSSL), 

275/75, මශළචළර්ය වහටෆන්ලි ිධදේසුන්ෙර මළල , 

දකොෂඹ 07  

 
 

දුරකථනය 011-2592762/ 0114713290           E-mail - info@cssl.lk/ admin.exec@cssl.lk 

සෆක්වහ     011-2508009            Web site - www.cssl.lk 

 

  (A.4)   රගය වඳශළ ලියළපදිංචි වීම ශළ අයදුේ කෂ ශෆකි ආකළරය  
 

I. එම ලර්ද  මෆයි මව 30 ලන දිනට ප්රථම ඔබට අෙළෂ කළණ්ඩය  වෙශළ ලන මළර්ගග  

(Online) දපෝරමය අායළපන අමළ යළංද  දල  අඩිධය ලන  (www.moe.gov.lk)  

දල  පිිධව වේපුර්ණ කෂ යුතුය  මළර්ගග  (Online) ක්රමයට අයදුේ කරන්නන් ිධසින් 

 රගය වඳශළ ඉදිගණප  ලන  අලවහථළදේ දී පළවදල් ිධදුශල්පති  ිධසින් වශතික කරන ෙ 

දපෝරමය ලිඛි ල බළ දිය යුතුය  දමම දපෝරමය ෙ (www.moe.gov.lk) යන දල  

අඩිධදයන් බළ ග  ශෆක      
 

දශෝ 
 

II.  එම ලර්ද  මෆයි මව 30 ලන දිනට  ප්රථම ඔබට අෙළෂ කළණ්ඩය වඳශළ අෙළෂ ලන 

"REGISTRATION - CSSL” දපෝරමය වේපූර්ණ කර ිධදුශල්පතිද  නිර්දේය විත ල 

ලියළපදිංචි  ෆපදන් පශ  වඳශන් ලිපිනයට එිධය යුතුය    
 

 

ඔබ ිධසින් එල ල බන ලියුේ කලරදයිත ලේ පව ඉශ දකෂලදරිත "Registration – CSSL” දව 

වඳශන් කෂ යුතුය    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රගය වඳශළ ලියළපදිංචි වීමට වශ නිර්මළණ ඉදිගණප  කිරීමට භළිධ  කෂ යුතු ලිපිනය 

   අායක්, 

   ද ොරතුරු ශළ වන්නිදේෙන  ළක්ණ ළයළල, 

   අායළපන අමළ යළංය, 

   “ඉසුරුපළය", 

   බ  රමුල්  

 

mailto:info@cssl.lk
http://www.cssl.lk/
http://www.moe.gov.lk/
http://www.moe.gov.lk/
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ඇමුණුම 02 

(B)   රුණ පගණගණක ිධෙයළඥයියින්ද   රගළලලිය (YCS) - ශ්රී ංකළ ද ොරතුරු  ළක්ණ 

කර්මළන්    මණ්ඩය (FITIS) මඟින් ්රියළ මක කර ල බන  රගළලලිය 
 

        (B.1)   රග කළණ්ඩය 

        දමම  රගය ක්දේත්ර 2ක් යටද  ලයවහ  කළණ්ඩ 3 කට පශ  පගණදි පෆලෆ  දේ  

අංකය ක්දේත්රය ලයවහ කළණ්ඩය 

01  මුලික ෙෘඩළංග අන් ර්ජළයට 
වේබන්ා කිරීදේ  IOT (Internet of 
Things) නිර්මළණ 

 කෘතිම බුේිධ ආශ්රි  (Artificial 
Intelligence) නිර්මළණ  

 දරොදබෝ  ළක්ණිය ක ( Robotics) 
නිර්මළණ 

 වමුශ ෙ   ිධහදල්ණ (Big Data 
Analytics) ආශ්රි  නිර්මළණ  

කනිහඨ 1 අංය 
6-8 දරේණිය  (ලයව අවුරුදු 
10-13) 

කනිහඨ 2 අංය 
9-11 දරේණිය  (ලයව අවුරුදු 
14-16) 

දජයහඨ අංය 
12-13 දරේණිය  (ලයව අවුරුදු 
17-20) 

02  දල  අඩිධ (Websites) නිර්මළණය  

 ජංගම දයදුේ (Mobile App) 
නිර්මළණය 

  පගණගණක දයදුේ (Desktop App) 
නිර්මළණය 

 පගණගණක ක්රීඩළ ලෆඩවටශන් 
(Computer Game Application) 
නිර්මළණය  

කනිහඨ 1 අංය 
6-8 දරේණිය  (ලයව අවුරුදු 
10-13) 
කනිහඨ 2 අංය 
9-11 දරේණිය  (ලයව අවුරුදු 
14-16) 

දජයහඨ අංය 
12-13 දරේණිය  (ලයව අවුරුදු 
17-20) 

 

      (B.2)   රග දකොන්දේසි 
 

I. දක්ල නිර්මළණයක් දශෝ කණ්ඩළයේ නිර්මළණයක් ිධය යුතුයි  නිර්මළණය       

            අ යලයදයන්ම වහල නිර්මළණයක් ිධය යුතුය (කණ්ඩළයමක සිටිය ශෆකි උපගණම   

 සිසුන් ගණන 3කි)  
 

II. දමම නිර්මළණ සිංශදන්/ දෙමදෂන් දශෝ ඉංග්රීසි භළළදලන් ඉදිගණප  කෂ යුතුය  
 

III. ඉදිගණප  කර ල බන නිර්මළණ ද මළලට අෙළෂ ිධය යුතු අ ර දෙ ල බන පණිය ිධඩය 

පළවල් පේාතියට දශෝ අන් ර් ජළතික මට්ටමින් භළිධ ළ කෂ ශෆකි සුබලළදී අර්ථල  

නිර්මළණයක් ිධය යුතුය  
 

 

IV.  එක් නිර්මළණයක් පමණක් ඉදිගණප  කෂ යුතුය  
 

V.  රගය වෙශළ ලියළපදිංචි වීම ශළ නිර්මළණ ඉදිගණප  කිරීම B.3 ිත දී ඇති උපදෙවහ අ ලල 

සිදු කෂ යුතුය  
 

 

VI. ඒ ඒ  රගයට අෙළෂ උපදෙවහ අ ලල වේපූර්ණ කරන ෙ අලවළන නිර්මළණය මෘදු 

පිටප  දෙකක් මගින් ඉදිගණප  කෂ යුතුය  (වංයුක්   ෆටි දෙකක් ) නිර්මළණය 

වමඟ එම නිර්මළණය ාළලනය කිරීම වඳශළ අලය පියලර උපදෙවහ වටශනක් මගින් 

අප දල  බළදිය යුතුයි  නිර්මළණ ාළලනය කිරීම වඳශළ දයොෙළ ග  යුතු සියලුම 

මෘදුකළංග උපදෙවහ වටශදන් වඳශන් කෂ යුතු අ ර ිධදේ මෘදුකළංග දලද ො  

(Service Pack/Drivers/Correct Software Versions, etc...) වංයුක්   ෆටියක 

ඇතු  කෂ යුතුය  ෙෘඩළංග ශළ මෘදුකළංග වේබන්ිධ  නිර්මළණ වීඩිදයෝග  කර 

සියලු ිධවහ ර වමඟ ඇතු  කෂ යුතුය  
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VII. සියලුම ලයළපෘති පශ  වඳශන් කරුණු අ ලල ිධමවළ බ ල ෆද   

 
 ඒකීය බල 
 වංකල්ප ඉදිගණප  කිරීම 
 ්රියළකළරී ලය වශ ක්ණ 
 ගුණළ මක බල 
 ඉදිගණප  කිරීම 

 

      ලෆඩි ිධවහ ර වඳශළ 

        කෂමනළකරු      දු ක  -   011-2577103 

        ශ්රී ංකළ ද ොරතුරු  ළක්ණ කර්මළන්  මණ්ඩය E-mail -  arshani@fitis.lk 

        4 මශ, දනො 344,                                                          Web site -  www.fitis.lk 

        ගළලු පළර,    

        දකොෂඹ 03      
 

        (B.3)  ලියළපදිංචි වීම වශ නිර්මළණ ඉදිගණප  කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 රගය වඳශළ ලියළපදිංචි වීම නිර්මළණ ඉදිගණප  කිරීම 

1   එම ලර්ද  මෆයි මව 30 ලන දිනට 

ප්රථම ඔබට අෙළෂ කළණ්ඩය  වෙශළ ලන 

මළර්ගග  (Online) දපෝරමය අායළපන 

අමළ යළංද  දල  අඩිධය ලන 

(www.moe.gov.lk) දල  පිිධව වේපුර්ණ 

කෂ යුතුය  මළර්ග  (Online) ක්රමයට 

අයදුේ කරන්නන් ිධසින්  රගය වඳශළ 

ඉදිගණප  ලන  අලවහථළදේදී පළවදල් 

ිධදුශල්පති ිධසින් වශතික කරන ෙ 

දපෝරමය ලිඛි ල බළ දිය යුතුය  දමම 

දපෝරමය ෙ (www.moe.gov.lk) යන 

දල  අඩිධදයන් බළ ග  ශෆක  

දශෝ 

2  එම ලර්ද  මෆයි මව 30 දශෝ එදිනට 

ප්රථම ෆදබන දවේ ඔබට අෙළෂ කළණ්ඩය 

වඳශළ අෙළෂ ලන "REGISTRATION-

YCS (Field1)” 

දපෝරමය                   දශෝ 

"REGISTRATION-YCS (Field 2) 

දපෝරමය වේපූර්ණ කර ිධදුශල්පතිද  

නිර්දේය විත ල ලියළපදිංචි  ෆපදන් 

පශ  වඳශන් ලිපිනයට දයොමු කෂ යුතුය  

එම ලර්ද  ජුනි මව 30 දශෝ එදිනට ප්රථම ෆදබන දවේ 

වේපූර්ණ කරන ෙ නිර්මළණ වංයුක්   ෆටිල පමණක් 

අඩංගු කරන ෙ මෘදු පිටප  2ක් වමග ඔබට අෙළෂ 

කළණ්ඩය වඳශළ අෙළෂ ලන 

“ENTRY SUBMISION FORM–  YCS(Field1)”  

අයදුේපත්රය දශෝ 

“ENTRY SUBMISION FORM–YCS Field(2)”   

නෆමති අයදුේපත්රය වේපූර්ණ කර ිධදුශල්පතිද  

නිර්දේය විත ල ලියළපදිංචි  ෆපදන් පශ  වඳශන් 

ලිපිනයට දයොමු කෂ යුතුය  

ඔබ ිධසින් එල ල බන ලියුේ කලරදයිත ලේ පව ඉශ දකෂලර YCS (Field 1) දශෝ YCS (Field 

2),  දව ඔබට අෙළෂ  රග කළණ්ඩය වශ පෂළ  වඳශන් කෂ යුතුය  

   රගය වඳශළ ලියළපදිංචි වීමට වශ නිර්මළණ ඉදිගණප  කිරීමට භළිධ  කෂ යුතු ලිපිනය 

   අායක්, 

   ද ොරතුරු ශළ වන්නිදේෙන  ළක්ණ ළයළල, 

   අායළපන අමළ යළංය, 

   “ඉසුරුපළය", 

   බ  රමුල්  

 

http://www.moe.gov.lk/
http://www.moe.gov.lk/
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ඇමුණුම 03   

 

(C)  ගුරුලරුන් ශළ ගුරු සිසුන් වඳශළ ලන "නිර්මළණළ මක ගුරුලරු"  රගළලලිය - අායළපන 

අමළ යළංය මඟින් ්රියළ මක කර ල බන  රගළලලිය 
 

දමම  රගය වඳශළ රජද  පළවල් වශ රජද  අ ලම  දපෞේගලික පළවල්ල දවේලය කර ල 

බන  ගුරුභලතුන්ට ශළ ිධෙයළපීඨ ඨ ගුරු සිසුන්ට අයදුේ කෂ ශෆකිය  
 

  (C.1)  ගුරුලරුන් වෙශළ ලන "නිර්මළණළ මක ගුරුලරු"  රගය 
   

කළණ්ඩය නිර්මළණ ඉදිගණප  කෂ ශෆකි ක්දේත්රයන්  

ිධලෘ   මුලික ෙෘඩළංග අන් ර්ජළයට වේබන්ා කිරීදේ  IOT (Internet of Things) 
නිර්මළණ 

 කෘතිම බුේිධ ආශ්රි  (Artificial Intelligence) නිර්මළණ  

 දරොදබෝ  ළක්ණිය ක ( Robotics) නිර්මළණ 

 දල  අඩිධ (Websites) නිර්මළණය  

 ජංගම දයදුේ (Mobile App) නිර්මළණය 

  පගණගණක දයදුේ (Desktop App) නිර්මළණය 
 

 

   

       (C.2)  ිධෙයළපීඨ ඨ ගුරු සිසුන් වඳශළ ලන "නිර්මළණළ මක ගුරුලරු"  රගය 
   

කළණ්ඩය නිර්මළණ ඉදිගණප  කෂ ශෆකි ක්දේත්රයන්  

ිධලෘ   මුලික ෙෘඩළංග අන් ර්ජළයට වේබන්ා කිරීදේ  IOT (Internet of Things) 
නිර්මළණ 

 කෘතිම බුේිධ ආශ්රි  (Artificial Intelligence) නිර්මළණ  

 දරොදබෝ  ළක්ණිය ක ( Robotics) නිර්මළණ 

 දල  අඩිධ (Websites) නිර්මළණය  

 ජංගම දයදුේ (Mobile App) නිර්මළණය 

  පගණගණක දයදුේ (Desktop App) නිර්මළණය 
 

 

       (C.3)   රග දකොන්දේසි 

I. දක්ල නිර්මළණයක් ිධය යුතුයි  නිර්මළණය අනිලළර්දයන්ම වහල නිර්මළණයක් ිධය 

යුතුය  
 

II. දමම නිර්මළණ සිංශ/ දෙමෂ දශෝ ඉංග්රීසි භළළදලන් ඉදිගණප  කෂ යුතුය  
 

 

III.  ඉදිගණප  කර ල බන නිර්මළණ ද මළලට අෙළෂ ිධය යුතු අ ර දෙ ල බන 

පණිය ිධඩය පළවල් පේාතියට සුබලළදී අර්ථල  නිර්මළණයක් ිධය යුතුය  
 

IV. නිර්මළණ එකක් පමණක් ඉදිගණප  කෂ යුතුය  
 

 

V.   රගය වෙශළ ලියළපදිංචිවීම ශළ නිර්මළණ ඉදිගණප  කිරීම පශ  දී ඇති උපදෙවහ 

අ ලල සිදු කෂ    යුතුය  
 

VI.  ඒ ඒ  රගයට අෙළෂ උපදෙවහ අ ලල වේපූර්ණ කරන ෙ නිර්මළණය ාළලනය කිරීම 

වඳශළ  දයොෙළග  යුතු සියලුම මෘදුකළංග උපදෙවහ වටශනක් මගින් ඉදිගණප  කෂ 

යුතු අ ර ිධදේ  මෘදුකළංග දලද ො  ඒලළ බළ දිය යුතුය  අලවළන නිර්මළණය 

මෘදු පිටප  දෙකක් (වංයුක්   ෆටි දෙකක්) මගින් ඉදිගණප  කෂ යුතුය  ෙෘඩළංග ශළ 

මෘදුකළංග වේබන්ිධ  නිර්මළණ වීඩිදයෝග  කර සියලු ිධවහ ර වමඟ ඇතු  කෂ 

යුතුය  
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 ලෆඩි ිධවහ ර වඳශළ 

 

 අායක්, 

 ද ොරතුරු ශළ වන්නිදේෙන  ළක්ණ ළයළල, 

 අායළපන අමළ යළංය, 

 “ඉසුරුපළය", 

 බ  රමුල්    

 

            දු ක  -   011-2785821   E-mail – ictchamps.2020@moe.gov.lk 

            සෆක්වහ -  011-2785821              Web site – www.moe.gov.lk 

 

 

(C.4)  ලියළපදිංචි වීම වශ නිර්මළණ ඉදිගණප  කිරීම 

 රගය වෙශළ ලියළපදිංචි වීම නිර්මළණ ඉදිගණප  කිරීම 

1   එම ලර්ද  මෆයි මව 30 ලන දිනට ප්රථම ඔබට 

අෙළෂ කළණ්ඩය  වෙශළ ලන මළර්ගග  (Online) 

දපෝරමය අායළපන අමළ යළංද  දල  අඩිධය 

ලන (www.moe.gov.lk) දල  පිිධව වේපුර්ණ 

කෂ යුතුය  මළර්ග  (Online) ක්රමයට අයදුේ 

කරන්නන් ිධසින්  රගය වඳශළ ඉදිගණප  ලන  

අලවහථළදේදී පළවදල් ිධදුශල්පති/ ිධෙයළ පීඨ ඨ ිධසින් 

වශතික කරන ෙ දපෝරමය ලිඛි ල බළ දිය 

යුතුය  දමම දපෝරමය ෙ (www.moe.gov.lk) යන 

දල  අඩිධදයන් බළ ග  ශෆක  

                          දශෝ 

2  එම ලර්ද  මෆයි මව 30 දශෝ එදිනට ප්රථම 

ෆදබන දවේ ඔබට අෙළෂ කළණ්ඩය වඳශළ අෙළෂ 

ලන "REGISTRATION-TEACHERS (T )” 

දපෝරමය දශෝ 

"REGISTRATION- TEACHERS (T/T)  

නිර්දේය විත ල ලියළපදිංචි  ෆපදන් පශ  

වඳශන් ලිපිනයට දයොමු කෂ යුතුය  

එම ලර්ද  ජුනි මව 30 දශෝ එදිනට ප්රථම ෆදබන 

දවේ වේපූර්ණ කරන ෙ නිර්මළණ වංයුක්   ෆටිල 

පමණක් අඩංගු කරන ෙ මෘදු පිටප  2ක් වමග 

ිධදුශල්පතිද  දශෝ පීඨ ඨළිධපතිද  නිර්දේය විත ල 

වේපූර්ණ කරන ෙ   

“ENTRY SUBMISION FORM–TEACHERS 

(T)”  අයදුේපත්රය දශෝ 

“ENTRY SUBMISION FORM–TEACHERS 

(T/T)” අයදුේපත්රය වේපූර්ණ කර ලියළපදිංචි 

 ෆපදන් පශ  වඳශන් ලිපිනයට දයොමු කෂ 

යුතුය  

ඔබ ිධසින් එල ල බන ලියුේ කලරදයිත ලේ පව ඉශ දකෂලර TEACHERS (T) දශෝ TEACHERS 

(T/T) දව ඔබට අෙළෂ  රග කළණ්ඩය වශ පෂළ  වෙශන් කෂ යුතුය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   රගය වඳශළ ලියළපදිංචි වීමට වශ නිර්මළණ ඉදිගණප  කිරීමට භළිධ  කෂ යුතු ලිපිනය 

   අායක්, 

   ද ොරතුරු ශළ වන්නිදේෙන  ළක්ණ ළයළල, 

   අායළපන අමළ යළංය, 

   “ඉසුරුපළය", 

   බ  රමුල්  

 

http://www.moe.gov.lk/
http://www.moe.gov.lk/
http://www.moe.gov.lk/
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(D)  දපොදු කරුණු 

 

I. පළවල් ෙෆ ලල  කිරීම - වම ලවරකම ජුනි මව ෙක්ලළ ඇමුණුම 01, 02 ශළ 03 මගින් ෙක්ලළ 

ඇති සියලුම  රගලට අෙළෂල ලියළපදිංචි වීම වශ නිර්මළණ ඉදිගණප  කිරීම ෙක්ලළ ඇති 

අලවළන දිනයට දශෝ එදිනට ප්රථම සිදු කෂ යුතුය       
                  

II. එදවේ නියමි  දිනට දනොෆදබන අයදුේපත්ර ශළ නිර්මළණ ප්රතික්දේප කර ල ෆද     රග 

ඇගයීම - ඉශ  වෙශන්  රග සියල්ම ඇගයීම දකොෂඹ ිධහල ිධෙයළයීය පගණගණක 

අායයනළංය මගින් සිදු කර ල බයි  (ිධනිහචය මණ්ඩද  තීරණය අලවන් තීරණය 

දේ ) ජළතික මට්ටදේ වශතික ප්රෙළනය සිදු කරන දිනය වේබන්ාදයන් ඒ ඒ ලර්ද දී 

ෙෆ ලේ දීමට නියමි ය  

 

III. 10/2020අංක ෙරන චක්රදල්යද  04 ලගන්තිය දකදරිත ෙ ඔද  අලාළනය දයොමු කෂ 

යුතු අ ර දමම  රගය වෙශළ ගුරුභලතුන් ගුරු ශියයන් ශළ ශියයින් වශභළී  කරවීමට 

අලය කටයුතු සිදු කරන දව කළරුණිය කල ෙන්ලමි  

 

 


