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�  ලාංෙ�ය උසස් අධ�ාපනය �ණා�මක සහ ���දභාවය�� ��ව පව�වා ගැ�ම සඳහා 

�ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව ��� ෙගන ඇ� 16 වැදෑ�� වැඩ��ෙවල 

කාල ප��ෙ�දය : 2015 මා�� මස 09 වන දා �ට 2016 ෙදසැ�බ� 31 වන �න ද�වා 

 

1) උසස් අධ�ාපනය සඳහා �ෙ�ශ අවස්ථාව� ��� ��ම. 

 

i ඉහත කාල ප��ෙ�දය �ළ �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශය සඳහා වැ� � �� �ෂ� සංඛ�ාව - 5564 

 තා�ෂණෙ�දය       - 2030 

 ෛවද� �ද�ාව      - 70 

 �ද�ාව       - 575 

 ඉං�ෙ��        - 208 

 කෘ� �ද�ාව        - 45 

 වාස්� �ද�ාව/ ��මාණ/ නගර සහ �ාම සැල��කරණය  - 20 

 ප��රක ෛවද�       - 170 

 කළමනාකරණය සහ වා�ජ�ය     - 590 

 මානව සහ සමාජ �ද�ාව      - 1816 

 ��ධ ෛවද� �ද�ාව      - 40 

 

ii නව �ඨ, අධ�යනාංශ සහ උපා� පාඨමාලා ආර�භ ��ම. 

 ස්ථා�ත කළ නව �ඨ - 12 : 

 ඉං�ෙ�� �ඨය, � ජයව�ධන�ර �ශ්ව�ද�ාලය 

 ප�ගණක හා තා�ෂණ �ඨය, කැල�ය �ශ්ව�ද�ාලය 

 තා�ෂණ �ඨය, � ජයව�ධන�ර, යාපනය, ���, ෙක�ළඹ, අ���ග සහ 

නැෙගන�ර �ශ්ව�ද�ාලවල 

 ෙහද �ඨය, ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලය 

 ෛවද� �ඨය, වයඹ �ශ්ව�ද�ාලය 

 ව�ාපාර �ඨය, ෙම�ර�ව �ශ්ව�ද�ාලය 

 පශ්චා� උපා� අධ�යන �ඨය, සබරග�ව �ශ්ව�ද�ාලය 
 

 අ�මත කළ නව අධ�යනාංශ - 61 : 

 ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලය   - 11 

 ෙ�රාෙද�ය �ශ්ව�ද�ාලය   - 01 

 � ජයව�ධන�ර �ශ්ව�ද�ාලය  - 09 

 කැල�ය �ශ්ව�ද�ාලය   - 04 
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 ෙම�ර�ව �ශ්ව�ද�ාලය   - 04 

 යාපනය �ශ්ව�ද�ාලය   - 03 

 ��� �ශ්ව�ද�ාලය   - 05 

 නැෙගන�ර �ශ්ව�ද�ාලය   - 03 

 අ���ග �ශ්ව�ද�ාලය   - 03 

 වයඹ �ශ්ව�ද�ාලය   - 18 

 

අ�මත කළ නව උපා� පාඨමාලා - �ථම උපා� -30, පශ්චා� උපා� - 17 : 

 ෙක�ළඹ �ශ්ව�ද�ාලය - �ථම උපා� - 03 පශ්චා� උපා� - 04 

 ෙ�රාෙද�ය �ශ්ව�ද�ාලය - පශ්චා� උපා� - 03 

 � ජයව�ධන�ර �ශ්ව�ද�ාලය - �ථම උපා� - 04, පශ්චා� උපා� - 02 

 කැල�ය �ශ්ව�ද�ාලය - �ථම උපා� - 03, පශ්චා� උපා� - 04 

 යාපනය �ශ්ව�ද�ාලය - �ථම උපා� - 04 

 ෙම�ර�ව �ශ්ව�ද�ාලය - �ථම උපා� - 01, පශ්චා� උපා� - 01 

 ��� �ශ්ව�ද�ාලය -  �ථම උපා� - 03, පශ්චා� උපා� - 01 

 නැෙගන�ර �ශ්ව�ද�ාලය - �ථම උපා� - 01 

 අ���ග �ශ්ව�ද�ාලය - �ථම උපා� -02 

 රජරට �ශ්ව�ද�ාලය - �ථම උපා� - 03 

 වයඹ �ශ්ව�ද�ාලය - �ථම උපා� - 03 

 ඌව ෙව�ලස්ස �ශ්ව�ද�ාලය - �ථම උපා� - 02 

 සබරග�ව �ශ්ව�ද�ාලය - �ථම උපා� - 01, පශ්චා� උපා� - 02 

 

2) �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශ �යාව�ය නව �මෙ�දය� ��� නව�කරණය ��ම. 

 

i ���ට පහ�ෙව� �යවා අවෙබ�ධ කරගත හැ� ෙලස �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශ අ�ෙප�ත 

සරළ බ�� හ��වා �ම. 

ii �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශ �යාව�ය තව�රට� ��ම� කර ගැ�ම සඳහා සෑම 

�ශ්ව�ද�ාලයකම ඇ� පාඨමාලාව� සඳහා ��ෙක�� ෙ�ත හ��වා �ම. 

 

3) ආයත�ක �යාව�ෙ� ප�පාලනය ���දභාවය සහ වග�ම ශ��ම� ��ම. 

 

i �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශය සඳහා ���ක� ලබන �ය�ම ��� එකම �නයක �ශ්ව�ද�ාල 

��පාදන ෙක��ෂ� සභාෙ� �යාප�ං� කර ගැ�මට කට�� ��ම. 

ii �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශය සඳහා ඉ��� ��මට ���ක� ලබන ���ට තම අධ�යන 

පාඨමාලාව සහ ඔ�� කැම� �ශ්ව�ද�ාල ද ඔ��ෙ� මනාපය ප�� ෙත�රගැ�මට ඉඩ 

සලසා �ම.  �� ෙපර ���හට අවස්ථාව ලබා � ��ෙ� ��� කැම� පාඨමාලාව 

ෙත�රා ගැ�ම සඳහා පම�.   

iii �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශය සඳහා ���ක� ලබන ���හට අ�ත�ජාලය හරහා අය�� ��මට 

හා �යාප�ං� �මට �මෙ�දය� හ��වා �ම. 
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4) අ.ෙප�.ස.(උසස් ෙපළ) �භාගෙ� ��ඵල ��� ��ම හා ��� �ශ්ව�ද�ාල සඳහා 

ඇ�ළ� ��ම අතර කාල පරාසය අ� ��ම. 

 

i �ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාෙ� කා�ය�ෂමතාවය පහත  ප�� වැ� ��මට 
කට�� ෙය�දා ඇත. 

 
 �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශ ෙදපා�තෙ���ෙ� වැඩකට�� ක�න�� සහ පහ�ෙව� ඉ�  

��ම සඳහා ඉඩ පහ�ක� එම ෙදපා�තෙ���වට ලබා�ම සහ නව ආර�ෂක 
�මෙ�දය� හ��වා �ම. 
 

 �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශ ෙදපා�තෙ���ෙ� කා�ය�ෂමතාවය වැ���ම සඳහා ප�ගණක 

තා�ෂණය ��බඳ �ෙශ�ෂ දැ�ම� ඇ� කා�යම�ඩලය� කඩඉ� �භාගය�� හා 

��ම� ස��ඛ ප��ෂණය� ම�� අ���ත කර ගැ�ම. 

ii �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශය සඳහා ���ක� ලබන ���ට අ�ත�ජාලය හරහා අය�� ��ම හා 

�යාප�ං� කරගැ�ම හ��වා�ම ��� �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශ �යාදාමය ක�න� ��ම 

ෙම�ම, අසත� ෙත�ර�� සපයා ඇ� අය��ප� ඉ�ම�� හ�නා ගැ�මට�, ෙපර පැව� 

�මෙ� අ�පා� මඟ හරවා ගැ�මට� හැ��ම. 

iii �ව�න �රා ඇ�  පළා� හා කලා�ය ෙත�ර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ මධ�ස්ථාන, �  

ලංකා �වෘත �ශ්ව�ද�ාලෙ� �ාෙ��ය මධ�සථ්ාන, සහ නැණසල මධ�ස්ථාන ම�� 

��� හට ෙන��ෙ� �ශව්�ද�ාල �ෙ�ශ අය��පත අ�ත�ජාලය හරහා ෙය����මට 

ලබාෙදන සහාය ෙව�ෙව�, එම මධ�ස්ථාන සඳහා ඇග�� පදනම මත ෙග�ෙ� 

�මෙ�දය� හ��වා �ම. 

iv �ය� �ශ්ව�ද�ාලවල අධ�යන කට�� 2017 ව�ෂෙ� ඔ�ෙත�බ� මස පළ�වන �න 

ඇර�මට �ශ්ව�ද�ාල පාලනා�කා� (උප�ලප�ව�� සහ �ඨා�ප�ව��) සමඟ 

එකඟතාවයකට එළැ�ම. 

v අ.ෙප�.ස.(උසස් ෙපළ) �භාගෙ� �ශ්ණ ප� වල නැවත ස��ෂණ කට�� ක�න� ��ම 

සඳහා අධ�ාපන අමාත�ාංශය සහ �ශ්ව�ද�ාල අධ�යන කා�යම�ඩලය අතර ඉහළ 

ස�බ��කරණ �යාව�ය� ඇ� ��ම. 

vi ��� �ශ්ව�ද�ාල සඳහා ඇ�ල� කර ගැ�ම හා අධ�යන පාඨමාලා ඉ�ම�� ආර�භ 

��ම සඳහා, �ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව ��� නව අභ��තර �මෙ�දය� 

හ��වා �ම ම�� �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශය සඳහා අදාළ කඩඉ� ල�� �කාශයට ප���ම 

ක�න� ��මට�, �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශෙ� �ර�පා� �ර�ම ක�න� ��මට�, අවසාන 

�යාප�ං� ���ෙ� නාමෙ�ඛණ �ශ්ව�ද�ාල ෙවත යැ�ම ක�න� ��මට� කට�� �� 

��ම. 

5) �ශ්ව�ද�ාල අධ�ාපනය ��යා ෙවළඳපලට ගැළෙපන ෙලස වැ���� ��ම: �සලතා 

ෙන�ගැල�ම නැ� ��මට කට�� ��ම.  

i ජා�ක හා කලා�ය වැදග�කම�� �� නව උපා� පාඨමාලා හ��වා �ම. 

 තා�ෂණෙ�දය �ෂය ධාරාවට අය�, ඉං�ෙ�� තා�ෂණෙ�දය, ෛජව ප�ධ� 

තා�ෂණෙ�දය හා ෙත�ර�� ස��ෙ�දන තා�ෂණෙ�දය යටෙ�, නව උපා� 

පාඨමාලා 25 � හ��වා�ම. 
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 නව තා�ෂණ �ඨ 7� ෙක�ළඹ, � ජයව�ධන�ර, කැළ�ය, ���, යාපනය, 

නැෙගන�ර හා අ���ග යන �ශ්ව�ද�ාලවල ����ම. 

 වයඹ �ශ්ව�ද�ාලෙ� නව ෛවද� �ඨය� ස්ථා�ත ��මට ��ක �යවර ගැ�ම. 

ii  දැනට පව�න මානව හා සමාජ �ද�ා උපා� පාඨමාලාවල ��ධාං�කරණය ��ෙ�  

�මෙ�දය යටෙ� ඒ පාඨමාලාව� සඳහා ඇ�ල�වන ��� �මාණය අ� ��ම� 

ෙන�කර, ඔ��ෙ� හැ�යාව� හා ��ණතාවය� වැ�වන අ���  එම උපා� පාඨමාලා 

සඳහා ��ක ග�තය, සංඛ�ානය, ෙත�ර�� තා�ෂණ හා ඉං�� යන �ෂය� අ�වා�ය 

��මට අවශ� �යවර ගැ�ම. 

6. �ශ්ව�ද�ාල අධ�යන කා�යම�ඩලෙ� �ණා�මකභාවය සහ ශක�තාවය වැ� ��� 

��ම. 

 i �ශ්ව�ද�ාල අධ�යන කා�යම�ඩලය ම�� ��කරන �ණා�මක බ�� ඉහළ 

ප�ෙ�ෂණය� සඳහා ඇග�� පදනම යටෙ� ෙග�� �මය� හ��වා �ම. 

 ii  ක�කාචා�යව�� සඳහා  පශ්චා�/ ආචා�ය උපා�, �ෙ�ශ රටවල සහෙය�ගය ඇ�ව 

ලබා�මට, අවශ� �ල� ��පාදන �ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව ��� ලබා�ම. 

ඉහත කාල ප��ෙ�දය �ළ එම �ල� ��පාදන 188 ෙදන�ට � ඇ� අතර, එ� �� 

ව�නාකම ��ය� ��යන 342� �ය.  

 iii  �ශ්ව�ද�ාල ආචා�යව��ට ජ�ම�ය, ජපානය හා ඔස්ෙ��යාව යන රටව� ම�� 

ස���ණ / අ�ධ �ෙ��ය �ෂ��ව යටෙ� ආචා�ය උපා� ලබාගැ�මට �මෙ�දය� 

සකස් ��ම. 

 iv �ශ්ව�ද�ාල �ළ පශ්චා� උපා� �ද�ාගාර සංව�ධනය ��ෙ� අර��� �ෙ�ශ ආධාර 

ලබාෙදන රටව�වල (එන� ද�� ෙක��යාව, �නය) �ශ්ව�ද�ාල සමඟ සබඳතා ඇ�කර 

ගැ�ම. 

7.  රාජ� හා රාජ� ෙන�වන �ශ්ව�ද�ාල ප�ධ�ය �ළ ඇ� ත��ව ආර�ෂණ �මෙ�දය 

වැ���� ��ම හා ��ම� ��ම. 

i �ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව ��� � ලංකා රාජ� �ශ්ව�ද�ාල ප�ධ�ය සඳහා 

ත��ව ආර�ෂණ මධ�සථ්ානය� ස්ථා�ත ��ම  

ii  නව උපා� පාඨමාලා අ�මත කරගැ�මට අදාලව උසස් ���� හා ස�මත �� සථ්ා�ත 

��ම ම�� ඉහළ �ණා�මක බ�� �� අධ�යන උපා� පාඨමාලා  �ශ්ව�ද�ාල ��� 

ලබා�මට කට�� ��ම. 

iii රාජ� �ශ්ව�ද�ාල �ළ පව�න “ත��ව ආර�ෂණ කව” වැ���� ��ම. 

iv රාජ� �ශ්ව�ද�ාල �ළ ත��ව ආර�ෂණය �ශ්�ත කාල පරාසය� �ළ අ��ෂණ කර 

ඇග�ෙ� �මෙ�දය� සථ්ා�ත ��ම. 

v රාජ� �ශ්ව�ද�ාල සඳහා එ� එ� උපා� පාඨමාලාව�ට අදාළව � ලංකා ෙය�ග�තා 

මා�ෙග�පෙ�ශ රා�ව (Sri Lanka Qualifications Framework) �ළ, ඊට අදාළවන 

ම�ටම හ��වා �ම.  
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vi උසස් අධ�ාපන හා මහාමා�ග අමාත�ාංශෙ� අ�මැ�ය යටෙ� රාජ� හා රාජ� ෙන�වන 

�ශ්ව�ද�ාල සඳහා ස්වා�න ත��ව ආර�ෂණ හා ��තන �මෙ�දය� ඇ� ��මට 

��ක �යවර ගැ�ම.  

8.  �ශ්ව�ද�ාල -කා��ක ව�ාපාර අතර සබඳතාවය� ව�ධනය ��ම. 

i   GIZ වැඩසටහන යටෙ� �ශ්ව�ද�ාල - ව�ාපාර කව ස්ථා�ත ��මට අවශ� අ�මැ�ය 

නව ච�ෙ�ඛය� ��� ��ම ම�� ලබා�ම ��� �ශ්ව�ද�ාල සහ ක��ක ව�ාපාර 

අතර සබඳතාවය� ව�ධනය ��ම.   

ii � ලංකා ෙස�වා ෙය�ජක ස�� ස�ෙ�ලනෙ�, � ලංකා වා�ජ ම�ඩලෙ� සහ ජා�ක 

වා�ජ ම�ඩලෙ� �ෙය��තය� �ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාෙ� මානව හා 

සමා�ය �ද�ා ස්ථාවර ක��වට සහභා��ම කරගැ�ම ��� ඔ��ෙ� දැ�ම මානව හා 

සමා�ය �ද�ා උපා�ධා��ෙ� ශක�තා �රසාර ෙලස ව�ධනය කර ගැ�මට, අවශ� 

කට�� සැල�ම.   

9.  උපා�ධා��ෙ� ඉං�� භාෂා කථනය, ��ම, සහ ස��ෙ�දන හැ�යාව� ව�ධනය 

��ෙ� අෙ��ෂාෙව� � ලංකා �ශ්ව�ද�ාල �ළ ඉං�� භාෂා ඉගැ��ෙ� අධ�යනාංශ 

ඇ� ��ම. 

 

10. �ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශය සඳහා ���ක� ලැ� ���ට �ශ්ව�ද�ාලවල ඉෙග�ෙ� කට�� 

සඳහා ඇ�ළ��මට �ථම, අ�ත�ජාලය හරහා ඉං�� සහ ෙත�ර�� තා�ෂණය ��බඳ 

�ෂය මාලාව� හැදෑ�මට අවස්ථාව සලසා �ම සහ එය අවස� කළ ප� ඒ සඳහා 

සහ�කය� �� නැ�මට කට�� ��ම. 

 

11.  ස්�-��ෂ සමානා�මතාවය හා සාධාරණ�වය, �ං�ක සහ ස්�-��ෂ සමාජභාවමය 

�ච�ඩ�වය වැලැ��ම සහ �ශ්ව�ද�ාල �ළ නවකවදය වැ� ක�� ��බඳව ඉහළ 

අවධානය� ෙය�� ��ම.  

i වැඩ��, ස�ම��ණ ආ�ය සං�ධානය කර ස්�-��ෂ සමානා�මතාවය හා 

සාධාරණ�වය, �ං�ක සහ ස්�-��ෂ සමාජභාවමය �ච�ඩ�වය වැළැ��මට අදාළ 

��ක �යවරය� ගැ�ම. 

ii ස්� ��ෂ සමානා�මතාවය හා සාධාරණ�වය ��බඳ නව ස්ථාවර ක��ව� �ශ්ව�ද�ාල 

��පාදන ෙක��ෂ� සභාෙ� ස්ථා�ත ��ම. 

iii ස්� ��ෂ සමාජභාවමය, සමානා�මතාවය හා නවකවදය වැ� සාධක ��බදව 

වැඩකට�� ��ම සඳහා ස්� ��ෂ සමානා�මතාවය හා සාධාරණ�වය ��බඳ 

මධ�ස්ථානය� �ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාෙ� ස්ථා�ත ��ම.   

iv �ශ්වව�ද�ාල ���ෙග� ලැෙබන ��ණා�ක �� / �ද�� තැපැ� පැ��� ෙස�යා 

බැ�ම සඳහා �මෙ�දය� ඇ� ��ම. 

v 1998 නවක වද පනතට අ�ව �ච�ඩ�යා හා නවකවද �යාවල �රත�ෙ� ���පාක 

��බඳව ��� සහ ෙදම��ය� දැ�ව� බව සහ�ක ��ම ��ස,  ��� හා ෙදම��ය� 
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��� අ�ස� කරන ලද ���� �කාශය� 2016/2017 අධ�යන ව�ෂෙ� ��� 

�ශ්ව�ද�ාල �ෙ�ශය සඳහා �යාප�ං� �ෙ�� ලබාගැ�ම.  

ෙමම ���� �කාශය ��බඳ �ස්තර 2016/2017 අධ�යන ව�ෂයට අදාළ �ශ්ව�ද�ාල 

�ෙ�ශ අ�ෙප�තට ඇ�ළ� කර ඇත. 

12. උසස් අධ�ාපන හා මහාමා�ග අමාත�ාංශෙ� මඟ ෙප��ම යටෙ� �ෂ�, අධ�යන හා 

අනධ�යන වෘ��ය සංග� සමඟ ස�ප සංවාදය� ෙග�ඩනැ�ම. 

 

 

 

13.  �ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභා �ස්�� �ශ්ව�ද�ාල �ළ පැවැ��ම. 

i �ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව ��� අග නගරෙය� බැහැරව පව�න 

�ශ්ව�ද�ාල �ළ ව�ෂයකට අවම වශෙය� �ස්�� හතර� පමණ පැවැ��මට කට�� 

��ම. ඒ අ�ව, එ� ��ක �යවර ෙලස 2016 �� මස 22 වන �න යාපනය �ශ්ව�ද�ාලය 

�ළ ෙක��ෂ� සභා �ස්�ම� පැවැ��ම. 

 

14. �ශ්ව�ද�ාල ය�තල පහ�ක� සංව�ධනය 

i ඉ���� අවස� ව�ාපෘ� 

 ෙ�වා�කාගාර -73 (��ය� ��යන 12,943) 

 අධ�යන කට�� සඳහා � ෙග�ඩනැ�� - 148 (��ය� ��යන 4,406) 

 �ෂ� �භසාධන පහ�ක� - 43 (��ය� ��යන 254) 

 ප�පාලනමය ෙග�ඩනැ�� - 9 (��ය� ��යන 282) 

 �ල ෙස�වක �වාස - 55(��ය� ��යන 306) 

 

 ii  ඉ�ෙව�� පව�න ව�ාපෘ� 

 ෙ�වා�කාගාර -34 (��ය� ��යන 6,559) 

 අධ�යන කට�� සඳහා � ෙග�ඩනැ�� - 113 (��ය� ��යන 29,164) 

 �ෂ� �භසාධන පහ�ක� - 29 (��ය� ��යන 3,026) 

 ප�පාලනමය ෙග�ඩනැ�� - 5 (��ය� ��යන 667) 

 �ල ෙස�වක �වාස - 11(��ය� ��යන 655) 

 

 

15. �ශ්ව�ද�ාල ��� සඳහා ලබාෙදන මහෙප�ළ �ෂ��ව හා �ෂ�ාධාර �දල වැ� ��ම. 

එ� �ශ්ව�ද�ාල ��ෙව�ට ලබාෙදන මහෙප�ළ �ෂ��වය ��ය� 2,500.00 �ට ��ය� 

5,000.00 ද�වා වැ� ��මට� �ෂ�ාධාර �මනාව ��ය� 2,000.00 �ට ��ය� 4,000.00 

ද�වා වැ� ��මට� රජය ��� ග�නා ලද �රණය �ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව 

සහ උසස් අධ�ාපන හා මහාමා�ග අමාත�ාංශය එ�ව �යා�මක ��ම.  
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16.  �ශ්ව�ද�ාල ���ට ෙප�� ර�ත ණය �දල� ලබා�ම.  

�ශ්ව�ද�ාල ���ට ලැ�ෙට�� ප�ගණක �ළ � ගැ�ම සඳහා ෙප�� ර�ත ණය �දල� 

ලබා�මට අදාළ කට�� ��ම සඳහා උසස ්අධ�ාපන හා මහාමා�ග අධ�ාපන අමාත�ාංශයට 

අවශ� � සහාය �ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව ��� ලබා �ම.  

 

 

�ශ්ව�ද�ාල ��පාදන ෙක��ෂ� සභාව 

2017.01.01 




