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l 2020 දෙසැම්බර් 24 බ්රහස්පතින්දා

දැන්වීම

ලං” සඳහා අාරාධනය (IFB)

ලං” සඳහා අාරාධනය (IFB)

අ–ාපන අමා“ාංශය

අ–ාපන අමා“ාංශය

 ලංකා වයඹ ”•ව”—ලෙ
මාක“ර ප’“ෙ ෙය–“ත
ෙගාඩනැ“ සං–•ණය ඉ•“ම

 ලංකා වයඹ ”•ව”—ලෙ (—යා”“ය ප’“ය)
ෙය–“ත නගර සංව•ධන ”ාපෘ“ (ඉ•“’)

ලං” අංක : 2019/WU/TP/NCB/05

IFB අංක : 2019/WU/TP/NCB/05

1.

– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය ෙවත ෙසෟ අරා රාජධා“ෙය”, වයඹ ”•ව”ලය නගර
සංව•ධන ”ාපෘ“ෙ“, මාක“ර ෙය–“ත ෙගාඩනැ“• සං–•ණෙ“ ඉ•“’ ”වැය අරභයා ණය “දල” ලැ—
ඇ“ අතර, එම ණය “දෙ” ලැ—’ ව•” ෙකාටස” ෙකා”–ා’ අංක 2019/WU/TP/NCB/05 යටෙ’ වන
ෙග•’ සඳහා ෙයා— ගැ”මට අදහ— ෙකෙ•.

2.

– ලංකාව, —•යා”“ය, – ලංකා වයඹ ”•ව”ලය, නගර සංව•ධන ”ාපෘ“ෙ“ ”ාපෘ“ අ–“ ෙව•ෙව”,
අමා“ ම–ඩලය ම“” ප’කළ —ථාවර “ස’පාදන ක“•ෙ“, සභාප“ ”’” – ලංකා වයඹ ”•ව”ලය
නගර සංව•ධන ”ාපෘ“ෙ“ මාක“ර ප“ෙ“ ෙය–“ත ෙගාඩනැ“• සං–•ණය ඉ•“ම සඳහා ෙය–”තා—•ණ
”””ක’ල’ ලං”ක”ව”ෙග” ’” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

 ලංකා වයඹ ”•ව”—ලය
1.

– ලංකා “ජාතා”—ක සමාජවා ජනරජය ෙවත ෙසෟ අරා රාජධා“ෙ“ ’යා–“ සංව•ධනය
සඳහා වන ෙසෟ අර“ද•”, – ලංකා වයඹ ”•ව”ලෙ“ (—•යා”“ය ප’“ය) ෙය–“ත නගර
සංව•ධන ”ාපෘ“වල ”’වැය අරභයා ණය “දල” ලැ— ඇ“ අතර, එම ණය “දෙ” ලැ—ව•”
ෙකාටස”, – ලංකා වයඹ ”•ව”ලෙ“ (—•යා”“ය ප’“ය) ෙය–“ත නගර සංව•ධන ”ාපෘ“
සඳහා වන ෙකා”–ා’“ව IFB අංක 2019/WU/TP/NCB/05 යටෙ’ වන ෙග• සඳහා ෙයා—
ගැ”මට අදහ— ෙකෙ•.

2.

– ලංකාව, —•යා”“ය, – ලංකා වයඹ ”•ව”ලය, වයඹ ”•ව”ලය නගර සංව•ධන
”ාපෘ“ෙ“ ”ාපෘ“ අ–“ ෙව•ෙව”, අමා“ ම–ඩලය ම“” ප’කළ —ථාවර “සපාදන
ක“•ව, – ලංකා වයඹ ”•ව”ලෙ“ (—•යා”“ය ප’“ය) පහත ”—තර ෙකාට ඇ“ ප’ හා –
ලං.”. “•යන 1,830 ” වැය ෙවතැ” ඇ—තෙ”“ කළ ෙය–“ත නගර සංව•ධන ”ාපෘ“ ඉ•“
සඳහා ෙය–”තා—•ණ ”””කල’ ලං”ක”ව”ෙග” ’” ““ තැ“ ලං” කැඳව• ලැෙ•.

3.

ෙමම ක•මා”තයට, ””ධ ෙපා” පහ”ක සම“” – ලංකා වයඹ ”•ව”ලයට සහ ආස”න
සමාජයට ””ධ ෙපා” පහ”ක සලසා ෙ අර“ණ ෙපර’’ව – ලංකාෙ“ වයඹ ”•ව”ලෙ“
—•යා”“ය ප’“ය සඳහා "නගර සංව•ධන ”ාපෘ“ය" ” ඉෙකාට “මා •“ම ඇ“ළ’ය. ෙමය,
පහ”ක ම–—ථානය, –—තකාලය, ”ාපා’ක ම–—ථානය, “ල “වාස, සංචාරක බංගලාව,
මා•ග ෙදපස සංව•ධනය, ”•ව”ල “ෙ“ශ සංව•ධනය, ආ ෙම“ළ සං—ථාගත ෙකාට ඇ“
ප’ ඉ•“ ව•” සම””ත ෙ“.

4.

—– සටහ”, ”’”තරය” සහ “මාණ සහ“කය”“ හ“නාග• ලැ“,  වැඩ, ෙකා””” වැඩ,
ෙපදෙ•” වැඩ, •හමය / කාකැ’”” ෙල–හ / ’ව ආවරණ / වැ“ ජලෙර–ධක, ල”“” /
තහ— වැ“ / ෙකාට— ෙව” •“, ෙ—ර / ජෙ”ල / ප•ෙපළ, ම“”ට “මා•’, ගෘහ භා–ඩ /
උපකරණ, බා“ර ”” ගැළ• ෙගාඩනැ”ම, ග” ඇ”– / පැළ ’•• / වැට ගැ“ / වැඩ 
ගෘහ භා–ඩ, ඉව’•’ෙ ප–ධ“, නළ ජල සැප– ප–ධ“, යා”—ක තාපකරණ / ’’”කරණ
/ —තකරණ ප–ධ“, වාතා“ / වා–ස”කරණ ප–ධ“, ””• සැප– / ආෙල–කකරණ ප–ධ“,
ස”“ෙ“දන / ආර“ක / පාලක ප–ධ“, “වාහන ප–ධ“ යනාෙය” සම””ත, ෙමම සංව•ධනය
යටෙ’ වන “ධාන ෙගාඩනැ“•වල දළ  “ෙ–ශෙ“ එක“ව ආස”න වශෙය” ව•ග ”ට• 14,500
” ෙ“.

ෙසෟ අරා– ෙකා”–ාක”ව” :

5.

වැඩ “මා•“ෙ කාලය න 548 •.

ෙගාඩනැ“• ඉ•’ සඳහා ෙසෟ අරා රාජධා“ෙ“ ”ාපාර •යාපං—ය ලබා “ය –“ අතර, – ලංකා CIDA
ආයතනෙ“ ෙගාඩනැ“• ඉ•’ ”ෙ’–ෙ“ CS1 ෙහ– ඉහළ ෙ”—යක •යාපං—ය ස“ත – ලාං•ක ෙකා”–ා’
ක”ව— හා සමග හ–” ”ාපාරයක “රත — අය— ”ය –“ය.

6.

ෙකා”–ා’ “—නය සඳහා ”””ක ලැ—මට සා•ථක ලං”ක” ෙහ– හ–” ”ාපාර ෙකාට—ක”ව”
අසා“ ෙ”ඛන ගත —ව” ෙනා”ය –“ය.

වැඩ ””බඳ “” ”—තරය.
”ාපෘ“ය පහත සඳහ” ෙගාඩනැ“• ඉ•“’ව•” සම””ත ෙ“. ””ධ “•’ඨ ම–—ථානය, නගර පහ”ක’
ම–—ථානය, ”ධායක කා•ය ම–ඩල “ල “වාස, අ–යන කා•යම–ඩල “ල “වාස, අන– සහ කා•යම–ඩල
“ල “වාස වා ”–—’ ම–—ථානය, RCC සැ•”ල ඇ“” “ෙ“ශ ෙ””•ව, ”යගැටෙපළ, වහල ෙස”” •“ම,
ෙපදෙ•” වැඩ, ජල ෙර–ධක, •හමය ෙල–හ වැඩ, ෙ—ර හා ජෙ”ල, පා“ෂ” වැඩ, ’“, ෙගම හා ’”•ම
“මා•“’ සහ ”ංතා” •“’ යන ’ය”ල ඇ“”ව MEP —ථාපනය •“’, ෙස–පානය —ථාපනය, ගෘහභා–ඩ
සැපම හා ස”•“ම හා —– සටහ” හා ””තරය” ප භා“ර වැඩ ප““ා •“ම හා “යා’මක •“ම ඇ“”ව.
මාක“ර ප’“ෙ ”“ටා ඇත.
අෙ“•ත ඉ•“’ කාලය - න 548 •.
2.1. ලං”කරණය “මා කළ / “මාණය අ•ව ෙග•ෙ’ —ථාවර “ල ගණ” ”මයට ෙමෙහයව• ලැෙ•.
3.

ෙකා”–ා’ “—නය සඳහා ”””ක’ ලැ—මට සා•ථක ලං”ක” අසා“ ෙ”ඛන ගත ෙනා—ව— ”ය –“ අතර,
ඉ•“’ ක•මා”ත සංව•ධන අ“කාෙ“ (CIDA) ෙගාඩනැ“• ඉ•“’ ”ෙ’–ෙ“ CS1 ෙ”—ය සඳහා
•යාපං—ය ලබා “ය –“ අතර එය ලං” භාරගැ”ෙ’ අවසාන නය ද”වා වලං• ”ය –“ය. •යාපං—ය
ෙකා”–ා’“ව “—නය කරන නෙ“ද වලං• ”ය –“ය.
ලං” ඉ’ප •“මට ෙය–”තාව :
 ලංකා ෙකා”–ාක”ව” :
– ලංකාෙ“ ඉ•“’ ක•මා”ත සංව•ධන අ“කාෙ“ ෙගාඩනැ“• ඉ•“’ ”ෙ’–ෙ“ CS1 ෙහ– ඉහළ ෙ”—යක
•යාපං—ය ලබා “ය –“ය.

ලං” ඉ’ප •“මට ෙය–”තා :

CIDA •යාපං—ය ලං” භාරග”නා අවසාන නය ද”වා වලං• ”ය –“ අතර, ෙකා”–ා’“ව “—නය කරන
නෙ“ද වලං• ”ය –“ය.

 ලාං•ක ෙකා”–ාක”ව” :
– ලංකාෙ“ ඉ•“ ක•මා”ත සංව•ධන අ“කා’ෙ“ (CIDA) ෙගාඩනැ“• ඉ•“ ”ෙ’–ෙ“
CS1 ෙහ– ඉහළ ෙ”—යක •යාපං—ය ලබා “ය –“ය.

අව“ CIDA යාපං—ය :
 ලංකා ෙකා”–ාක”ව” :

ෙසෟ අරා–ය ෙකා”–ාක”ව” :

– ලංකා ඉ•“’ ක•මා”ත සංව•ධන අ“කාය සමග ෙගාඩනැ“• ඉ•“’ ””බඳ CS1 ෙහ– ඉහළ ෙ”—යක
•යාපං— • ’“ය –“ය.

ෙසෟ අරා රාජධා“ෙ“ ෙගාඩනැ“• ඉ•“ ””බඳ ”ාපාර •යාපං—ය” ලබා “ය –“
අතර, – ලංකාෙ“, CIDA සමග ෙගාඩනැ“• ඉ•“ සඳහා CS1 ෙ”—ෙ“ •යාපං—ය ලබා ඇ“
– ලාං•ක ෙකා”–ා’ක”ව— හා සමග හ–” ”ාපාරයක ෙය ’“ය –“ය.

ෙසෟ අරා– ෙකා”–ාක”ව”
ෙගාඩනැ“• ඉ•“’ සඳහා ෙසෟ අරා රාජධා“ෙ“ ”ාපාර •යාපං—ය ලබා “ය –“ අතර, – ලංකා
CIDA ආයතනෙ“ ෙගාඩනැ“• ඉ•“’ ”ෙ’–ෙ“ CS1 ෙහ– ඉහළ ෙ”—යක •යාපං—ය ස“ත – ලාං•ක
ෙකා”–ා’ක”ව— හා සමග හ–” ”ාපාරයක “–“ —ව— ”ය –“ය.
4.

ෙකා”–ා’ “—නය සඳහා ”””ක’ ලැ—මට අව“ ”””ක’ අව“තාවලට පහත සඳහ” “ ද ඇ“ළ’ය.
අ)

ලං”ක”, සමාන —වභාවෙ“ (අවම වශෙය” මහ” 3 ක RCC ෙගාඩනැ“•), සං–•ණතාවෙ“ හා – ලංකා
””ය” “•යන 1200 ” ෙහ– ඇමක” ෙඩාල• “•යන 6.5 කට ෙනාඅ— ෙකා”–ා’ අගයක ෙගාඩනැ“•
ඉ•“’ ”ාපෘ“ අ— තර“” 1 ” ෙහ– “ධාන ෙකා”–ා’ක” වශෙය” ප”“ය වසර 5 “ළ ස’—•ණ කර
“ය –“ය. මාස 12 ක කාල“මාව” “ළ ස’—•ණ කළ වැඩ “මාණෙ“ සාමා—ය අගය – ලංකා ””ය”
“•යන 360 කට ෙහ– ඇමක” ෙඩාල• “•යන 1.9 කට ෙනාඅ—”ය –“ අතර, ලං”ක” ආසන 500 ක
ධාතාවය ස“ත “වණාගාරය”ද ස’—•ණ කර “ය –“ය.

CIDA •යාපං—ය ලං” භාරගැ”ෙ අවසාන නය ෙත” වලං• ”ය –“ අතර, ෙකා”–ා’“ව
“—නය කරන නෙ“ ද වලං• ”ය –“ය.
7.

ෙකා”–ා’“ෙ“ ව•ගය “මා කළ “මාණය අ•ව ෙග• ව•ගය ෙ“.

8.

ෙකා”–ා’ “—නය සඳහා ”””ක ලැ—මට පහත සඳහ” අව“තාද ඇ“ළ’ ෙ“.
වා•“ක ඉ•“’ ”’වැෙය“ ”ව—ල වක’ / ණය මා•ගය
සාමා— (ප”“ය වසර 5)
 ලං”.

ආ) ප”“ය වසර 5 “ළ ඉ•කළ ඉ•“’ වැඩවල වා•“ක සාමා—ය පමාව –ලං.”. “•යන 1800 ” ෙහ–
ඇ.ෙඩාල• “•යන 9.7 ” ”ය –“ය. ලං”ක”ව” ප”“ය වසර පහක (2018/2019, 2017/2018, 2016/2017,
2015/2016, 2014/2015) ”ගණනය කළ ”“ “කාශනවල සහ“ක කළ ”ටප’ ඉප’ කළ –“ෙ“.

“•යන 1,830

ඇ) ”ව—ල ව’ක’ සහ / ෙහ– ණය පහ”ක’වල අවම ව“නාක’ අෙන—’ ෙකා”–ා’“මය බැ”’ සහ ෙමම
ෙකා”–ා’“ව යටෙ’ ෙග”ය හැ• ය’ අ’“කාර’ ෙග•’ හැර – ලං.”. “•යන 300 කට ෙහ– ඇ.ෙඩාල•
“•යන 1.6 කට ෙනාඅ— ”ය –“ය.
5.

6.

7.

35

අ’ලා” ලං”ක”ව”ට, – ලංකාව, —•යා”“ය, – ලංකා වයඹ ”•ව”ලෙ“, වයඹ ”•ව”ලය නගර
සංව•ධන ”ාපෘ“ෙ“, ”ාපෘ“ අ–“ ෙව“” වැ•මන’ ෙතාර“” ලබාගත හැ• අතර, 2020 ෙදසැ’බ• 24
න ’ට 2021 ජනවා 22 න ද”වා ඕනෑම කා•යාල නයක ෙප.ව. 9.00 ’ ප.ව. 3.00 ’ අතර එම •”නෙ“ම
ලං”කරණ •”ෙ”ඛන ප““ා කර බැ•ය හැ•ය. ”රකථන අංක : 037-4548205 (කා•යාලය), 037-4548208
(කා•යා–ය) 076-116517 (ජංගම), ෆැ”— : +94 37 4550599 ”––’ තැපෑල : projectdirectorwutdp@
gmail.com
– ලංකාව, – ලංකා වයඹ ”•ව”ලය නගර සංව•ධන ”ාපෘ“ෙ“ ”ාපෘ“ අ–“ ෙවත •”ත අය”’පත”
ඉප’ •“ෙම” හා – ලං. ”. හැ’තෑප”දහසක (”. 75,000/-) ආප” ෙනාෙගවන ගා—“ව” ෙග•ෙම”
අන“”ව 2020 ෙදසැ’බ• 24 න ’ට 2021 ජනවා 22 න ෙත” ඕනෑම කා•යාල නයක ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව.
3.00 ද”වා ඉං“’ බ’” වන ලං”කරණ •”ෙ”ඛන ස’—•ණ ක”ටලය” “ලගත හැ•ය. ෙග•’ කළ –’ෙ’
“ද•“.
– ලංකාව, ෙකාළඹ 07 ෙව–” ෙපෙදෙ— ෙනා. 18, අ–ාපන අමා“ාංශෙ“ (උස— අ–ාපන අංශෙ“), අ–“
(ය“තල සහ සංව•ධන) කා•යාලයට ෙයා“ කළ ලං”, – ලංකාව ෙකාළඹ 07, ෙව–” ෙපෙදෙ—, ෙනා. 18, අ–ාපන
අමා“ාංශෙ“, (උස— අ–ාපන අංශෙ“) අ–“ (ය“තල හා සංව•ධන) කා•යාලය ෙවත 2021 ෙපබරවා 11 න
ෙප.ව. 11.00 ෙහ– ඊට ෙපර ෙගනැ”’ භාරය –“ය. “මාද • ලැෙබන ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•. ලං” භාරගැ”ෙ’
ෙ“ලාව අවස” — වහාම, එම අව—ථාවට සහභා“•මට බලාෙපාෙරා’“ වන ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“ත””
ඉ”ට ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.

8.

ලං”, ලං” භාරගැ”ෙ’ අවසාන නෙ“ ’ට න 189 ක කාලයකට වලං• ”ය –“ය. ලං” 2021 අෙග–—“ 19 න
ද”වා වලං• ”ය –“ය.

9.

සෑම ලං”ව” සමගම පහත සඳහ” ආකාරයට ලං” ”ර”ෂණය” ඉප’ කළ –“ෙ“.
අ)

—ථාවර ලං” ෙප–•මෙ“ 11 වන වග”“ෙය“ සඳහ” ආකාරෙය”.

ආ)

– ලංකාව, —•යා”“ය, – ලංකා වයඹ ”•ව”ලය (මාක“ර ප“ය) නගර සංව•ධන ”ාපෘ“ෙ“
”ාපෘ“ අ–“ න“”.

ඇ)

ලං” “ෙල” 2% ක “දල” – ලංකා ””ය” ව•” වැ” හැර

ඈ)

ලං” වංල•ෙව” ඔ•බට න 28 ක කාලයකට වලං•

ඉ)

2021 සැ“තැ’බ• 16 න ද”වා වලං•

ඊ)

ලං” ද’තය”“ අංක 02 වග”“ෙය“ ද”වා ඇ“ “ෙය–“තායතන ව•” එක•” “—’ කළ.

10.

—•ව - ලං” –—•ම”, 2021 ජනවා 12 න ෙප.ව. 9.30 ට —•යා”“ය, – ලංකා වයඹ ”•ව”ලෙ“, පපාලන
ෙගාඩනැ“”ෙ”  පැවැ’ෙ“.

11.

’ය—ම ලං”ක”ව”, – ලංකා “ද” අමා“ාංශෙ“ අංක 03/2020 දරන රා’ “ද” ච”ෙ”ඛය හා සමග සංස”ත
”ය –“ය.

”ාපෘ“ අ–“,

වයඹ ”•ව”—ල•ය නගර සංව•ධන ”ාපෘ“ය (මාක“ර ප’“ය),
 ලංකා වයඹ ”•ව”—ලය,
—යා”“ය,  ලංකාව.
2020 ෙදසැ’බ• 24

9.

“•යන 305

සමාන —වභාවෙ ”ෙ•“ත
ඉ•“’ ””බඳ පළ–”–ද
(අවම මහ” 4 ක RCC)
2015 ජනවා’ 1 වන න හා ලං”
ඉ’ප’ •“ෙ අවසාන නය
අතර – ලංකා ”. “•යන 1,600
කට වඩා ෙනාඅ— ”“නාකමැ“
ෙකා”–ා’ අ—තර“” 01 ” ෙහ–
ස—•ණ කර “ය –“ය.

අ’ලා” ලං”ක”ව”ට, – ලංකාව, —•යා”“ය, ලංකා වයඹ ”•ව”ලෙ“, වයඹ ”•ව”ලය
නගර සංව•ධන වයාපෘ“ෙ“, ”ාපෘ“ අ–“ ෙව“” වැ•මන’ ෙතාර“” ලාබගත හැ• අතර,
2020 ෙදසැබ• 24 න ’ට 2021 ජනවා’ 22 න ද”වා ඕනෑම කා•යාල නයක ෙප.ව. 9.00 ’
ප.ව. 3.00 ’ අතර එම •”නෙ“ ම ලං”කරණ •”ෙ”ඛන ප“”ෂා කර බැ•ය හැ•ය.
”ම“ : +94 37 4548208 (කා•යාලය), +94 71 2801063
”––’ තැපෑල : projectdirectorwutdp@gmail.com

10. – ලංකාව, – ලංකා වයඹ ”•ව”ලය නගර සංව•ධන ”ාපෘ“ෙ“ ”ාපෘ“ අ–“
ෙවත •”ත අය”පත” ඉ’ප’ •“ෙම” හා – ලං. ””ය” ල“යක (”. 100,000/-) ආප”
ෙනාෙගවන ගා—“ව” ෙග•ෙම” අන“”ව 2020 ෙදසැබ• 24 න ’ට 2021 ජනවා’ 22 න
ෙත” ඕනෑම කා•යාල නයක ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා ඉං“’ බ’” වන ලං”කරණ
•”ෙ”ඛන ස—•ණ ක”ටලය” “ලගත හැ•ය. ෙග• කළ –’ෙ’ “ද•“.
11.

අ•”ටපත•” –’ ලං” 2021 ෙපබරවා’ 11 න ෙප.ව. 11.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර, – ලංකාව, ෙකාළඹ
07, ෙව–” ෙපෙදෙ—, ෙනා. 18, අ–ාපන අමා“ාංශෙ“ (උස— අ–ාපන අංශෙ“) අ–“ (ය“තල
සහ සංව•ධන) ෙවත ෙගනැ”’ භාරය –“ය.
“මාද • ලැෙබන ලං” ““”ෙ’ප ෙකෙ•. ලං” භාර ගැ”ෙ අවසාන ෙ“ලාව ඉ—’ — වහාම,
එම අව—ථාවට සහභා“ •මට බලාෙපාෙරා’“වන ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“ත”” ඉ’”ට ලං”
”වෘත ෙකෙ•.

12. ලං”කරණ ද’තය”“ පැහැ•ව ද”වා ඇ“ නය ෙත” ලං” වලං• ”ය –“ය.
13. ලං”කරණ ද’තය”“ “යම ෙකාට ඇ“ ”—තර ප’ ’ය—ම ලං” සමග ලං” “ද•” 2% කට
සමාන ලං” ”ර“ණය” – ලංකා ””ය” ව•” (වැ” හැර) ඉ’ප’ කළ –“ය.
14. —•ව - ලං” –—•ම”, – ලංකාව, —•යා”“ය, – ලංකා වයඹ ”•ව”ලය නගර සංව•ධන
”ාපෘ“ෙ“ ”ාපෘ“ අ–“ කා•යාලෙ“ (—ථානය) 2021 ජනවා’ 13 න (නය) ෙප.ව. 9.30 ට
(ෙ“ලාව) පැවැ’ෙ“.
15. ’ය—ම ලං”ක”ව” – ලංකා / “ද” අමා“ාංශෙ“ රා’ “ද” ච”ෙ”ඛ අංක 03/2020 ””පැය
–“ ෙ“.

”ාපෘ“ අ–“,
වයඹ ”•ව”—ල•ය නගර සංව•ධන ”ාපෘ“ය,

 ලංකා වයඹ ”•ව”—ලය,
—යා”“ය,
 ලංකාව.
2020-12-24

