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නේවාසික වයාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලර් - නුවරවැව 

 
 

           வதிவிட திட்ட முகாமையாளர் காாியாமையம் – நுவரவவவ      
    Resident Project Management Office - Nuwarawewa 
 

වාරිමාර්ය කළමනාකරණ අංශර්      නුවරවැව, ර්ාපෘනර් පෘාර, 

நீர்ப்பாசன முகமைத்துவ பிாிவு        පුලිර්ේුලම, අනුරාධපුර 

Irrigation Management Division                          நுவரவவவ, யா  

වාරිමාර්ය හා ජල සම්පෘත් කළමනාකරණ අමාත්යංශර්     புலியன்குைம், அனுராதபுமர  

நீர்ப்பாசனம் ைற்றும் நீர் முகாமைத்துவ அமைச்சு      Nuwarawewa,Jaffna, 
Ministry of Irrigation & Water Resources Management    Puliyankulam, Anuradhapura   

 
මනේ අංකර්      ඔනේ අංකර්    දිනර් 

எனது இை.          026/03/02    உைது இை.    திகதி              2019.03. 
My Ref  No     Your Ref  No    Date         
     

 වයාපෘාර කළමනාකරණ කටුවනේ 

 සිර්ළුම සාමාජික මහත්ම මහත්ීේ නවත්, 

2019 මාත්යු මස 18 වන දින වයාපෘාර කළමනාකරණ කටුව ස්ස ීම හා නපෘර කේන ස්ස ීම් වාත්යාව 
             
නුවරවැව නේවාසික වයාපෘාර කළමනාකාරමාමානේ ප්රධානත්වනර්ේ 2019 මාත්යු මස 18 වන  දින 
නපෘ.ව.09.30 ට පෘමණ වයාපෘාර කළමනාකරණ කටුව ස්ස ීම නුවරවැව නේවාසික වයාපෘාර 
කළමනාකරණ කාර්යාලිර් ස්ස ීම් ශාලානේදී පෘවත්වන ලදී. පෘැටුණ සිටි සිර්ලු නෙනා නේවාසික 
වයාපෘාර කළමනාකාරමාමානේ ළිගැර්ැමෙනමේ හා මර්ම සි ක රිරිනමේ අනමාව ව  ස්ස ීනම් කටතුමා 
මරම්භ කරන ලදී.  
  
සහභාගී වූ නිලධාරීේ 

                     

 

 

 

අනු 
අංකර් 

නම ත්නමාර මර්ත්නර් 

1 ටී.එම්.පී නත්ේනනකෝේ නේවාසික වයාපෘාර 
කළමනාකව  

 නේවාසික වයාපෘාර කළමනාකරණ 
කාර්යාලර් 

2 එස .ඩේ.එස  නසනවිරත්න සංවධයන නිළධාරි වයාපෘාර කළමනාකරණ කාර්යාලර් 

3 ටී.එම්.ඩී ප්රිර්ෙශයමෙ සංවධයන නිළධාරි වයාපෘාර කළමනාකරණ කාර්යාලර් 

4 වයි.ඒ.ඒ. එස  ුමාර ඉංජිනේව  සහකාර වාරිමාර්යනෙපෘාත්යනම්ේමා  

5 එච්.ඒ.එස  නහට්ටටිමරච්ි කතෂිකමය උපෘනේශක කතෂිකමය නෙපෘාත්යනම්ේමාව 

6 පී.බී.සී.එස .ුලමාංර්  ත්ාක්ෂණ සහර්ක වාරිමාර්යනෙපෘාත්යනම්ේමාව 

7 එේ.ළි චේනෙස කර කතෂි පෘනර්ය ෂණ නිෂ පෘාෙන 
සහකාර 

නර්ාවිජනනස වා මධයස ාානර් සාලිර්පුර 

8 ඩේ.මය.එස .ඒ.සී.නස නාධීර කතෂි පෘනර්ය ෂණ නිෂ පෘාෙන 
සහකාර 

නර්ාවිජනනස වා මධයස ාානර් සාලිර්පුර 

9 ඩේ.ඒ.එස  වසේත්ා කතෂි පෘනර්ය ෂණ නිෂ පෘාෙන 
සහකාර 

නර්ාවිජනනස වා මධයස ාානර් සාලිර්පුර 

10  නයණුකා නසනවිරත්න කතෂි පෘනර්ය ෂණ නිෂ පෘාෙන 
සහකාර 

නර්ාවිජනනස වා මධයස ාානර් සාලිර්පුර 

11 එම්.ඒ.අයි.මල්ලවමරච්ි කතෂි පෘනර්ය ෂණ නිෂ පෘාෙන 
සහකාර 

නර්ාවිජනනස වා මධයස ාානර් සාලිර්පුර 

12 එස .එම් ුමාරි කතෂි පෘනර්ය ෂණ නිෂ පෘාෙන 
සහකාර 

නර්ාවිජනනස වා මධයස ාානර් සාලිර්පුර 
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සහභාගි වූ නර්ාවිසංවිධාන නිළධාරිේ 

අනු අං. නම ත්නමාර නර්ාවි සංවිධානර් 

1 පී.බී.අධිකාරි  ර්ව  නල්කම් පෘරාක්රම නර්ාවි සංවිධානර් 

2 මය.එම්.ජර්වධයන ර්ව  නල්කම් සාලිර් නර්ාවි සංවිධානර් 

3 නේ.එම්.එස .බංඩාර ර්ව  සභාපෘි විජර් නර්ාවි සංවිධානර් 

4 එච්.බී.මරිර්ොස ර්ව   සභාපෘි රංනකත් නර්ාවි සංවිධානර් 

5 එම්.ර්ාටුණී නපෘනයරා  ර්ව  නල්කම් පෘැරුම් නර්ාවි සංවිධානර් 

6 එස . රණමාංර් ර්ව  සභාපෘි ඩී 123 නර්ාවි සංවිධානර් 

7 නරාබට්ට මුමානාර්ක ර්ව  නල්කම් රංනකත් නර්ාවි සංවිධානර් 

8 ටී.ඒ.ුමාරොස ර්ව  භාණ්ඩාර්ාරික එකමුමා නර්ාවි සංවිධානර් 

9 ඩේ.ජර්ිලක ර්ව  නල්කම් සාරභූටු නර්ාවිසංවිධානර් 

10 මය.ඩී රංජමෙ ර්ව  භාණ්ඩාර්ාරික එක්සත් නර්ාවිසංවිධානර් 

11 පී.අනේපෘාල ර්ව  භාණ්ඩාර්ාරික රංනකත් නර්ාවි සංවිධානර් 

12 ඩේ.එේ.එස  වික්රමසිංහ ර්ව  භාණ්ඩාර්ාරික පෘරාක්රම නර්ාවි සංවිධානර් 

13 ඊ.එම් ිලකරත්න ර්ව  භාණ්ඩාර්ාරික ටු කඳු නර්ාවි සංවිධානර් 

14 ඩී.එම්.එස  ෙසනාර්ක ර්ව  සභාපෘි ටු කඳු නර්ාවි සංවිධානර් 

15 මය.එම් සුනිල් ධමයසිරි ර්ව  සභාපෘි එක්සත් නර්ාවිසංවිධානර් 

16 ර්ාටුණි රාජරත්න ර්ව  සභාපෘි සාරභුටු නර්ාවි සංවිධානර් 

17 ඒ.නක්.බී මුණසිංහ ර්ව  භාණ්ඩාර්ාරික ඩී 123 නර්ාවි සංවිධානර් 

18 එේ.ඒ.කව ණාරත්න උපෘ නල්කම්  සාලිර් නර්ාවි සංවිධානර් 

 
01.ලිළි ඉදිරිපෘත් රිරීම  
 
01.නලෝක ජල දිනර් ළිගැබඳව ප්රධාන කාර්යාලනර්ේ එවන ලෙ ලිළිර් ළිගැබඳව සාකච්ඡා රිරීම 
02. පෘරාක්රම නර්ාවි සංවිධානන  වන වි ශාකර් ඉවත් රිරීම ළිගැබඳව කතෂිකමය නෙපෘාත්යනම්ේමාව 
මගිේ එවන ලෙ ලිළිර් සභාවට ඉදිරිපෘත් රිරීම 
03.සිරි ෙළො ර්ල් අස වනු පුජාවට සමර්ාීව පෘැවැත්නවන බක්මහ අර්සස  පුජාව ළිගැබඳව ප්රධාන 
කාර්යාලනර්ේ එවන ලෙ ලිළිර් සභාවට ඉදිරිපෘත් රිරීම 
 
01.මර්ත්න සංවධයන - සංවධයන නිලධාරි - එස .ඩේ.එස .නසනවිරත්න මහත්ා  

01. 1 

කාරණර් සංඛ්යාව 
කාරකසභා 08 

මහසභා - 

2018 මහ කේනර් සඳහා සිදු කරනු ලබන රිරි ඉිරීම 2019.04.06 වන දින පෘැවැත්නවන බව 
වයාපෘාර කටුවව ෙැනුවත් කරන ලදී. 
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03. ජල නමනහතුම් කටතුමා. 
වාරිමාර්ය කටතුමා - ඉංජිනේව  සහකාර - වයි.ඒ.ඒ.එස  ුමාර මහත්ා 

ජල ධාරිත්ාවර් අක්කර අඩි 29000  - අඩි 20.6 

2019 ර්ල කේනන  මාස 3  ½ ී වර්ාව සඳහා අවශය ජල ධාරිත්ාවර් අක්කර අඩි 13000 ක් බවත් 
නමවර ර්ල කේනර් කඩිනටුේ මරම්භ කලනහාත් එලනෙන මහ කේනර් සාායකව මරම්භ කල 
හැරි නමේම නෙසැම්බය මාසන  ඇි වන ර්ං වමාර හානිර් වලක්වා ර්ත් හැරි බවත් නපෘේවා නෙන 
ලදී.  

නුවරවැව,ිසාවැව,බසවක්ුලම ඒකාබේධව මාත්ය ු මස 15 වන දින පෘැවැත් වු ළිරිත් ළිංකම සඳහා 
සහනර්ෝර්ර් ලබා දීම ළිගැබඳව නේවාසික වයාපෘාර කළමනාකාරමාමා ඇමාළු කාර්ය මණ්ඩලර්ටත් 
වයාපෘාරන  නර්ාවි සංවිධාන සඳහාත් විනශ ෂ ස ිිර් පෘල කරන ලදී. 

3.1නර්ාවි සංවිධාන ර්ැටළු ඉදිරිපෘත් රිරීම 

විෂර් ර්ැටළුව හා ළිගැමාර වර්කීම 

නමනහතුම් 

නඩත්මා 

 පෘරාක්රම නර්ාවි සංවිධානන  නකත් ඇල පෘේධින  නරාේමඩ ඉවත් රිරීම 
සඳහා බැනකෝ ර්ේරර්ක් ලබා නෙන නලස පෘරාක්රම නර්ාවිසංවිධාන නල්කම් 
පී.බී අධිකාරි මහත්ා විසිේ ඉත්ත්ා සිටින ලදී. 

ඉංජිනේව  සහකාර වයි.ඒ.ඒ.එස  ුමාර මහත්ා 
ඉදිරි දිනර්කදී අොල ර්ේරර් ලබා නෙන බව  ප්රකාශ කලහ. 

නර්ා.සං. 
වා.නෙ 
 
 
 

 විජර් නර්ාවි සංවිධානන  ප්රධාන ඇල සුේෙ රිරීම සඳහා නේසීබී ර්ේරර්ක් 
ලබා නෙන නලස විජර් නර්ාවි සංවිධාන සභාපෘි නේ.එම්.එස .බංඩාර මහත්ා 
ඉල්ලා සිටින ලදී. 

ඉංජිනේව  සහකාර වයි.ඒ.ඒ.එස  ුමාර මහත්ා 
        ඉදිරි දිනර්කදී එම කටතුත්ත් ඉවකර නෙන බව  ප්රකාශ කලහ. 

වා.නෙ 
 

 එක්සත් නර්ාවි සංවිධානන  ප්රධාන ඇල සුේෙ රිරීම සඳහා බැනකෝ ර්ේරර්ක් 
ලබා නෙන නලස එක්සත් නර්ාවිසංවිධාන සභාපෘි මය.එම් සුනිල් ධමයසිරි 
මහත්ා ඉල්ලා සිටින ලදී  

ඉංජිනේව  සහකාර වයි.ඒ.ඒ.එස  ුමාර මහත්ා 
අවශයත්ා වලට සානකක්ෂව සීටුත් ර්ේර ප්රමාණර්ක් පෘවින බවත් ක්රමානුූලලව එම                            

කටතුමා සිදුකර දීමට කටතුමා කරන බව ප්රකාශ කලහ. 

වා.නෙ 

 

4.නර්ෙවුම් සම්පෘාෙනර් සහ අනනුත් කටතුමා -  නර්ාවිජනනස වා නෙපෘාත්යනම්ේමාව 

04.1.නපෘානහාර සහනාධාරර් 

 නමම කේනන  නපෘානහාර ලබා දීනම් කටතුමා 1018/19 මහ කේනන  සිදු කල මකාරර්ටම 

සිදු නකනරන බවත් සහනාධාරර් සඳහා නර්ාවි මහමාේනේ මුෙල් ලබා දීම කඩිනටුේ සිදුකල තුමා බව 

ෙැනුවත් කනල්ර්. 

2019.04.06 වන දින අලුත් සහල් මංර්ලය පෘැවැත්නවන බවත් ඒ සඳහා නර්ාවි සංවිධාන මගිේ සහල් 

ලබා දීම හා සහනර්ෝර්ර් ලබා නෙන නලසත් ඉල්ලා සිටින ලදී.  

5.කතෂිකමය කටතුමා - කතෂිකමය උපෘනේශක - එච්.ඒ.එස  නහට්ටටිමරච්ි 

5.1 .  ී වර්ාව 
නමම කේනන  ී වර්ානේ අස වැේන සාායක මට්ටටමක පෘැවමාන බව නපෘේවා නෙන ලදී. 
367 ී වර්යන  අස වනු බලානපෘානරාත්මා මට්ටටමට වඩා අඩු මට්ටටමක පෘැවි අත්ර බී.ජී 310 ී රිනලෝ 
2ේ රිනලෝ 50 ක පෘමණ අස වැේනක් ලබානර්න ඇි බව නපෘේවා නෙන ලදී. 
 
5.2.කීඩෑ හානිර් 
 නමම කේනර් මාල කීඩෑ හානිර් වාත්යා වු බවත් ඉදිරිකේනන දී ෙ එම හානිර් වැලදීනම් ඉඩකඩ 
පෘවින බව නපෘේවා නෙන ලදී. 
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5.3. නස නා ෙළඹුවා 
නස නා ෙළඹුවා ළිගැබඳ ෙැනුවත් රිරීනම් වැඩසටහේ වලදී වයාපෘාර කාර්යාලර් හා  නර්ාවි සංවිධාන 
නිළධාරීේ ලබා දුේ සහනර්ෝර්ර් අර්ර් කරන බව ප්රකාශ කනල්ර්.නස නා ෙලඹුවානේ හානිර් නහ මානවේ 
අස වැේනට බලපෘෑමක් නනාවූබව ප්රකාශ කනල්ර්.  
5.4. වන ී ශාක 
පෘරාක්රම නර්ාවි සංවිධානන  පෘැිරී ඇි  වන ී ශාකර් ළිගැබඳව නර්ාවි සංවිධාන ෙැනුවත් කල බවත් 
කතෂිකමය නෙපෘාත්යනම්ේමාව මගිේ නපෘේවා දී ඇි ක්රිර්ා මාර්ය අනුව එර් මෙයනර් කර ර්ැමෙනම් 
හැරිර්ාව ඇි බවත් නපෘේවා නෙන ලදී. 
 
5.5 2019 නපෘර කේන තීරණ  
2019 ර්ල කේනර් අනේල් 20 ට නපෘර මරම්භ රිරීම සුදුසු නේ. අනේල් 5 දින වන විට වර්ාව ස ාාළිත් 
කල හැරිනම් වෂයා ජලනර්ේ වර්ාව නඩත්මා කල හැරි බව නපෘේවා නෙන ලදි. ජුලි මස නෙවන සිර්  
වන විට අස වනු නනලීම මරම්භ කල හැරි නම් ී ඉහල ටුලකට අනලවි කල හැරි බවත් නපෘේවා නෙන 
ලදි. 
. 
5.6 බීජ ී 
නුවරවැව වයාපෘාරර් මාල නර්ාවි මහමාේ ිනෙනනක් බීජ ී වර්ා කර ඇි බවත් නමවර ර්ල කේනර් 
සෙහා එම බීජ ී ලබා ර්ැමෙම සුදුසු බව නපෘේවානෙන ලදී. 
 

නර්ාවි මහත්ානේ නම නර්ාවි සංවිධානර් ී වර්යර්  අක්කර 
ප්රමාණර් 

නේ.ලක්ෂ මේ ජර්වැව නර්ාවි සංවිධානර් BG367 අක්කර 2 

ඊ.එම්.දිසානාර්ක ජර්වැව නර්ාවි සංවිධානර් BG367 අක්කර 2 
එල්.සී.ලිර්න මරච්ි ටු කඳු නර්ාවි සංවිධානර් BG367 අක්කර 2 

 
 
5.7 නර්ාවි සංවිධාන ර්ැටලු ඉදිරිපෘත් රිරීම 
 
විෂර් ර්ැටලුව හා ළිලිමාර වර්කීම 

කීඩෑ හානිර් නමම කේනර්  මාල කීඩෑ හානිර් පෘැවිම නිසා ුඹුව  වල 
ළිදුව  ගිනි ත්ැබීම කල තුමාෙ ර්ේන සාලිර් නර්ාවි සංවිධාන 
නල්කම් මය.එම්.ජර්වධයන මහත්ා විමසා සිටින ලදි. 
 කතෂිකමය උපෘනේශක  එච්.ඒ.එස  නහට්ටටිමරච්ි මහත්ා 

අස වනු නනලීනමේ පෘසු කීඩෑවේ අවු රශ ටුර්ට විනාශ වන බව සහ 
කීඩෑවේ නවනත් ස ාාන වලට සංක්රමනර් ීම නිසා ළිදුව  ගිනි 
ත්ැබීම අවශය නනාවන බව නපෘේවා නෙන ලදී. 

නර්ා.සං 

බීජ ී නව බීජ ී නප්රභ්ද ෙ හදුේවා දී ිනබනවාෙ ර්ේන ඩී 123 නර්ාවි 
සංවිධාන භාණ්ඩාර්ාරික ඒ.නක්.බී මුණසිංහ මහත්ා විමසා 
සිටින ලදී. 
කතෂිකමය උපෘනේශක  එච්.ඒ.එස  නහට්ටටිමරච්ි මහත්ා 

ෙැනට ඇි ී නප්රභ්ද ෙ ඉහල අස වැේනක් ලබා නෙන බවත් 
අස වැේනේ දුවයලත්ාවර්ක් ඇි වුවනහාත් නව ී නප්රභ්ද ෙ 
හඳුේවානෙන බව ප්රකාශ කනල්ර්. 

කතෂිකමය 
නෙපෘාත්යනම්ේමාව 

ී අනලවිර් සහල් ටුල අඩු ීමක් ෙක්නට නනාලැබුනෙ ී ටුල සීනෙර්ේ 
පෘහත් බැස ඇි බවත් නම් සඳහා රජර් මැදිහත්විර් තුමා බවත් 
විජර් නර්ාවි සංවිධාන සභාපෘි නේ.එම්.එස .බංඩාර මහත්ා 
නපෘේවානෙන ලදී.   
නේවාසික වයාපෘති කළමනාකව  
දිස ික් කතෂිකමය කටුවනේදී නම් ළිලිබඳව සාකච්ඡා කරන 
බව ප්රකාශ කලහ. 
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අෙහස  ෙැක්ීම - නේවාසික වයාපෘාර කළමනාකව  
 
2019 ර්ල නපෘර කේන සාකච්ඡාව 
 
නමම සාකච්ඡානවේ අනමාව ව නේවාසික වයාපෘාර කළමනාකාරමාමා අෙහස  ෙක්වටුේ නමවර ර්ල 
කේනර් මරම්භ රිරීම සඳහා දින නර්ාො ර්ැමෙම සිදු කරන ලදි. 
 
නර්ාවි සංවිධාන එකඟත්ාවර් හා නර්ෝජනා අනුව පෘහත් සඳහේ පෘරිදි 2019 ර්ල නපෘර කේන තීරණ ර්නු 
ලැබුණි.  
 
 

2019 ර්ල කේනර් - නපෘර වර්ා ස්ස ී නම් නර්ෝජිත් වර්ා කාලසටහන 
නුවරවැව මහා වාරිමාර්ය වයාපෘාරර් 

 
අනු 
අංකර් 

කාරණර්               නුවරවැව අේත්වයැේ 
පුලිර්ේුලම/නකෝපෘාුලම/
පෘානිර්ේකඩවල 

ඉහල පෘහල 

01 වර්ාරිරීමට අනකක්ෂිත් 
නබෝර් වර්යර් 

ී සහ අිනයක නබෝර් වි 

02 වර්ාරිරීමට නර්ෝජිත් බිම් 
ප්රමාණර් 

වි අක්කර 2400     අිනයක නබෝර් අක්කර 200 

03 වර්ාරිරීමට අනකක්ෂිත් 
නබෝර්න  වර්ස  සීමාව 

මාස 3 1/2 

04 ඇලනේලි සුේෙ රිරීනම් 
අවසේ දිනර් 

2019.04.17 2019.04.10 2019.03.26 

05 ජලර් නිුත් රිරීනම් 
මරම්භක දිනර් 

2019.04.22 2019.04.15 2019.04.01 

06 ර්ාර්ට ර්ේනරෝපෘකරණ 
ඇමාලත්කල තුමා දිනර් 

2019.04.22 2019.04.15 2019.04.01 

07 ර්ානර්ේ ර්ේනරෝපෘකරණ 
ඉවත්කල තුමා දිනර් 

2019.05.12 2019.05.05 2019.04.21 

08 වපුරා නහෝ පෘැල සිවවා 
අවසේ කල තුමා දිනර් 

2019.05.12 2019.05.05 2019.04.21 

09 වර්ා රක්ෂණර් අවසේ කල 
තුමා දිනර් 

2019.05.12 2019.05.05 2019.04.21 

10 මුර ජලර් නිුත් රිරීම 
මරම්භ කරන දිනර් 

2019.05.15 2019.05.08 2019.05.24 

11 ජලර් නිුත් රිරිම අවසේ  
කරන දිනර් 

2019.08.12 2019.08.04 2019.08.19 

12 අස වනු නනලා අවසේ කල 
තුමා දිනර් 

2019.09.10 2019.09.05 2019.08.19 

13 වර්ාපෘාළු ෙැනුම්දීනම් 
අවසේ දිනර් 

2019.09.10 2019.09.05 2019.09.19 

14 නඩත්මා අරමුෙල 
අක්කරර්ට 

අක්කරර්ට 800 /= 

15 වාරි පෘේධිර්ට හානි 
රිරීනම් ෙඩර් 

වාරිමාර්ය නෙපෘාත්යනම්ේමානේ හානි ත්ක්නස ව ව අනුව නර්ාවි සංවිධානර් 
විසිේ අර් රිරිම 

16 ළිදුව  ගිනි ත්ැබීනම් ෙඩර් 
අක්කර 01 

අක්කරර්ක මාමෙකර ඇි විට ව . 5000.00 
නර්ාඩර්සා ඇිවිට ව .3000.00 

17 නපෘර කේන ස්ස ීම් තීරණ 
නර්ෝජනා ස ීර රිරීම 

නර්ෝජනා  රිරීම - පෘරාක්රම නර්ාවි සංවිධාන නල්කම් පී.බී අධිකාරි මහත්ා 
ස ීර රිරීම - විජර් නර්ාවි සංවිධාන නල්කම් එම්.ඒ ීරසිරි මහත්ා 
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අනමාව ව නේවාසික වයාපෘාර කළමනාකාරමාමානේ ස මාි කාානවේ පෘසු ස්ස ීනම් කටතුමා අවසේ 
විර්. 
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ටී.එම්.පී.නත්ේනනකෝේ 
නේවාසික වයාපෘාර කලමණාකව  
නුවරවැව වයාපෘාරර් 
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 01.අධයක්ෂ, වාරිමාර්ය කළමනාකරණ අංශර් - නකාළෙ කා/ෙැ/ළි 
 02.දිස ික් නල්කම් - අනුරාධපුරර් කා/ෙැ/ළි 
 03.කලාපෘ වාරිමාර්ය අධයක්ෂක - අ/පුර කා/ෙැ/ළි 

   04.ප්රානේය ර් නල්කම් - නැ.නු.පෘ / ම.නු.පෘ. කා/ෙැ/ළි 
 05.සහකාර කතෂිකමය අධයක්ෂ (අේත්ය පෘළාත්) අ/පුර 


