රජෙය් සාමාන ලිපිකාර ෙසේවෙය් / සරප්
සරප් ෙසේවෙය් / ෙපොත් තබන්නා ෙසේවෙය් / ගබඩා
භාර්කාර ෙසේවෙය් / යතුරු ෙල්ඛන ෙසේවෙය් II “අ” ඛණ්ඩෙය් නිලධාරීන් I වැනි පන්තියට
උසස් කිරීෙම් විභාගය 2002
200
ගිණුම් කම
කම
පශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න

පැය 01 යි මිනිත්තු 30 යි.

පශ්න සහ පිළිතුරු
.
01. (අ) කාර්ය මණ්ඩල උපෙල්ඛනය යනු කුමක්ද?
කුමක්ද?
( ලකුණූ 05 යි )
වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තු වල ඇතුලත් කරනුෙය් අමාත ාංශවල ෙල්ඛම් වරුන්ෙග් අතිෙර්ක
ෙල්කම් වරුන්ෙග්, ෙ◌ජ ෂ්ඪ සහකාර ෙල්ඛම් වරුන්ෙග් සහ සහකාර ෙල්ඛම් වරුන්ෙග්
තනතුරු පිළිබද විස්තර සහ ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙව් නම් ෙදපාර්ත ෙම්න්තු පධානීන්ෙග්
අතිෙරක ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්, නිෙයෝජ

ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්ෙග් සහ

සහකාර ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්ෙග් තනතුරු පිලිබද විස්තර පමණක් අෙනකුත්
නිලධාරීන්ෙග් විස්තර ඇතුලත්කිරීම සදහා ෙවනමම පලකරනු ලබන ෙල්ඛන කාර්යය
මණ්ඩල උපෙල්ඛනය යනුෙවන් හදුන්වනු ලැෙබ්.ෙමම කාර්ය මණ්ඩල උපෙල්ඛනයට
පහත සදහන් විස්තර ඇතුලත් විය යුතුය.
() නිලධාරී කණ්ඩායම සහ තනතුරු
() වැටුප් පරිමාණය
() කලින් වසර අවසානෙය්දී ස්ථිර/ තාවකාලික ෙහෝ අනියම් නිලධාරීන්ෙග් නියම
සංඛ ාව සහ වර්ෂය තුළ ෙගවන ලද සම්පූර්ණ වැටුප
() පවත්නා වර්ෂය සදහා ස්ථිර/ තාවකාලික ෙහෝ අනියම් නිලධාරීන්ෙග් ඇස්තෙම්න්තුගත
සංඛ ාව හා වැටුප
() ඉදිරි වර්ෂය සදහා ස්ථිර/ තාවකාලික ෙහෝ අනියම් නිලධාරීන්ෙග් ඇස්තෙම්න්තුගත
සංඛ ාව හා වැටුප

(ආ) ෙසේවක සංඛ ාව
ාව ණ්ඩායම් ගත්කිරීෙම්දී තනතුරු ෙකොටස් කීයකට වාර්ග
කරනවාදැයි සඳහන් කරමින් ඒ ඒ කාණ්ඩයට
කාණ්ඩයට අයත් තනතුරු ෙමොනවාදැයි විස්තර
කරන්න.
කරන්න.
( ලකුණු 20 යි )
ෙසේවක සංඛ ාව කණ්ඩායම් ගත කිරීෙම්දී තනතුරු ෙකොටස් 03 කට වර්ග කර ඇත

() ‘බී’ කණ්ඩායම - මාණ්ඩලික නිලධාරීන්
() ‘සී’ කණ්ඩායම - යටත් නිලධාරීන්
() ‘ඩී’ කණ්ඩායම - කණිෂ්ඪ ෙශේණිවල නිලධාරීන්
මාණ්ඩලික
මාණ්ඩලික නිලධාරීන්
වාර්ෂික ආරම්භක වැටුප රු.74,160/= හා ඊට වැඩි වැටුප් ලබන නිලධාරීන් මාණ්ඩලික
නිලධාරීන් වශෙයන් හැදින්ෙව්. ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් විද ාත්මක ෙසේවෙය්,
ගණකාධිකාරී ෙසේවෙය්, අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරීන්, ෛවද ෙසේවෙය්
නිලධාරීන් උදාහරණ වශෙයන් ෙපන්වා දිය හැක
යටත් නිලධාරීන්
රු. 74,160/= ට අඩු හා රු.47,880/= හා ඊට වැඩි ආරම්භක වැටුපක් හිමි තනතුරු
යටත් නිලධාරීන් වශෙයන් හැදින්විය හැක. ලිපිකරු, යතුරු ෙල්ඛක, ලඝු ෙල්ඛක, සරප්,
ගබඩා භාරකාර තනතුරු උදාහරණ වශෙයන් දැක්විය හැකිය.
කණිෂ්ඪ ෙශේණිවල
ණිවල නිලධාරීන්
රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 2/97 (III) අනුව වර්ෂයකට රු.47,879/= හා ඊට
අඩු ස්ථාවර ෙහෝ ආරම්භක වැටුප් පියවරක් ඇති ෙසේවකයින් ෙම්ගණයට
අයත් ෙව්. කා.කා.ස. කාර්කාල කම්කරු, පණිවුඩ කරු, උදාහරණ වශෙයන් ද.
දැක්විය හැක.

02. (අ) ඒකාබද්ධ අරමඅදල යනු කුමක්ද
කුමක්ද?
මක්ද?
( ලකුණු 06 යි )
(ආ) වැරදීමකින් අයවිය යුතු මුදලකට වැඩිෙයන් රජෙය් ආදායම බැර කර ඇති
මුදලක් ආපසු ෙගවිය හැකිද?
හැකිද? එෙසේ ෙගවිය හැකි නමු එය ෙගවීෙම්දී අනුගමනය
කළ යුතු කියා
කියා පටිපාටිය හා බලය දිය යුත්ෙත් කවුරුන්දැයි විස්තර කරන්න.
කරන්න.
( ලකුණු 13 යි )
01. ෙවනත් නිෂ්චිත අරමුදල් සදහා ෙවනම අරමුදල් වශෙයන් ෙවන්කර ෙනොමැත්තා වූ
ජනරජය සතු සියළුම මුදල්වලින් ඒකාබද්ධ අරමුදල සමන්විත ෙවයි
විවිධ ෙදපාර්ත ෙම්න්තු සතු මුදල්ද (බැංකු ගිණුම් වල තිෙබන මුදල්) ද ඇතුළුවද

කවුන් ඒජන්ත වරුන් හා ජනරජෙය් ෙවනත් අනුමත විෙද්ශීය නිෙයෝජිත වරුන් ෙවත
ඇති ජනරජය සතු අරමුදල්ද ෙමම ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඇතුලත්වන අතර ආෙයෝජනද
එයට ඇතුලත් වන්ෙන්ය .
(v) ආණුඩුෙව් පාලන ෙරගුලාසි හා මුදල් ෙරගුලාසි ද කලින් කල භාණ්ඩාගාරෙයන්
නිකුත් ෙකෙරන ෙවනත් අතිෙර්ක නියමයන් ද පිළිපදිනු ලැෙබ්දැයි ෙසොයා බැලීම
(vi) නාස්තිය නිකරුෙන් ෙකෙරන වියදම් හා පමණ ඉක්මවා ෙකෙරන වියදම් යන ෙම්වා
වැලැක්වීම සඳහා ෙමන්ම අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා ද අනුගමනය ෙකෙරන
අභ න්තර පාලන කමයක් තිෙබ් ද යන්න ෙසොයා බැලීම හා එහි කියාකාරිත්වය ෙසොයා
බැලීම
(vii) ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගණන් තැබීෙම් කාර්ය පරිපාටිය ද, මුදල් ෙයදවීමට සිදුවිය හැකි
කිසියම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක කටයුතු ද පරික්ෂා කිරීම හා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙද්පල හා
වත්කම් ආරක්ෂා සහිතව පැවතිෙය් ද යන්න ෙසොයා බැලීම.
(viii) අවශ අවස්ථා වලදී විෙශේෂ විමර්ශන පැවැත්වීම

03. (අ) “ අභ න්තර විගණනෙය් ස්වාධීනත්වය “ යන්ෙනන් ඔබ අදහස් කරන්ෙන්
කුමක්ද?
කුමක්ද?
( ලකුණු 05 යි )

(ආ) අභ න්තර විගණන ඒකකවල කාර්යයන් සහ ඒවාෙය් විෂය සීමාව
ෙමොනවාදැයි විස්තර කරන්න.
කරන්න.
( ලකුණු 20 යි )
04. (අ) ෙචක්පතක් අවලංගු කර ඒ ෙවනුවට අලුත් ෙචක්පතක් නිකුත් කිරීෙම්දී හා
නැතිවූ ෙචක්පතක් ෙවනුවට අළුත් ෙචක්පතක් නිකුත් කිරීෙමදී අනුගමනය කරනු
ලබන කියාපිළිෙවළ
කියාපිළිෙවළ විස්තර කරන්න
කරන්න.
( ලකුණු 06 යි )
ෙමම කියා දාමය හැදින්ෙවනුෙය් හිලව් ෙචක්පත් නිකුත්කිරීමක් යනුෙවනි. ෙචක් පත්
අවලංගු ෙකෙරනුෙය් එය ඉරී ඇති අවස්ථාවක පළුදු වී ඇති අවස්ථාවක ෙහෝ නැතිවූ
අවස්ථාවකදීය. ෙමවැනි අවස්ථාවකදී පහත සඳහන් වැඩ පිළිෙවල අනුගමනය කළ යුතුය.

(1)

ෙචක්පත සඳහා ෙගවීම් කර තිෙබ් දැයි පෙව්ශෙමන් පරික්ෂා කර බැලිය
යුතුය.

(2)

ෙචක්පත මනා ෙලස රතු තීන්ෙතන් අවලංගු කල යු.◌ුය

(3)

එම ෙචක්පත උප පතිකාවට මනා ෙලස අමුණා තැබිය යුතුය

(4)

නැති වූ ෙචක්පත් ෙවනුෙවන් අළුත් ෙචක්පතක් නිකුත් කරන්ෙන් නම් ඉහත
සඳහන් වැඩ පිළිෙවලට අමතරව ආදායකයාෙගන් හානි රක්ෂණ
බැඳුම්කරයක් අත්සන් කරවා ගත යුතුය.

(ආ) ඉහත (අ) හි සඳහන් අවලංගු කිරීම නිසා අළුත් ෙචක්පතක් නිකුත් කරණ
අවස්ථාෙව් ගිණුම් ෙපොත් වල තබන සටහන් ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
( ලකුණු 06 යි )
(1)

මුල් ෙචක්පෙතහිද, මුලු උප පතිකාෙවහි ද අළුත් උප පතිකාෙවහි ද,
සුදුසු හරස් ෙයොමුවක් තබා ගත යුතුය.

(2)

මුදල් ෙපොෙත් රතු තීන්ෙතන් සටහන් කළ යුතුය. මුදලු තීරුෙව් මුදල සටහන්
කරනු ෙනොලැෙබ්

(3)

අවසාන වශෙයන් සකස් කරන ලද බැංකු සැසඳුම් පකාශනෙයහි ද සටහන් කළ

යුතුය

(ඇ) බැංකුෙවන් ෙචක්පත් අගරු කරණු ලැබූවෙහොත් අනුගමනය කරණු ලබන
කියා
කියා පිළිෙවත විස්තර කරන්න.
කරන්න.
( ලකුණු 13 යි )
(1) එම ෙචක් පත ආරක්ෂා කර තබා ගත යුතුය
(2) එම ෙචක් පත ෙවනුෙවන් ඉටු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්වන වැඩක්, ෙසේවයක් ෙහෝ
සැපයීමක් නවතාලීමට හැකි වන පරිදි ෙචක්පත අගරු කරන ලද බව එකතු කරන
නිලධාරියාට හා එම ගණුෙදනුව හා සම්බන්ධතාවයක් ඇති ෙවනත් නිලධාරීන්ට දන්වනු
ලැෙබ්.
(3) ෙචක්පෙත් අණකරුෙග් නිදහසට කරුණු ලබා ගත යුතුය
(4) අණකරුවිසින් නිදහසට කියා ඇති කරුණුත් ඉදිරිපත් කරමින් එම කාරණය මහා
භාණ්ඩාගාරෙය් රාජ ගිණුම් අධ ක්ෂක ජනරාල් ෙවත වාර්තා කළ යුතුය

(5) භාණ්ඩාගාරෙයන් ඒ පිළිබඳ තීරණයක් ලැෙබන ෙතක් මතුවට කිසිම ෙචක් පතක් එම
අණ කරුෙගන් භාර ෙනොගැනීමට වග බලා ගත යුතුය
(6) ඒ මුදල සල්ලි වලින්ම ෙගවන ෙලස අණකරුට නියම කළ යුතුය
(7) මුදල් ෙරගුලාසිවල නියමිත ගණන් තැබීෙම් කාර්ය පරිපාටිය අනුගමනය කළ යුතුය.

05. (අ) රජය සෑම විටම විවෘත්ත ෙටන්ඩර් පරිපාටිය අනූව භාණ්ඩ හා ෙසේවා සපයා
ගනී.
ගනී. ෙමෙසේ ෙටන්ඩර් කියා
කියා පටිපාටිය
පටිපාටිය අනුගමනය කිරීෙමන් තහවුරු කර ගැනීමට
ලබා ෙපොෙරොත්තු වන කරුණු ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
( ලකුණු 10 යි )
මුදල් ෙරගුලාසිවලින් මීට ෙවනස් අයුරකින් නියම ෙකොට ඇති අවස්ථාවන් හිදී හැර අන්
හැම විටකදීම වැඩක් ෙහෝ ෙසේවාවක් කරවා ගැනීමට අවශ වූ විට ද, භාණ්ඩ ලබාගැනීෙම්
දී ද, එය ෙටන්ඩර් කාර්ය පරිපාටිය මගින් හැකි තරම් දුරට, මහජන තරඟයට ඉදිරිපත් කළ
යුතුය. රජයට වාසි සහගත අයුරකින් වැඩ හා ෙසේවා කරවා ගැනීමට ද, භාණ්ඩ
ලබාගැනීමට ද, ෙම් මගින් කරවා ගත හැක. එවිට වංචා දූෂණ හා අකමිකතා ෙබොෙහෝ
දුරට අඩු කරගත හැක. මහජන මුදල් නාස්තිවීම ෙම් මගින් ඇහිෙර්.

(ආ) ජල විදුලි බලාගාර ආශිත
ආශිත ජල ධාරිතාව පහත වැටී ඇති ෙහයින් වරින් වර
විදුලිය කපා හැරීමට රජය තීරණය කර ඇත.
ඇත. එම තත්ත්වය සලකා බලා
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
පධානියා විසින් වහාම විදුලි ජනක යන්තයක්
තයක් සපයන ෙලස
දන්වා ඇත.
ඇත. ෙම් සඳහා ඔෙබ් පුධානියා විසින් ෙටන්ඩර් ලියකියවිලි සකස් කරන
ෙලස ඔබට දන්වා ඇත.
ඇත. ඔබ විසින් සකස් කරනු ලබන ලියකියවිලි ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
( ලකුණු 10 යි )
(a) ෙටන්ඩර් දැන්වීම
(b)

ෙටන්ඩර් ෙකොන්ෙද්සි

(c)

ෙටන්ඩර් ෙපෝරමය

(d)

ෙටන්ඩර් පිළිබඳ ෙදපාර්තෙම්න්තු ඇස්තෙම්න්තු

(e)

ආපසු ෙගවන හා ආපසු ෙනොෙගවන තැන්පත් මුදල

(f)

ෙටන්ඩර් පත භාරගන්නා අවසාන දිනය හා ෙව්ලාව

(g)

ෙටන්ඩර් විවෘත කරන ෙව්ලාව

(h)

පුවත්පත් දැන්වීම්

(ඇ) ඒ සඳහා අවශ මුදල රු 350,000/=
350,000/= ක් නම්,
නම්, පහත සඳහන් පතිපාදන
පතිපාදන ෙයොදා
මිලදී ගැනීම් කළ හැකිදායි සඳහන් කරන්න.
කරන්න.
300300-5-1-1302 යනුත සූත සවිකිරීෙම් උපකරණ
300300-5-1-2103
2103 යන්ත

රු 200,
200,000/=
000/=
රු 300,
300,000/=
000/=
( ලකුණු 05 යි)
යි)

ශීර්ෂ 300-5-1-1302 හා ශීර්ෂ 300-5-1-2103 පාග්ධන ෙහවත් මූලධන භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම
සඳහා වැය විෂය සංෙක්තාංක යටෙත් පතිපාදන කර ඇති මුදල් බව ෙපෙන්. විදුලි ජනක
යන්තය ද මූලධන වියදමකි. එබැවින් මු.ෙර. 66 යටෙත් ෙමම මුදල් මාරු කරෙගන විදුලි
ජනක යන්තය මිලදී ගත හැක.ෙමය වීරෙමොං කියා මාර්ගය අනුව එක් මූල ධන
විෂයාංකයකින් ෙවනත් මූල ධන විෂයාංකයකට මුදල් මාරු කර ගැනීමකි. ෙම් සඳහා
භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

06. ෙකටි සටහන් ලියන්න.
ලියන්න.
I.

විසර්ජන ගිණුම
සෑම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකු විසින්ම තම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙවන්කර ඇති
මුදල් පිළිබඳව ඒ ඒ වර්ෂය අවසානෙය්දී විසර්ජන ගිණුමක් සකස් කළ යුතුය. පහත
විස්තර ෙමම ගිණුෙමහි ඇතුලත් කළ යුතුය.
() වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තු මගන්, පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු මගින් හා වීරෙමොං කියා
පරිපාටිය යටෙත් ෙවන් කරනු ලැබ ඇති මුදලු පමාණය
() මුදලු වර්ෂය තුළ ඇත්ත වශෙයන්ම දරා ඇති වියදම
() ෙවන් කර ඇති මුදලු ඉතිරියක් තිෙබ්ද ? නැතෙහොත් සීමාව ඉක්මවා වියදම් කර තිබී
ද යන්න හා ඊට ෙහේතු?
එෙසේම වර්ෂය තුල සිදුවී ඇති මුදල් බඩු භාහිරාදිය නැතිවීම පිළිබඳ පකාශයක් ද ෙමම
ගිණුමට ඇමිණිය යුතුය. එම වර්ෂය තුල නැතිවූ වවුචර පිළිබඳ පකාශයක් ද අමුණා
තිබිය යුතුය.ඊට අමතරව වගකීම් ද ඇතුලත් කළ යුතුය.

(II)සුළු
සුළු මුදල් අගිමය
අගිමය
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සුළු වියදම් දැරීම සඳහා ෙමම අතුරු අගිමය භාවිතා කරනු ලැෙබ්.
ෙමය සාමාන ෙයන් රු. 5,000/- ට ෙනොවැඩි විය යුතුය.
මාණ්ඩලික නිලධාරිෙයකු යටෙත් වැඩ කරන යම් නිලධාරිෙයකුට සුළු මුදල් අතුරු
අගිමයක් පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියකු විසින් ස්වකීය අභිමතය පරිදි අනුමත කළ
හැකිය. සුළු මුදල් අතුරු අගිමයක් භාරව කියා කරන නිලධාරියකු විසින් ඇප තැබිය
යුතුය. සුළු මුදල් අතුරු අගිමෙයන් කරන ෙගවීමක් රු. 500/- ට වැඩි ෙනොවිය යුතුය.
(iii)විගණන
විගණන විමසුම් ෙල්ඛනය
ෙමය පවත්වාෙගන යා යුතුෙත් විගණකාධිපති විසින් නගනු ලබන ගණන් පරික්ෂණ
විමසුම් වලට වහාම පිළිතුරු යැවීම සහතික වනු පිණිසය. විමසුම් දිනය විමසුම් අංකය
හා විමසුෙම් ස්වභාවය ෙමම ෙල්ඛනෙය◌් වම් පෙසහිද පිළිතුරු යැවූ දිනය පිළිතුෙර්
අංකය හා පිළිතුෙර් ස්වභාවය දකුණු පෙසහි ද ඇතුලත් කල යුතුය.ෙමම ෙල්ඛනය
ෙතමසකට වරක් අමාත ංශ ෙල්කම් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
(iv)ෙපොෙතන්
ෙපොෙතන් අස් කිරීෙම් නිෙයෝගය
ෙපොත්වලින් අස්කිරීෙම් නිෙයෝගය යනු කිසියම් වාර්තා ෙපොතකින් සටහනක් කපා
දැමීමය. ෙමය අවශ වනුෙය් නැතිවීම් වලදී පමණි. ෙමම නිෙයෝගය ෙදනු ලබන්ෙන්
(අධිභාර ආරක්ෂණ ඇප යනාදිය වැනි) සියළුම මාර්ගවලින් අයකරගත යුතු මුදල්
පමාණයන් තීරණය කිරීම ද ඇතුළුව සියලුම පාරම්භක කටයුතු නිම කරනු ලැබුවාට
පසුවය.
හානියක් අය කරගත හැකි උපරිම අගයක්, ආපසු අය කර ගැනීමට කරන ලද මුදලක්
අතර යම් ෙවනසක් ඇෙතොත් ඒ ෙවනස් ෙපොෙතන් අස්කර දැමීමට ද, ෙම්
නිෙයෝගෙයන් බලය ලැෙබ්. ආණ්ඩුව හාණිය භාරගත් බව ද, එෙහයින් ඉන්ෙවන්ටරි
ෙපොත්, ෙතොග ෙල්ඛන යනාදිෙය් ලියා ඇති ඇති අදාල සටහන් කපා දැමිය හැකි බව ද,
ඒ හානිය නිසා ගිණුම් වල හර වශෙයන් දක්වා ඇති ගණන් අස්කර දැමිය හැකි බව ද
එයින් අදහස් ෙකෙර්.
(v)ප
පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියා

ලැබීම්

හා

ෙගවීම්

සියල්ලක්ම

ගැන

පාර්ලිෙම්න්තුවට

ගණන්

ෙපන්වීම

අමාත වරයාෙග් යුතුකමය. තමා ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුෙව් අරමුදල් එකතු කිරීමත්,
වියදම් කිරීමත්, සඳහා ඔහු විසින් නිලධාරීන් පත් කිරීම අවශ ෙව්. එෙහයින් මුදල්
අමාත වරයා විසින් එක් එක් අමාතංශෙය් ෙල්කම්වරයා ඒ ඒ අමාතංශෙය් පධාන
ගණන් දීෙම් නිලධාරියා හැටියට පත් ෙකොට, භාණ්ඩාගාරෙය් විධානයන්ට යටත්ව
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල මුදල් කටයුතු පාලනය කිරීෙම් වගකීම පධාන ගණන් දීෙම්
නිලධාරියාට පවරනු ලැෙබ්.
ෙම් වැඩපිළිෙවල නිසා, ආණ්ඩුෙව් මුදල් කටයුතු පිළිබඳ සාමාන පාලනය
භ◌ාණ්ඩාගාරය ෙකෙරහිම පවතින අතර, තම අමාත වරයා භාරෙය් පවත්නා
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල මුදල් කටයුතු පාලනය කිරීම සම්බන්ධව, ව වස්ථානුකූලව තමා
ෙකෙරහි පැවරී ඇති වගකීම ඉටුකිරීමට පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරීයාට පුළුවන

