
5අ ද (03දා) ල�ෝක වනජීවී දිනයයි. 
එකී දිනය සමරන අද දිනලේ අප 
ලේ කියනන යන කතාව එතරේ 

සුබදායී එකක් ලනාලේ. වනජීවී සහ වන 
සංරක්්ෂණ ලදපාරතලේනතු යටලේ පා�නය 
වන වනානතරව�ට ගවයන ඇතුළු කිරීම 
සඳහා ලයෝජනාවක් ඉකුේ ලපබරවාරි මස 
24 වැනිදා පාරලිලේනතුලේදී කතා බහට 
�ක් විය. කිරි නිෂපාදනය වැඩි කිරීම 
අරමුණු කරලගන වනානතර තුළට ගවයන 
ඇතුළු කිරීමට තිලබන නීතිමය බාධා ඉවේ 
කිරීම ලමම ලයෝජනාලේ මූලික අරමුණ 
විය. වනජීවී හා වන සංරක්්ෂණ කැබිනට් 
ඇමැති ධුරය ලහාබවන සී.බී. රේනායක 
විසින ලමම ලයෝජනාව පිළිලගන ඇත. 
ලමම ලයෝජනාව අද ලවද්දී පරිසරලේදීන 
අතර මහේ ආනලදෝ�නයකට තුඩු දී 
තිලබන මාතෘකාවක් බවට පේව ඇත. ඊට 
ලේතුව වී ඇේලේ අභයභූමි තුළට ගවයන 
ඇතුළු කිරීමට ඉඩ �බාදීම නිසා ඇතිවන 
පාරිසරික ගැටලුව සුළු පටු ලනාවන බැවිනි. 
එය ලමරට සංචාරක කරමානතලේ කඩා 
වැටීමකටද තදින බ�පාන කාරණයක් බව 
පරිසරලේදීහු පවසති.

ලපාල�ානනරුව, ජ� ගැලුේ නිේන 
ජාතික වලනෝද්ානයට ගවයන ඇතුළු 
කිරීමට අවසරය �බාලදන ල�ස ඉල�ා 
වනජීවී රාජ්ය ඇමැති විම�වීර දිසානායක 
වනජීවී නි�ධාරීන සමග ඉකුේ 2020 වසලර 
ලනාවැේබර මස අගදී ගැටුේ තේේවයක්ද 
ඇතිකර ගේලේය. ලමහිදී ඇමැතිවරයා 
වනජීවී සංරක්්ෂණ ලදපාරතලේනතුලේ 
අඩවි ආරක්්ෂකවරුන ලදලදනකුට බැණ 
වැදුණු අතර, ලේ නිසා වනජීවී නි�ධාරීන 
ලදලදනාට ස්ාන මාරු �බාදීමට පවා රාජ්ය 
ඇමැතිවරයා කටයුතු කලේය.

ලකලස ලවතේ, අභයභූමි ක�ාපව�ට 
ගවයන ඇතුළු කිරීම යළි කරළියට 
පැමිණ තිලේ. වනජීවී හා වන සංරක්්ෂණ 
අමාත්ාංශය විසින ඉදිරි දිනව�දී 
වනානතරව�ට ගවයන ඇතුළු කළ හැකි 
පරිදි වන සේේව හා වෘක්්ෂ�තා ආඥා 
පනතද සංලශෝධනය කිරීමට නියමිත බව 
එම අමාත්ාංශලේ ආරංචි මාරග සඳහන 
කරයි.

වනානතර තුළට ගවයන ඇතුළු කිරීම 
නිසා වනානතර පද්ධතියට සිදුවන හානි 
තේේවයන හඳුනාලගන වන සංරක්්ෂණ 
ආඥා පනත මගින රක්ෂිත වනානතර තුළට 
ගවයන ඇතුළු කිරීම තහනේ කරනු �ැබුලේ 
1907 වසලර සිටය. වනසේව හා වෘක්්ෂ�තා 
ආඥා පනතට අනුවද රක්ෂිත තුළට ගවයන 
ඇතුළු කිරීම තහනේය. එල�ස ගවයන 
ඇතුළු කළලහාේ රුපියල �ක්්ෂ ලදකක් 
දක්වා දඩයක් නියම කළ හැකිය. ලමල�සින 
නීති සකසා ඇේලේ ගවයන වනානතර 
තුළට ඇතුළු කිරීම නිසා ඇතිවන පාරිසරික 
සහ සාමාජීය බ�පෑේ පිළිබඳව මනාව 
අධ්යයනය කිරීලමන අනතුරුවය.

වනසංරක්්ෂණ ආඥා පනලේ 6 (2) (ඈ) 
වගනතිය යටලේ සංරක්ෂිත වනයකට 
ගවයනට අයුතු ල�ස ඇතුළුවීමට ඉඩ ලදන 
ලහෝ තණලකාළ ලහෝ ලවනයේ පැළෑටියක් 
කපන නැතලහාේ එම තණලකාළ ලහෝ 
පැළෑටි ගවයනට කෑමට �බා දීම තහනේ 
ක්රියාවක් ල�ස සඳහන කර තිලේ. එම 
පනලේ 7 (1) (ආ) වගනතියට අනුව 
රක්ෂිත වනයකට ගවයින ඇතුළු කිරීම සහ 
උක්ත සඳහන කටයුතු තහනේ ක්රියා ල�ස 
සඳහන කර ඇත. තවද, වනසංරක්්ෂණ 
ආඥා පනලේ 20 (1) (ඉ) වගනතිය යටලේ 
සංරක්ෂිත වනානතර ලහෝ රක්ෂිත වනානතර 
ලහෝ ගේබද වනයක ලහෝ ලවනේ වනයක 
ගවයනට තෘණ කැවීමට තහනේ ක්රියාවක් 
ල�ස සඳහන කර ඇත.

වනසංරක්්ෂණ ආඥා පනලේ 8 වැනි 
පරිචලඡේදලේ ගව අයා�ය පිළිබඳව 
විලේ්ෂලයන සඳහනකර තිලේ. වනානතර 
තුළට අනවසරලයන ගවයන ඇතුළු කිරීමට 
එලරහිව ගත යුතු ක්රියාමාරග එහි සඳහන 
කර ඇත. ඒ අනුව පැහැදිලි වනලන වන 
සංරක්්ෂණ ආඥාපනත මගින වනානතරව�ට 
ගවයන ඇතුළු කිරීම සහ තෘණ කැවීම 
පා�නය කිරීම සඳහා දැඩි නීතිමය ප්රතිපාදන 
ස�සා තිලබන බවය.

ලමරට තුළ එළ ගවයන සහ මී ගවයන 
මිලියන එකයි දශම හතරක් (1.4) ක් පමණ 
සිටී. ලමම ගවයනලගන මිලියනයකට 
වැඩි ප්රමාණයකින �ැලබන කිරි අසවැනන 
ඉතාමේ අඩුය. ඇතැේ එළ ගවයකුලගන 
දිනකට �බා ගනනා කිරි ප්රමාණය ලීටර 
ලදකකටේ වඩා අඩුය. ලමරට තුළ කිරි 
නිෂපාදනය වැඩි කළ හැකි වනලන ගවයන 
වනානතරව�ට ඇතුළු කිරීලමන ලනාව 
උසස තේේවලේ කිරි ලදනුන ඇති කිරීම 
මගිනි. ලේ සඳහා තේේවලයන උසස තෘණ 
වරග වගා කළ යුතුය.

වනානතර තුළට ගවයන ඇතුළු කළ 
පසුව තෘණ උ�ා කෑලේදී සවභාවිකව 
වරධනය වන පැළ වරග ගවයනට පෑගී ඒවා 
විනාශයට �ක්වන අතර, ලමම තේේවය 
වනානතරව� ජජව විවිධේවයටද බ�පෑේ 
එල� කරනලනය. ලමම තේේවය සමග 
වනානතර ඉඩේ මුඩුබිේ බවට පේවන අතර, 
වසර 2030 වනවිටදී ලමරට වන ගහනය 
සියයට 30 ක් දක්වා වැඩිකර ගැනීලේ 
ඉ�ක්කයන සපුරා ගැනීමටද ලනාහැකි වනු 
ඇත.

ලමල�ස ගවයන විසින ආක්රමණශීලී ශාක 
ආහාරයට ලනාගනනා අතර, වනානතර තුළ 
තිලබන සුවිලේෂී ශාක පමණක් ආහාරයට 
ගනී. ලේ නිසා වනානතර තුළ ආක්රමණශීලී 
ශාක ව්ාප්තිය වැඩිලේ. ගවයන විසින 
තෘණ පමණක් ලනාව වනානතරව� තිලබන 
ගසව� ශාක පත්රද ආහාරයට ගැනීම නිසා 
අලියා, වඳුරා, ලගෝනා, මුවා ආදී සතුනට 
ආහාර ලනාමැතිවීලේ තේේවයක් උද්ගත 
ලේ. ලේ නිසා වනානතරව� සිටින සතුන 
ආහාර ලසායා ගේ වැදීමට පැමිණිය හැකිය. 
කෘෂි ඉඩේව�ට වනසතුන හානි කිරීම නිසා 
වන සතුන සහ මිනිසුන අතර නිරතුරු 
ගැටුේ තේේවයන ඇතිලේ.

එලමනම, වනසතුන තුළ තිලබන විවිධ 
ල�ඩ ලරෝග මිනිසුනට ඇතිවීලේ හැකියාවද 
වරධනය ලේ. ගවයන වනානතරව�ට 
ඇතුළු කළ පසුව වන සතුනලගේ ල�ඩ 
ලරෝග ගවයනට ඇතුළු වන අතර, 
ගවයාලගන එම ලරෝග මිනිසාටේ, 
ගවයනලගේ ල�ඩ ලරෝග වනසතුනටේ 
ව්ාප්ත ලේ.

වනානතර තුළ ලවලසන සතුනලගේ 
ප්රලයෝජනය සඳහා වැේ සකස කර තිලබන 
අතර, ගවයන වැේ පිටිව�ට ලගාස තෘණ 
උ�ා කෑම සිදු කරයි. ගවයන පිටකරන 
ම� අපද්රව් වැසි ජ�ය සමග වැේ ජ�යට 
එකතුවී වැේ ජ�ලේ නයිට්රජන ප්රතිශතය 

ඉහළ යෑලමන ජ�ජ ශාක ව්ාප්තියද 
වරධනය ලේ. වැේ තුළ ජ�ජ ශාක 
ව්ාප්තිය වැඩිවීම නිසා වන සතුනට 
වැේව� ජ�ය පරිලභෝජනය කිරීමට තිලබන 
අවස්ාවද අහිමිවී යයි.

ලකාටියා ආදී විල�ෝපික සතුන වනානතර 
තුළදී ගවයන ලගාදුරු කර ගැනීලේ 
අවස්ාවනද ඉහළ යයි. ලමම විල�ෝපිකයන 
ගවයන දිගින දිගටම ආහාරයට 
ගැනීමට පුරුදුවීම නිසා ගවයන ලසායා 
විල�ෝපිකයන ගේ වැදීමද වැඩිලේ.

ලමරට වනානතර තුළ තිලබන 
ආකර්ෂණීය තේේවය නිසා සංචාරකයන 
විශා� වශලයන අභය භූමි ක�ාපව� සහ 
රක්ෂිත වනානතරව� සංචාරලේ නිරත ලේ. 
නමුේ, වනානතර තුළ ගව ගහනය ඉහළ 
යෑමේ සමග ලමරට වනානතර පද්ධති 
සංචාරකයනලගේ ආකාර්ෂණීයේවලයන 
බැහැරවීලේ ඉඩ ප්රස්ාව වැඩිය. එලමනම, 
වනානතර තුළට ගවයන ඇතුළු කිරීලේ 
මුවාලවන ලබාලහෝ ලදනකු වනානතරව�ට 
ඇතුළු වීලමන වන සතුන දඩයම සහ 
වන අපරාධ සිදු කිරීම ඉහළ යයි. අපි ලේ 
ගැන වි්ෂයභාර ඇමැතිවරයාලගන සහ 
පරිසරලේදීනලගේ ද අදහස විමසුලවමු.

ත�ෝරාගත් භූමි ප්රතේශ 
ගවයන් සඳහා  

නිදහස් කරන්්න ලෑස්තියි
ව්නජීවී හා ව්නසංරක්ෂණ ඇමැති  

සී.බී. රත්්නායක
‘‘රලට් කිරි අවශ්යතාව ඉහළ ලගාස 

තිලබනවා. ලේ නිසා අභය භූමි ක�ාපව� 
ලතෝරාගේ භූමි ප්රලද්ශ ගවයන සඳහා 
නිදහස කරනන �ෑසතියි. ලසෝමාවතිය 
ජාතික වලනෝද්ානයට ඇතුළු ලකලරනලන 
ලපාල�ානනරුව දිස්රික්කලේ ගවයනම 
ලනාලවයිලන. හේබනලතාට ආදී ප්රලද්ශව� 
අයාලල දාන හරක් පවා ලසෝමාවතියට 
එනවා. ලමහිදී ලසෝමාවතිය පමණක් ලනාව 
තවේ තැනව� ලකාටුවක් ගහ�ා ලවන 
කර�ා ගවයනට ලදනවා. ලමහිදී ගවයනට 
අභයභූමි ක�ාපලේ අභ්යනතරයට යනන 

ලදනලන නෑ. ලමාකද අභ්යනතරයට යනන 
දුනලනාේ ල�ාකු විනාශයක් සිදුලවනවා. 
ලමය තවමේ ලයෝජනාවක් පමණයි.’’

නිදැලතල ඉන්්න ගවයන්්ට 
�ණතකාළ කන්්න තද්නවා 

කියන්තන් ත්නාදියුණු 
සංකල්පයක

්පාරිසරික නීතිඥ  
 ආචාරය ජගත් ගුණවර්ධ්න

‘‘කිරි නිෂපාදනය ඉහළ දැමීමට යැයි 
පවසා අභයභූමි ක�ාපව�ට හරක් දැමීම 
ගරහිත සංකලපයක් ල�ස හඳුනවා ලදනන 
පුළුවන. හරකුනලගේ කිරි නිෂපාදනය ඉහළ 
දැමීමට නේ කාරණා කීපයක් ඉෂට විය 
යුතුයි. පළමුවැනන තමයි ලහාඳ මට්ටලේ 
කිරි ගවයන සිටිය යුතුයි. එනේ වැඩි 
කිරි නිෂපාදන ධාරිතාවක් සහිත සතුන 
සිටිය යුතුයි. ලදවැනන එම සතුනට සුදුසු 
ලපෝ්ෂණ තේේවය �බාදිය යුතුයි. ලහාඳ 
වේපිළිලවේ තිබිය යුතුයි. නිදැලලල සිටින 
ගවයනට තණලකාළ කනන ලදනවා 
කියනලන ලනාදියුණු සංකලපයක්. හරියට 
කරනවා නේ රජලේ ඉඩේව� වටිනා 
ගුණාේමක තේේවලයන වැඩි තණලකාළ 
වවනන කටයුතු කිරීමයි වැදගේ ලවනලන. 

එලහම නැතිව ලේ සවාභාවිකව තිලයන 
තණලකාළ භූමිව� තිලයන ගුණාේමක 
තේේවලයන අඩු තණලකාළ කෑමට 
සැ�ැසවීම ලනාලවයි.

ලේ සංකලපයම වැරදියි. කිරි නිෂපාදනය 
වැඩි කරනන ගවයන ටික ලකාලේ හරි 
තණලකාළ තිලයන තැනකට ගිහින 
දානවා කියන එකම හරිම ලනාදියුණු වසර 
සියයකටේ වඩා එහා පැේලේ අතහැරදාපු 
සංකලපයක්. දැන කිරි නිෂපාදනය වැඩි 
කිරීමට නේ කළ යුේලේ රජලේ ඉඩේ 
ලතෝරාලගන, ඒවාලයහි ගවයනට සුදුසු 
තණලකාළ සිටුවා, නිසි පරිදි අසවැනන 
ලනළා ගනනා ක්රමලේදයක් සකස කළ 
යුතුයි. ඒ වලගේම වැඩි කිරි ප්රමාණයක් 
නිෂපාදනය කළ හැකි ගවයන ඇති කළ 
යුතුයි.

අභයභූමි ජාතික උද්ාන තුළ තණලකාළ 
ආහාරයට ගනනා සතුන ඉනනවා. ලේ 
කැ�ෑව�ට හරක් දැමූ පසුව කැ�ෑව� 
ඉනන සේතු ලමානවාද ආහාරයට ගනලන. 
අභයභූමි, ජාතික උද්ාන භාරව ඉනන 
ඇමැතිවරයා මුලිනම හිතනන ඕලන ඒ 
පිළිබඳවයි. වනජීවී ඉනන භූමියට හරකුන 
දාපුවාම එහි ධාරිතාව වැඩිලවනවා. ලේ නිසා 
වනජීවීනට කනන ලද්වල නැතිලවනවා.

පහතරට ලතේ ක�ාපලේ වනානතරව� 
ලකාටි ඉනනවා. ලකාටි ඇවිේ 
අනිවාරයලයනම ගවයන ආහාරයට 
ගනනවා. �ංකාලේ ලකාටි ගහනය 1000 
ක්වේ නෑ. ඉනන ලකාටි ටිකේ මැලරන 
එකයි ලවනලන. සංචාරකයන එනලන 
වනජීවීන බ�නන මිසක් හරක් බ�නන 
ලනාලවයි. සේේව නිෂපාදනය පැේලතන 
ගේතේ, සංචාරක ක්ලෂත්රය පැේලතන 
ගේතේ ලේවා අමලනෝඥ තීරණ. ලේ 
තීරණය ලහාඳයි කිය�ා කියනන පුළුවන 
කිසිම පැේතක් නෑ.’’

ව්නජීවි කලා්ප තුළ්ට ගවයන් 
ඇතුළු කිරීම �හ්නම්

්පරිසර යුකති තකන්්රතේ  
තයෙෂ්ඨ උ්පතේශක  

තේමන්� වි�ා්නතේ
‘‘වනසේව හා වෘක්්ෂ�තා ආඥා පනතට 

අනුව වන සංරක්්ෂණ හා වනජීවී ක�ාප 
තුළට ගවයන ඇතුළු කිරීම තහනේ. ලේ 
රලට් වනානතර ගැන ලකාලහාම කතා 
කළේ ඉතිරි ලව�ා තිලයනසිලන යයට 28 
ක ප්රතිශතයක් විතරයි. ලේ වනානතර තුළට 
ගවයන ඇතුළු කිරීම මගින සිදු වනලන 
වනසතුනට කනන තිලයන ආහාර ටිකේ 
අහිමිවී යෑමයි. හරක් 10 ක් 15 ක් විතර එකතු 
ලව�ා එක අලියකුලගේ තෘණ ටික කනවා. 
හරක් මිලියන ගාණක් කැ�ෑවට දාපුවාම 
අලිනට ආහාරයට ගනන ලදයක් ඉතිරි 
ලවනලන නෑ. ඒ වලගේම වන සතුනට ල�ඩ 
ලරෝග ව්ාප්ත වීලේ හැකියාවේ තිලබනවා.

�ංකාලේ ගවයන හදනලන කිරි ගනනම 
විතරක් ලනාලවයි. ලගාඩක් හරක් පට්ටිව� 
ගවයනලගන දිනකට �බා ගනලන කිරි ලීටර 
40ේ 50ේ අතර ප්රමාණයක්. හරක් පට්ටිව� 
අය කරනලන ලේ සේතු කැලලට දා�ා 
කනන දී�ා මසට විකුණන එකයි. නිලග� 
වනානතර ක�ාපලේ ලේ කටයුේත මහා 
පරිමාණලයන සිදු ලකලරනවා. ගවයන 
හදනවා නේ ඇති කළ යුේලේ මිනිසාට 
ප්රලයෝජනයක් �බාගත හැකි පරිදියි. 
කැ�ෑව� ඉනන හරකුනලගන ආරථිකයට 
දායකේවයක් �ැලබනලන නෑ. ලේ ගව පට්ටි 
අයිතිකාරලයෝ ලබාලහෝ ලදලනක් ඉනලන 
පාරලිලේනතුලේ. ලේ අයලගේ අවශ්යතා 
මතයි ලේ සැ�සුේ සකස ලකලරනලන. 
ලද්ශීය කිරි කරමානතය ඉහළ නැංවීමට නේ 
තේේවලයන උසස ගවයන ඇති කළ යුතුයි. 
නැතුව හරක් කැ�ෑවට දා�ා කිරි කරමානතය 
නංවනන බෑ.’’

ගවයන් රකෂි� තුළ්ට 
ඒතමන් ජජව විවි්ධත්වය 

බිඳවැත්ට්නවා
ලක තසාබා සංරක්ෂකතයෝ  

සංවි්ධා්නතේ සභා්පති,  
නිතයෝයෙ තරගු අධ්යක්ෂ  
සමන්� ගුණතස්කර

‘‘වනානතරව�ට ගවයන ඇතුළු කිරීමට 
ඉඩ දීම ල�ාකු ප්රේනයක්. අභය භූමියක් 
හරි රක්ෂිතයක් හරි පිහිටුව�ා තිලයනලන 
වනජීවීන සඳහායි. ලේ ක�ාපව�ට ගවයන 
ලයදූ පසුව ජජව විවිධේවය බිඳ වැලටනවා. 
අලිනට තිලබන තෘණ ටික ගවයන 
ආහාරයට ගේ පසුව අලි ගේ වදිනවා. 
ලේ නිසා අලි මිනිස ගැටුම වැඩිලවනවා. 
සංචාරක කරමානතයටේ ලේ තේේවය 
බ�පානවා. ලේ අය අභයභූමි ක�ාපව�ට 

යනලන හරක් බ�නන ලනාලවයි. 
අලප් අභයභූමි ක�ාපව� 
හරක් ඉනලන කිය�ා 
අනතරජාතික වශලයන 
ප්රචාරය වුණාම එය ලමරට 

සංචාරක කරමානතයට දැඩි 
බ�පෑමක් එල� ලවනවා.

රක්ෂිත කළමනාකරණය 
ලකලරනලන විලදස ආධාර මතයි. 

ල�ෝක නීතිව�ට පිටුපෑම නිසා 
අනතරජාතික වශලයනද අප්රසාදයට 
�ක්ලවනවා. රජයකට සැ�සුමක් 
තිබිය යුතුයි. අලි-මිනිස ගැටුම, 

කැ�ෑව�ට ගවයන දැමීම, අනවසරලයන 
ඉඩේ ඇලලීම, පුරාවසතු ජාවාරම යන 
කටයුතුව�ට මූලික ලේතුව තමයි නිවැරදි 
ඉඩේ කළමනාකරණයක් ලනාමැතිවීම.

රටක ගවයන හදනවා නේ නිසි 
තාක්්ෂණය ලයාදා ගත යුතුයි. ඔසලරේලියාලේ 
ගවයනලගන වැඩි කිරි නිෂපාදනයක් 
ගනලන ගවයන කැ�ෑව�ට දා�ා 
ලනාලවයිලන. අලප් ගවයනට සුදුසු තෘණ 
වරග වගා කළ යුතුයි. කැ�ෑව�ට ගවයන 
දාන මුවාලවන වන අපරාධ ඉහළ යනනේ 
පුළුවන.’’

රකෂි�වල 
�ණතකාළවලින් 

කිරි එරෙයිද?

J සාලිය කුමාර ගුණතස්කර

ගවයන්තගන් මිලිය්නයක්ට 
වැඩි ප්රමාණයකින් 

ලැතබ්න කිරි අස්වැන්්න 
ඉ�ාමත් අඩුය. ඇ�ැම් 

එළ ගවයකුතගන් දි්නක්ට 
ලබා ගන්්නා කිරි ප්රමාණය 

ලී්ටර තදකක්ටත් වඩා 
අඩුය. තමර්ට තුළ කිරි 
නිෂ්පාද්නය වැඩි කළ 
හැකි වන්තන් ගවයන් 

ව්නාන්�රවල්ට ඇතුළු 
කිරීතමන් ත්නාව උසස් 

�ත්ත්වතේ කිරි තදනුන් 
ඇති කිරීම මගිනි

ව්නාන්�ර තුළ්ට ගවයන් 
ඇතුළු කළ ්පසුව �ෘණ උලා 

කෑතම්දී ස්වභාවිකව වර්ධ්නය 
ව්න ්පැළ වරග ගවයන්්ට ්පෑගී 
ඒවා වි්නාශය්ට ලකව්න අ�ර, 
තමම �ත්ත්වය ව්නාන්�රවල 
ජජව විවි්ධත්වය්ටද බල්පෑම් 

එලල කරන්තන්ය. තමම 
�ත්ත්වය සමග ව්නාන්�ර 
ඉඩම් මුඩුබිම් බව්ට ්පත්ව්න 

අ�ර, වසර 2030 ව්නවි්ටදී 
තමර්ට ව්න ගහ්නය සියය්ට 

30 ක දකවා වැඩිකර ගැනීතම් 
ඉලකකයන් සපුරා ගැනීම්ටද 

ත්නාහැකි වනු ඇ�.

තලෝක ව්නජීවී දි්නය අදයි

2022 මාරතු 3 බ්රහස්්පතින්දා


