
අනුබද්ධ සංවිධානය ස්ථානය වාරය ප්රමාණය

සඳුදා

13:30～

15:30

කලින් 

වෙන්කරො 

ගැනිම

 අෙශ්යය

ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

අඟහරුොදා.

13:30-15:30

කලින් 

වෙන්කරො 

ගැනිම

 අෙශ්යය

ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

බදාදා
10:00-12:00

13:30-15:30
ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

වසනසුරාදා.

ඉරිදා

13:30-15:30

10:00-12:00
ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

උට්සසුවනෝමියා සුගටගාො-චිකු 

ෂිමින් මධ්යස්ථානය

නිෂිකෙඩ-මචී 805-1, 

උට්සසුවනෝමියා

අඟහරුොදා.
10:00-12:00

18:30-20:30
ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

උට්සසුවනෝමියා වසාවගෝ ෆුකුෂි 

මධ්යස්ථානය

චුවෙෝ 1-1-15, උට්සසුවනෝමියා

බ්රහස්පතින්දා 18:00-20:00 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

උට්සසුවනෝමියා සිටි කිටා ජීවිත 

කාලය පුරාම ඉවගනුම් මධ්

යස්ථානය

3-12-25 ෙකකුසා, උට්සසුවනෝමියා 

නගරය

වසනසුරාදා.
18:30～

20:30

ෙසර 
පුරාම

සීමාෙක් නැත

(ෙසන්ත හා ගිම්හාන 

නිොඩු ජපන් පන්තිය)

උට්සසුවනෝමියා ජාතයන්තර 

ප්ලාසා, බාබා වඩෝරි, 4-1-1 

උට්සසුවනෝමියා

සඳුදා.- සිකුරාදා. 10:00-12:00

ෙසන්ත හා 

ගිම්හාන 

නිොඩුෙ

සීමාෙක් නැත

වටාචිගි ජාතයන්තර මධ්

යස්ථානය

වහාන්-ව ෝ 9-14, උට්සසුවනෝමියා

අඟහරුොදා.

බ්රහස්පතින්දා
10:00-12:00 ෙසර පුරාම 30

උට්සසුවනෝමියා ජාතයන්තර 

ප්ලාසා, බාබා වඩෝරි, 4-1-1 

උට්සසුවනෝමියා

වසනසුරාදා. 10:00-12:00 ෙසර පුරාම 30

JLPT අධ්යයන සැසිය

දුරකථන / ෆැක්ස්: 028-

635-9595

වටාචිගි ජාතයන්තර මධ්

යස්ථානය

වහාන්-ව ෝ 9-14, උට්සසුවනෝමියා

 සිකුරාදා. 10:00-12:00 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

※නව ක ාකරෝනා වවරස් ආසාදනය පැතිරීම කේතුකවන් සිද්ිය 
සමාක ෝචනය  ළ හැකිය, එබැවින්  රුණා ර ඔබ සහභාගී වීමට  ැමති 
නම්  ල්තතියා අයදුම්පත කහෝ අමතන්න.

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ＦＪＣ
(ජපන් මිත්රත්ෙ 

සංගමය)
දුරකථන / ෆැක්ස්: 028-
635-9595

හඳුන්ොදීම උසස් 

මට්සටමින්

හඳුන්ොදීම උසස් 

මට්සටමින්

උසස්

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

කණිෂ්/ උසස් පාසල් සිසුන් 

සඳහා

*JLPT

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ප්රාථමික / කනිෂ්ට , උසස් 

පාසවල් ළමුන්

ජපන් භාෂා අධ්යාපනය 

අෙශ්ය අයට

 රුණා ර විකද්ශි යන් සඳහා විකේෂකයන් නිර්මාණය  ර ඇති පහත දැක්කවන ජපන් පාඨමා ා සඳහා සහභාගී වන්න.

ජපන් භාෂා පංති සඳහා මාර්කගෝපකද්ශයක් (シンハラ語)

<කටාචිගි ප්රාන්තකේ ජාතයන්තර  ටයුතු අංශය ・ කටාචිගි ජාතයන්තර සංගමය>
දවස/දිනය

 සහ කේ ාව
මට්ටම

විකද්ශීය පුද්ග යින් සඳහා 

（රීවා３（2021）වසර 4 මස 1දිනය වන විට）

උ
ට්ස
සු
ව
න
ෝමි
ය
ා

ＮＰＯඋට්සසුවනෝමියා 

ජාතයන්තර මධ්

යස්ථානය

028-616-1870

※නෙ වකාවරෝනා 

වෙරස් ආසාදනවේ 

බලපෑම වේතුවෙන් 

සියලුම පන්ති කාමර 

සඳහා වෙන් කිරීම් අෙශ්

ය වේ

උට්සසුවනෝමියා ජාතයන්තර 

ප්ලාසා, බාබා-වඩෝරි, 4-1-1 

උට්සසුවනෝමියා

ආරම්භවේ සිට උසස්

උසස්



අනුබද්ධ සංවිධානය ස්ථානය වාරය ප්රමාණය

සීමාෙක් නැත

සීමාෙක් නැත

ඉකුරා ජාතයන්තර 

සංස්කෘතික හුෙමාරු 

රැස්ීම

(ඉකුරා ජපන් ඩි 

එක්ස්වේන්් සැවලෝන්)

අයදුම්කරුෙන් සමඟ 

සම්බන්ීකරණය කිරීම
5 වදවනක්

ඉප්වපෝ ඉප්වපෝ 

නිවහාන්වගෝ

028-637-7394

උට්සසුවනෝමියා මචිපියා, 

වමෝවටෝඉමයිසුමි 5-9-7, 

උට්සසුවනෝමියා

සඳුදා 10:00-12:00

ෙසර පුරාම

(අවගෝස්තු 

හැර)

20 වදවනක්

කිවයෝහාර දිස්ික්කය 

සංගමය

(ජපන් පරිෙර්තන 

පන්තිය)

028-667-1014

කිවයෝහාරා චිකු ෂිමින් මධ්

යස්ථානය

කිවයෝහාරා-වකාජිවයෝ-ඩන්චි 

15-4, උට්සසුවනෝමියා

වසනසුරාදා. 19:00-21:00

මැයි - ජුලි.

සැප්තැම්බර් 

- වනාෙැ.

ජන. - 

මාර්තු.

20වදවනක්

එන්ීඕ වඩක් තායි 

සමූහය

080-6555-3268

උට්සසුවනෝමියා මචිපියා, 

වමෝවටෝඉමයිසුමි 5-9-7, 

උට්සසුවනෝමියා

ඉරිදා. 13:15-14:45 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

“නකාමා”කණ්ඩායම

0282-86-0153

වටාචිගි ජාතයන්තර මධ්

යස්ථානය (TIA)

වහාන්-ව ෝ 9-14, උට්සසුවනෝමියා

2 ෙන සහ 4 ෙන 

බ්රහස්පතින්දා.
13:00-15:00

ෙසර පුරාම

(අවගෝස්තු 

හැර)

10 වදවනක්

බදාදා 10:00-11:00 ෙසර  පුරාම සීමාෙක් නැත

බදාදා 19:30-20:30 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

1, 2, 3 ෙන 

සිකුරා
19:30-21:00 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

අඟහරුොදා. 19:30-20:30 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

බ්රහස්පතින්දා 10:00-11:00 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

වටාචිගි නගරවේ 

අන්තර් සංගමය

0282-25-3792

(නිවහාන්වගෝ කියුෂිට්සසු 

ඉරිදා පන්තිය)

වටාචිගි ඩයි- වගෝ (5)චිකු ප්රජා 

මධ්යස්ථානය

හවකාවනාවමාරි 31-36, වටාචිගි 

සිටි

1 ෙන, 2 ෙන සහ 
3 ෙන දින

10:00-12:00 ෙසර පුරාම 20වදවනක්

වටාචිගි නගරවේ ජාත්්

යන්තර සංගමය

(නිවහාන්වගෝ කියුෂිට්සසු 

ඔහිරා පන්තිය)

0282-25-3792

වටාචිගි-ෂි ඔහිරා ප්රජා මධ්

යස්ථානය

ඔහිරා-මචි කුවරයි 2001-3, 

වටාචිගි නගරය

1 ෙන, 3 ෙන

 වසනසුරාදා.
10:00-11:30 ෙසර පුරාම 20වදවනක්

වටාචිගි සිටි ඔහිරා 

මානෙ හිමිකම් ශ්ාලාෙ 

(ජපන් වේශ්නය)

0282-43-6611

වටාචිගි-ෂි ඔහිරා මානෙ 

හිමිකම් ශ්ාලාෙ ඔහිරා-මචි අරයි 

1305-3, වටාචිගි නගරය

1 ෙන, 2 ෙන

 වසනසුරාදා.
20:00-22:00 ෙසර පුරාම

10 වදවනක්

උපාධිය

ව
ට
ාචි
ගි

ආධුනික

ආධුනික

ආධුනික

අ
ෂි
ක
ාග
ා

අෂිකාගා ජාතයන්තර

 සංගමය. 0284-43-2412

(නිවහාන්වගෝ ෙයිොයි)

(නිවහාන්වගෝ 

වකාන්බන්ො)

(නිවහාන්වගෝ 

කිවයාෂිට්සසු නකයාෂි)

(නිවහාන්වගෝ ෙකුොකු) 

(නිවහාන්වගෝ 

වයෝවකෝවසෝ)

අෂිකාගා ෂිමින් ී ප්ලාසා

අසකුරාව ෝ 264, අෂිකාගා

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

අෂිකාගා වෂාගයි ගකුෂු මධ්

යස්ථානය අයිවයෝ -ව ෝ  1-1, 

අෂිකාගා

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

අයදුම්කරුෙන් සමඟ සම්බන්ීකරණය 

කිරීම
ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

හඳුන්ොදීම උසස් 

මට්සටමින්

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ඉකුරා ජාතයන්තර 

සංස්කෘතික හුෙමාරු 

රැස්ීම

Eメール：

iccla@sea.plala.or.jp

ප්රාථමික උසස් පාසල
ඉලක්කගත උසස් පාසවල් තත්ෙයන් මත 

පදනම්ෙ
ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

දවස/දිනය

 සහ කේ ාව
මට්ටම

උ
ට්ස
සු
ව
න
ෝමි
ය
ා



අනුබද්ධ සංවිධානය ස්ථානය වාරය ප්රමාණය

1 ෙන සහ 3 ෙන 

ඉරිදා
14:00-16:00 30වදවනක්

2 ෙන සහ 4 ෙන 

අඟහරුොදා.
16:00-18:00 5වදවනක්

කනුමා ජාතයන්තර 

මිත්රත්ෙය සංගමය

(මුළු ජපන් භාෂාෙම)

0289-60-5931

කනුමා ෂිමින් වජාවහෝ මධ්

යස්ථානය

බන්කබාෂි-ව ෝ 1982-18, කනුමා

බ්රහස්පතින්දා 19:00-20:30 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

කනුමා ජාතයන්තර 

මිත්රත්ෙය සංගමය

((වසෝබා ව ාවකෝ 

නිවහාන්වගෝ 

කිවයාවතෝ)

0289-60-5931

කනුමා ෂිමින් වජාවහෝ මධ්

යස්ථානය

බන්කබාෂි-ව ෝ 1982-18, කනුමා

බදාදා 10:00-11:30 ෙසර පුරාම

සීමාෙක් නැත

ළමුන් සදහා 

පංති කාමර 

ලබාගත හැක

ෙරකට වයන් 

200 යි.)

කනුමා ජාතයන්තර 

මිත්රත්ෙය සංගමය

(KIFA නිවහාන්වගෝ 

කිවයෝෂිට්සසු )

0289-60-5931

මචිනකා වකාර්යු ප්ලාසා

ෂිවමාවයෝවකාමාචි 1302-5,

කනුමා

බදාදා 13:00-16:00 ෙසර පුරාම 5වදවනක්

1 ෙන බදාදා 10:00-13:00
අවේල් සහ 

වදසැම්බර්
20 ක් පමණ

1 ෙන  

වසනසුරාදා
10:00-13:00

ජුනි සහ 

ඔක්වතෝබර්
20 ක් පමණ

වටාබුඩායි ප්රජා මධ්යස්ථානය

මිවඩාරිව ෝ 1-3-36,

කනුමා

ඉරිදා 13:00-16:00 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

හිගාෂි ඔහාෂි ප්රජා මධ්

යස්ථානය

කමිහිනාටා 375,

කනුමා

ඉරිදා 17:00-20:00 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

කිකුසාොප්රජා මධ්යස්ථානය

කිකුසාො  2-2197-1,

කනුමා

ඉරිදා 10:00-11:30 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

,නි
ක්
ව
ක
ෝ ,නික්වකෝ ජාතයන්තර 

සංගමය

,නික්වකෝ-ෂි (ජපන් 

භාෂාෙ)

0288-21-5196

,නික්වකෝ ප්රජා ආධ්ාර මධ්

යස්ථානය

ඉමයිචි 304-1,නික්වකෝ

1, 3, 4 

  

  බ්රහස්පතින්දා,

19:00-20:30

මාර්තු සිට 

ජුනි දක්ො

සැප්තැම්බර් 

සිට 

වදසැම්බර් 

දක්ො

10 ට පමණ

ආරම්භවේ සිට උසස්

ආරම්භවේ සිට උසස්

ආරම්භවේ සිට උසස්

ක
නු
ම
ා

අතරමැදි හඳුන්ොදීම

අතරමැදි හඳුන්ොදීම

හඳුන්ොදීම උසස් 

මට්සටමින්

වගෝලීය සමූහය 

(ගවලෝබල් කැවෆේ) 080-

6702-2441

කිටයිනුකායි ප්රජා මධ්යස්ථානය

සට්සසුකි-ව ෝ 16, කනුමා

හඳුන්ොදීම උසස් 

මට්සටමින්

ආරම්භවේ සිට උසස්

නිවහාන්වගෝ FC

090-6548-2766

080-3557-2820

ආරම්භවේ සිට උසස්

ස
ව
න
ෝ

සවනෝ  ජාතයන්තර 

සංගමය

විවේශීය පුේගලයින් 

සඳහා ජපන් පන්තිය

0283-24-4447

වන්ොසික ක්රියාකාරකම් මධ්

යස්ථානය (ෂිමින් කට්සසුවඩෝ 

මධ්යස්ථානය

"වකාවකෝ වනට්ස")

ඔහාෂි-ව ෝ 3211-5, සවනෝ

අවේල්-

සැප්තැම්බර්

.

ඔක්-මාර්තු.

ආරම්භවේ සිට උසස්

ආරම්භක සිට උසස්

දවස/දිනය

 සහ කේ ාව
මට්ටම



අනුබද්ධ සංවිධානය ස්ථානය වාරය ප්රමාණය

ඔයාමා කින්වරෝ වසයිවෂාවනන් 

නිෙස

ඉනුසුකා 3-1-2, ඔයාමා

සඳුදා 10:00-11:30 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

ඔයාමා ඉන්ටර්නැෂනල් 

කාර්යාලය

ඉවතාවතාවනායා 931-3, ඔයාමා

ඔයාමා සිටි වහෝල් 

හිවටෝවටාවනෝයා ශ්ාඛා 

කාර්යාලය

බදාදා 10:00-11:30 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

(සිකුරාදා ජපන් පන්තිය) 

090-6562-4043

මචිනකා වකාර්යු මධ්යස්ථානය

ශිවරෝයාමා-ව ෝ 3-7-5 

ශිවරෝයාමා සකුරා වකාවමාන් 

2F,ඔයාමා

සිකුරා 19:00-20:30 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

මචිනකා වකාර්යු මධ්යස්ථානය

ශිවරෝයාමා-ව ෝ 3-7-5 

ශිවරෝයාමා සකුරා වකාවමාන් 

2F,ඔයාමා

අඟහරුොදා.

සඳුදා

  බ්රහස්පතින්දා,  

වසනසුරාදා.

10:00-11:30 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

ඔයාමා සිටි චූඕ ප්රජා මධ්

යස්ථානය

චුවෙෝ-ව ෝ 1-1, ඔයාමා

සිකුරාදා

(පන්ති 3 ක් / 

මසකට)

19:00-20:30 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

ඔයාමා ජාතයන්තර 

මිත්රත්ෙය සංගමය

0285-24-2110

080-4137-2110

ඔයාමා මධ්යස්ථානය (චූඕ) 

පුස්තකාලය

වජෝවටෝ 1-19-40, ඔයාමා

ඉරිදා 10:00-12:00 ෙසර පුරාම 20වදවනක්

වමාකා ප්රජා මධ්

යස්ථානය

0285-83-8719

080-5378-7037 (නනමි)

වමාකා ප්රජා මධ්යස්ථානය

අරමචි 1201, වමාකා
සිකුරාදා 19:00-20:30 ෙසර පුරාම 20වදවනක්

වමාකා සිටි ජාතයන්තර 

සංගමය

0285-83-8719(සංගමය)

080－6747－

0341(කිටමුරා)

වමාකා ප්රජා මධ්යස්ථානය

අරමචි 1201, වමාකා
 වසනසුරාදා. 9:30-11:00 ෙසර පුරාම 20වදවනක්

ඔ
ට
ෙ
ර
ා ඔටෙරා ජාතයන්තර 

මිත්රත්ෙය සංගමය

0287-22-5353

ඔටෙරා වෂෝගයි ගකුෂුයි මධ්

යස්ථානය වහාන්-ව ෝ 1-27-

1716-5, ඔටෙරා

බදාදා.

(1 ෙන බදාදා 

හැර)

19:00-21:00 ෙසර පුරාම 30 ක් පමණ

ඉකි ඉකි සම්බන්ධ්තා මධ්

යස්ථානය, සකුරා නගරය 1-5, 

නසු ෂිඔබරා

, බ්රහස්පතින්දා,
19:00～

20:30
ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

හිගාෂි නසුවනෝ ප්රජා මධ්

යස්ථානය

හිගෂිවකෝයා 474-11, 

නසුෂිඔබරා

අඟහරුොදා.
19:00～

20:30
ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

මිෂිමා ප්රජා මධ්යස්ථානය

0287-36-8531

මිෂිමා ප්රජා මධ්යස්ථානය

හිගාෂි මිෂිමා 6-337,

නසු- ෂිවයාබරා

 වසනසුරාදා.

(පන්ති 3 ක් / 

මසකට)

14:00-16:00

අවේල් සිට 

මාර්තු 

දක්ො.

(අවගෝස්තු 

මාසවේ 

පන්තියක් 

නැත

සීමාෙක් නැත

ස
කු
ර
ා 
න
ග
ර
ය

සකුරා සිටි ජාතයන්තර 

සංගමය

028-681-2072

සකුරා නගර පුරෙැසි ක්්

රියාකාරකම් ආධ්ාරක මධ්

යස්ථානය

1857 උජි, සකුරා නගරය

මසකට වදෙරක්
10:00～

12:00

අවුරුේද 

පුරා
ආරම්භක සීමාෙක් නැත

ව
ම
ාක
ා

ආරම්භවේ සිට උසස්

ආරම්භවේ සිට උසස්

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

න
සු

- 
ෂි
ව
ය
ාබ
ර
ා

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ඔ
ය
ාම
ා

ඔයාමා ජාතයන්තර 

සංගමය

(සඳුදා කෙය)

090-6562-4043

(ඉවගනීමට ජපන් භාෂා 

පන්තිය)

090-6562-4043

ආරම්භවේ සිට උසස්

ආරම්භවේ සිට උසස්

ආරම්භවේ සිට උසස්

වතාබිරා වනා කයි)

0285-45-4526

නසු- ෂිවයාබරා ප්රජා

 මධ්යස්ථානය

0287-62-7324

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

දවස/දිනය

 සහ කේ ාව
මට්ටම

ආරම්භවේ සිට උසස්

ආරම්භවේ සිට උසස්

ආරම්භවේ සිට උසස්



අනුබද්ධ සංවිධානය ස්ථානය වාරය ප්රමාණය

බදාදා.
13:30-14:45

15:00-16:30

 වසනසුරාදා. 19:00-20:30

13:30-14:45

15:00-16:30

10:00-11:30

19:00-20:30

මි
බු

මිබු වෂෝගයි ගකුෂු 

 මධ්යස්ථාන

0282-82-8384

මිබුමාචි වෂෝගයි ගකුෂුකාන්

ඔචියායි 3-5-3, මිබු ඉරිදා

(මසකට ෙරක්)
10:00-12:00

අවේල් සිට 

සැප්තැම්බර් 

දක්ො.

ඔක්. සිට 

මාර්තු 

දක්ො.

10වදවනක්

ව
න
ාගී වනාගී ප්රජා මධ්යස්ථාන

0280-57-4176

වනාගී ප්රජා මධ්යස්ථාන

මරුබයාෂි 571, වනාගී - - - සීමාෙක් නැත

ත
ක
ව
න්
ස
ාෙ
ා

තකවන්සාො ප්රජා මධ්

යස්ථා

028-675-3175

හවුෂකුජි නගර මධ්යස්ථානය

වකාවයෝඩායි  3-10-1,3-10-1, 

තකවන්සාො

1 ෙන, 2 ෙන 

සහ 3 ෙන

අඟහරු.

19:00-21:00

ෙසර පුරාම

(අවගෝස්තු 

සහ 

ජනොරි 

හැර)

සීමාෙක් නැත

 න
සු

-ක
ර
සු
ය
ාම
ා

 නසු-කරසුයාමා ප්රජා

 මධ්යස්ථාන (කරසුයාමා 

ප්රජා මධ්යස්ථානය

(නිවහාන්වගෝ 

කිවයාෂිට්සසු

0287-83-1412

කරසුයාමා ප්රජා මධ්යස්ථාන

චුවෙෝ 2-13-8, නසුකරසුයාමා

 වසනසුරාදා. 19:00-21:00 ෙසර පුරාම සීමාෙක් නැත

* වේලාෙන්, දිනයන් යනාදිය පිළිබඳ නිශ්චිත වතාරතුරු සඳහා කරුණාකර ආයතන අමතන්න.

ආධුනික

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ආරාම්භ්වේ  සිට අතරමැද

ආධුනික

 ෂි
ව
ම
ාට්ස
සු
ව
ක්

 ෂිවමාට්සසුවක් ප්රජා

 මධ්යස්ථානය

0285-32-8887

ඉෂිබාෂි ප්රජා මධ්යස්ථානය

ඉෂිබාෂි 416, ෂිවමාට්සසුවක්

ෙසර පුරාම ආරම්භවේ සිට උසස් සීමාෙක් නැත
ඉරිදා

ග්රීන් ටවුන්  ප්රජා මධ්යස්ථාන 

මිවඩාරි 3-5-4,  ෂිවමාට්සසුවක්
 වසනසුරාදා.

දවස/දිනය

 සහ කේ ාව
මට්ටම


