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17l 2021 ජූලි 19 සඳුදාදැන්වීම් 

පළා’ රා ෙ—වා ෙකා“ෂ” සභාව - උ මැද පළාත
උ“” මැද පළාෙ’ පාසවල පවන •” –ර“පා— සඳහා 

උපා“ධා“” හා “ෙලමාධා“” – ලංකා •” ෙවයට බඳවා ගැ”ම - 2021 (ංහල/ෙදමළ/ –”භාෂා)

 1.2 අ–ාපන ”””ක’

’ංහල මා–ය හා ෙදමළ මා–ය

ෙ”— පරාසය ෂයය බඳවා ගැ”ෙ’ “ –ය “ අ–ාපන ”””ක’

1-5 “ාථ“ක “ාථ“ක

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලය” ෙහ– ආයතනය” ංහල භාෂාව/
ෙදමළ භාෂාව “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා ෙ•ෂ /සාමා— උපා“ය” ලබා ඇ කලා උපා“ධා’ය— •ම 
ෙහ– කලා ෂය ධාරාව යටෙ’ සාමා—/ ෙ•ෂ උපා“ය” සමග උස— ෙපළ භාගෙ“ “ ංහල ෂය/ 
ෙදමළ ෂය හ—රා —ම.

6-11 ෙ”— ව

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලය” ෙහ– ආයතනය” ම—” ”’නමන 
ෙ““ / ”වහා’ක ෙ““ / ෙ““ (කෘ“ක•ම) “ථම උපා“ය ලබා —ම හා අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) 
භාගෙ““ පහත ෂයය” 03 එ”වරක“ සම’ • –ය “ය.
1. ෙභෟක ව
2. රසායන ව
3. ”ව ව/උ–’ද ව/ස’’ව ව යන ෂයය” ව•” එ” ෂයය”

6-11 ෙ”—

ග—තය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලය” ෙහ– ආයතනය” ම“” ”’නමන 
ෙ““ (ෙභෟ”ය ව) උපා“ය” ලබා —ම

ෙහ
•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලය” ෙහ– ආයතනය” ම“” ”’නමන 
ෙ““ උපා“ය” ලබා —ම 

හා 
අ.ෙපා.ස.(උ/ෙපළ) සඳහා සං”ත ග—තය ෂයය” ෙලස හ—රා ඉ” සම’ • —ම.

ම“බස (ංහල/
ෙදමළ)

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ංහල භාෂාව/ෙදමළ භාෂාව 
””බඳව ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– ංහල භාෂාව/ෙදමළ භාෂාව “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා සාමා— 
උපා“ය” ලබා —ම

ඉං“

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ඉං“ භාෂාව ””බඳ ෙ•ෂෙ““ 
උපා“ය” ෙහ– ඉං“ භාෂාව “ධාන ෂයය” ෙලස හ—රා සාමා—ෙ““ උපා“ය” ලබා —ම   ෙහ
– ලංකා උස— තා”ෂණ අ–ාපන ආයතනය (SLIATE) ම“” ”’නමන ලද ජාක උස— තා”ෂණ 
•“ෙල–මාව (ඉං“) ෙදවසරක —•ණ කා–න පාඨමාලාව සහ හය මසක පාස” පාදක •” –““ව 
ස’—•ණ කර —ම සහ අ.ෙපා.ස. (සාමා— ෙපළ) භාගෙය” ඉං“ භාෂාව සඳහා ස’මාන 
සාමා•ථය” ලබා —ම.

ඉහාසය •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ඉහාසය ””බඳව ෙ•ෂ 
උපා“ය” ෙහ– ඉහාසය “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා සාමා— උපා“ය” ලබා —ම.

“”” ධ•මය •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක “”” ධ•මය/“”” –’ටාචාරය 
“ධාන ෂය” ෙලස හ—රා ෙ•ෂෙ““ ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා —ම.

ෙර–මා කෙත–•ක •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ෙර–මා කෙත–•ක ධ•මය 
“ධාන ෂය” ෙලස හ—රා ෙ•ෂෙ““ ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා —ම.

“ෙග–ල ව •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක “ෙග–ල ව ””බඳව ෙ•ෂ 
උපා“ය” ෙහ– “ෙග–ල ව “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා සාමා— උපා“ය” ලබා —ම.

–රවැ අ–ාපනය හා 
“ජා පාලනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක සමාජ ව/ෙ–ශපාලන ව/
“ෙග–ල ව ””බඳව ෙ•ෂ උපා“ය” ෙහ– සමාජ ව/ෙ–ශපාලන ව/“ෙග–ල ව “ධාන 
ෂය” ෙලස හ—රා සාමා— උපා“ය” ලබා —ම.

”ාපාර හා 
““’කරණ 

අ–යනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ”ාපාර අ–යනය /”ාපාර 
ප’පාලනය/““’කරණය “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා ෙ““ ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා —ම.

ෙදවන භාෂාව (ෙදමළ) •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ෙදමළ භාෂාව “ධාන ෂය” 
ෙලස හ—රා සාමා— ෙහ– ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ලබා —ම. (1.6  ෙ’දය බල”න)

ෙදවන භාෂාව 
(ංහල)

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ංහල භාෂාව “ධාන ෂය” 
ෙලස හ—රා සාමා— ෙහ– ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ලබා —ම. (1.6 ෙ’දය බල”න)

6-11ෙ”—

සං”තය (ෙපර”ග)

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලය” ෙහ– ආයතනය” ම“” ”’නමන 
“ාසාං“ක කලා උපා“ (සං”තය) ලබා —ම. 
“ාසාං“ක කලාෙ““/ල•ත කලාෙ““ (සාමා—) උපා“ය” ලබා ඇ’න’ සං”තය ෂයය, උපා“ෙය“ 
එ” “ධාන ෂයය” ෙලස සම’ව –ය “ අතර, එම උපා“ පාඨමාලාෙ“ ෂය ස’මාන සං“ාෙව” 
1/3 ” සං”තය ෂයට අ—ළව ස’—•ණ කර –ය “ය. “ාෙය–“ක ප“”ෂණෙ““ ෂය ඉගැ”•ම 
””බඳ ’ම හා “ාෙය–“ක ’ම ප“”ෂා කර ලැෙ•.

සං”තය (අපර”ග)

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලය” ෙහ– ආයතනය” 
ම—” ”’නමන “ාසාං“ක කලා (සං”තය) ””බඳ උපා“ය” ලබා —ම.
”යාෙන– (Piano) ෂයය, උපා“ෙය“ එ” “ධාන ෂයය” ෙලස සම’ව –ය “ය. “ාෙය–“ක 
ප“”ෂණෙ““ ෂය ඉගැ”•ම ””බඳ ’ම හා “ාෙය–“ක ’ම ප“”ෂා කර ලැෙ•.

සං”තය (ක•ණාටක)
•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක සං”තය (ක•ණාටක) ””බඳව 
ෙ•ෂ උපා“ය” ෙහ– සං”තය (ක•ණාටක) “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා සාමා— උපා“ය” ලබා —ම. 
“ාෙය–“ක ප“”ෂණෙ““ ෂය ඉගැ”•ම ””බඳ ’ම හා “ාෙය–“ක ’ම ප“”ෂා කර ලැෙ•.

—–

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලය” ෙහ– ආයතනය” ම“” ”’නමන 
“ාසාං“ක කලා උපා“ (—–) ලබා —ම. “ා—–ෙ““ (සාමා—) උපා“ය” ලබා ඇ’න’ —– ෂයය, 
උපා“ෙය“ එ” “ධාන ෂයය” ෙලස සම’ව –ය “ අතර, එම උපා“ පාඨමාලාෙ“ ෂය ස’මාන 
සං“ාෙව” 1/3 ” —– ෂයට අ—ළව ස’—•ණ කර –ය “ය. “ාෙය–“ක ප“”ෂණෙ““ ෂය 
ඉගැ”•ම ””බඳ ’ම හා “ාෙය–“ක ’ම ප“”ෂා කර ලැෙ•.

නැ•’ (ෙ––ය)
•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක නැ•’ (ෙ–—ය) ෙ•ෂ උපා“ය” ෙහ– 
නැ•’ (ෙ–—ය) “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා සාමා— උපා“ය” ලබා —ම. “ාෙය–“ක ප“”ෂණෙ““ ෂය 
ඉගැ”•ම ””බඳ ’ම හා “ාෙය–“ක ’ම ප“”ෂා කර ලැෙ•.

නැ•’ (භාර”ය)
•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලය” ෙහ– ආයතනය” ම“” ”’නමන 
භරත නා•’ ””බඳ උපා“ය” හ—රා —ම. (“ාෙය–“ක ෙකාට— ස“තව) “ාෙය–“ක ප“”ෂණෙ““ ෂය 
ඉගැ”•ම ””බඳ ’ම හා “ාෙය–“ක ’ම ප“”ෂා කර ලැෙ•.

නා• හා රංග කලාව 
(ංහල)

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක නා• හා රංග කලාව (ංහල) 
””බඳව ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා —ම. “ාෙය–“ක ප“”ෂණෙ““ ෂය 
ඉගැ”•ම ””බඳ ’ම හා “ාෙය–“ක ’ම ප“”ෂා කර ලැෙ•.

6-11 ෙ”—

නා• හා රංග කලාව 
(ෙදමළ)

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක නා• හා රංග කලාව (ෙදමළ) 
””බඳව ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා —ම. “ාෙය–“ක ප“”ෂණෙ““ ෂය 
ඉගැ”•ම ””බඳ ’ම හා “ාෙය–“ක ’ම ප“”ෂා කර ලැෙ•.

ෙතාර“” ස”“ෙ“දන 
තා”ෂණය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ෙතාර“” තා”ෂණය ෙහ– ප’ගණක 
ව “ධාන ෂයය” ෙලස හ—රා ෙ•ෂෙ““ ෙහ– සාමා—ෙ““ උපා“ය” ලබා —ම.

කෘ“ හා ආහාර 
තා”ෂණය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක කෘ“ හා ආහාර තා”ෂණය/කෘ“ 
ක•මය/කෘ“ ව ””බඳව ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා —ම.

“•මාණකරණය හා 
යා”—ක තා”ෂණය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක යා”—ක තා”ෂණය ””බඳව 
ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා —ම ෙහ– ජාක තා”ෂ—ක •“ෙල–මා “ අ–”” 
පාඨමාලාව (යා”—ක) (NDT) ෙහ– ඉං“ෙ””  ව ””බඳව ජාක “ අ–”” •“ෙල–මාව” (NDEC) 
ෙහ– ඉං“ෙ”” ව ””බඳව උස— ජාක “ අ–”” •“ෙල–මාව” (යා”—ක) (HNDE) ලබා —ම.

“•මාණකරණය, 
”•ය හා 

ඉෙල”ෙ’–“” 
තා”ෂණය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක “•මාණකරණය හා තා”ෂණෙ“දය 
””බඳව ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා —ම ෙහ– ජාක තා”ෂ—ක •“ෙල–මා 
“ අ–”” පාඨමාලාව-(ඉෙල”ෙ’ා“”) (NDT) ෙහ– ඉං“ෙ”” ව ””බඳව ජාක “ අ–”” 
•“ෙල–මාව” (NDEC) ෙහ– ඉෙල”ෙ’ා“” ””බඳව උස— ජාක “ අ–”” •“ෙල–මාව” 
(ඉෙල”ෙ’ා“”)(HNDE) ලබා —ම.

“•මාණකරණය 
හාඉ”•“’ 

තා”ෂණෙ“දය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක “•මාණකරණය හා ඉ” •“’ 
තා”ෂණය ””බඳව ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා —ම ෙහ– ජාක තා”ෂ—ක 
•“ෙල–මා “ අ–”” පාඨමාලාව (ඉ” •“’ ) (NDT) ෙහ– ඉං“ෙ”” ව ””බඳව ජාක “ අ–”” 
•“ෙල–මාව” (ඉ”•“’) (NDEC) ෙහ– ඉ”•“’ ””බඳව උස— ජාක “ අ–”” •“ෙල–මාව” (”) 
(HNDE) ලබා —ම.

–”ප කලා •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක –”ප කලා “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා 
ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා —ම.

ගෘහ ආ•–ක ව
•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ගෘහ ආ•–ක ව/ආහාර 
තා”ෂණය ෙහ– ආහාර ෙප–ෂණය “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– සාමා— 
උපා“ය” ලබා —ම.

ෙසෟ“ හා ශා’’ක 
අ–ාපනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ෙසෟ“ හා ශා“’ක අ–ාපනය 
””බඳව ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා —ම.  ෙහ
•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ඕනෑම උපා“ය” ලබා —ම සහ •ව 
ල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” ””ග’ •වලය•” ෙහ– ඊට සමාන ””ග’ උස— අ–ාපන 
ආයතනය•” එ” වසරකට ෙනාඅ— ෙසෟ“ හා ශා’’ක අ–ාපනය ””බඳව •“ෙල–මාව” ලබා —ම.

උස— ෙපළ

”වව

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක උ–’ද ව/ස’’ව ව/”ව ව 
””බඳව ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– උ–’ද ව/ස’’ව ව/”ව ව “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා 
සාමා— උපා“ය” ලබා —ම. 
අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) භාගෙ““ පහත ෂයය” 03 එ”වරක“ සම’ • –ය “ය.
1. ෙභෟක ව
2. රසායන ව
3. ”ව ව/උ–’ද ව/ස’’ව ව යන ෂයය” ව•” එ” ෂයය”

කෘ“ ව

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක කෘ“ ව ””බඳව ෙ•ෂෙ““ 
උපා“ය” ෙහ– කෘ“ ව “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා සාමා— උපා“ය” ලබා —ම සහ අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) 
භාගෙ““ පහත ෂයය” 03 එ”වරක“ සම’ • –ය “ය.
1.ෙභෟකව
2. රසායන ව
3. කෘ“ ව

ඉං“ෙ”” 
තා”ෂණ ෙ“දය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක (ඉං“ෙ”” ව ”/”•/
ඉෙල”ෙ’ා“ක/යා”—ක) ෂය” ෙලස හ—රා ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා —ම.
ෙහ
ජාක  තා”ෂ—ක •“ෙල–මා “ අ–”” පාඨමාලාව  (ඉ”•“’) (NDT) ෙහ– ඉං“ෙ”” ව ””බඳව 
ජාක “ අ–”” •“ෙල–මාව” (ඉ”•“’)(NDEC) ෙහ– ඉ”•“’ ””බඳව උස— ජාක “ අ–”” 
•“ෙල–මාව” (”) (HNDE) ලබා —ම.

ෛජව ප–ධ 
තා”ෂණ ෙ“දය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක කෘ“ ව ෂය” ෙලස හ—රා 
ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා —ම.

තා”ෂණ ෙ“දය සඳහා 
ව

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ’–ධ ග—තය, ”වහා’ක ග—තය/
ෙභෟක ව/රසායන ව “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– සාමා— උපා“ය” ලබා 
—ම.

ආ•–ක ව •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ආ•–ක ව ””බඳව ෙ•ෂ 
උපා“ය” ෙහ– ආ•–ක ව “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා සාමා— උපා“ය” ලබා —ම.

ෙ–ශපාලන ව •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ෙ–ශපාලන ව ””බඳව ෙ•ෂ 
උපා“ය” ෙහ– ෙ–ශපාලන ව “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා සාමා— උපා“ය” ලබා —ම.

ස”“ෙ“දන හා මා– 
අ–යනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ස”“ෙ“දන හා මා– අ–යනය 
””බඳව ෙ•ෂෙ““ උපා“ය”, ස”“ෙ“දන හා මා– අ–යනය “ධාන ෂය” ෙලස හ—රා සාමා— 
උපා“ය” ලබා —ම.

–” උපෙ–ශනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලය•” ෙහ– ආයතනය•” මෙන–ව/
උපෙ–ශනය “ධාන ෂයය ස“තව උපා“ය” ලබා—ම ෙහ– •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” 
””ග’ •වලය•” ෙහ– ආයතනය•” උපා“ය” ලබා —ම සහ •වල “පාදන ෙකා“ෂ” 
සභාව ” ””ග’ •ව ලය•” ෙහ– ආයතනය•” එ” අ–”–දකට ෙනාඅ— උපෙ–ශනය ””බඳ 
•“ෙල–මාව” ලබා —ම

ෙ•ෂ අ–ාපනය
•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ඕනෑම උපා“ය” ලබා —ම සහ 
•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ම“” ””ග’ ඕනෑම උස— අ–ාපන ආයතනයක ෙ•ෂ අ–ාපනය 
””බදව එ” වසරකට ෙනාඅ— •“ෙල–මා පාඨමාලාව” සම’ව —ම.

”භාෂා මා–ය

ෂයය බඳවාගැ”ෙ’“ –ය “ අ–ාපන ”””කම

6-11 ෙ”—

“ෙග–ල ව
•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක “ෙග–ල ව ””බඳව ඉං“ මා– 
ෙ•ෂ උපා“ය” ෙහ– “ෙග–ල ව “ධාන ෂය” ෙලස ඉං“ මා–ෙය” හ—රා සාමා— උපා“ය” ලබා 
—ම.

–රවැ අ–ාපනය හා 
“ජා පාලනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක සමාජ ව/ෙ–ශපාලන ව/“ෙග–ල 
ව ””බඳව ෙ•ෂ උපා“ය” ෙහ– සමාජ ව/ෙ–ශපාලන ව/“ෙග–ල ව “ධාන ෂය” ෙලස 
හ—රා සාමා— උපා“ය” ඉං“ මා–ෙය” ලබා —ම.

ෙසෟ“ හා ශා’’ක 
අ–ාපනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ෙසෟ“ හා ශා“’ක අ–ාපනය ””බඳව 
ඉං“ මා– ෙ•ෂෙ““ උපා“ය” ෙහ– සාමා— උපා“ය” ඉං“ මා–ෙය” ලබා —ම ෙහ– ””ග’ •ව 
ලයක ඕනෑම ඉං“ මා– උපා“ය” ලබා —ම සහ •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” ””ග’ 
•වලය•” ෙහ– ඊට සමාන ””ග’ උස— අ–ාපන ආයතනය•” එ” වසරකට ෙනාඅ— ෙසෟ“ හා 
ශා“’ක අ–ාපනය ””බදව •“ෙල–මාව” ලබා —ම.

13 වසරක සහ“ක කරන ලද අ–ාපන වැඩසටහන (වෘය ”ෂය ධාරාව) - ’ංහල මා–ය හා ෙදමළ මා–ය 

ෂයය බඳවාගැ”ෙ’“ –ය “ අ–ාපන ”””කම

ෙසෟ“ හා සමාජ 
ආර”ෂණය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ෙසෟ“ “ව•ධන ෙ““ උපා“ය ෙහ– ෙසෟ“ හා සමාජ 
ආර”ෂණය “ධාන ෂය” ෙලසට හැ““ උපා“ය” ලබා —ම.

ශා“’ක අ–ාපනය හා 
”ඩා

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ”ඩා ව  හා කළමනාකරණය ””බඳ ෙ““ උපා“ය 
ෙහ– ෙ““ (ශා“’ක අ–ාපනය) ෙ•ෂ උපා“ය ෙහ– ශා“’ක අ–ාපනය හා ”ඩා “ධාන ෂය” ෙලස හැ““ උපා“ය” 
ලබා —ම.

“ාසං“ක කලාව •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක “ාසං“ක කලා ””බඳ ෙ•ෂ උපා“ය ෙහ– ශා—–ෙ““ 
(ෙ•ෂ) “ාසං“ක කලා උපා“ය ෙහ– නා• හා රංග කලාව ””බඳ ෙ•ෂ උපා“ය ෙහ– “ාසං“ක කලාව “ධාන ෂය” ෙලස 
හැ““ උපා“ය” ලබා —ම.

කා•ය –“ 
කළමණාකරනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක  ආග”“ක ස’කාර, සංචාරක ”ාපාර සහ –“ ””බඳ 
කළමනාකරණ උපා“ය ෙහ– කා•ය –“ කළමනාකරණය “ධාන ෂය” ෙලස හැ““ උපා“ය” ලබා —ම.

–”ප කලා •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක –“ කලා ෙ•ෂ උපා“ය (—– කලා) ෙහ– –“ කලා හා 
සැල”’කරණය (—– හා ’ැ—”) ෙහ– –“ හා තා”ෂ—ක කලා උපා“ය ෙහ– ල•ත කලාෙ““ උපා“ය ෙහ– –”ප කලා “ධාන 
ෂය” ෙලස හැ““ උපා“ය” ලබා —ම.

අ””තර 
“•මාණකරණය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක “•මාණෙ““ උපා“ය ෙහ– අ””තර “•මාණකරණය 
“ධාන ෂය” ෙලස හැ““ උපා“ය” ලබා —ම.

ලාතා “•මාණකරණය •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක “•මාණෙ““ උපා“ය ෙහ– –“ කලා ෙ•ෂ උපා“ය 
(ෙර””” හා ඇඟ—’ කලා) ෙහ– ලාතා “•මාණය සහ “පැ’ “ව•ධනය ””බඳ උපා“ය ෙහ– ලාතා “•මාණකරණය 
“ධාන ෂය” ෙලස හැ““ උපා“ය” ලබා —ම.

’ැ—” “•මාණකරණය •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක “•මාණෙ““ උපා“ය ෙහ– –“ කලා හා සැල”’කරණය 
””බඳ ශා—–ෙ““ උපා“ය (—– හා ’ැ—”) ෙහ– ප’ගණක ඉං“ෙ”” –”පය ””බඳ ඉං“ෙ”” ෙ““ උපා“ය ෙහ– 
ප’ගණක ව  ””බඳ ෙ““ ෙ•ෂ උපා“ය ෙහ– ෙතාර“” හා ස”“ෙ“දන තා”ෂණය ””බඳ ෙ““ ෙ•ෂ 
උපා“ය ෙහ– ෙතාර“” හා ස”“ෙ“දන තා”ෂණෙ““ උපා“ය ෙහ– උපා“යට “ධාන ෂය” ෙලස ෙතාර“” හා ස”“ෙ“දන 
තා”ෂණ ෂය ඇ“ළ’ උපා“ය” ෙහ– ප’ගණක ව  ෂය ඇ“ළ’ ෙ““ උපා“ය ෙහ– ’ැ—” “•මාණකරණය “ධාන 
ෂය” ෙලස හැ““ උපා“ය” ලබා —ම.

“ ද•ශන “•මාණකරණය •වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක කෘ“ක•මය ””බඳ ෙ•ෂ උපා“ය (උන ව 
ෙ•”කරණය ස“තව) ෙහ– උන ව, ම” වගාව හා “ ද•ශන ””බඳ “ථම උපා“ය ෙහ– “ ද•ශන “•මාණකරණය 
“ධාන ෂයය” ෙලස හැ““ උපා“ය” ලබා —ම.

”වහා’ක උන  
තා”ෂණ අ–යනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක කෘ“ක•මය ””බඳ  ෙ““ ෙ•ෂ උපා“ය (උන 
ව ෙ•”කරණය ස“තව) ෙහ– උන ව, ම” වගාව හා “ ද•ශනය ””බඳ “ථම උපා“ය ෙහ– ”වහා’ක උන  
තා”ෂණය “ධාන ෂයය” ෙලස හැ““ උපා“ය” ලබා —ම.

ප’ ස’ප’ “’පාදන 
තා”ෂණ අ–යනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක කෘ“ක•මය ””බඳ ෙ““ ෙ•ෂ උපා“ය (ස’’ව 
ව ෙ•”කරණය ස“තව) ෙහ– ස’’ව පාලනය හා ම’• ව ””බඳ  “ථම උපා“ය ෙහ– ස’’ව පාලනය ””බඳ 
ෙ““ උපා“ය ෙහ– ප’ ස’ප’ “’පාදන තා”ෂණය “ධාන ෂයය” ෙලස හැ““ උපා“ය” ලබා —ම

ආහාර “’පාදන තා”ෂණ 
අ–යනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක කෘ“ක•මය ””බඳ ෙ““ ෙ•ෂ උපා“ය (ආහාර 
ව හා තා”ෂණ ෙ•”කරණය ස“තව) ෙහ– ආහාර ව හා තා”ෂණය ””බඳ  “ථම උපා“ය ෙහ– ආහාර ව හා 
ෙප–ෂණය  ””බඳ “ථම උපා“ය ෙහ– ආහාර “’පාදන තා”ෂණය ෙහ– ආහාර සැක”’ තා”ෂණෙ““ උපා“ය” ලබා —ම

ජලජ ස’ප’ තා”ෂණ 
අ–යනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක කෘ“ක•මය ””බඳ ෙ““ ෙ•ෂ උපා“ය (ජල”• ව 
””බඳ ෙ•”කරණය ස“තව) ෙහ– ජලජ ස’ප’ කළමනාකරණය හා ස’’ව ව  ””බඳ ෙ““ ෙ•ෂ උපා“ය ෙහ– ස’’ව 
පාලනය හා ම’• ව ””බඳ ෙ““ උපා“ය ෙහ– උපා“යට “ධාන ෂය” ෙලස ජලජ ස’ප’ කළමනාකරණය ෂයය ඇ“ල’  
“ථම උපා“ය ෙහ– ජලජ ස’ප’ තා”ෂණය “ධාන ෂයය” ෙලස හැ““ උපා“ය” ලබා —ම

වැ• ෙබ–ග “’පාදන 
තා”ෂණ අ–යනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක කෘ“ක•මය ””බඳ ෙ““ ෙ•ෂ උපා“ය ෙහ– 
අපනයන කෘ“ක•මය ””බඳ “ථම උපා“ය ෙහ– වැ• ෙභ–ග “’පාදන තා”ෂණය “ධාන ෂයය” ෙලස හැ““ උපා“ය” 
ලබා —ම

ඉ”•“’ තා”ෂණ 
අ–යනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ” ඉං“ෙ”” –”පය ””බඳ ඉං“ෙ”” ෙ““ 
උපා“ය ෙහ– ඉ”•’’ හා ෙගාඩනැ“• ෙ—වා තා”ෂණෙ“දය ඇ“ළ’ ඉං“ෙ”” තා”ෂණෙ““ උපා“ය ෙහ– තා”ෂණෙ““ 
උපා“ය ෙහ– ඉ”•’’ තා”ෂණය “ධාන ෂයය” ෙලස හැ“” උපා“ය” ලබා —ම

ෙම–ට• යා”—ක තා”ෂණ 
අ–යනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක තා”ෂණෙ“” උපා“ය (ෙම–ට• යා”—ක) ෙහ– ෙ““ 
ඉං“ෙ”” (ෙම–ට• යා”—ක) උපා“ය ෙහ– ෙම–ට• යා”—ක තා”ෂණය “ධාන ෂයය” ෙලස හැ““ උපා“ය” ලබා —ම

”•ය හා ඉෙල”ෙ’ා“ක 
තා”ෂණ අ–යනය

•වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අමත •වලයක ”• හා –’ ඉං“ෙ”” –”පය ””බඳ ඉං“ෙ”” ෙ““ 
උපා“ය ෙහ– ඉං“ෙ”” තා”ෂණෙ““ උපා“ය ෙහ– ”වහා’ක ඉෙල”ෙ’ා“ක ව ””බඳ ෙ““ ෙ•ෂ උපා“ය ෙහ– ”•ය හා 
ඉෙල”ෙ’ා“ක තා”ෂණය “ධාන ෂයය” ෙලස හැ““ උපා“ය” ලබා —ම

උ“” මැද පළාෙ’ පාස”වල පවන •” –ර“පා— සඳහා උ“” මැද පළා’ •” ෙ—වා ”ව—ථාව “කාරව උපා“ධා“” – ලංකා •” 
ෙ—වෙ“  3 ප”ෙ“ 1 (අ) ෙ”—යට හා •“ෙල–මාධා“” – ලංකා •” ෙ—වෙ“  3 ප”ෙ“ 1 (ඇ) ෙ”—යට අ–ාපන කලාප ම”ට“” 
බඳවා ගැ”ම ”—ස පහත ”””ක’ ල’ —’/–”ෂ ෙදපා•ශවෙය”ම අය”’ප’ කැඳව ලැෙ•. අය”’ප’ භාරග ලබන අවසාන ”නය 
2021.08.31”න ෙ“. 
01. ෙය”තාවය
 1.1  සාමා— ”””ක’
  i.  – ලංකා –රවැෙය— ය “ය.
  ii.  යහප’ ච’තය•” හා මනා ශ“ර ෙසෟ“ය•” ”ත ය “ය.

  iii.   2021.08.31 ”නට වයස අ–”” 18 ට ෙනාඅ— සහ 35 ට ෙනාවැ• ය “ය. 

  iv.   2021.08.31 ”නට ෙහ– ඊට ෙපර උපා“ය/ •“ෙල–මා පාඨමාලාව හා ය— අ–ාපන ”””ක’ ස’—•ණ කර 
–ය “ය.

  v.  2021.08.31 ”න වන ට උ“” මැද පළාෙ’ —•වාස”න අ–”” 03 කට ෙනාඅ— —–ර ප”ං—ක”ෙව— ය 
“ය. ව, ෙ•ෂ අ–ාපනය, ග—තය, ෙදවන බස (ෙදමළ), කෘ“ හා ආහාර තා”ෂණය, —–, ෙතාර“” 
හා ස”“ෙ“දන තා”ෂණය, ගෘහ ආ•–ක ව, කෘ“ ව (උස— ෙපළ) ෂයය” සඳහා ”””ක’ ස“ත 
“මාණව’ අය”’ක”ව” සං“ාව” උ“” මැද පළාත “”” ෙත–රා ගැ”මට ෙනාහැ• –වෙහා’ පමණ”, 
උ“” මැද පළාෙ’ අවම වශෙය” වසර 10” ෙ—වය •“මට යට’ව “ප”ා“ත ම”ට“” අය”’ප’ ඉ”’ප’ 
කර ලබන අය”’ක”ව” ස’බ”ධෙය” සළකා බල ඇත. ස’“ඛ ප“”ෂණෙ“ “ තම —–ර ප”ං—ය ඡ”ද 
““ නාම ෙ”ඛන ෙහ– ’ාම “ලධා“ සහක ම“” සනාථ කළ “ය.
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18 l 2021 ජූලි 19 සඳුදා දැන්වීම් 

ෙ“ෂ ක•ම හා ඇඟ—’ 
තා”ෂණ අ–යනය

වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අ•මත වලයක “•මාණෙ““ උපා“ය ෙහ ෙ“ෂක•ම හා ෙර””” 
ඉං“ෙ”” ථම උපා“ය ෙහ තා”ෂණෙ““ උපා“ය ෙහ ෙ“ෂක•ම හා ඇඟ—’ තා”ෂණය ධාන ෂයය” ෙලස හැ““ 
උපා“ය” ලබා “—ම.

ෙලහ සැක”’ තා”ෂණ 
අ–යනය

වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අ•මත වලයක තා”ෂණෙ““ උපා“ය යා”—ක (සාමා—) ෙහ යා”—ක 
තා”ෂණෙ“දය (සාමා—) ධාන ෂයය” ෙලස හැ““ උපා”ය” ෙහ ෙලහ සැක”’ තා”ෂණය ධාන ෂයය” ෙලස 
හැ““ උපා“ය” ලබා “—ම.

ඇ—““ය’ ”’සැක”’ 
තා”ෂණ අ–නය

වල  “පාදන  ෙකා“ෂ” සභාව ” අ•මත වලයක තා”ෂණෙ““ උපා“ය යා”—ක (සාමා—) ෙහ තා”ෂණෙ““ උපා“ය 
” (ඉ”•“’) ෙහ ඇ—““ය’ ”’සැක”’ තා”ෂණය ධාන ෂයය” ෙලස හැ““ උපා“ය” ලබා “—ම

මෘ”කාංග සංව•ධනය වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අ•මත වලයක ප’ගණක ඉං“ෙ”” –”පය ””බඳ ඉං“ෙ”” ෙ““ 
උපා“ය ෙහ ප’ගණක ව ””බඳ ෙ““ ෙෂ උපා“ය ෙහ ෙතාර“” හා ස”“ෙ“දන තා”ෂණය ””බඳ ෙ““ 
ෙෂ උපා“ය ෙහ ෙතාර“” හා ස”“ෙ“දන තා”ෂණෙ““ උපා“ය ෙහ මෘ”කාංග ඉං“ෙ”” ෙ““ උපා“ය ෙහ 
උපා“යට ධාන ෂයය” ෙලස ෙතාර“” හා ස”“ෙ“දන තා”ෂණ ෂයය ෙහ ප’ගණක ව ඇ“ළ’ ෙ““ උපා“ය 
ෙහ මෘ”කාංග සංව•ධනය ධාන ෂයය” ෙලස හැ““ උපා“ය” ලබා “—ම

සංචරණය හා ආග”“ක 
ස’කාර

වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අ•මත වලයක ආග”“ක ස’කාර හා ෙ“ක කළමනාකරණය ””බඳව 
ප’පාලනෙ““ උපා“ය ෙහ ව සංචාරක කළමනාකරණ ෙෂ උපා“ය ෙහ ෙ““ ස’කාරක ෙ—වා කළමනාකරණ 
ෙෂ උපා“ය ෙහ ආග”“ක ස’කාර සංචාරක ”ාපාර –“ ””බඳ කළමනාකරණ උපා“ය ෙහ සංචාරක කළමනාකරණ 
ෙෂෙ““ උපා“ය ෙහ සංචාරක කළමනාකරණ උපා“ය ෙහ සංචරණය හා ආග”“ක ස’කාර ධාන ෂයය” ෙලස 
හැ““ උපා“ය” ලබා “—ම

 1.3  අ–ාපන ”””ක’ සනාථ •“ම සඳහා ඉ”’ප’ කර• ලබන උපා“ ”’නමා ඇ“ ආයතන වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ” අ•මත 
කරන ලද ආයතන ය –“ය.

 1.4  ඉ”—’ කර• ලබන ෂයය සඳහා පළ“ ”””කම වශෙය” ඉ”—’ කරන ෂයය ස“තව සාමා—ෙ““ උපා“ය” ලබා ඇ’න’ එම ෂයය, 
උපා“ෙය“ එ” ධාන ෂයය” ෙලස සම’ව “–ය –“ අතර, එම උපා“ පාඨමාලාෙ“ ෂය ස’මාන (Credit) සං“ාෙව” 1/3 ” ඉ”—’ කරන 
ෂයට අ—ළව ස’—•ණ කර “–ය –“ය.

 1.5  ඉහත ”””ක’වලට අමතරව අය”’ක”ව” උපා“ය ෙහ •“ෙලමාව සම’ වන ”නට ක”” අ.ෙපා.ස. (සාමා— ෙපළ) භාගෙ““ ෙදවරකට 
ෙනාවැ• වාර ගණනක“ ම“බස හා ග—තය සම’ව, අවම වශෙය” ස’මාන 03” ස“තව ෂයය” 06 •” සම’ව “—ම සහ අ.ෙපා.ස  (උස— 
ෙපළ) භාගෙය” එ”වරක“ ෂයය” 3 •” සම’ව “–ය –“ය.

 1.6  ෙදවන භාෂාව” සඳහා –ර“පා— පව“න පාසෙ” භාෂා මා–යට අ—ළව අ.ෙපා.ස (සාමා— ෙපළ) භාගෙ““ සාමා•ථය” ලබා “—ම ෙෂ 
”””කම” ව• ඇත.

 1.7  ඉහත සඳහ” ය— ”””ක’ අය”’ප’ භාරග• ලබන අවසාන ”නට ෙහ ඊට ෙපර සෑම ආකාරය•”ම ස’—•ණ කර “–ය –“ය. 

02. බඳවා ගැ”ෙ’ මය හා ෙ—වා ෙකා”ෙ–
  අය”’ක”ව” භාග ෙකාමසා’— ජනරා” ෙහ උ“” මැද පළා’ රා’ ෙ—වා ෙකා“ෂ” සභාව ” පව’ව• ලබන වෘත තරග භාගය සම’ 

•ම සඳහා එ” එ” ෂයය සඳහා අවම වශෙය” ල—“ 40%” ලබාගත –“ය.අය”’ප’ කැඳවන ලද ෂයය” සඳහා අය”’ක”ව” ” ලබාග’ 
ල—“වල “” එක“ව සහ 4.3 ෙ’දය අ•ව ලබා “ ඇ“ කලාප “ඛතාවය සලකා අ–ාපන කලාප ම”ට“” —සලතා අ•””ෙවළ අ•ව සාමා— 
ස’“ඛ ප“”ෂණයට භාජනය කර• ලැෙ•. එ”” සම’ —ව” ාෙය“ක ප“”ෂණයකට භාජනය කර•ෙම” ප”ව ””—ස” ෙතරා ග• ලැෙ•. ය’ 
අය”’ක”ෙව” —සලතා අ•””ෙවෙ” ලබා ඇ“ —ථානය ඉ”—’කර ඇ“ අ–ාපන කලාප (4.3  ෙ’දය අ•ව) වල පව“න –ර“පා— සඳහා ෙතරා ගැ”මට 
මාණව’ ෙනාවන ට උ“” මැද පළාත “ළ ඕනෑම කලාපයක ෙ—වය •“මට එකඟ ය –“ය.

 2.1  13 වසරක අ–ාපන ෂය ”ෙ’–ය යටෙ’ බඳවා ග”නා •”ව”” එම ෂය ”ෙ’–ෙ“ පමණ” ඉගැ”•’ ”කළ –“ය.

 2.2  අය”’ප’ කැඳව• ලබන ය’ ෂයයක –ර“පා— සං“ාවට වඩා එම ෂයය ඉ”—’ කර ඇ“ අය”’ක”ව” සං“ාව අ—–වෙහා’ සාමා— ස’“ඛ 
ප“”ෂණය” ම“”  හා ාෙය“ක ප“”ෂණය” ම—” පමණ” ””—ස” ෙතරා ප’කරග• ලැෙ•. 

 2.3  ””—ස” ෙතරා ගැ”ෙ’“  –•යා ර“ත උපා“ධා“” ෙතරා ගැ”ම ෙකෙර“ “ඛ’වය ද”ව• ලැෙ•. ෙතරාග• ලබන අය”’ක”ව” –ර“පා— 
ත’’වය අ•ව උ“” මැද පළාත “ළ ඕනෑම පාසලක ෙ—වය •“මට එකඟ ය –“ය.

 2.4  •”ත භාගය : භාග ෙකාමසා’— ජනරා” ෙහ උ“” මැද පළා’ රා’ ෙ—වා ෙකා“ෂ” සභාව ” ංහල, ෙදමළ සහ ඉං“ භාෂා මා–ව•” 
පව’ව• ලැෙ•.ඉ”—’ප’ සක— කළ –’ෙ’ තමා භාගයට ෙප” “න භාෂා මා–ෙය“. අය”’ප එ•ෙම ප”ව ”භාගයට ෙප” ’“න භාෂා 
මා– ෙවන— මට ඉඩ ෙද• ෙනාලැෙ•.

  අ)  ෙමම •”ත භාගය න ප– ෙදක•” සම”ත ෙ“. 

   i.    අ’ෙය”තා ප“”ෂණය  - කාලය පැය 01 ( ල—“ 100)

   ii. සාමා— ’”ම  - කාලය පැය 01 ( ල—“ 100)

   ආ)  ෂය “•ෙ–ශය
   ෂය අංක  01 -  අ’ෙය”තා ප“”ෂණය
    අෙ“”ෂකයා ස“ •” වෘ’“ය සඳහා වන —සලතා, ත•කා•’ල ’–“ය ””බඳ ’•ම මැන බැ–ම අර““ ෙකාටෙගන ෙමම න ප–ය 

සකස• ලැෙ•. ෙමය බ“වරණ ෙහ ෙක“ ””“” මා”•ෙ“ න 50 •” සම”ත ෙ“. 

   ෂය අංක  02 - සාමා— ’”ම 

    •” ”ෙ’–යට අ—ළව එම ”ෙ’–ය ””බඳව ඇ“ සාමා— ’•ම හා / ෙහ ෙ–—ය වශෙය” ” • ඇ“ හා ”වන අ–ාපන වණතා ””බඳ 
සාමා— ’•ම හා අ–ාපන න•කරණය ””බඳ සාමා— ’•ම ප“”ෂා ෙකෙරන බ“වරණ ෙහ ෙක“ ””“” මා”•ෙ“ නව•” සම”ත 
ෙ“. 

 2.5 සාමා ස’“ඛ ප”ෂණය
   •” ෙ—වයට බඳවා ගැ”ම සඳහා වන ෙමම “ෙ“දනෙ“ සඳහ” ”””ක’ ස–රා “ෙ•’” ප“”ෂා •“මට සහ කා”ක හා මානක ෙය”තාවය 

ප’”ෂා •“ම සඳහා පව’ව• ලැෙ•. සාමා— ස’“ඛ ප’”ෂණෙ““ ”•ක ”””ක’ පමණ” ප“”ෂා කර• ලබන අතර, ල—“ ලබා “ම”  
ෙනාෙකෙ•.

 2.6  ාෙය“ක ප“”ෂණය •” වෘ’“ෙ““ වැදග’ වන ඉගැ”•ෙ’ “යාව•ය ””බඳ අය”’ක” ස“ —සලතාවය මැන බැ–ම සඳහා පව’ව• ලැෙ•. 
අය”’ක” ” හ“නාග’ මාතෘකාව” යටෙ’ නා• පහ (5) කට ෙනාඅ— ඉ”’ප’ •“ම” ාෙය“ක ප“”ෂණෙ““ම ඉ”’ප’ කළ –“ ෙ“. 
ප’ගණක මා–ෙය”  (Power Point Presentation) ෙකෙරන ඉ”’ප’ •“’වලට ල—“ ලබා ෙද• ෙනාලැෙ•. ෙ’ සඳහා ල—“ ලබා ෙදන 
ආකාරය පහත ද”වා ඇත.

අ• අංකය “ාෙයක ප’”ෂණෙ““ ල“ ලබා ෙද• ලබන “ණායක උප’ම ල“ “මාණය සම’ •මට අව“ අවම ල“ “මාණය
01 අර“ණ හා ට•ම 05 02

02 ෙපෟ”ෂය හා හඩ පාලනය 05 02

03 ස”“ෙ“දනෙ“ පැහැ”” බව 05 02

04 කාල කළමනාකරණය 05 02

05 ඉ”’ප’ •“ෙ’ –”ප ”ම භාතය 05 02

“” ල—“ මාණය 25 10

 2.7.  ෙමම තන“ර —–රය.“ාම වැ•“ ස“තය.තන“රට ““ “ාම වැ•“ ”මය ””බඳ රජය ” ඉ”’ෙ“ “ ග• ලබන “ප’“මය ”රණ වලට 
ප’•’ලා’යා යට’ ව• ඇත.

 2.8 වැ•ප : 
   2016.02.25 ”නැ“ රා’ ප’පාලන ච”ෙ”ඛ අංක 3/2016 අ•ව ෙමම තන“රට ““ වැ•“ ”මය අංක ”-ඊ-1-2016 දරන වැ•“ කා–ඩය 

(මාක ”.27,740-300x6-380x7-445x2-”.33,090/- ”) ෙ“.උපා“ධා“” ෙමම වැ•“ ප’මාණෙ“ 14වන ”යවෙ• හා •“ෙලමාධා“” 7 වන 
”යවෙ• මාක වැ•ප මත ”“•ව• ලැෙ•. ෙමයට අමතරව රජෙ“ “ලධරය” ෙවත රජය ” ක•” කලට ෙගව• ලබන ෙවන’ “මනාද ““ෙ“.

 2.9.   ”””ක’ලා“” රජෙ“ ප’•’ පාලනය ෙකෙරන ෙපා” ෙකා”ෙ–වලට ද,උ“” මැද පළා’ •” ෙ—වා ”ව—ථා සං’හෙ“ පනවා ඇ“ 
ෙකා”ෙ–වලට ද එම ”ව—ථාවට කර ඇ“ ෙහ “” ම“වට ෙකෙරන, සංෙශධනවලට ද යට’ව• ඇත.

 2.10  •” ෙ—වෙ“ උස—•’ උ“” මැද පළා’ •” ෙ—වා ”ව—ථා සං’හෙ“ “ධාන යටෙ’ ” කර• ඇත.

03.  ”භාග ම–—ථාන - ෙමම ”භාගය පහත ’”ෙවන නගරවල “ පව’ව• ලැෙ•.

නගරය නගර අංකය
අනුරාධපුර 01
ෙපාෙළාන්නරුව 02

  ය’ ෙහය•” භාග ම–—ථානය” සඳහා මාණව’ අය”’ක”ව” සං“ාව” ෙනා“යෙහා’ ආස”නම නගරෙ“ භාග ම–—ථානයට ෙයා“ කර• 
ඇත.

04.  අය”’ •“ෙ’ මය 
 4.1.   අය”’ප– ෙමම “ෙ“දනයට අ“ණා ඇ“ ආද•ශ ආකෘ“යට අ•ව අෙ“”ෂකයා ” කඩ—ෙ“ ෙදපැ’ත පා–— කර“” A 4  මාණෙ“ 

කඩ—යක සක— කර තම අ’ අ—’”ම ස’—•ණ කළ –“ය. 1ට 5  ෙත” වන —•ෂය පළ“ ”•ෙ“ ද 6 ට8 ෙත” ෙදවන ”•ෙ“ ද, ඉ“’ —•ෂ 
ෙතවන ”•වට ද වන ප’” අය”’ ප–ය සක— කළ –“ බව ෙෂෙය” සැළ•ය –“ය. 

 4.2.  “ය“ත ”””ක’ සෑම අකාරය•”ම ස’–•ණ කර ෙනාමැ“ අය”’ක”ව”ෙ” අය”’ප’ හා “ය“ත ආකෘ“යට අ•’ලව සක— ෙනාකළ, 
අස’—•ණ, “ය“ත ප’” භාග ගා—“ ෙනාෙග— සහ “ය“ත ”නට ප”ව ලැෙබන අය”’ප’ “”ෙ’ප කර• ලැෙ•. එම අය”’ක”ව”ට 
භාගයට ෙප” ”ම සඳහා ඉඩ ෙද• ෙනාලැෙ•. ඒ ස’බ”ධෙය” —•ව ’•’ “ම” ෙනාෙකෙ•. (ඉ”’ප’ කරන අය”’ ප–ෙ“ ඡායා ”ටපත” 
අය”’ක” ” තමා ළඟ තබා ගැ”ම ෙයජනව’ ය හැ•ය.)

 4.3   අය”’කර• ලබන එ” එ” ෂයය සඳහා ඉ”—’ •“මට ෙතරා ග• ලබන –ර“පා— පව“න තම” —–ර ප”ං— ”——”කෙ“ අ–ාපන කලාප 
“න” (03) කලාප අංක ස“තව අය”’ක” ” තම කැමැ’ෙ’ අ•””ෙවලට අය”’පෙත“ සඳහ” කළ –“ය. (–ර“පා— ෙ”ඛනය සඳහා 
ඇ““ම 01 බල”න)

කලාපය කලාප අංකය කලාපය කලාප අංකය

අ•රාධ–ර 01 කැ–“ෙගා”ලෑව 05

කැ•රාව 02 ෙපාෙළා”න”ව 06

ත•’ෙ’ගම 03 ““ර”ෙගාඩ 07

ගෙල”–”“වැව 04 ”•ලාගල 08

 4.4  රා’ ප’පාලන ච”ෙ”ඛ අංක 27/88 “ධාන අ•ව ඉ”—’ කරන ෙෂ අව“තා ඇ“ අය”’ක”ව” ” ඉ”’ප’ ෙකෙරන අය”’ප’වල 
ව’ පස උඩ ෙකළවෙ• ර“පා“” තම අබා“ත ත’වය පැහැ””ව සටහ” කළ –“ය.

 4.5  එ” අෙ“”ෂකය—ට එ” ෂයය” සඳහා ඉ”’ප’ කළ හැ”ෙ” එ” අය”’ප–ය” පම—. ෂයය ප”ව ෙවන— කළ ෙනාහැක. ෂයය” –පය” 
සඳහා ඉ”—’ කර”ෙ” න’ එ” එ” ෂයය” සඳහා ෙව” ෙව”ව වශෙය” ඉ”—’ කළ –“ අතර, භාග ගා—“ද ෙව” ෙව”ව ෙගය –“ය.

 4.6  රා’ ෙ—වෙ“ හා පළා’ රා’ ෙ—වෙ“ “–”ත “ලධා“” —ව–ය ඉ”—’පත අ“වා•යෙය”ම  තම ආයතන ධා“යා මා•ගෙය” ඉ”’ප’ කළ –“ 
වන අතර, ෙමම ප’•ම සඳහා ””—ස— වශෙය” ෙ’“ ප’–වෙහා’ එම ආයතනෙය” “දහ— •“මට එකඟ වන බවට සහ“ක කරවා ගත –“ය.

 4.7  භාග ගා—“ව ”. 600/- •. ෙමම “දල අය”’ප’ භාර ගැ”ෙ’ අවසාන ”නට ෙහ එ”නට ෙපර උ“” මැද පළාෙ’ ”““ ඕනෑම ”——”/ාෙ–—ය 
ෙ”ක’ කා•යාලයකට උ“” මැද පළා’ සභාෙ“ අය —•ෂ අංක 20.03.02.13  බැර වන ෙලස ෙගය හැ•ය. ඒ සඳහා “—’ කරන එ”“100 
’”පත අය”’පෙ’ අ—ළ ෙකා•ෙ“ ෙනාගැලෙවන ෙ— ඇලය –“ය. —මන ෙ’“ව” “සාව’ භාග ගා—“ ආප” ෙගව• ෙනාලබන අතර, 
ගා—“ව ෙවන’ භාගයකට මා” •“මට ද ඉඩ ෙද• ෙනාලැෙ•. එෙ—ම “ද” ඇණ–’ හා “–දර භාරග• ෙනාලැෙ•. භාග ගා—“ ෙගව• ෙනාලබන 
අය”’ප– “”ෙ’ප කර• ලැෙ•. (’”පෙ’ ඡායා—ථ ”ටපත” ම“ ෙයජනය සඳහා අය”’ක” ළඟ තබා ගැ”ම ”””ය) භාග ගා—“ ෙග•ම 
සඳහා ඉහත “යම කර ඇ“ ාෙ–—ය ෙ”ක’ කා•යාල හැර ”ට පළා’ කා•යාල ෙහ බැං— ෙහ තැපැ” කා•යාල වලට ෙගවන ලද ෙහ “ය“ත ”නට 
ප”ව ෙගවන ලද ’”ප’ ස“ත අය”’ප’ “”ෙ’ප කර• ලැෙ•.

 4.8  අය”’ප–ෙ“ අෙ“”ෂකයාෙ” අ’සන, රජෙ“ ලයක ”හ”ප“වරෙය—, සාම—න “චයකාරවරෙය—, ”–”’ ෙකාමසා’—වරෙය—, 
”“ඥවරෙය—, –ධ ෙනාතා’—වරෙය—, —ධ හ“—ෙ“ අ“කා’ බලය ල’ “ලධා“වරෙය—, ෙපා•— ෙ—වෙ“ මා–ඩ•ක තන“ර” දරන 
“ළධා“ෙය— ෙහ රජෙ“ —–ර තන“ර” දරණ මා–ඩ•ක “ළධා’ෙය— ” සහ“ක කර• ලැබ “–ය –“ය.

 4..9  “වැර”ව ස’—•ණ කරන ලද අය”’ප–ය 2021.08.31 ”නට ෙහ ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ— “ෙ”ක’, පළා’ රා’ ෙ—වා ෙකා“ෂ” සභාව, ”——” 
ෙ”ක’ කා•යාල ප’“ය, අ•රාධ–ර” යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” එය –“ය. අය”’ප’ බහා එව• ලබන කවරෙ“  ව’ පස ඉහළ 
ෙකලවෙ• (උපා“ධා“”/•“ෙලමාධා“” – ලංකා •” ෙ—වයට බඳවා ගැ”ම- 2021) ෙලස හා ඉ”—’ කරන ”——”කය, ඉ”—’ කරන ෂය හා 
—–ර ප”ං— ”——”කය අ“වා•යෙය”ම සඳහ” කළ –“ය.

 4.10  තැපැ” ම—” ඉ”’ප’ •“ෙ’“ අය”’ ප–ය” නැ“•ම ෙහ මාද •ම ””බඳව — •” පැ“—”ල” සළකා බල• ෙනාලැෙ•.

 4.11  ංහල,ෙදමළ හා ඉං“ මා–ය”ෙග” පළකර• ලබන ෙමම “ෙ“දනෙ“ භාෂා පාඨ අතර •ය’ ෙහ ෙනාගැල•ම” ෙහ අන•’ලතාව” ඇ“ බව 
ෙප” ය”ෙ” න’ එවැ“ අව—ථාවක ංහල මා– “ෙ“දනය “වැර” ෙ— සළකා කට–“ කර• ලැෙ•.

ෙමම –ව’ප’ “ෙ“දනෙය” ආවරණය ෙනාවන •ය’ කාරණය” ෙවෙතා’ ඒ ””බඳ ”රණය •“ෙ’ අ”“ය ද •ය’ –ර“පා— ව•” ෙකාටස” ෙහ 
“”ම“”ම ෙහ  ”ර•ම ෙහ ෙනා”ර•ම ෙහ ””බඳ අවස” ”රණය ගැ ”ෙ’ අ”“ය ද උ“” මැද පළා’ රා’ ෙ—වා ෙකා“ෂ” සභාව ස“ව”ෙ”ය.

ෙ’ජා“ ලකර’න
ෙ”ක. පළා’ රා’ ෙ—වා ෙකා“ෂ සභාව,
උ“” මැද පළාත

 උ“” මැද පළාෙ’ පාස”වල පවන •” –ර“පා සඳහා 
උපා“ධා“ හා  “ෙලමාධා“ – ලංකා •” ෙ—වයට බඳවා ගැ”ම - 2021 (’ංහල/ෙදමළ/–”භාෂා)

ඉ”—’ කරන ”ෂයය අංකය ඉ”—’ කරන ”ෂය කලාප අංකය

භාගයට ෙප” “න
 නගරය හා නගර අංකය :   
(“ෙ“දනෙ“ 03 ෙ’දය අ•ව ස’—•ණ කර”න)

භාගයට ෙප” “න භාෂා මා–ය    

ංහල-S  ෙදමළ-T  ඉං“ - E                                                      ——ර ප”ං— ”——”කය    

(අ—ළ අ”ෂරය ෙකා•ව “ළ ෙයාද”න)    

1. 1.1 “ල—” අගට ෙයා— “ල—” සමග නම ( ඉං“ කැ”ට” අ—’” උ— - PERERA A.B )
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1.2 “ල—”ව•” හැ“”ෙවන න’ ( ඉං“ කැ”ට” අ—’” ) ............................................................................................................................................................................ 

 1.3 ස’—•ණ නම ( ංහෙල” / ෙදමෙළ” ) .............................................................................................................................................................................................................................

2. ව•තමාන •”නය ( ඉං“ කැ”ට” අ—’” ) ...................................................................................................................................................................................................................................

 2.1 —–ර ප”ං— ාෙ–—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසය ........................................................................................................................................................................................................................

 2.2 ’ාම “ලධා’ ෙකා”ඨාසය ...............................................................................................................................................................................................................................................................

3. 3.1 ජා“ක හැ“•’ප’ අංකය

 3.2 උප” ”නය  ව•ෂය                                                      මාසය   ”නය 

 3.3 2021.08.31 ”නට වයස       අ–””                                              මාස                               ”න

 3.4 —’/–”ෂ භාවය ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3.5 වාහක / අවාහක බව ................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 3.6 ”රකථන අංකය : 

4. ඔබ ’නට –•යාවක “–”තව ”ද  ..........................

 4.1 ඉහත ””“ර “ඔ“” න’ තන“ර හා ආයතනය   : ............................................................................................................................................................................................................

5. හ—රා ඇ“ උපා“ය ””බඳ —තර : 

 5.1 උපා“ පාඨමාලාෙ“ නම ..........................................................................................................................................................................................................................................................

 5.2 භාෂා මා–ය   .........................................................................................................................................................................................................................................................

 5.3 වලෙ“ ෙහ අ—ළ ආයතනෙ“ නම .........................................................................................................................................................................................................................

 5.4 උපා“ය වලං• ”නය   ........................................................................................................................................................................................................................................................

 5.5 උපා“යට හ—රා ඇ“ ධාන ෂය/ෂයය” (ඉං“ අ—’”)    ........................................................................................................................................................................  

    (“ඵල ෙ”ඛනවල තමා ”ම සහ“ක කළ ඡායා ”ටපත” අ“ණා ඉ”’ප’ කළ –“ය. එම ෙ”ඛන එවා ෙනාමැ“ අය”’ප’ “”ෙ’ප 

කර• ලැෙ•.ෙ–—ය ෙහ අ•බ–“ත වල උපා“ සඳහා පමණ” වල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාෙ“ •යාප”ං— සහ“කය 

ඇ“—ය –“ය.)

6.  හ—රා ඇ“ •“ෙලමා පාඨමාලා ””බඳ —තර:

 6.1 •“ෙලමා පාඨමාලාෙ“ නම  ...............................................................................................................................................................................................................................

 6.2 භාෂා මා–ය      ..............................................................................................................................................................................................................................

 6.3 සහ“කය “—’ කළ ආයතනය   ..............................................................................................................................................................................................................................

 6.4 “ඵල වලං• වන ”නය     ...............................................................................................................................................................................................................................

 6.5 •“ෙලමාවට හ—රා ඇ“ ධාන ෂය/ෂයය” (ඉං“ අ—’”)       ................................................................................................................................................

   (“ඵල ෙ”ඛනවල තමා ”ම සහ“ක කළ ඡායා ”ටපත” අ“ණා ඉ”’ප’ කළ –“ය. එම ෙ”ඛන එවා  ෙනාමැ“ අය”’ප’ “”ෙ’ප 
කර• ලැෙ•.)

7.  7.1   අ.ෙපා.ස. ( උ.ෙපළ ) භාගය (“ඵල ෙ”ඛනවල තමා ”ම සහ“ක කළ ඡායා ”ටපත” අ“ණා ඉ”’ප’ කළ –“ය. එම ෙ”ඛන එවා 
ෙනාමැ“  අය”’ප’ “”ෙ’ප කර• ලැෙ•.)

 7.2 භාග අංකය හා ව•ෂය  ..............................................................................................................................................................................................................................................

”ෂයය” ලබා ඇ“ සාමාථය
1

2

3

8.  අ.ෙපා.ස. ( සා.ෙප) භාගය (“ඵල ෙ”ඛනවල තමා ”ම සහ“ක කළ ඡායා ”ටපත” අ“ණා ඉ”’ප’ කළ –“ය. එම ෙ”ඛන එවා ෙනාමැ“    
අය”’ප’ “”ෙ’ප කර• ලැෙ•.)

 8.1 පළ“ වර :

  භාග ව•ෂය  ............................................ භාග අංකය.................................

අ• 
අංකය

”ෂයය” ලබා ඇ“ සමාථය අ• 
අංකය

”ෂයය” ලබා ඇ“ සමාථය

01. 06.

02. 07.

03. 08.

04. 09.

05. 10.
 
 8.2  ෙදවන වර :

  භාග ව•ෂය .........................         භාග අංකය ..............................

අ• 
අංකය

”ෂයය” ලබා ඇ“ සමාථය අ• 
අංකය

”ෂයය” ලබා ඇ“ සමාථය

01. 06.

02. 07.

03. 08.

04. 09.

05. 10.
 
( ෛවක””ත ෂයය” ඇ“ළ’ ෙනාකළ –“ය )

9. 9.1 භාග ගා—“ ෙග— ාෙ–—ය ෙ”ක’ කා•යාලය  ................................................................................................................................................................................................

 9.2 ෙග– ”නය        .................................................................................................................................................................................................

 9.3 —තා” අංකය       ...............................................................................................................................................................................................

10. අය”’ක”ෙ” සහ“කය :  ...............................................................................................................................................................................................

 10.1  ෙමම අය”’ප–ෙ“ මා ” සපයා ඇ“ ෙතාර“” ස“ හා “වැර” බව කාශ කර“. ෙම“ ය’ ෙකාටස” ස’—•ණ ෙනා•“ෙම” සහ / 
ෙහ වැර” ෙලස සහ/ ෙහ අස“ ෙලස ස’—•ණ කර “—ෙම” අෙ“”ෂක’වය අවලං• වන බව ””ග““.

 10.2  ෙමම තන“රට ෙතරාග• ලැ—ෙම” ප”ව ෙහ •””” බව අනාවරණය —වෙහා’ මා ෙ—වෙය” පහ •“මට යට’ වන බව ද““.

 10.3  ෙමම “ෙ“දනෙ“ සඳහ” ෙකා”ෙ– ””පැ“මට මම එකඟ ෙව“.

 ”නය ........................................................................................      ..........................................................................................................................  
              අය”’ක”ෙ” අ’සන
11. අය”’ක”ෙ” අ’සන සහ“ක •“ම
  ඉහත —තර ද”වා ඇ“ අය”’ක” / අය”’කා’ය මා ෙපෟ–ග•කව ද”නා හ“නන බව’  .................... ”න මා ඉ”’”ට “ අ’ස” තබන ලද බව’ 

සහ“ක කර“ . 

 ”නය  ........................................................................................................

 නම  .......................................................................................................     ...................................................................

 තන“ර ........................................................................................................     සහ“ක කර”නාෙ” අ’සන
 “ල““ව  ...........................................................................................................

12.  රා’ ෙහ පළා’ රා’  ෙ—වාව”“ ’නට ෙ—වෙය“ “–“ අය”’ක”ව— න’ පහත  සඳහ” සහ“කය  ෙදපා•තෙ’”“ ධා“යා ” 
ඉ”’ප’ කළ –“ය.

  ෙමම ඉ”—’ක”  වන .........................................................................................................මයා/“ය/ෙමනය ෙමම ෙදපා•තෙ’”“ෙ“  / ආයතනෙ“ .............................................
....................................................... වශෙය” ෙ—වය කර• ලබ”. රාජකා“ කාලය  “ළ ඔ“ ෙමානය’  ආකාරයක ෙහ නයා•’ල ද”වමකට (අවවාද •“’ 
හැර ) භාජනය • ෙනාමැ“ බව සහ ඉහත තන“ර සඳහා ෙතරා ග• ලැ’වෙහා’ ඒ සඳහා “— හැ’ය හැ• බව’ සහ“ක කර“.

         

”නය : .............................................................................         ...................................................................................................

             ෙදපා•තෙ’”“/ආයතන ධා“යාෙ” අ’සන
             (“ල ““ව ස“තව)

කා•යාය “ෙය–ජනය සඳහා

(ඇ““ම 01 –ර“පා— ෙ”ඛනය අ•ව සහ 4.3  ෙ’දය අ•ව ස’—•ණ කරන)

”භාග ගා—“ ෙගවා ලබා ග”නා ලද ”තා”ය ෙනාගැලෙවන ෙ— ෙම“ අලව”න

https://filehik.com/


 2021 Dinamina and Silumina -MRM. Mujas -mujasms@gmail.com -0769175719

19l 2021 ජූලි 19 සඳුදාදැන්වීම් 

ම”ව’ත වැ• “ලාෙ”ෂ— එ”

වා“ක මහා සභා –—•ම
ම”ව’ත වැ• “ලාෙ”ෂ—  එ”  සමාගෙ 
”’හ’ වන (27) වා•“ක මහා සභා –—•ම, 
2021 ”• 29 වන ”න ෙපරව” 10.30 ට, ෙකාළඹ 
12, ෙ“”ල •”ෙ“, අංක 280, සමාගෙ අ“ 
ම–ඩල කාමරෙ““, අන“ ෙ“”කාව” (Virtual 
Platform) ම“ පව’ව• ලබන බව ෙම” ’• 
ෙද• ලැෙ•. 
–—•ම ””බඳ “ෙ“දනය, ෙපරකලා’ ආකෘ“ය 
හා අෙන’ ෙ”ඛන, සමාගෙ “ල ෙව• අඩ”ය 
වන www.malwattevalley.com ෙව“ හා 
ෙකාළඹ ෙකාට— ෙවළඳෙපාෙල“ (CSE) ෙව• අඩ”ය 
වන www.cse.lk ෙව“ ලබාගත හැක. 

මහෙර–හල - ක”තර
ලං” ආරාධනය

ෙගාඩනැ“ල සඳහා වැ•” “’ කට“ - 2021
ක”තර මහෙර–හෙ” “ාෙ—ය “සපාදන ක“•ව ”’”, පහත සඳහ” ෙගාඩනැ“”ල සඳහා වැ”–“ •“ කට– ඉ••“ම සඳහා 
ලං” කැඳව• ලැෙ•.

අ• 
අංකය කාය ”—තරය

•ක 
”’වැය 

ඇ—තෙ”“ව 
(””ය” •යන) 

අව“ 
ඉ”ටෑ”  
ෙ”ය

ආප” 
ෙගවන ලං” 

ඇපකරය 
- ””ය” -

ආප” 
ෙනාෙගවන ලං” 

ෙ”ඛන ගා—“ 
- ””ය” -

01. ක”තර මහෙර–හෙ”, පව’නා ෙකා”” 19 
ෙර–“”ෙ” ICU අංශය වැ”–“ •“ම, A 

& E-QT සඳහා මල ෙනාබැ ෙඳන වාෙ” ජල 
කාමරය (Closet) සපයා ස”•“ම.

5.75 C 07 
ෙගාඩනැ“• 

ඉ”•“ම

115,000.00 3,300.00

ඉහත කාය සබ”ධ ’ය— ”—තර, ලං” ෙ”ඛන සමග ලබාෙද• ඇත.
අ—ළ ලං” ෙ”ඛන, 2021.07.19 ”න ’ට 2021.07.31 ”න ද”වා, කායාල ෙ“ලාව” ළ“ (ෙපරව” 9.30 හා ප—ව” 3.00 අතර කාලය 
ළ) ක”තර මහෙර–හෙ” කායාලෙය” ලබාගත හැක.
ෙ සබ”ධ ෙපර ලං” හ“ව”, 2021.07.26 ”න ෙපරව” 10.00 ට, ක”තර මහෙර–හෙ”“ පැවැ’•මට “ය“තය.
ලං”, 2021.08.02 ”න ෙපරව” 10.00 ද”වා භාර ග• ලැෙ•. එම ෙ“ලාවට භාරගැ”ම අවස” ෙකාට ඒ හා සමගම ලැ— අැ“ ලං” ”වෘත 
කර• ලැෙ•.
වැ”ර පැහැ”” කරගැ”, අව“ ෙවෙතා’, ක”තර මහෙර–හෙ” අ–”ෂ ෙව“”, ”රකථන අංක : 034-2222261/62 ම“” ලබාගත 
හැක.
සභාප, “ාෙ–—ය “ස’පාදන ක“ව, මහ ෙරහල, ක”තර.

01/2016 ච”ෙ”ඛයට අ•මත ” සං“ාව අ•ව 
2021.12.31 ”නට ” –රපා— ’ංහල මා–ය - උ“” මැද පළාත

”ෂය 
අංකය ”ෂයය

අ•
රා

ධ–
ර

ත
’ෙ

’ග
ම

කැ
•ර

ාව

ගෙ
ල

“
“

වැ
ව

කැ
“

ෙග
ා”

ලෑ
ව

ෙප
ාෙ

ළා
න

”
ව 

““
ර”

ෙග
ාඩ

”
ලා

ගල

එක
“ව

1  “ාථ“ක 35 20 33 15 23 10 17 8 161
2 ”ෙ•ෂ අ–ාපනය 6 12 4 2 3    27
3

6-11 
ෙ—

’ංහල 4 3 4 2 11 2 1 1 28
4 ඉං“’ 6 2 2 3 2 3 4  22
5 ”ව 15 21 3 8 19 2 3 18 89
6 ග—තය 13 20 7 4 9 5 9 14 81
7 ෙදවන බස (ෙදමළ) 10 20 10 3 5 10 11 4 73
8 ාපාර හා ““කරණ අ–යනය 1   2   2 4 9
9 “ෙග–ල ”ව 2 10 5 5 12 2 3  39

10 ඉ“හාසය 2 2 2 1  2 1  10
11 –රවැ’ අ–ාපනය හා “ජා පාලනය 7  6 3 3 2 4 3 28
12 –” උපෙශනය 8 12 13 5 13 13 10 14 88
13 – 12 13 4 4 4 3 13 4 57
14  සං”තය(ෙපර”ග) 1 2 3 5 7 2 1 1 22
15  සං”තය(අපර”ග)  1   2    3
16 නතනය (ෙ—ය) 1  1 2   4 1 9
17 නා• හා රංග කලාව  2   2    4
18 ෙතාර” ස”“ෙ“දන තා”ෂණය 6 15 9 10 16 2 7 7 72
19 කෘ“ හා ආහාර තා”ෂණය 3 6  4 9   3 25
20 ගෘහ ආ–ක ”ව 3 17 8 2 14 3 4 5 56
21 “මාණකරණය හා යා”—ක තා”ෂණය  1 3      4

22 “මාණකරණය, ””•ය හා 
ඉෙල”ෙ’ා“” තා”ෂණය  2 2 2 3 2 1  12

23 “මාණකරණය හා ඉ”•“ 
තා”ෂණෙ“දය 2 2 3 1 2 1 1 1 13

24 –”ප කලා    4   1 1 6
25 ෙසෟ“ය හා ශා’’ක අ–ාපනය 8  6 9 10  10 10 53
26

උස— ෙපළ 

”ව ”ව     1   1 2
27 කෘ“ ”ව 4 1 1 2 1 2 1  12
28 ඉං“ෙ”” තා”ෂණෙ“දය 1 1       2
29 ෛජව පධ“ තා”ෂණෙ“දය   2 3     5
30 තා”ෂණෙ“දය සඳහා ”ව  3 2 3 4 2   14
31 ආ–ක ”ව 1 2 2 2 2 1  1 11
32 ෙශපාලන ”ව 2 2 1    2 1 8

එකව 153 192 136 106 177 69 110 102 1045

13 වසරක සහක කරන ලද අ–ාපන වැඩසටහන 
(වෘ”ය ”ෂය ධාරාව) ’ංහල මා–ය

”ෂය 
අංකය ”ෂයය

අ•
රා

ධ–
ර

ත
’ෙ

’ග
ම
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33 ””•ය හා ඉෙල”ෙ’ා“” තා”ෂණ අ–යනය   1 1 2    4

34 ඉ”•“ තා”ෂණ අ–යනය 2 2  1   1 1 7

35 අ””තර “මාණකරණය    1     1

36 “ දශන “මාණකරණය     1   1 2

37 ෙම–ට යා”—ක තා”ෂණ අ–යනය 2  1 1     4

38 ෙල–හ සැක” තා”ෂණ අ–යනය   1      1

39 ඇ—”“ය ”’සැක” තා”ෂණ අ–යනය 1 1 1    1  4

40 වහා’ක උන ” තා”ෂණ අ–යනය   1      1

41 වැ”• ෙබ–ග “’පාදන තා”ෂණ අ–යනය   1      1

42 ප’ සප’ “’පාදන තා”ෂණ අ–යනය 1  1     1 3

43 ජලජ සප’ තා”ෂණ අ–යනය   1      1

44 “ාසාං“ක කලාව        1 1

45 කාය ’“ කළමනාකරණය        1 1

46 සංචරණය හා ආග”ක ස’කාර  1  1 1    3

47 ආහාර “’පාදන තා”ෂණ අ–යනය  1  1 1    3

48 ශාරීරික අධ්යාපනය හා කීඩා   1  1    2

49 ෙසෟඛ්ය හා සමාජ ආරක්ෂණය  1  1     2

50 මෘදුකාංග සංවර්ධන   1  1   1 3

51 ගැෆික් නිර්මාණකරණය 1 1   1    3

52 ශිල්ප කලා    1   1  2

53 විලාසිතා නිර්මාණකරණය   1      1

54 ෙප්ෂකර්ම හා ඇගළුම් තාක්ෂණ අධ්යයනය  1 1 1     3

එකතුව 7 8 12 9 8 0 3 6 53

01/2016 ච”ෙ”ඛයට අ•මත ” සං“ාව අ•ව 
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55  “ාථ“ක 1  7 3 1 9  9 30

56 ”ෙ•ෂ අ–ාපනය 1  1   1   3

57

6-11 
ෙ—

ඉං“’      5 3 6 14

58 ”ව 3  7 3 6 1  1 21

59 ග—තය 6  8 7 6  2 6 35

60 ම“බස (ෙදමළ) 2  1 4 2 1 1 7 18

61 “ෙග–ල ”ව      2  3 5

62 “”” ධමය        1 1

63 ෙර–මා• කෙත–•ක   1      1

64 ෙදවන බස (’ංහල)        1 1

65 –රවැ’ අ–ාපනය හා “ජා පාලනය 1   1 1  1 1 5

66 –” උපෙශනය 2  2  1 7  1 13

67 – 1   2 3 4 1  11

68 සං”තය (කණාටක)      1   1

69 නථනය (භාර”ය)        1 1

70 නා• හා රංග කලාව 2        2

71 ෙතාර” ස”“ෙ“දන තා”ෂණය 2  10  7 3 1 2 25

72 කෘ“ හා ආහාර තා”ෂණය 4  4  2 3 1 3 17

73 ගෘහ ආ–ක ”ව     1    1

74
“මාණකරණය හා ඉ”•“ 
තා”ෂණෙ“දය

  1      1

75 ෙසෟ“ය හා ශා’’ක අ–ාපනය 6  1 5 3  2  17

76
“මාණකරණය, ””•ය හා 
ඉෙල”ෙ’ා“” තා”ෂණය

1        1

77
උස— 
ෙපළ 

ස”“ෙ“දනය හා මා– අ–යනය    2  2   4

78 ”ව ”ව     1    1

79 තා”ෂණෙ“දය සඳහා ”ව    2  2   4

එකව 32 0 43 29 34 41 12 42 233

13 වසරක සහක කරන ලද අ–ාපන වැඩසටහන 
(වෘ”ය ”ෂය ධාරාව) ෙදමළ මා–ය
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80 ””•ය හා ඉෙල”ෙ’ා“” තා”ෂණ අ–යනය 1        1

81 ෙම–ට යා”—ක තා”ෂණ අ–යනය 1       1 2

82 ඇ—”“ය ”’සැල” තා”ෂණ අ–යනය   1     1 2

83 වහා’ක උන ” තා”ෂණ අ–යනය   1      1

84 ජලජ සප’ තා”ෂණ අ–යනය   1      1

85 ආහාර “’පාදන තා”ෂණ අ–යනය   1     1 2

86 ශා“’ක අ–ාපනය හා ”ඩා   1      1

87 ෙසෟ“ හා සමාජ ආර”ෂණය        1 1

88 මෘ”කාංග සංවධන 1        1

89 ’ැ—” “මාණකරණය   1      1

90 ෙ“ෂකම හා ඇග” තා”ෂණ අ–යනය        1 1

එකව 3 0 6 0 0 0 0 5 14
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91

6-11 ෙ—

“ෙග–ල ”ව 2 4 2  4 2   14

92 –රවැ’ අ–ාපනය හා “ජා පාලනය 1   2 2 1   6

93 ෙසෟ“ය හා ශා“’ක අ–ාපනය 4 1 2 2 4 3   16

එකව 7 5 4 4 10 6 0 0 36

’”•ම
ෙකාළඹ ”ෙකාව ෙබෟ–ධ ම””රෙ“  ෙදෙව 
මහෙල“ 203 1/4 —ථානෙ“  පැව  ආ•ෙ“ද 

ෙබෙහ ශාලාව නැවත ”වෘතව පව”. 

ෛව– “කාර පංචක•ම “කාර ෛව– 
සහක  ෛව– –”  ෙම““ ලබාගත හැ•ය.

071-8239973

ම–ම ප’සර අ“කා’ය
ඇ“•”ය කඩ—’ කහල –නවනය හා 

වැ•”“ •“ම සඳහා අ—ළ පා’ස’ක බලපෑ ඇග•ම

අවසාන ”රණය ”බඳ “’–ධ ”•ම”
ජාක පා’ස’ක පනෙ 23 ආ ආ 
(4) වග”ය යටෙ ’•’ “ම.

උ”ත ාපෘ“යට අ—ළ පා’ස’ක බලපෑ  ඇග• වාතාව 
අ–යනෙය” අන”ව “•ත වශෙය”  සඳහ” කළ 
ෙකා”ෙ’වලට යට’ව, එම ාපෘ“ය “යා’මක •“ම සඳහා, 
1933 අංක (01) දරන  ජා“ක පා’ස’ක (ාපෘ“ අ•මත •“ම  
සඳහා කායය ප“පා“ය) “ෙය–ගය”“ අංක 13 “ෙය–ගය  “කාරව 
අංක 09, ෙමා්දර”ල කා“ක කලාපය, පාන”ර “ ”““ ෙ”. එ—. 
•. ඒ. ඇ“•”“ය කඩ—’  කහ” (–) සමාගම ෙවත අ•මැ“ය 
ලබා“මට ම–ම ප’සර අ“කා’ය ”රණය කර ඇ“ බව  මහජනයා 
ෙවත “” ’• ෙද• ලැෙ•. 

අ–”ෂ ජනරා”, ම–ම ප’සර අ“කා’ය,
"ප’සර ”යස", අංක 104, 
ෙඩ”’” ෙකාබෑක—ව මාවත, 
බතර“”ල.
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