
පිටුව
2021 ජූලි 02 සිකුරාදා

නුවන් ක�ොඩි �ොර  

මෙරට, ම�ොව්ඩ් ෙර්දන  වැඩ ස ට හන යටමේ දිනක් තුළදී 
දුන් වැඩිෙ එන්නේ ප්රෙො ණය මෙමරදා (30) වි්ද ඇති අතර 
එන්නේ ලබො ගේ  මුළු පුදග ල යන්  සංඛ්ොව 17,3520 ක් බව 
මසෞඛ් අංශ සෙේ වී තිමේ.  

ඒ අනුව සයි මනෝ ෆොම් එන්නමේ ෙළමු ෙොත්ොව පුදග ලයන් 
91759 �ටේ, එහි ම්දවැනි ෙොත්ොව පුදග ල යන් 79236 ම්දමන
කු ටේ දුන් බව වසං ගත මරෝග විද්යා අංශය ෙව සයි.  

ම�ොවි ෂීල්ඩ් එන්නමේ ම්දවැනි ෙොත්ොව පුදග ල යන් 2523 
ම්දමන කු ටේ දුන් බව එෙ අංශය සඳ හන් �රයි.  

මම් වන විට පුදග ල යන් සංඛ්ොව 1749500 සයි මනො ෆොම් 
එන්නමේ ෙළමු ෙොත්ොව  මගන ඇති අතර එහි ම්දවැනි ෙොත්ොව 
පුදග ල යන් 84352ක් මගන තිමේ.  

ම�ොවි ෂීල්ඩ් එන්නමේ ෙළමු ෙොත්ොව පුදග ල යන් 925242ක් 
හො ම්දවැනි ෙොත්ොව පුදග ල යන් 378307ක්, ස්පුට්නික් එන්නමේ 
ෙළමු ෙොත්ොව පුදග ල යන් 114795ක්, එහි ම්දවැනි ෙොත්ොව 
පුදග ල යන් 14427ක් ලබො මගන ඇති බව වසං ගත මරෝග විද්යා 
අංශය ප්ර�ොශ �රයි.    

අනු රො ධ පුර මධ්යම 
විකේෂ

අනු රො ධ පුර 
මෙේසිරි මසවණ 
ම�ොවිඩ් නිවො ර ණ� 
දැඩි ස ේ�ොර ඒ� �මේ 
ප්රති �ොර ලැබූ අඹු සැමි 
යුව ළක්  මිය මගොස් 
ඇති බව වොරතො මවයි. 

 ෙසු ගිය 2930 
ම්දදින තුළ අනු රො ධ
පුර මෙේසිරි මසවණ 
දැඩි සේ�ොර ඒ� �මේ 
ප්රති �ොර ලැබූ ම�ොවිඩ් 
මරෝගීන් ෙස්ම්ද නකු 
මිය මගොස් තිමේ.

අනු රො ධ පුර 
මගොඩමේ ෙොවත 
ප්රමද ශමේ ෙදිං චිව 
සිටි ව්ොෙො රි� යුව
ළක් අවො ස නො වන්ත 
ඉර ණ ෙට මුහු ණෙො 
ඇති අතර ෙසු ගිය 
දා (12) දැඩි සේ�ොර 
ඒ� �මේ ප්රති �ොර 
ලබ මින් සිටි ව්ොෙො
රි �යො ජීවි ත ක්්ෂ යට 
ෙේ වී තිබුණි.ම�ොවිඩ් 
මරෝගය වැලඳී ඇතේ 
ඔවුන් ඒ පිළි බඳ එත
රම් අව ධො න ය කින් ෙසු 
මනොවීෙ නිසො මරෝගය 
උේසන්න වීමෙන් 
අන තු රුව මරෝහල් 
ගත �ර  තිමේ.

දින 22�ට අධි� 
�ොල යක් මෙේසිරි 
මසවණ ම�ොවිඩ් දැඩි 
සේ�ොර ඒ� �මේ 
ප්රති �ොර ලබ මින් 
සිටි ව්ොෙො රි � යොමේ 
බිරිය මෙමරදා  (30) 
ජීවි ත ක්්ෂ යට ෙේ වී 
ඇති අතර ඇය සිය 
සැමියො මිය ගිය බවක් 
දැන මනොසිට ඇති බව 
්ද අනො ව ර ණය විය.
ම�ොවිඩ් නිව්මෙෝ නියො 
තේේව මයන් මිය ගිය 
ව්ොෙො රි� යුවළ වයස 
අවු රුදු 60ක්  ඉක්ෙ වූ
මවෝ්ය.  

ඊට අෙ ත රව අනු
රො ධ පුර මෙේසිරි 
මසවණ ම�ොවිඩ් දැඩි 
සේ�ොර ඒ� �මේ 
ප්රති �ොර ලබ මින් 
සිටි තවේ �ොන්තො
වන් ම්දම්ද මන කුේ  
මෙමරදා (30) දින මේෙ 
ජීවි ත ක්්ෂ යට ෙේ වී  
ඇත.

මිය ගිය �ොන්තො වන් 
ම්දම්දනො අනු රො ධ පුර 
මහොමරො ව්මෙො තොන හො 
මිහි න්ත ලය ප්රමද ශමේ 
ෙදිං චි � රු වන්ය.එක් 
�ොන්තො ව� ම�ොවිඩ් 
මරෝගය වැලදී ප්රති
�ොර අව සන් �ර 
නැව තේ නිමව සට 
මගොස් සිටියදී මරෝගය 
උේසන්න වීෙ නිසො 
මරෝහල්ගත  �ළ 
�ොන්තො වක් බවේ 
ඇය ෙස �ට ආසන්න 
�ොල යක් ප්රති �ොර 
ලැබූ තැන ේති ය� 
බවේ මසෞඛ් අංශ 
අනො ව ර ණය ම�මේය.  

 මෙමරදා මිය ගිය 
සිය ලුෙ මරෝගීන්මේ 
සිරුරු අනු රො ධ පුර 
නිසල නිම්නය අදා හ
නො ගො ර මේදී ආදා හ
නය කිරී ෙට අනු රො ධ
පුර ෙහ නගර සභොව 
පිය වර මගන තිබිණි.  

ක�ාවිඩ් මර්දන  
එනනත් කෙකරදා 
ලැබූ සංඛ්ාව 
17,3520ක්

අනු ර පුර කමත්සිරි කසවණ
ක�ාවිඩ් නිවා රණ ඒ� �කේ 
ප්රති �ාර ලැබූ අඹු-සැමි 
යුව ළක් මිය යයි 

—”ණෑගල “ාෙ–—ය සභාෙ“ 2022 අයවැය ෙව•ෙව” සක කර• ලබන 
“ා”ධන වැය ඇතෙ’”“වට හා සංව•ධන සැලැමට ඇ“ළ’ •“ම සඳහා 
“ාෙ–—ය සභා බල “ෙ–ශෙ“ ප”ං—ක”ව”ෙග” ෙය–ජනා ලබාගැ”මට සැල”’ 
කර ඇත.

ඒ අ•ව ඔබ ’” ඉ”’ප’ කර• ලබන ෙය–ජනා, •”තව 2021 ”• මස 31 වන 
”නට ෙපර අ“”, තැපෑෙල”, ––’ තැපෑ ෙල” ෙහ– ෆැ” ම“” —”ණෑගල 
“ාෙ–—ය සභාව ෙවත ලබා“මට කට–“ කරන ෙම” කා”—කව ද”වා ’““. 
ෙය–ජනා ඉ”’ප’ •“ම ස’බ”ධව වැ• තර කා•යාල•ය ෙ“ලාව “ළ“ 
“ාෙ–—ය සභාෙ“ ““’ අංශය ෙව“” ලබාගත හැ• බව වැ•”රට’ ද”වා ’““.

“ාෙ–—ය සභා බල “ෙ–ශෙ“ සංව•ධනය ෙව•ෙව” ඔබෙ” —යක’වය හා 
සහෙය–ගය මා ’” අගය ෙකාට සලක“.

 අචල “ම”ත ”මලක
 සභාප,
 —ණෑගල ාෙ–ය සභාව.

•”නය : —ණෑගල ාෙ–ය සභාව, ම””“ය, ෙබයගෙ”
”රකථන අංකය : 0372222551 / 0374941777
ෆැ”— අංකය : 0372228197
––’ •”නය : kurunegalaps@gmail.com

—ණෑගල ාෙ–ය සභාෙ“ 2022 ව•ෂෙ“ 
අයවැය සංව•ධන සැලැ—ම සක— •“ම සඳහා 

ෙයජනා ලබාගැ”ම ෙවෙව” 
මහජනතාව ෙවත කර ලබන  “ම” 

සපාදන ”•ම
ලං” “—’ •ෙ / ලං” භාර ගැෙ 

සංෙශ–“ත ”නය” ’ “ම
ගෙපාල නගර සභාව

ජාක තරගකා“ “ල ගණ” කැඳ•ම (NCB) 
රෙට“ පව“න ෙකා” - 19 වසංගත ත’’වය මත පැන — සංචරණ “මා ෙ“ෙව”, ග’ෙපාල 
ක—ග”නාව පාර, ෙපා” ”සාන ““ෙ“ අවමංග“ උ’සව ශාලාව” ඉ”•“ම ”ාපෘ“ය සඳහා 
ග’ෙපාල නගර සභාව ම“” ලං” කැඳව“” 2021.05.17 වන ”න ”න“ණ, “නකර” හා 
ෙ”•  “– –ව’ප’“ පළ කරන ලද “ස’පාදන ’”ෙ’ සඳහ” 4 වන ෙ’දෙ“ ලං” “—’ 
•“ෙ’ කාල “මාව හා 8 වන ෙ’දය”“ ලං” භාර ගැ”ෙ’ කාල “මාව” සංෙශ–ධනය වන බව 
කා”—කව ද”වා ’““.

02.  ඒ අ•ව, එම ක•මා”තය ස’බ”ධෙය” 2021.05.17 වන ”න ”න“ණ, “නකර” හා 
ෙ”• “– –ව’ප’“ පළ කරන ලද “ස’පාදන ’”ෙම“ 4 වන ෙ’දෙ“ සඳහ” ලං” 
“—’ •“ම 2021.07.12 වන ”න ෙත” රජෙ“ වැඩ කරන ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 
3.00 ද”වා අතර කාලය “ළ ’” කරන බව’, 8 වන ෙ’දෙ“ සඳහ” ලං” භාර ගැ”ෙ’ 
”නය 2021.07.14 වන ”න ෙප.ව. 10.00 ද”වා වන බව’ ලං” භාර ගැ”ම අවස” — 
ගස ලං” වෘත කර• ලබන බව’ කා”—කව ද”වා ’““.

03.  එෙම 2021.05.17 වන ”න –ව’ප’ ’”ෙම“ සඳහ” අෙන—’ ක”“ ෙනාෙවනව 
පව“න බව’ කා”—කව ද”වා ’““.

ගෙපාල නගර සභාෙ“ ග සභාප සහ සපාදන ක“ සභාප,
නගර සභාව, ගෙපාල.
”රකථන අංක : 081-2352275
ෆැ”— : 081-2352203

– ලංකා ’”“ •ව—ලය - අරාධර

”•ව”—ල “ෙශය
2020/ 2021 අ–යන ව•ෂය

– ලංකා ’”“ •ව—ලය, ”” වහ”ෙෙ” ඉගැ”’වලට අ•’ලව  ” ’”””  වහ”ෙලා –“ •“ම, ෙබෟ–ධ ඉගැ”’ “ාෙය–“කව 
–“ •“ම හා ප•ෙ“ෂණ “ව•ධනය •“ම, ෙථරවා“ –ධ ධ•මය – ලංකාෙ“ හා ෙ–—ය රටවල “චාරය •“මට ’””” වහ”ෙලා –“ •“ම,  
“ලනා’මක සමය අ–යනය, –ධ ධ•මය ””බඳ ප•ෙ“ෂණ •“මට ෛධ•යය “ම යනා“ පරමා•ථ ඉ•කර ගැ”ෙ’ අර“—” සංථාපනය කරන 
ලද උස  අ–ාපන ආයතනය•. 

ඒ සඳහා ෙමම •ව—ලය, ම“” පහත සඳහ” උපා“ පාඨමාලා පව’වාෙගන ය• ලැෙ•.

 ශා—–ෙ“ (ෙගෟරව) උපා“ පාඨමාලාව  -  වසර 04 

 ෙබෟධ අ–යනය ”බඳ අ–ාපනෙ“ (ෙගෟරව) උපා“ පාඨමාලාව  -  වසර 04

 ශා—–ෙ“ (සාමා) උපා“ පාඨමාලාව   -  වසර 03 

බඳවා ග ලබන ආකාරය : 

– ලංකා ’”“ •ව—ලෙ“ 2020/2021 අ–යන ව•ෂය සඳහා 2017, 2018, 2019 ෙහ– 2020 යන ව•ෂවල“ පව’වන ලද අ.ෙපා.ස. (උස ෙපළ) 
භාගෙ““ •ව—ල “ෙ“ශය සඳහා අවම  ”””ක’ ස–රා ඇ“  ’””” වහ”ෙලාෙග” හා “ා’න භා ෙෂා්පකාර සමාගම ම“” පව’ව•  ලබන 
“ා’න ම–ම භාගය භාෂා–ෙය” සම’ ෙබෟ–ධ ’””” වහ”ෙලාෙග” අය”’ප’  කැඳව• ලැෙ•..

  අ.ෙපා.ස. (උස ෙපළ) භාගෙ““ ලබාග’ ඉෙස”  (Z-Score)  ල—“වල ““ඛතාව මත  ස’“ඛ ප“”ෂණයකට ල”කර එ“ “ ලබාග’ ල—“ 
පදන’ කරෙගන ’”” බඳවා ග•  ලැෙ•.

  ෙ’ හැර “ා’න භාෙෂ–පකාර සමාග’ ම“” පව’ව• ලබන “ා’න ම–ම භාගෙය”  භාෂා–ෙය” සම’ ’””” වහ”ෙලා ද ෙත–රාග• ලබන 
” සං“ාෙව” 10% ” වන  අ•පාතයට බඳවා ග• ලැෙ•.

ෙ“ශ ”””ක

01 ෙබෟ–ධ හාර ෙ–වාලග’ පනෙ’ “යමය”ට අ•’ලව •යාප”ං— — ’””” වහ”ෙ නම” ම

හා

02 i) –ධ ධ•මය/ ෙබෟ–ධ ’ටාචාරය සහ පා•/ සංකෘත / ෙවන’ භාෂා ෂයය”  ස“තව අ.ෙපා.ස. (උස ෙපළ) භාගය සම’ව 
•ව—ල “ෙ“ශය සඳහා ”””ක’  ලබා  “—ම හා  සාමා— ෙපා” ප“”ෂණයට 30% කට ෙනාඅ— ල—“ “මාණය”  ලබා “—ම. 

ෙහ–

ii) “ා’න ම–ම භාගය භාෂා–ෙය” සම’  “—ම.

•ව—ලයට ෙත–රාග• ලබන “”  ” සං“ාෙව” 10% ” වන අ•පාතයට “ා’න භා ෙෂා්පකාර සමාගම ම“” පව’ව• ලබන 
“ා’න ම–ම භාගෙය”  භාෂා–ෙය”  සම’ ’””” වහ”ෙලා බඳවා ග• ලැෙ•. 

ෙහ–

අ—ළ ව•ෂෙ“ බඳවා ගැ”මට “ය“ත ” “මාණය  උ”ත ”””කම යටෙ’ ඉ”—’කර  ෙනාමැ“ ක”“ පහත සඳහ” ”””ක’ 
යටෙ’ බඳවා ගැ”මට සලකා බල• ලැෙ•.

iii) –ධ ධ•මය, ෙබෟ–ධ ’ටාචාරය, පා•, සංකෘත යන ෂයය”ෙග” එ” ෂයය”ව’  ඇ“”ව අ.ෙපා.ස. (උස ෙපළ) භාගය 
සම’ව •ව—ල “ෙ“ශය සඳහා ”””ක’ ලබා “—ම හා සාමා— ෙපා” ප“”ෂණයට 30% කට ෙනාඅ— ල—“  “මාණය” ලබා 
“—ම. 

ෙහ–

iv) ඕනෑම කලා ෂය ධාරාව” යටෙ’ අ.ෙපා.ස (උස ෙපළ) භාගය සම’ව •ව—ල “ෙ“ශය සඳහා ”””ක’ ලබා “—ම හා සාමා— 
ෙපා” ප“”ෂණයට  30% කට ෙනාඅ— ල—“ “මාණය” ලබා “—ම.

සහ
–ධ ධ•මය, ෙබෟ–ධ  ’ටාචාරය, පා•, සංකෘත යන ෂයය” යටෙ’ ””ග’  •ව—ලය•” (වසරක ෙහ– ඊට වැ•) •“ෙල–මා 
පාඨමාලාව” හ—රා  සම’ව “—ම.

ෙහ–

v) ඕනෑම  ෂය ධාරාව” යටෙ’ අ.ෙපා.ස. (උස ෙපළ) භාගය සම’ව  •ව—ල “ෙ“ශය සඳහා ”””ක’ ලබා “—ම හා සාමා—  
ෙපා” ප“”ෂණයට 30% කට ෙනාඅ— ල—“ “මාණය” ලබා “—ම.
ඉහත අංක  i, ii, iii,  හා  iv යට ෙ’ ”””ක’ ඇ“  වා””වහ”ෙලා “මාණව’  සං“ාව” ෙනාමැ“ න’ පමණ” අංක (v)  
යටෙ’ ”””ක’ අැ“ වා””වහ”ෙලා බඳවා ගැ”මට  සලකා බල• ලැෙ•.

අය”ප’ ලබා ගැ”ම  හා ෙයා“ •“ම :
www.busl.ac.lk  යන •ව—ල•ය ෙව• අඩයට ”ස අය”’පත “’ ප’” ස’—•ණ කළ  –“ය. ඒ අ•ව මා•ගගතව ස’—•ණ කරන ලද 
අය”’පත අ—ළ ෙ”ඛනවල (සහ“ක කරන ලද) කෑ” කළ ”ටප’ ෙහ– පැහැ”•  ඡායා ”ටප’ සමග අ•රාධ–ර මහජන බැං—ෙ“ 008-1001-5001-
4462 අංක දරන – ලංකා ’”“ •ව—ල•ය –නරාව•තන ““මට ”. 200.00  “දල” බැරකර  ලබාග’ ල”පත ද සමග 2021.07.30 ”න ෙහ– 
එ”නට ෙපර ෙයා“ කළ –“ය.
එෙ ෙනාමැ“ න’  •ව—ල•ය ෙව• අඩෙය” බාගත  කරග•  ලැ“ අය”’පත “’ ප’” ස’—•ණ ෙකාට අ—ළ ෙ”ඛනවල සහ“ක කළ ”ටප’ හා 
“ද” ෙග— ල”පත අ“ණා 2021.07.30  ”න ෙහ– එ”නට ෙපර ලැෙබන ෙ සහකාර ෙ”ඛකා“කා“ (අ–යන හා ” ෙවා) – ලංකා  ’”“ •ව—ලය, 
–’තල’ පාර, අ•රාධ–ර යන •”නයට “”ගා” තැපැ”  (Courier Service) ම“” ෙහ– •යාප”ං— තැපැ” ම“” එය –“ය. අය”’ප’ බහා එවන 
•” කවරෙ“ ව’පස ඉහළ  ෙකළවෙ• "”•ව”—ල “ෙ“ශය (අ””තර) 2020/2021" ය•ෙව” සඳහ” කළ –“ය. 
අස’—•ණ ෙහ– “මාද  ලැෙබන  අය”’ප’ ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•. 

මෙහ–පාායය” වහ”ෙ—, 
– ලංකා ’“ ”•ව”ලය,
අරාධ–ර.
2021.06.28


