
පිටුව
2022 මැයි 11 බදාදා

ඇතැම් පුද්ග ල යන් සහ කණ්ඩා යම් රටින් 
බැහැර යෑම පිළි බඳ තියුණු සංවඩා ද යක් පැන
නැගී ඇති තතතවය තුළ ආ්ග මන හඩා වි්ග මන 
නිල ධඩා රීන්්ගේ රඩාජ කඩා රි ව ලට දැඩි බල පෑ මක් 

එලල වී ඇති බවත ර්ේ පව තින අරඩා ජික සහ 
්නඩාස න්සු න්කඩාරී තතතව යට කඩි නම් විස ඳු
මක් ් නඩාදුන ් හඩාත වහඩාම ක්රියඩා තමක වන පරිදි 
රඩාජ කඩා රි ව ලින් බැහැර වන බවත ශ්රී ලංකඩා ආ්ග

මන හඩා වි්ග මන නිල ධඩා රීන්්ගේ සං්ග මය පව සයි.  
ගුවන්්තඩාටු ් පඩාළ සහ වරඩා ය යන්හි ප්රත්යන්ත 

පඩාලන කට යු තු වල නිරත ආ්ග මන හඩා වි්ග
මන නිල ධඩාරී රඩාජ කඩාරි කට යුතු සම්බ න්ධ ් යන් 

සමඩාජ මඩාධ්ය, ්සසු මඩාධ්ය සහ ්පඩාදු්ේ මහ
ජ න තඩාව අතර දැඩි අව ධඩා න යක් සහ සංවඩා ද යක් 
නිරමඩා ණය වී ඇති බව ද ආ්ග මන හඩා වි්ග මන 
නිල ධඩා රීන්්ගේ සං්ග මය කියයි.    

සුභාෂිණිසේනානායක

හිටපු අ්ග මැති මහින්ද රඩාජ පක්්ෂ, හිටපු ඇමැති ් ජඩාන්්සටන් 
ප්රනඩාන්දු, බ්සනඩා හිර පළඩාත භඩාර ්යෙෂ්ඨ නි්යෝයෙ ්පඩාලි
්සපති ්දශ බන්දු ්තන්න ් කඩාන් ඇතුළු පිරි සක් අප රඩාධ 
නිති යට අනුව වහඩාම අතඅ ් ං ගු වට ්්ගන අධි ක ර ණ යට ඉදි
රි පත කරන ්ලසට ඉලල මින් නිතී ඥ ව රුන් පිරි ස ක් ඊ්ේ (10) 
්පඩාලි්ස මූල ්ස්ඩා න යට පැමි ණී ලලක් ඉදි රි පත කර ඇත.  

්ගඩාලු මු ව ් ොර උද්ඝෝ ්ෂ ක යන්ට ් මන්ම අර ලි ය ්ගහ මන්දි රය 
ඉදි රි පිට පැවැති සඩාමඩා කඩාමී වි්රෝ ධතඩා ව්ඩාපඩා ර ව ලට බීම තින් 
ක්ඩා වැදී අයුතු ජන රඩාශි යක සඩාමඩා ජි ක යන් ්වමින් එහි සිටි 
පිරි සට පහ ර දී අලඩාභ හඩානි සිදු  කර සඩාප රඩාධී බිය  ්ගැ න්වී ම කට 
කුම න්්ර ණය කර ආධඩාර අනු බල දුන්නැයි ඔවු න්ට එ්ර හිව 
්�ෝදනඩා කර මින් ්මම පැමි ණිලල ඉදි රි පත කර ති්ේ.  

සමගි නිතීඥ සං්ග මය සහ ප්රජඩා ත න්්ර වඩාදී නීතිඥ එක
මු තු්ේ නිතීඥ කමල වි්ේ සිරි, නීතිඥ තුසිත ගුණ ් ්ස කර, 
නීතිඥ රජිත ලක්මඩාල සහ නීතිඥ නිශඩාන්ති ්වතත සිංහ 
ඇතුළු නිතීඥ පිරි සක් විසින් ්මම පැමි ණීලල ්පඩාලි්ස මූල
්ස්ඩා න යට අද (10) සිදු  ක රනු ලැබීය.  

මහින්දඅලුතසගේදර

අ්ම රිකඩා එක්සත ජන
ප ද්ේ ්ටක්සඩා්ස නුවර ශ්රී 
ලංකඩා ්කඩාන්සල ජන රඩාල 
නීතිඥ දක්ෂිණි ්්සනඩා නඩා යක 
මහ තමිය ්වත විද්ය ලං කඩාර 
ප්රසඩා දනී ්්ගෞර ව නඩාම උපඩා ධිය 
පිරි නමඩා ති්ේ.  

ඒ අනුව අ්ම් රි කඩා්ේ 
්ටක්සඩා්ස ප්රඩාන්ත්ේ ශ්රී ලංකඩා 
්කඩාන්සල ජන රල ්ලස 
කට යුතු කරන, ඒ මහ තමි යට 
කැල ණිය, පෑලි ය ් ්ගඩා් විද්යා
ලං කඩාර පිරි ් වන් විහඩා ර ්ස්ඩා
නය මඟින්  

විද්යා ලං කඩාර ප්රසඩා දනී 
්්ගෞරව නඩාමය පිරි නමඩා ඇත.  

්බෞදධ ප්ර�ඩා රක කට යුතු 
සඳහඩා අ්ම රිකඩා එක්සත ජන
ප ද යට වැ්ම කරන භික්ෂූන් 
වහන්්්ස සහ එක්සත ජන
ප ද්ේ ්ව්සන ශ්රී ලඩාංකි
ක යන්්ගේ ආ්ග මන වි්ග මන 
කට යු තු ව ලදී සිදු  ක රන 
්්සවඩාව ඇ්ග යීම ්වනු ් වන් 
නීතිඥ දක්ෂිණි ්්සනඩා නඩා යක 
මහ තමිය ්වත ්මම ්්ගෞරව 
නඩාම උපඩා ධිය ප්රො නය කර 
ති්බන අතර අ්ම් රි කඩා්ේ, 
්ම්රි ලන්ඩ් ප්රඩාන්ත්ේ, 
්ම්රි ලන්ඩ් ්බෞදධ විහඩා ර
්ස්ඩා න්ේ දී එය පිරි නැමූ බව 
්ම්රි ලන්ඩ් ්බෞදධ විහඩා ර
්ස්ඩා නය පව සයි.  

උතුරු අ්ම රි කඩා්ේ ප්රධඩාන 
අධි ක රණ සංඝ නඩා යක, ්ම්රි
ලන්ඩ් ජඩාත්ය න්තර ්බෞදධ 
විහඩා ර ්ස්ඩා න්ේ විහඩා රඩා ධි
පති කටු ්ග ්ස්තඩාට, උප ර තන 
නඩායක හිමි පඩා ණන් වහන්්්ස 

ප්රමුඛ මහඩා සංඝ න ර තන්ේ 
අශි රවඩාද මධ්ය්ේ එම උතස
වය පැවැති බව ්ම්රි ලන්ඩ් 
ජඩාත්ය න්තර ්බෞදධ විහඩා ර
්ස්ඩා න්ේ ්යෙෂ්ඨ ප්රකඩා ශ
ක ් යක් පැව සීය.   නීතිඥ 
දක්ෂිණි ්්සනඩා නඩා යක මහ
තමිය මීට ්පර නිේ්යෝරක් 
නීතිඥ සං්ග මය මඟින් පිළි ්ග
න්වනු ලබන එම්ප යර ්ස්ේේ 
කවු න්සල  සම්මඩා න ් යන් සහ 
මහ ජන සුබ සඩා ධන කට යුතු 
්වනු ් වන් පිරි න මනු ලබන 

 සම්මඩා න ් යන් ද පිදුම් 
ලබඩා ඇත.  

්මම සම්මඩාන ප්රො ් නෝ
තස වය සඳහඩා ්වඩාෂි න්ටන් 
්බෞදධ විහඩා රඩා ධි පති මහ ර ්ගම 

ධම්ම සිරි නඩායක හිමි පඩා
ණන් වහන්්්ස, පෑලි ය ් ්ගඩා් 
විද්යා ලං කඩාර පිරි ් ව්න් 
පරි ් ව නඩා ධි පති සහ අධ්යක්්ෂ, 
හලඩා වත ්දදි සඩා්ේ ප්රධඩාන 
සංඝ නඩා යක වැල මි ටි යඩා්ේ 
ධරම කීරති ශ්රී ඤාණර ත නඩා
භි ධඩාන හිමි පඩා ණන් වහන්්්ස 
සහ පෑලි ය ් ්ගඩා් විද්යා ලං කඩාර 
පිරි ් වන් විහඩා ර ්ස්ඩා න්ේ 
ආ�ඩාරය නැද ්ග මු්ේ පඤ්ඤා
්ලෝක හිමි පඩා ණන් වහන්්්ස 
ඇතුළු මහඩා සංඝ ර තනය සහ 
 අ ් ම රි කඩා්ේ, ්වඩාෂි න්ටන්හි 
පිහිටි ශ්රී ලංකඩා තඩානඩා පති 
කඩාරයඩා ල්ේ නිල ධඩා රීන් 
ඇතුළු පිරි සක් සහ භඩාගි වී 
සිටි යහ.  

සුභාෂිණීසේනානායක
්ගඩායන ශීලපී වික්ටර විජ

යන්ත මහතඩා කැන ් ඩා ් ේදී 
අභඩා ව ප්රඩාපත වී ති්ේ.  

ඔහු මිය  යන විට 77 වන 
වි්යහි පසු විය. ප්රවීණ 
්ගඩායිකඩා මඩායඩා දම යන්ති 
්ප්රරඩා මහ තමි්ගේ සැමියඩා 
වන ඒ මහතඩා ජන ප්රිය ්ගඩායිකඩා 
කු්ෂඩානි සඳ ් රඛඩා සහ නරතන 
ශිලපි නි යක හඩා නිළි යක වූ 
සචිනි නිරඩා ්ෂඩා්ගේ පියඩා ් ණෝය.   

ඔහු 90 දශ ක්ේදී නිෂපඩා
ද නය වූ ජන ප්රිය චි්ර පට ගීත 

්බඩා්හඩා ම ය කට ්ගඩාය න ් යන් 
ොයක විය.  

මමයි රජඩා චි්ර ප ට්ේ ස්ේ 
ආ්ලෝක ධඩාරඩාව මඩා ්ේ ගීතය 
්ගය මින් සිනමඩා පසු බිම් ්ගඩාය
න යට පිවිසි වික්ටර විජ යන්ත 
මහ තඩා  පඩාට පඩාට හීන යක්ද, 
සිහින ්්ග්නන කුමඩා රි්ේ 
යනඩාදි ගීත රැසක් ්ගැයූ ඒ 
මහ තඩා්ගේ ්දහය පිළි බඳ 
අව සන් කට යුතු කැන ් ඩා්ේ 
ඔ්ටඩාවඩා න්ගර්ේදී සිදු කිරී
මට නිය මි තයි.    

විසි එක් වැනි ආණඩු ක්රම ව්ව්ස්ඩා සං්ශෝ ධ න යට අොළ 
සමගි ජන බල ් ේ ්ගය පක්්ෂය සහ පඩාරලි ් ම් න්තු්ේ ්සවඩාධී
නවූ මන්්රී ව රුන් කණ්ඩා යම ක්ඩා නඩා ය ක ව ර යඩාට භඩාර දුන් 
පනත ්කටු ම්පත ්දක ක්ඩා නඩා යක මහින්ද යඩාපඩා අ්ේ ව
රධන මහතඩා විසින් නීති ප ති ව ර යඩාට ්යඩාමු කරනු ලැබ ඇත.   

අවශ්ය නීති මය උප ් ද්ස ්ගැනීම සඳහඩා පනත ්කටු ම්පත 
්දක නීති ප ති ව ර යඩාට ්ම්්ස ්යඩාමු කළ බව ක්ඩා නඩා ය ක ව
රයඩා පැව සීය.   

්ම් අතර ්මම පනත ්කටු ම්පත ්දක පඩාරලි ් ම්න්තු 
්වේ අ් වි ් යන් බඩා්ගත කිරී ම ටද අව ්ස්ඩාව සලසඩා දී ඇතැයි 
පඩාරලි ් ම්න්තු නිල ධඩා රීහු පැව සූහ.   

ව්ව්ස්ඩා සං්ශෝ ධන පනත ්කටු ම්පත ්දක කතඩා නඩා ය
ක ව ර යඩාට භඩාර ්දනු ලැබු්ේ සමගි ජන බ ල ් ේ ්ගය පක්්ෂ්ේ 
පඩාරලි ් ම්න්තු මන්්රී රංජිත මදදුම බණ්ඩාර මහතඩා සහ 
පඩාරලි ් ම් න්තු්ේ ්සවඩාධීන වූ මන්්රී ව රුන් 40 ්දනඩා ්වනු
්වන් පඩාරලි ් ම්න්තු මන්්රී ආ�ඩාරය විජය ොස රඩාජ පක්්ෂ 
මහතඩා විසිනි.   

්ම් අතර 19 වැනි ව්ව ්ස්ඩාව සං්ශෝ ධ නය කර 21 වැනි 
ව්ව්ස්ඩා සං්ශෝ ධ නය ්ලස එය ්්ගන ඒමට පඩාරලි ් ම්න්තු 
පක්්ෂ නඩාය ක්යෝ පසු ගි යො තීර ණය කළහ.     

ඇතැම් පුද්ග ල යන් රටින් බැහැර යෑම පිළි බඳ 
තියුණු සංවා ද යක් පැන නැ ඟිලා

 ශ්රී ලංකා ආග මන හා විග මන නිල ධා රීන්ගේ සංග මය

විසි එක් වැනි 
ව්යවස්ා සංශ�ෝ ධ න යට  
සමඟි ජන බල ශේ්ග හා 

සවාධී න වූ 
මන්්රී ශයෝජනා  

කථා නා යක නීති ප ති ව ර යාට 
්යාමු කරයි  

හිටපු අ්ග මැති, හිටපු ඇමැති 
ශජාන්සටන්, ශද� බන්දු 

වහා අත්අ ඩං ගු වට ්ගන්නැයි 
පැමි ණිලලක්

නීතිඥ දක්ෂිණි ශසනා නා ය කට
විද්ය ලං කාර ප්රසා දනී 

ශ්ගෞර ව නා මය

්ගායන ශීලපි වික්ටර් විජ යන්ත 
අභා ව ප්රාපත ශේ

හිටපු අ්ග මැති මහින්ද රඩාජ ප ක්්ෂට රටින් 
පලඩා යෑ්ම් කිසිදු අව ශ්ය තඩා වක් ්නඩාමැති බව 
පඩාරලි ් ම්න්තු මන්්රී නඩාමල රඩාජ පක්්ෂ පව
ස නවඩා.  පඩාරලි ් ම්න්තු මන්්රී ව රයඩා ්ම් බව 
පවසඩා ඇත්ත AFP ජඩාත්ය න්තර ප්රවෘතති 
ඒජ න්සි ය ටයි. ්ප්රො දින්ේ දී අ්ග මැ ති ව
ර යඩා්ගේ ආධඩා ර ක රු වන් විසින් ්කඩාළඹ ්ගඩාලු 
මුව ් ොර පිටි්ේ පැවති සඩාම කඩාමී වි්රෝ ධ තඩා වට 
පහර දී්මන් පසු රට පුරඩා උද්ගත වූ උණු සුම් 
තතතවය ්ේතු ් වන් ්ප්රො සවස තමන් 
අ්ග මැති ධුර ් යන් ඉව තවන බවට ජනඩා ධි ප
ති ව රයඩා ්වත ලිපි යක් ්යඩාමු කර න්නට හිටපු 
අ්ග මැති මහින්ද රඩාජ ප ක්්ෂට සිදු විය.   

්ප්රො දිනය පුරඩා පැවති ්මම වි්රෝ
ධතඩා රඩා්රී කඩාල්ේ තවත උතසන්න වූ අතර 
හිට පු අ ්ග මැ ති ව රයඩා රැඳී සිටි ්කඩාළඹ අර ලි ය
්ගහ මන්දි රය ද අර ්ග ල ක රු වන් විසින් වට ලනු 
ලැබුහ.  

මුළු රඩාත්රිය පුරඩා පැවැති දැඩි කල බ ල කඩාරී 
තතතව ් යන් පසුව හිටපු අ්ග මැ ති ව රයඩා 
්කඩාළඹ අර ලි ය ්ගහ මන්දි ර ් යන් ඉවත කර 
්ගනු ලැබු්ේ හමුො ඛණ් තුනක් ආර ක්්ෂඩා වට 
්යදී ් මන් අන තු රු වයි.   

පසුව ඊ්ේ අලු යම ඔහු ඇතුළු පවු්ල 
සඩාමඩා ජි ක යින් ්රීකු ණඩා ම්ල නඩාවික හමුො 

කද වුර ්වත රැ්්ගන ගිය බවට වඩාරතඩා පළ 
විය. 76 හැවි රිදි මහින්ද රඩාජ පක්්ෂ ්ම් වන 
විට ්්ගව මින් පසු වන්්න් දශක 5කට අධික 
ඔහු්ගේ ්දශ පඩා ලන දිවි්ේ බර ප ත ලම අරබු ද
කඩාරී කඩාල ව ක වඩා නු වයි. පව තින වඩාතඩා ව ර ණ යය 
සම්බ න්ධ ් යන් AFP ජඩාත්ය න්තර ප්රවෘතති 
ඒජ න්සි යට අද හ්ස දක්ව මින් පඩාරලි ් ම්න්තු 
මන්්රී නඩාමල රඩාජ පක්්ෂ පවසඩා ඇත්ත රඩාජ
පක්්ෂ පවුල රට හැර යන බවට විවිධ කට කතඩා 
පැතිර ගියද එ්ලස කිරී මට කිසිදු අව ශ්ය තඩා වක් 
්නඩාමැති බවයි.  

‘අපි යන්න යනවඩා කියලඩා කට කතඩා ්්ගඩා්ක් 
ති්ය නවඩා. අපි රට ොලඩා යන්්න් නැහැ,නඩාමල 
රඩාජ පක්්ෂ, මහතඩා කීය. ්මහිදී වැඩි දු ර ටත අද
හ්ස දැක්වූ නඩාමල රඩාජ පක්්ෂ කියඩා සිටි්ේ සිය 
පියඩා පඩාරලි ් ම්න්තු මන්්රී ධුර ් යන් ඉව තවී
මට තව මත තීර ණය කර ්නඩාමැති බවයි. ඔහු 
්ම් වන විට ්හළි කළ ්නඩාහැකි ්ස්ඩාන යක 
ආර ක්ෂි තව සිටින බවත පවු්ල සඩාමඩා ජි ක
යින් සම්ග අද හ්ස හුව මඩාරු කර ්ගනි මින් සිටින 
බවත ඔහු වැඩි දු ර ටත කියඩා සි ටි ් ේය. ම්ගේ පියඩා 
ආර ක්ෂි තයි, ඔහු ආර ක්ෂිත ්ස්ඩාන යක සිටින 
අතර ඔහු පවු්ල අය සමඟ අද හ්ස හුව මඩාරු 
කර ්ගනි මින් සිටී්ම් සම්බ න්ධ ් යන් කළ විම
සී ම කට පිළි තුරු ්දමින් නඩාමල කිි්ේය.    

රක්ෂණශ්රියන්ත
මුල තිේ ්සම්ම ් ලයි දිය  නෑ මට ගිය පුද්ග ල
යන් ති්ද නකු දි්ේ ගිලී අතු රු ද න්ව ඇත.  

එකම පවු ලක ස්හෝ ද ර යන් ති්ද නකු 

්ම්ලස දි්ේ ගිලී අතු රු දන්ව ති්ේ.  
ආල ම්පිල ප්ර්ද ශ්ේ පදිං චක රු වන් වන 

ඔවුහු වයස අවු රුදු 22, 26, සහ 29 යන වය
්සවල පසු ් වති    

හිටපු අ්ග මැති මහි න්දට රටින් 
පලා යෑශම් කිසිදු අව ශ්ය තා වක් නෑ

මන්රී නාමල් රාජ පක්ෂ 

මුල තිේ ශසම්ම ශලයි දිය නෑ මට ගිය 
තිශද ශනක් දිශේ ගිලී අතු රු දන්

අසනි  සුළි කුණා ටුව අද උතුරු ශදසට
රක්ෂණශ්රියන්ත

බට හිර මධ්යම ්බං්ගඩාල ්බඩාක්ක ආශ්රි තව 
පැවති අසනි  නම් වූ ප්රබල සුළි කුණඩා ටුව අද 
(10) දින 08.30 පැය වන විට උතුරු අක්්ෂඩාංශ 
15.0 (N) සහ නැ්ඟ න හිර ්දශඩාංශ 83.7 (E) 
ආස න්න්ේ, යඩාප නය සිට කි.මී. 680 ක් පමණ 
ඊසඩාන ්දසින් ්ක්න්්ර ්ගත වී පැවති බව කඩාල
ගුණ විද්යා ්දපඩා රත ් ම් න්තුව සඳ හන් කරයි.  

 එම පදධ තිය වයඹ ්දසට ්ගමන් කර ්හට 
(11) දින  

වන විට සුළි කුණඩා ටු වක් බවට දුරවල වී 
එය නැවත උතුරු ්දසට බරව ඊසඩාන ්දසට 
්ගමන් කර මින් වයඹ දි්ග ්බං්ගඩාල ්බඩාක්ක 

මුහුදු ප්ර්ද ශ යට ්වතට ්ගමන් කරනු ඇතැයි 
අ්පක්්ෂඩා ්ක්ර.  

කඩාල ගුණ විද්යා ්දපඩා රත ් ම් න්තුව මගින් ්ම් 
සම්බ න්ධව නිකුත කරන ඉදිරි නි්ේ දන පිළි
බඳ සිය අව ධඩා නය ්යඩාමු කරන ්ලස ධීවර හඩා 
නඩාවික ප්රජඩා ව ් ්ගන් ඉලලඩා සිටිනු ලැ්ේ.  

පුතත ලම සිට ්කඩාළඹ ්ගඩාලල හරහඩා මඩාතර 
දක්වඩා ්වර ළට ඔේ්බන් වන මුහුදු ප්ර්ද ශ වල 
තැනින් තැන වැසි ්හෝ ගිගු රුම් සහිත වැසි 
ඇති ්ේ.  

දිව යින වටඩා මුහුදු ප්ර්ද ශ වල සුළං  බ ්සනඩා හිර 
්හෝ නිරිත ්දසින් හමඩා එයි. සුළ්ගේ ්ේ්ගය 
පැ.කි.මී. (3040) පමණ ්ේ. 

කදකැ“ය ාෙ–—ය සභාව

ක”දකැ“ය ාෙ–—ය සභාව ම“” 2023 ව•ෂය 
සඳහා ඉ’ප කර ලබන අයවැය ෙ”ඛනය 
සක •“මට 2023 ව•ෂෙ“ ා”ධන ”යද’ 
ඇතෙ’”“වට සහ සංව•ධන සැලැමට ඇ“ළ 
•“මට අදහ කර ලබන ෙයජනා 2022-06-30 
වන නට ෙපර මා ෙවත ඉ’ප කරන ෙලස ’ය—ම 
–රවැ’ය” ෙවත ෙම”” ආරාධනා කර“. 

(ආ•.එ’. කම” රාජප”ෂ),
සභාප“,
කදකැ“ය ාෙ–—ය සභාව.
2022-05-05

2023 ව•ෂය සඳහා                 
ක”දකැ“ය “ාෙ–—ය සභාව 

ම“” ඉ’ප කර ලබන අය 
වැය ෙ”ඛනය සක— •“මට 

2023 ව•ෂෙ“ “ා”ධන ”යද’ 
ඇ—තෙ’”“වට සහ සංව•ධන 

සැලැ—මට ඇ“ළ •“මට අදහ— 
කර ලබන ෙය–ජනා ලබා ගැ”ම

කැල—ය ”•ව”ලය - – ලංකාව

ප•චා උපා“ අ–යන ඨය

නා• හා රංග කලාව ශා—–ප උපා පාඨමාලාව
12 වන කඩායම සඳහා අය”’ප කැඳ•ම

—•ෙව–”ත එ” අ–”” ශා–ප“ උපා“ පාඨමාලාව සඳහා යාපං— •“ම ”—ස 2022 ”“ 20  
ද”වා අය”’ප’ භාරග• ලැෙ•. ෙමම පාඨමාලාවට අ—ළ ෙ–ශන ඉ’— නවල ංහල මා–ෙය”  
පමණ” පැවැ’ෙ“.
යාපංය සඳහා ”””ක’  :  ””ග’ ”•ව”—ලයක “ථම උපා“ය
පාඨමාලා ගා—“   :   ”. 80,000.00 (”ට ආප” ෙගව• ලබන ”. 5,000.00/= ක 

තකාල ගා“ව” ද  ඇ“ළ’ය.) පාඨමාලා ගා“ ”. 50,000/= 
සහ ”. 30,000.00/= බැ“” — වා’ක ෙදක•” ෙග”ය  හැ•ය.

අය”’ කරන ආකාරය 
  අය”’ •“ම සඳහා  https://fgs.kln.ac.lk  ම“”  (online)  අය”’ප–ය ස’—•ණ කර, 

“”ත ’”පත සමග ප•චා– උපා“ අ–යන  •ඨය ෙවත ඉ’ප’ කළ –“ය. ඔබට අව“ 
න’,  අය”’පත අ”ත•ජාලය ම“” අැ“ළ’ කළ ප” ණය ප’  (Credit Card) හරහා ද 
”. 1,000/= ක අය”’ප’ ගා“ව ෙග”ය හැ•ය. 

 ෙහ– 
  අය”’ප’  කැල—ය ”•ව”—ලෙ“ නම ෙව• අඩ”ෙය” (https://fgs.kln.ac.lk)  ද 

ලබාගත හැ•ය. එෙ  ලබාග’ අය”’ප’ රවා ”. 1,000/= අය”’ •“ෙ’ ගා“ව” 
කැල—ය  මහජන බැං—ෙ“ අංක 055-1-001-8066-9229 දරන කැල—ය ”•ව”—ල•ය 
““මට  බැරවන ෙ ඕනෑම මහජන  බැං— ශාඛාවකට ෙගවා ලබාග’ බැං— ’”පත 
සමග  අය”’පත ප•චා– උපා“ අ–යන •ඨය ෙවත ෙයා“ කළ හැ•ය. 

 ෙහ–
  මහජන බැං—ෙ“ ඉහත ““’ අංකයට ”. 1,000/= ක “දල” ෙග— බැං— ’”පත”  

ප•චා– උපා“ අ–යන •ඨය ෙවත පැ“ණ ඉ’ප’ •“ෙම” ද අය”’ප’ ලබාගත  හැක. 
  උ”ත පාඨමාලා අය’ප ෙයා“ •ම කැල—ය ”ව”ලෙ“ පචා– උපා“  

අයන •ඨය ෙවත පැ“ණ  ෙහ– පහත •”නයට තැපැ” •ෙම” ද කළ හැ•ය.

•–’ කවරෙ“ ව’පස ඉහළ  ෙකළවෙ•  
"නා• හා රංග කලාව ශා—–ප“ උපා“ 
පාඨමාලාව" ෙලස සඳහ” කර”න.

ෙ’’ඨ සහකාර ෙ”ඛකා“කා, පචා– 
උපා“ අයන •ඨය, කැල—ය ”ව”ලය, 
කැල—ය.

අය”’ප භාරගනා අවසාන ”නය - 2022.06.20

ෙ”ඛකා“කා,
කැල—ය ”•ව”ලය, 
කැල—ය.

කාස” •ෙ“ කා”තා ෙර–හල - ෙකාළඹ 08
කාස” •ෙ“ කා”තා ෙරා්හ” ප’ෙ“ ඇ“ ය—ම ෙගාඩනැ“වල ”” ප–ධ“ නඩ’“ 
හා ෙවා •“ම - 2022 ව•ෂය සඳහා පහත ”””ක’ සරාලන ආයතනව” “ල ගණ” 
කැඳව• ලැෙ•. ෙමම ෙර–හෙ” සර“ අංශය ෙවත ආප” ෙනාෙගව• ලබන ෙට”ඩ• ගා“ 
“දල ”. 1,500.00 ෙග•ෙම”  ප” “ධාන කා•යාලෙය” 2022.05.12 න ට 2022.06 .01 
න ද”වා ෙප.ව. 9.00 ට ප.ව. 3.00 ද”වා ස“ෙ“ නවල ලං” ෙ”ඛන ලබාගත හැ•ය.

“ය“ත ප’ ස’—•ණ කරන ලද ලං” ෙ”ඛන ““ තැ“ කවරවල බහා එ“ ව’පස ඉහළ 
ෙකළවෙ• පහත සඳහ” ප’ වැඩ ”ෂෙ“ නම සඳහ” කර 2022.06.02 න ෙප.ව. 10.00 ට 
ෙපර පහත සඳහ” ”නයට යාපං— තැපෑ ෙල” එ•ෙම” ෙහ– ගණකා“කා“ කා•යාලෙ“ 
තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“යට බහා–ම ”කළ –“ය. ෙට”ඩ• බාරගැ”ෙ’ කාලය අවස” 
— වහාම පැ“ණ ”මට කැමැ’ත” ද”වන ෙකා”–ා’ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලය පැව“ 
“ෙය–“තය” ඉ’ෙ“ ලං” ”වෘත කර• ලැෙ•.
”නය : අ”ෂ, කාස” •ෙ“ කා”තා ෙර–හල, ෙකාළඹ - 08.

වැඩ ”ෂය ”””ක’ ආප” ෙගවන 
ලං” ඇපකරය

වලං• 
කාලය

කාස” •ෙ“ කා”තා 
ෙර–හ” ප’ෙ“ ඇ“ 
ය—ම ෙගාඩනැ“වල 
”” ප–ධ“ නඩ’“ හා 
ෙවා •“ම - 2022

ඉ”ටෑ” යාපං—  ෙ”—ය
EM 05

Electrical Instalation - 
Low Voltage (EI-LV)

”. 30,000.00 න 120

 සභාප,
 “ාෙ–—ය “ස’පාදන ක“•ව,
 කාස” •ෙ“ කා”තා ෙර–හල,
 ෙකාළඹ 08.

“ස’පාදන ”•ම”


