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ව� 2022� � �� මස 31 වැ� ඉ�� ෙකාළඹ �. ආ�. �ජයව�ධන මාවෙ� අංක 35 දරණ �ථානෙ� ��� ලංකාෙ� �මාස�ත එ�ස� 
ප්රවෘ�� පත්ර සමාගම ��� �ද්රණය කරවා ප්ර��ධ කරන ල�.
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ඛ�ජ ද්ර� �ෂය � යාම, සහ ඒ සමඟම 
ෙබාර ෙත� �ල �ඝ්රෙය� ඉහළ යාම 
වැ� ක�� ෙ��ෙව� ව�තමානය වන 
�ට ෙලාකෙ� ෙබාෙහා රටව� බලශ�� 
අ��දෙය� �� ෙලස �ඩාවට ප�ෙව�� 
���. ඛ�ජ ෙත� ��පාදනය ෙකෙරන 
රටව� අතර ඇ� වන ගැ�� ද ෙ� ත��වය 
උග්ර අතට ප��ම ෙකෙර� බලපා�. අද 
වන �ට � ලංකාව ද බලශ�� අ��දෙය� 
�� ෙලස �ඩාවට ප�ෙව�� ��න අතර 
��� බලය සපයාා �ිම ව�තමානෙ� � 
ලංකාව ��ණ � ඇ� ප්රධාන බලශ�� 
ගැට�ව�. ප්රධාන ��� ප්රභවය�ට අමතරව 
�න�ජන�ය බලශ�� ප්රභවය� ෙකෙර� 
වැ� අවධානය� ෙයා� ��ෙ� අව�තාව 
පව��ෙ� ෙමවැ� අව�ථාවකය.

කැල�ය ��ව��ලෙ� �� ා�ඨය 
�ර�තරෙය� ෙමවැ� සමාජ අව�තා 
හ�නා ග��� ඒවාට �ස�� ලබා �ම සඳහා 
නව අ�හ� බැ��, ප�ෙ�ෂණ සහ නව ෙසායා 
ගැ��වල �රත ෙව�. ව�ෂෙ� වැ� කාලය� 
��යාෙලාකය ලැෙබන රට� වශෙය� ��ය 
බලශ��ය ���ය උ�පාදනයට ෙයා� 
ගැ�ම ��බඳ අවධානය ෙයා� කර�� ඔ�� 
නව �ාපෘ�යකට ස�බ�ධ � ඇත. එය 
අ� �යද� ��ය පැනල �ලාකෘ� ��පාදන 
��බඳ අ�ාප�ක ��� �ාපෘ�ය�. ෙමම 
�ාපෘ�ය ��ණතා සංව�ධන, වෘ��ය 
අ�ාපන ප�ෙ�ෂණ හා නෙවා�පාදන 
රා� අමා�ංශය යටෙ� �යා�මක 
ෙව�. කැල�ය ��ව��ලය, යාපනය 
��ව��ලය, ෙ�රාෙද�ය ��ව��ලය 
සහ ජා�ක ��ක අ�යන ආයතනෙ� 
��� �යක�වෙය� �යා�මක වන ෙමම 
�ාපෘ�ය සඳහා 2016 � කැ�න� අ�මැ�ය 
ලැ� ඇ� අතර �ාපෘ� කට�� ආර�භ 
ෙක� ඇ�ෙ� 2017 ව�ෂෙ��ය.

ජා�ක සැල�� ෙදපා�තෙම��ව ම�ි� 
අ�මත කර ඇ� ෙමම �ාපෘ�ෙ� �� 
ඇ�තෙ���ගත අයවැය ��ය� ��යන 
240� වන අතර � ලංකා රජය අර�ද� 
සපය�. �ාපෘ� ෙයාජනාෙ� ��ෙවන 
ප�� ෙමම �ාපෘ�ය ��ය බලශ��ය 
��බඳ ෙ��ය ��ඥය�ෙ� සහ තා�ෂණ 
�ලධා��ෙ� ධා�තාවය ඉහළ නැං�ෙ� 
�ාපෘ�ය�. කැල�ය ��ව��ලෙ� ��� 
�ාපෘ� කා�යාලය හරහා අමා�ංශය 
��� ෙමම �ාපෘ�ය ප�පාලනය කර� 
ලබ�.

��ය බලශ��ය හා ඒ ආ�ත 
තා�ෂණය�� ��ණතාවෙය� �� ෙලාක 
ම�ටෙ� ත�ණය� (��ය තා�ෂණ 
����) ��� ��ම, ��ය බලශ��ය සහ 
ඒ ආ�ත ෙයද�� ��බඳ පාස� ��� හා 
��ව�� සඳහා ��ව� ��ෙ� වැඩසටහ� 
�යා�මක ��ම, සහ �ලාකෘ� ��ය පැනල 
��පාදනය සඳහා ප�ෙ�ෂණ හා ��� 
පහ�ක� වැ� ��� ��ම සහ �� පටල 
:(thin film) ��යෙකාෂ ��පාදනය 
��බඳ ප�චා� උපා�ධා�� (MPhil/
PhD)  ��� ��ම ��ය පැනල �ලාකෘ� 
��පාදන �ාපෘ�ෙ� ��ක අර�� ෙව�.

� ලංකාෙ� ෙමෙත� පැව�ෙ� 
��යෙකාෂ අ�ු�වැ�යාව, නඩ��ව 
සහ �ථා�ත ��ම ��බඳ තා�ෂ�ක 
පාඨමාලාව�. හැම �ෙ�ත්ර්රයකම NVQ 
පාඨමාලා ඇ� න�� ��ය ෙකාෂ ප�ධ� 

සඳහා එවැ� පාඨමාලාව� ෙනා���. එවැ� 
පාඨමාලාව� ආර�භ ��ම ෙ� �ාපෘ�ෙ� 
තව� අර�ණ� �ය. න�ටා ආයතනෙය� 
එම පාඨමාලාව ආර�භ කර ඇ� අතර එ� 
��ක වැඩ ෙකාටස සැල�� කරන ල�ෙ� 
ෙමම ��ය ෙකාෂ �ලාකෘ� �ාපෘ�ය ම��.

ෙමම �ාපෘ�ෙ� අ��ෂවරයා වශෙය� 
කට�� කර�ෙ� කැල�ය ��ව��ලෙ� 
�� �ඨෙ� �ඨා�ප� මහාචා�ය �ද� 
කා�ංග�ද� මහතාය. ෙ� ස�බ�ධව 
මහාචා�ය කා�ංග�ද� මහතා පවස�ෙ� 
ෙමවැ�න�. “��ය ෙකාෂ ��පාදනය 
සඳහා ෙලාකෙ� වැ� වශෙය�ම භා�ත 
කර�ෙ� ��ක� �යන අ�ද්ර�ය. එ� 
කා�ය�ෂමතාව තම� ෙ�කට ෙ��ව ෙවලා 
�ෙය�ෙ�. ඒවෙ�ම ඒවාෙ� ක�පැවැ�ම� 
වැ��. ෙලාකෙ� එම තා�ෂණය ෙහා��ම 
��� ෙවලා �ෙය�ෙ�. න�� එම 
තා�ෂණය ලංකාවට ෙග��ෙ� හැ�යාව� 
නැහැ. ��ක� තා�ෂණය ලංකාවට 
ෙග��මට අ�ක �යදම� යනවා. �නට 
ලංකාෙ� ඇ� ��යෙකාෂ �ටර�� ෙග�ව� 
ඒවා තම�. ��ම ෙදය� ලංකාෙ� හද�ෙ� 
නෑ. ෙ� �සා ෙවන� අ�ද්ර� පා��� කරලා 
අපට �යන තා�ෂණය සහ අෙ� �ෙයන 
�� ��ම ෙයා�ෙගන අෙ� රටට ගැළෙපන 
��යෙකාෂ පැනල ��පාදනය කර�න 
තම� සැල�� කරලා �ෙය�ෙ�. ෙ� වන 
�ට අපට සා�ථක ප්ර�ඵල ලැ�ලා �ෙයනවා. 
ඒවාෙ� කා�ය�ෂමතාව� ඉහළ ම�ටමක� 
�ෙය�ෙ� ”

ෙයා�ත �� පටල ��ය ෙකාෂවල 
�ලාකෘ� �පද�ම 2022 අවසානය වන 
�ට අවස� ��මට අෙ��ෂා ෙකෙ�. ��ක 
වශෙය� ��ය ෙකාෂ ෙමා��ල 5-10� 
පමණ ��පාදනය ��මට සැල�� කර 
ඇ� අතර ඒ හරහා අ��� �පදවන ��ය 
ෙකාෂවල පල��තාව ප්රද�ශනය ��ම සහ 
ෙමම තා�ෂණය ෙයා�ෙගන වා�ජකරණ 
ක�මා�ත සඳහා ෙපලඹ�ඹ� අෙ��ෂා 
ෙකෙ�. ෙ� වන �ට පාස� ��� සහ 
තා�ෂණ �ෂය ධාරා ��ව�� සඳහා ��ය 
බලශ��ය සහ ඒ ආ�ත ෙයද�� ��බඳ 

��ව� ��ෙ� වැඩසටහ� ම�� ��� 3277 
ෙදෙන� ��� කර ඇ� අතර ��ව�� 38  
ෙදෙන� ද  ��� කර ඇත. 2022 ව�ෂෙ�� 
පාස� ��� සඳහා ��ය බලශ�� ��ව� 
��ෙ� වැඩසටහ� 12� සහ තා�ෂණ 
�ෂය ධාරා ��ව�� සඳහා ��ය බලශ�� 
��ව� ��ෙ� වැඩසටහ� 5� පැවැ��මට 
අෙ��ෂා ෙකෙ�. NVQ Level 4 ��ය  
ප�ධ� තා�ෂණ ���� ��� ��ෙ� 
වැඩසටහන ම�� �නට ��� 65 ෙදෙන� 
සා�ථකව ඔ��ෙ� ���ව සහ අවස� 
ප��ෂණ සා�ථකව අවස� කර ඇත. න�ටා 
ආයතනෙ� ��� ම��ථානවල �නටම� 
�යාප�ං� � ��න ෙදවන ක�ඩායෙ� 
��� 70 කට පමණ අඛ�ඩව ���ව ලබා 
� තව� නව අෙ��ෂකය� 300� පමණ 
බඳවා ගැ�මට අෙ��ෂා ෙකෙ�. �නට 
��ය තා�ෂණය ��ඹඳ ක�මා�තවල 
ෙ�වය කරන තා�ෂණ ���� 500 සඳහා 
NVQ RPL වැඩසටහ� පැවැ��ම ම�� 
ඔ�� සඳහා �� අ�ාපන සහ�ක පත්රය� 
ලබා �ම ද ෙමම �ාපෘ�ය ම�� අෙ��ෂා 
ෙකෙ�. ප�ෙ�ෂණ හා සංව�ධන වැඩසටහන 
සහ NVQ වැඩසටහන සඳහා අව� 
උපකරණ, රසායන ද්ර�, ප�ෙභාජන භා�ඩ 
�ල � ගැ�ම ද �� ෙකෙ�. � ලංකාෙ� ��ය 
පැනල �ලාකෘ� ��පාදනය සඳහා අව� 
ශ්රම බළකාය ��මාණය ��ම ෙව�ෙව� 
MPhil/PhD  උපා�ධා�� 5 ෙදන�ෙ� 
��� ��� �ම ��මට ද අෙ��ෂා ෙකෙ�.
ෙමම �ාපෘ�ය ම��් �නට �පදවා ඇ� 
��ය ෙකාෂ �ලාකෘ�වල කා�ය�ෂමතාව 
ඉතා ඉහළ ම�ටමක පව�න අතර �නට 
ප�ෙ�ෂණ ම�ටෙ� ඇ� �ලාකෘ�ව�� 
ඉතාම� සා�ථක ම�ටෙ� ��ය පැනල 
�ලාකෘ� ��පය� �පද�මට ද ප�ෙ�ෂණ 
ක�ඩායම බලාෙපාෙරා�� ෙ�. ෙ� සඳහා 
��පාදකය� ස�බ�ධ ව�ෙ� න� ෙම� 
ප්ර�ලාභ ජනතාව අතරට ෙගන යා හැ�ය.

ර�කා එ�. රණ�ර
ස��ෙ�දන හා මා� ඒකකය

කැල�ය ��ව��ලය

අෙ�  රටට ගැළෙපන අ� �යද� 
��ය පැනල �ලාකෘ� ��පාදන �ාපෘ�ය�

ෙහද, ෛව� රසායනාගාර, ඖෂධෙ��, සා�� ෙ�වා ෙලස ප්රධාන පාඨමාලා හතර�� 
�ෙ�  තා��ෙ� ��යා ��නවලට පණ ෙපාවන අ�වා ෙහද ��හ� ජාලය ෙමවර� 
ත�ණ ඔෙ� ��න යථා�ථය� බවට ප� ��ෙ� ෙමෙහවර ඉ� කර�� පව� .

ප්රධාන  පාඨමාලාව�ට  අමතරව ෙමම පාඨමාලා් හ�රන �� ��ා්ව�ට ෙනා�ෙ�ම  
ප�ගණක සහ�ක පත්ර පාඨමාලාව� සහ ඉං�්� සහ�ක පත්ර පාඨමාලාව� ද හැ��ෙ� 
අව�ථාව ෙමම ආයතනය ��� උ� කර � ඇ�ෙ� �දලට වඩා ��ෙම� ව�නාකම 
ෙහා�� හ�නා ෙගන ඇ� බැ�� .තවද, තම �� ��ාව�ට ��යාගත ගත �ෙ�� ඔ��ෙ� ���ක� තව තව� ඉහළට නැං�ම ෙව�ෙව�ම ප්රධාන 
පාඨමාලාවට අමතරව ෙ��ය හා �ෙ��ය වශෙය� ��ග� ආයතන සමඟ ස�බ�ධ ෙව�� ප්රථමාධාර, ප්රජනන ෙසෟ�ය හා �ංගා�ත ෙරාග , ෙරා� 
උප�ථානය සඳහා උපෙ�ශන �සලතා සංව�ධනය, ම�ද්ර�  �වාරණය වැ� වැඩ�� පව�වා සහ�ක පත්ර ප්ර�නය ද �� කර� .පාඨමාලාව සා�ථකව 
ස���ණ කරන සෑම �� ��ාවකටම ��යාව� ලබා ෙද�� ලාංෙ�ය ���යාවට �ත තැ�ෙ� උ�ර පරමා�ථය ෙපර�� කර ග��� ෙ� වන �ට 
ෙපෟ�ග�ක ෙසෟ� �ෙ�ත්රයට දස දහ� සං�ාවක ශ්ර�ක�� �යාද ��ම රට �රාම ප්රච�ත � ක�ණ� .ඉ� ඔ�බට ය�� �ෙ��ය ��යා ෙකෙර� 
අවධානය ෙයා� කළ අ�වා පැරා 
ෙම�ක� කැ�ප� ආයතනය 
�ෙන� �න ඉහළ යන ෙහද සහ 
සා�� ෙ�වා යන �ෙ�ත්රය�ෙ� 
�ෙ��ය ��යා ඉ��ම සැල��ලට  
ග��� ආර�භ කරන ලද නවතම 
වැඩසටහන ව�ෙ� අ�වා 
සහ�කපත්රුලා� වැඩසටහන�. ඉ� 
�නට �ෙ�ත්රෙ� ��යාවල ��� 
ආ� �� ��ාව�ෙ� �ෙද� 
��යා ��න සැබෑ කර�� ජප� 
�ෙ�ශ ��යා සඳහා ඔ�� ෙයා� 
කර� ලබ� .

ව�තමානය වන �ට අ�වා පැරා 
ෙම�ක� කැ�ප� තව තව� ��� 
ෙව�� අ�රාධ�ර නව ශාඛාව� ද 
ආර�භ ෙකාට ඇත .එන� ෙ� වන 
�ට අ�වා පැරා ෙම�ක� කැ�ප�  
ර�න�ර ප්රධාන ශාඛාව ෙ��ද්ර  කර 
ග��� මහ�වර, ගා�ල ,මාතර, 
තංග�ල, පාන�ර, කෑග�ල, ග�පහ, 
බ��ල, �වරඑ�ය,��ණෑගල, 
බ�ඩාරෙවල, �ෙ�ෙගාඩ, 
අ�රාධ�ර ෙලස ශාඛා 14ක නවක 
��� බඳවා ගැ�ම අරඹා ඇත. 

සටහන
එ�. �. �. ෙ�. අමරබ��

ෙහද ��නය යථා�ථය� කර � ඔෙ� සා�ථක�වෙ� 
ෙපරගම�ක� අ�වා පැරා ෙම�ක� කැ�ප�

c£ÜY R£o§ëYl‰{ Y²vx xf»l‰ r«Mj Y£zŸp r£gv£z£ ~½nƒ£ 
R£o§ëYõp‰ R¥lª…l‰ Yy[¥ìv - 2022 {M}x

2022 {M}x ~½nƒ£ z¹Y£ cMv£p§ Y£MñY 

Ru³£~ R£xlpxf R¥lª…l‰ Yy  [¥ìvf rƒl 

~½nƒp‰ R{v ~§ã~§YK ~r§y£ R¥Ü ~‰Ý²/ r§y¥} 

»nrY‰}»xp‰v RxãKrl‰  Y¥½n{p§ z¥»J. 

1.  (R) {x~ : 2022.03.31  {¥ë n™pf R{§y¥ã16 l‰ 
22 l‰ Rly ýx x§lªx.

 (R£) Ro³£rp ~§ã~§YK 

  R.»r£.~ (~£/ »r…) ýu£[»x nŸ (Ro³xp v£o³x 
Rp§{) ~‹¹ƒz/ »nv…  u£}£{ ~ƒ [Úlx R¥lª† 
ý}xxp‰ 06 Y‰ WY{y ~vl‰þv.

»ƒ¤

zp‰hp‰ ~£v£p³ »r… ýu£[»xˆ nŸ S¹[²š~‹ u£}£{ 
~ƒ [Úlx R¥lª† ý}xxp‰ 06 Y‰ WY{y 
~vl‰þv.

 ý»|‰} Yª~zl£ : 

 ýãz‹/ ýn´l‰/ x£p‰Ü²Y xp Y‰»}ˆl²xÃp‰ p{ 
ëMv£j Sn™ùrl‰ Yy p{ ër¥x§KYy¥{p‰»[‰ 
»Y£ñ~v v[‹p‰ r{l‰{p r…£l‰ vGf»K ly[ 
{z‹p‰ r±mv ~‰m£p 03 Rlyf r¥ñj ~ƒÜY zt£ 
R¥Ü »ƒ¤ Sƒl Y‰»}ˆl²xp‰»[p‰ c£ÜY vGf»K 
ly[{z‹p‰ Yª~zl£ ~ƒÜYxY‰ »ƒ¤ Tf Sƒ… 
cx[²ƒjxY‰  zt£ R¥Ü Rx Sƒl (R£) ~§ã~§Yv 
»n{yYf »p£{¥Õ {£y [jpYnŸ ~Kr«Mj 
Ãúv r±v£j{l‰x. 

 (R¥) ~¥. x§. c£ÜY R£o§ëYl‰{ ƒ£ Y£MñY r§ƒ§j§ 
Ãú»K RéY£ùx  ~v`  {~y 03 Y‰ »ƒ¤ {¥Õ 
Y£zxYf n¥pf [‹ý~§K[l Rx »K ~½nƒ£ 
Sz‰ûK  »p£Y… x§lªx.

2.  r£gv£z£ v£o³x

 »vƒ‹ n¥Y‰»{p ~‹xûv r£gv£z£ ~‹¹ƒz 
v£o³»xp‰ r{l‰{p Rly, »v¤fM  Y£MñY 
|‹z‰rx rvjY‰ »nv… v£o³»xp‰ n r{l‰{p§ 
z¥»J. l{n ~‹¹ƒz  u£}£»N r±þjl‰{x vl 
»v¤fM Y£MñY |‹z‰rx ƒ¥y R»pYªl‰ r£gv£z£ 
ƒ¥âúv r‹Ú~ æýh v£o³ R£o§ëYõp‰fn 
R{~‰m£{ ƒ‹ñ»N. Sƒl (R£) ƒ‹ zp‰hp‰ ~£v£p³ 
»r… Ro³£rp ~§ã~§YK xf»l‰ RxãKYyp‰pp‰f 
~‹¹ƒz/ »nv… v£o³»xp‰ r£gv£z£ ƒ¥âúvf 
ƒ¥Ãx£{ Üïx x§lªx. 

3.  R¥lª…l‰  Yy [¥ì»K rúY‰}jx

 R{|³ R{v ~§ã~§YK ~r§y£ R¥Ü ƒ£ R¹Y 04 
~½nƒp‰ ýu£[ [£~‰lª »[{£ R¥Ü RxãKYy¥{p‰ 
z‹Ål rúY‰}jxY‰ ~½nƒ£ Y¥½n{p§ z¥»J.

R)  r{l‰{p v£o³x : ~‹¹ƒz/ »nv… 

R£) ýu£[ vo³~‰m£p : »Y£…w, vƒp§{y, 
[£z‰z, tãz‰z, Rp§y£or§yx ~ƒ {{§ëx£{ 
(r±v£j{l‰ RxãKYy¥{p‰ ~¹Z³£{Y‰ 
»p£v¥Ü vo³~‰m£p{z‹p‰ Sz‰ûK Yy R¥Ü 
RxãKYy¥{p‰»[‰ Y¥v¥l‰l vl »{pl‰ 
vo³~‰m£pxYf  »x£v§ Yyp§ R¥l.)

 ýu£[xf Rn£… ý}xxp‰

 R¥lª…l‰þ»K ýu£[x r±|‰p rl² 02 Ãp‰ ~vp‰ýl 
{p Rly [Úlx, ~£v£p³ n¥ìv, t§n‰é                                      
rúY‰}jx, Y£MñY n¥p§v, S¹[²š~‹ u£}£ n¥p§v 
~ƒ Y£MñY R¥¼n™v xp ý}xxp‰ rnpK Yy  
~Y~‰ Yyp§ z¥»J. 

4.  ýu£[ [£~‰lª  : ýu£[ [£~‰lª {|»xp‰ y¥. 1000/= 
Y v§nzY‰ »[ýx x§lª  Rly, Wv v§nz Bp¦v 
z¹Y£ t¥¹Yª |£Z£{Ãp‰ rƒl [‹j§vf t¥y Yy 
zãrl RxãKrl²xf Rv§j£ Wýx x§lªx. 

 [‹j§v : 

 [jY£éY£ú, z¹Y£ cMv£p§ Y£MñY Ru³£~ 
R£xlpx, z¹Y£  t¥¹Yª{, »v£yf§{ |£Z£{. 

 [‹j§K R¹Y 681490 

 R¥lª…l‰þK ýu£[xf »rì »p£~‹Òv ë~£ »ƒ¤  
»{pl‰ Ã~‹v »ƒ‰lª{Y‰ ë~£ »ƒ¤ ýu£[ [£~‰lª 
R£r~§ »[{p§  »p£z¥»J. 

5.  v«z‹Y »l¤y£ [¥ìv 

 z‹Ål rúY‰}j»xp‰ Sƒ…v zYªj§ zt£[p‰p£ 
RxãKYy¥{p‰ r±v§Zl£ rnpv  vl »x¤[³l£ ƒ£ 
~Kv§Z rúY‰}jxf Y¥½n{p§ z¥»J. Wv                                     
rúY‰}jxf RxãKYy¥{p‰ Y¥½nþ»K nŸ Rh§ 
rƒ~§YK ~ƒ‹l r…£l‰ ~½nƒ£ »l¤y£ [¥ì»K 
zYªj§ vGfv R£xlpx v[‹p‰ Ýyjx Yyp§ 
R¥l. (Rh§ rƒ~§YK R¥Ü r±»nŠ| »z~  |››² z¹Y£ 
ýu£[ »nr£Ml»Kp‰lª{ ëM»nŠ| Yyp§  ztp 
r…£l‰ rvjY‰ ~zYp§ z¥»J) 

6.  R{~p‰ »l¤y£ [¥ìv 

 »x¤[³l£ ƒ£ ~Kv§Z rúY‰}j»xp‰ zt£[p‰p£ 
zn Sƒ…v zYªj§ r±v£jx vl R{~p‰  »l¤y£ 
[¥ìv ~‹ã Yyp§ R¥l. zYªj§ zt£»np§ ztp‰»p‰ 

»x¤[³l£ rúY‰}jx ~½nƒ£ 40%Y‰ n ~Kv§Z 
rúY‰}jx ~½nƒ£ 60% Y‰ n {|»xë. ý}x t£ƒ‹y 
Yª~zl£  »Y»yƒ‹ ý»|‰}  ~¥zÃz‰zY‰ nY‰{p§ 
z¥»J.

 »l¤y£ [p§ ztp RxãKYy¥{p‰ »»{n³ rúY‰}jxYf 
xfl‰{ r§ƒ§j§{  ~½nƒ£ t½n{£ [p§ z¥»J.  »»{n³ 
rúY‰}j»xp‰ R~vl‰ {p RxãKYy¥{p‰  
r§ƒ§j§»{p‰ S{l‰  Yyp§ ztp t{ ~¥zÃx x§lªx.

7.  r§ƒ¨j© r£gv£z£

Rp§

R¹Yx

r£gv£z£{ Y£z ~šv£{

01 »v¤fM Y£MñY |Œzˆrx R{§. 04

02 ñzˆyõG {¥nŠãK |Œzˆrx R{§. 04

03 {£x¨~òYyj/|›lYyj 
|Œzˆrx

R{§. 03 1/2

04 tz ýãz‹ |Œzˆrx R{§. 03 1/2

05 xp‰l²j |Œzˆrx R{§. 03 1/2

06 »vY£»f±£ëY‰ (YMv£p‰l[l) 
|Œzˆrx

R{§. 03 1/2

07 Ö~zˆ Wp‰Ëp‰ x£p‰Ü²Y 
|Œzˆrx

R{§. 03

08 {£ƒp ýãz‹ |Œzˆrx R{§. 03

09 r¦~ˆ~¨K |Œzˆrx R{§. 03

10 »v¤fM {£ƒp, »t£Õ R†l‰{¥Õx£ 
ƒ£ r‹p‰l£y¥ |Œzˆrx

R{§. 03

 »vv r§ƒ§j§ r£gv£z£ ƒ¥âúvf R{~‰m£{ 
zt£»np§»xˆ v«z‹Y r§ƒ§j§ r£gv£z£{ 
R{~£p»xˆ r¥{¥l‰»{p {¯l‰Ýx »l¤y£ [¥ì»K 
rúY‰}j»xˆnŸ nY‰{p Yª~zl£{p‰ Rp§{x.

8.  [‹ý~§K Rl‰~p‰ Ãúv

 R£xlp»xˆ r§ƒ§j§{f »l¤y£[p§ ztp ~‹xûv 
RxãKYy¥{p‰ z¥»tp  {¯l‰Ýp‰f Rn£…{ R{§. 
04, 03 1/2 ~ƒ 03 Y‰ {« r£gv£z£ ~£MmY{ 
ƒn£yp t{f »vv R£xlpx ~ƒ c£ÜY 
R£o§ëYl‰{ ƒ£ Y£MñY r§ƒ§j§ ÃúK  RéY£ùx 
~v` [‹ý~§vYf W…¥óx x§lªx.

9. RxãKrl‰ 

 R£nM| RxãKrlf Rp§{ A4 r±v£jxf lv 
RxãKrl²x r‹…‹»x… Yy [l x§lª Rly, 
RxãKrl²x ~v` rƒl n¥Y‰»{p ~ƒÜY{z  
b£x£ r‹frl‰ n Rv§j£ Wþv Rë{£Mx »N. 
b£x£ r‹frl‰ ƒ£ ýu£[ [£~ˆlª »[{£ zt£[l‰ 

Yªýl£p‰~‹x Rv¨j£ »p£W{p RxãKrl‰ 

r±Ü»¿}‰r Yyp§ z¥»J. 

R) Ur‰r¥p‰p ~ƒÜYx

R£) Ro³£rp ~ƒÜY

R¥) Sƒl R¹Y 1ƒ‹ ý»|‰} Yª~zl£ xf»l‰ RxãK 
Yyp RxãKYy¥{p‰ |²š z¹Y£ p{ 
ër¥x§KYy¥{p‰»[‰ »Y£ñ~v v[‹p‰ ëYªl‰ 
Yy R¥Ü  r…£l‰/ c£ÜY vGf»K ~ƒÜYx

 RxãKrl‰ Wþ»KnŸ z‹x§K Y{y»xˆ Sƒ… {K »Y…
{»M “r«Mj Y£zŸp R£o§ëYõp‰ t½n{£ [¥ìv - 
2022” xp§»{p‰ ~½nƒp‰ Y… x§lªx.

 RxãKrl‰ zt£[¥ìv

 RxãKrl‰  www.cgtti.lk  nyp R£xlìx 
»{J Rhý»xp‰ 

 R£xlpxf r¥ñÛ»vp‰ 

 pv ƒ£ z‹r‹px ~½nƒp‰  v§n‰ny ~ƒ‹l z‹x§K 
Y{yxY‰ Wþ»vp‰ zt£[l ƒ¥Y.

 2022.07.29 n˜p¥Ü yc»xˆ [¥~G rl²»xˆn R£nM| 
RxãKrl r…Yy R¥l.

10. RxãKrl‰ u£y [p‰p£ R{~£p n™px 

 RxãKrl‰ 2022.09.05  {p n™p »ƒ¤ Wn™pf r±mv 
z¥»tp »~ˆ, Y…vp£Y£y - rùr£zp ƒ£ v£p{ 
~Krl‰ »{l z‹x£rn™¹Ç l¥r¦»zp‰ rƒl ~½nƒp‰ 
z‹r‹pxf Wýx x§lªx.

11. ýu£[ r±»N|rl²

 ~§ã~§YKzl‰ RxãKYy¥{p‰ ~½nƒ£ z‹Ål  
ýu£[xf Rn£… ýu£[ r±»N|rl² 2022.11.11 
n™p {p ýf z¥ðvf  ~z~‰{p Rly, A {p ýfl‰ 
r±»N|rl² »p£z¥t§j§ RxãKYy¥{p‰ »N pK  
Wn™p ~‹f n˜p 14 Y‰ R¥lª…l rƒl ãyYmp 
R¹Y»xp‰ ýv~‹x x§lªx. 

Y…vp£Y£y - rùr£zp ƒ£ v£p{ ~Krl‰

z¹Y£ cMv£p§ Y£MñY Ru³£~ R£xlpx

582, [£û r£y, [z‰Ã~‰~.

(R`ªz£p ƒp‰n™x R~z)

ãyYmp R¹Yx : 0112 605 625

z¹Y£ cMv£p§ Y£MñY Ru³£~ R£xlpx - »v£yf§{
Ro³£rp Rv£l³£¹|x 

ër§jl£ ~¹{Mop, {¯l‰Ýx Ro³£rp, rM»xˆ}j ƒ£ p{ ër¥x¨K R¹|x


