
l 2022 අග�ෝස්තු 12 සිකුරාදාදැන්වීම් 

ඇෙට–•“ බලපය අවලං “ම
–’තල’ ”කෙ“ නා’ත”•ය, ඉහළ ත’ෙබ–ව "ෙර–ස" යන 
•”නෙ“ පං—  (ජා.හැ.ප. අංක 695583079v)  ““ ෙහ”“යා ෙමෙර”ඤ 
අ–ෂා “මා• —මාර’ංහ වන මා ”’”  2021 අෙ”” මස 22 වන න අංක 
1255 දරන ”.–.•.ෙ”. ෙනාර’න ’ධ ෙනාතා ”’” ෙ”ෙගාඩ 
“ සහ“ක කරන ලද ඇෙට–•“ බලප–ෙ“ අැෙටා්•“ බලක” ෙලස න’ 
කළ ග’පහ, හංස“ පාර, අංක 54/5, යන •”නෙ“ පං— ජා.හැ.අංක 
562452494v  ““ —මාර’ංහලාෙ” ගා“— —මාර’ංහ මහතාට “ ඇ“ 
ඇෙට–•“ බලය ෙම”” අවලං• කර “ා’ට කරන බැ“ – ලංකාවා“ 
’ය— ජනතාවෙ” ’න ගැ”ම ”—ස ෙම”” කාශ කර“.
ෙහ”“යා ෙමෙරඤ අ–ෂා මා• —මාර’ංහ

ම–ම පළා කලා•ය 
ආ•ක සංව•ධන ආයතනය

ලං” කැඳ•ම
ම–ම පළාත ළ “රසාර ගමනා”තය” 

සංව•ධනය “ෙ’ වැඩසටහන
2022 ව•ෂෙ“ ම–ම පළා’ කලා•ය ආ•ක සංව•ධන ආයතනෙ“ ස’පාදන ක“•ෙ“  
සභාප“ ”’” ම–ම පළාත “ළ “රසාර ගමනා”තය” සංව•ධනය •“ෙ’ වැඩසටහන  යටෙ’ 
ද•ශන –ව”  “න” සකකර ථානගත •“ම සඳහා පහත ”තර කර ඇ“ ප  ”””ක’ල’ 
ලං”ක”ව”ෙග” ලං” කැඳව ලැෙ•. 
“ද•ශන –ව” —ථානගත කළ –“ —ථාන
 මහ•වර ”’’ය —ථානය අසල 
 මාතෙ” නගරය
 ““’ය
 � ෙකා”–ා’ කාලය - 2022 සැ“තැ’බ• මස 2 න ’ට 12 ෙව“ න ද”වා 
 � ස’—•ණ ද•ශන –ව”වක මාණය - උස අ• 10, පළල අ• 20 
 � පැනල ගණන - 5
 � එ” පැනලයක මාණය උස අ• 7, පළල අ• 4 (ඡායා“පය සහ ”තරයද ඇ“”ව)
 �  එ” එ” පැනලෙ“ සැකැෙ’ “” උස අ• 13 (ආධාරක ෙපාෙළාව  ම”ටෙ’ ’ට ගැ•ර අ• 

3 ඇ“”ව)
 � ”““ ෙපාෙළාෙ“ ’ට –ව”ව ද”වා උස  - අ• 3
 �  ආධාරක ෙපාෙළාව ම”ටෙ’ ’ට ගැ•ර  - අ• 3 (ස”කළ –“ ආකාර  G  20 ෙකා””” 

පාදම අ• 1x1x1 1/2  ”ය –“”.)
 �  උස ත’’වෙ“ ඇ—““ය’ (   සහ“කල’) ෙබා” බා• (ආධාරක සඳහා 2''x2'') 

සහ  ප–ඩ• ෙක–ට” ක” පැහැ“  ව•ණ ග”වන ලද  matt  “මාව ස“ත උස  
“මාව•” –”ත  ”ය –“ අතර,  (

)  වසර 10 ක වග–ම.
 �   “”ත අ—” සහ ඡායා“ප ”• ව•ණ ෙනා”ය –“ අතර, පැනලය” ”“”ද ෙපෙනන “. ”. 

2 ක ගණක“”  –’ “ලා“” ආවරණය” ස“ත •ම.
 �  පැනල සඳහා ලබාගත –“ ඡායා“ප ලබාගත  –“ ථාන හා ඇ“ළ’ කළ–“ ”තරය  

අප ආයතනය ”’” ලබාෙදන අතර අ—ළ ඡායා“ප උස •ණා’මකභාවෙය” –”ත  
”ය –“ය.

ද•ශන –ව” සක •“ම ””බඳව පළ–”ද ස“ත  ”””ක’ල’ ලං”ක”ව”ට වැ•  ”තර 
අ–”ෂ, කලා•ය ආ•ක සංව•ධන ආයතනය, ෙදවන මහල, නව පළා’  සභා ෙගාඩනැ“”ල, 109, 
ය“වර •ය, මහවර යන ථානෙය” ෙහ– 081-2232447/ 2232465 යන ”රකථන අංක වලට 
ස“ෙ“ නවල ෙප.ව. 8.30  ’ට ප.ව. 4.15 ද”වා  ”ම“ෙම” අ—ළ  ”තර පකාව ලබාගත හැක.
’ය—ම ලං” සැ“තැ’බ• මස 02 වන  න ෙප.ව. 10.00 ට ෙපර •යාපං— තැපෑෙල” ෙහ– ආයතනයට 
ෙගන”’ භාරය  හැ•ය.
සභාප“, “ස’පාදන  ම–ඩලය,
කලා•ය අා•ක සංව•ධන ආයතනය,
ෙදවන මහල,  නව පළා සභා ෙගාඩනැ“”ල,
109, ය“•වර •”ය, මහ•වර.

 ඉඩ’ අ’ප’ කරගැ” ෙ’ පණත (460 ප’–ෙ’දය) 
7 වන වග“ය යටෙ ’•ම

මෙ අංකය - 4-3/16/2020/UD/241
ඉඩ’ අමා“ාංශ අංකය - 11/9/2/කන’ත ඇළ/C7

ෙම“ පහත සඳහ” උෙප”ඛනෙ“ ”තර කරන ඉඩම රජයට 
අ’ප’ කර ගැ”මට බලාෙපාෙරා’“ ෙ“. වැ• ”තර සඳහා 
2284/43 හා 2022.06.16 නැ“ – ලංකා ජාතා”ක 
සමාජවා“ ජනරජෙ“ ගැස” ප–ය බල”න.

උෙප”ඛනය
01. පළාත - උ“”මැද
02. ”කය - අරාධ–රය
03. ාෙ—ය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසය - නැෙගන“ර වරග’  
   පළාත
04. ාම “ලධා ෙකා”ඨාසය - අංක 251, 2 ”යවර
   1 ෙකාටස
05. ගෙ’ නම - අරාධ–ර නගරය
06. ”•” අංකය - අවසාන ග’ ”•ර 
   අ 3 ” අ“ෙ•ක 
   අංක 308 “ ප– 
   අංක 308
07. කැබ• අංක - 
  4302, 4303, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 

4312, 4313, 4314, 4316, 4317 (කැබ• 14)
08. “” ඉඩ’ මාණය - 0.1808

 ඊ.එ’.ආ•..—. ඒකනායක
 ාෙය ෙල්ක’,
 නැෙගන“ර •වරග’ පළාත 
 ාෙය ෙ”ක’ ෙකා”ඨාසය
ාෙය ෙ”ක’,
නැෙගන“ර •වරග’ පළාත,
අ•රාධ–ර.
2022 අෙග–— මස 09 ”න

1964 අංක 28 දරන ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ 
(සංෙශ–ධන) පන“ සංෙශ–ත ඉඩ’ අකර ගැ”ෙ’ 

පනෙ (460 ප’ෙ’දය)
7 වන වග“ය යටෙ ’•ම”

ඉඩ’ අමා“ාංශෙ“ ෙයා“ අංකය : 03/ෙ/79/ඊ/462
ෙයා“ අංකය : ක•/ඉඅ/3281

ෙම“ පහත සඳහ” උපෙ”ඛනෙ“ ”තර කරන ඉඩම රජයට 
අ”“කර ගැ”මට බලාෙපාෙරා’“ ෙ“. වැ• ”තර  සඳහා අංක 
2263/39 දරන 2022.01.21 නැ“  සහ අංක 2288/11 දරන 
2022.07.12 නැ“ – ලංකා ජාතා”ක සමාජවා“ ජනරජෙ“ 
අ“”ෙ•ෂ ගැස” ප–ය බල”න.

උපෙ”ඛනය 
පළාත  :  ද—ණ
”කය  :  මාතර
ා. ෙ”. ෙකා”ඨාසය  :  ක•””“ය
ාම “ලධා“ ෙකා”ඨාසය  :  330— - මග“ෙ•
ගම  :  මග“ෙ• 
ඉඩෙ’ නම  :  කඩවතෙගව’ත
සැල”’ අංකය  :  “. ”. මාර 1873
කැබ• අංක  :  1 හා 2 
—සලක නානාය”කාර
“ාෙද්ය ෙ”ක’ 
ක”“ය. 

ජා“ක අ–ාපන ආයතනය
”ෙ•ෂ අ–ාපනය ”බඳ  

•ෙල–මා පාඨමාලාව - 2022

අය”’ප’ කැඳ•ම
ජා“ක අ–ාපන ආයතනෙ“ අ”ත•කරණ අ–ාපන ෙදපා•තෙ’”“ව ම“” ෙමෙහයව 
ලබන ”ෙ•ෂ අ–ාපනය ””බඳ  •“ෙල–මා පාඨමාලාව සඳහා අය”’ප’  කැඳව ලැෙ•.
පාඨමාලාෙ“ —වභාවය
ද”ව”ෙ” –’“ ඌනතා, “වණ ඌනතා, කා”ක ”බලතා, ’“මය ”බලතා, ඔ“ස’ ත’’වය  
හා ෙවන’  ඉෙග’ ”’කරතා “සා ම“වන ඉෙග”ෙ’ ගැට—  ඇ“ළ’ ”ෙ•ෂ අ–ාපන   
අව“තා හ“නාෙගන ඔ–” සංව•ධනය •“ම සඳහා අව“ ”•ක  “–ණතා ලබා“ෙ’ 
අර“ණ  ඇ“ව “යා’මක කර ලබන අ•ධකා–න පාඨාමාලව” ෙ“. අ–යන සැ’ හා ෙශන 
මා•ගගත තා”ෂණය (Zoom)    ඔෙ හා ජා“ක අ–ාපන  ආයතනෙ““’,  ාෙය–“ක 
සැ’ ෙත–රාග’ ආයතනවල“’ පැවැ’ෙ“. උස අ–ාපන අමා“ාංශය ”’” පාඨමාලා සඳහා 
සක කර ඇ“ –  ලංකා ”””ක’ රා“ව  ( )  
අව ෙමම පාඨමාලාව සක කර ඇත. 
ඉ”’ •“ම සඳහා ”””ක’
2022.09.10 වන නට වයස අ–”” 55 ට අ—  අෙය— •ම
අ. ෙපා.සා. (උ. ෙපළ) සම’ •ම

සහ
රජෙ“ ෙහ– රජෙ“ අමත පාසලක ෙහ– ”ෙවනක •”වරෙය— •ම

ෙහ–
ජා“ක අ–ාපන ”— •ඨයක/ •” ”—ලයක •” අ–ාපනඥය— •ම

ෙහ– 
– ලංකා ””හ”ප“ ෙවෙ“ / –  ලංකා අ–ාපන පපාලන ෙවෙ“ “ලධාෙය— •ම

ෙහ– 
ජා“ක අ–ාපන ආයතනෙ“ අ–යන කා•ය ම–ඩලෙ“ “ලධාය— •ම ෙහ– ”ෙ•ෂ අ–ාපන 
අව“තා  ස“ත ද”ව”  ස ඳහා — පාලසක/ ආයතනයක ෙවෙ“  ෙය“ ’“”න— •ම.
පාඨමාලාවට ෙත–රා ගැ”මට - •”ත ප“”ෂණය”/ සහ ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම“”  ෙහ– ඉ” 
එක” මත ””ස” ෙත–රාග  ලැෙ•.
පාඨමාලා ගා—“

ගා—
ඉ”—’ප’ ගා“ව 200.00
•යාපං— ගා“ව 1,000.00
පාඨමාලා ගා“ව 30,000.00

අය”’කළ –“ ”ෙවළ
ඉහත සඳහ” ”””ක’ ස–රා අැ“ අය”’ක”ව” පහත සඳහ” අය”’පත  ස’—•ණ කර 
ඒ සමග මහරගම ලංකා බැං—ෙ“, ජා“ක අ–ාපන ආයතනෙ“ අ–”ෂ ජනරා”ෙ” අංක 
607628 දරන ““මට බැරවන ෙ  ”. 200/= ක “දල” ව”ෙ” ඕනෑම ලංකා බැං— ශාඛාවකට  
ෙගවා ලබාග’ —”තා”’ය සමග අ–”ෂ, අ”ත•කරණ අ–ාපන  ෙදපා•තෙ’”“ව, ජා“ක 
අ–ාපන ආයතනය, මහරගම යන •”නයට  •යාපං— තැපෑෙල” එ”ය –“ය. (“ද” ඇණ–’ 
සමග එව ලබන අය”’ප’ භාරග  ෙනාලැෙ•.) අය”’ප–ය බහා එවන කවරෙ“ ව’පස 
ඉහළ ෙකළවෙ• "ෙෂ අ–ාපන •“ෙල–මා පාඨමාලාව - 2022" යෙව” සඳහ” කළ –“”. 
පාඨමාලාව සඳහා ෙගවන ලද “ද” •’” ෙ’“ව” “සා ආප” ෙගව ෙනාලැෙ•.
අය”’ප’ භාරග”නා අවසාන නය : 2022.09.10

අ–”ෂ ජනරා”,
ජා“ක අ–ාපන ආයතනය,
මහරගම.
2022.07.29

ජා“ක අ–ාපන ආයතනය
මහරගම

ෙෂ අ–ාපන •“ෙල–මා පාඨමාලාව - 2022
ආද•ශ අය”’පය

01.  ස’—•ණ නම  : ...................................................................................................................................................
02. “ල—” සමග න’  : ...................................................................................................................................................
03.  •”නය (ෙපෟග•ක)  : ...................................................................................................................................................
04. •”නය (ෙවය කරන 
 පාසෙ” / ආයතනෙ“) : ...................................................................................................................................................
05.  මා–ය  : ...................................................................................................................................................
06.  ජා“ක හැ“’ප’ අංකය  : ...................................................................................................................................................
07.  උප” නය  : ...................................................................................................................................................
08.  2022.09.10 නට වයස  : ...................................................................................................................................................
09.  වෘ’”ය  : ...................................................................................................................................................
10.  ”රකථන අංකය (ජංගම)  : ...................................................................................................................................................
11.  අ–ාපන ”””ක’  : ...................................................................................................................................................

අෙපාස (උ/ ෙපළ) 
ව•ෂය .............................

අෙපාස (සා/ ෙපළ)
ව•ෂය ........................

ෂය  ෙ”ය ෂය  ෙ”ය

12.  වෘ’”ය ”””ක’ (”ෙ•ෂ අ–ාපනයට අ—ළ) : .......................................................................................................
13.  ෙවන’ ”””ක’ : ...................................................................................................................................................

ඉහත සඳහ” ෙතාර” ස“ හා “වැර” බව සහ“ක කර“.
......................................................... 
අය”’ක”ෙ” අ’සන                                                      නය : ......................................................

ජා“ක අ–ාපන ආයතනය
සං” භාෂාව ”බඳ පාඨමාලාව - 2022

අය”’ප’ කැඳ•ම
ජා“ක අ–ාපන ආයතනෙ“ අ”ත•කරණ අ–ාපන ෙදපා•තෙ’”“ව ම“” ෙමෙහයව ලබන උ”ත 
පාඨමාලා සඳහා ඉ”—’ප’  කැඳව ලැෙ•.
පාඨමාලාෙ“ —වභාවය
සං” හ“නාගැ”ම, සං” භාෂාෙව” අදහ “වමා” •“ම, සා” භාෂා පව•තනය සහ සං” භාෂාෙව” 
ඉගැ”•ම ””බඳව “–ණතා ලබා“ම ෙම“ අර“ණ ෙ“. එ” අ–”” අ•ධකා–න ස“ අ”ත පාඨමාලාව” වන 
ෙම“ අ–යන සැ’ සහ ෙශන මා•ගගත තා”ෂණය (Zoom)  ඔෙ ජා“ක අ–ාපන ආයතනෙ““’, 
ාෙය–“ක සැ’ ”ෙ•ෂ පාස”වල“’ පැවැ’•මට කට–“ ස’පාදනය කර ඇත.   උස— අ–ාපන අමා“ාංශය  
”’ පාඨමාලා සඳහා සක— කර ඇ   ලංකා ”””ක රා“ව  (Sri lanka qualications Framework)  
අ•ව ෙමම පාඨමාලාව සක— කර ඇත. 
1. සං” භාෂාව ”බඳ •ෙල–මා පාඨමාලාව (SLQF - Level 3)
 ඉ”—’ “ම සඳහා  ”””ක’ 
 අ–යන ෙපා” සහ“ක ප– උස ෙපළ ”භාගය සම’ •ම

සහ
 රජෙ“ ෙහ– රජෙ“ අමත පාසලක ෙහ– ”ෙවනක •”වරෙය— •ම

ෙහ–
 ජා“ක අ–ාපන ”— •ඨයක/ •” ”—ලයක •” අ–ාපනඥය— •ම 

ෙහ–
 – ලංකා ””හ”ප“ ෙවෙ“  – ලංකා අ–ාපන පපාලන ෙවෙ“ “ලධාය— •ම

ෙහ–
 ජා“ක අ–ාපන ආයතනෙ“ අ–යන කා•ය ම–ඩලෙ“ “ලධාෙය— •ම

ෙහ–
  ”ෙ•ෂ අ–ාපන අව“තා ස“ත ද”ව” ස’බ”ධව කට–ු“ කරන පාසලක/ ආයතනයක/ 

ෙදපා•තෙ’”“වක ෙවෙ“  “–”තව ’”ම 
සහ

 2022.09.10 නට වයස අ–”” 55 ට අ— •ම.
2. සං” භාෂාව ”බඳ සහ“ක ප පාඨමාලාව (SLQF - Level 2)
 ඉ”—’ “ම සඳහා ”””ක’ 
 2022.09.10 නට වයස අ–”” 55 ට අ— •ම
 අ.ෙපා.ස (සා. ෙපළ) සම’ අෙය— •ම

සහ
  ”ෙ•ෂ අ–ාපන අව“තා ස“ත ද”ව”  ස’බ”ධව කට–“ කරන පාසලක/ ආයතනයක/ 

ෙදපා•තෙ’”“වක  ෙවෙ“ “–”තව ’”ම.
 පාඨමාලා ගා—“

ගා— •“ෙල–මා පාඨමාලාව සහ“ක ප පාඨමාලාව
ඉ”—’ප’ ගා“ 200.00 200.00
•යාපං— ගා“ 1,000.00 1,000.00
පාඨමාලා ගා“ 30,000.00 20,000.00

 ඉ”’ කළ–“ ”ෙවළ

 �  ඉහත සඳහ” ”””ක’ ස–රා අැ“ අය”’ක”ව” තම නම, තන“ර, රාජකා“ හා ෙපෟග•ක •”නය, 
උප” නය, අ–ාපන ”””ක’ හා ෙවන’ ”””ක’ ඇ“ළ’  වන ෙ තමා ”’” ””ෙයල කර ග’ 
ඉ”—’පත”, මහරගම ලංකා බැං—ෙ“ ජා“ක අ–ාපන ආයතනෙ“ අ–”ෂ ජනරා”ෙ”  අංක 
607628 දරන ““මට බැරවන ෙ ව”ෙ” ඕනෑම ලංකා බැං— ශාඛාවකට ”. 200.00 ක “දල” 
ෙගවා ලබාග’ —”තා”’ය සමග "අ–”ෂ, අ”ත•කරණ අ–ාපන ෙදපා•තෙ’”ව, ජා“ක 
අ–ාපන ආයතනය, මහරගම" යන •”නයට  2022.09.10 නට ෙපර •යාපං— තැපෑෙල” එ”ය 
–“”. (“ද” ඇණ–’, තැපැ” ඇණ–’ භාරග ෙනාලැෙ•.)  ඉ”—’ ප–ය බහා එවන •–’ කවරෙ“ 
ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• "සං” භාෂාව ”බඳ •“ෙල–මා/ සහ“ක ප පාඨමාලාව - 2022" 
යෙව”  සඳහ” කළ –“”. පාඨමාලාව සඳහා ෙගවන ලද “ද” •’ම ෙ’“ව” මත ආප” ෙගව 
ෙනාලැෙ•.

 පාඨමාලාවට ෙත–රා ගැ”ම
 � ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම“” ”””ස” ෙත–රා ග ලැෙ•.
අ–”ෂ ජනරා”,
ජා“ක අ–ාපන ආයතනය, මහරගම.
2022.07.29

මහජන බැං—ව
ෙ•රා ෙනාග’ උක— භා–ඩ 

ෙව”ෙෙ“ ’ම
මහජන බැං—ෙ“ –’තලම ාෙ–කයට අය’ පහත සඳහ” 
ශාඛා සහ ෙවා ම–ථාන ෙවත 2020.12.31 න ද”වා උක  
කරන ල”ව, 2022.09.23 නට ෙ•රා ෙනාග’ ර” භා–ඩ පහත 
ද”වා ඇ“ නය”““ සහ ප“ෙ““ ෙප.ව. 9.00 ’ට ’ධ 
ෙව”ෙ’ෙ“ ”—ණ ලැෙ•.

ෙව”ෙ ”නය 2022.09.24 සහ 2022.09.25

ෙව”ෙය පැවැ’ෙවන 
—ථානය

මහජන බැං—ව - හලාවත 
ශාඛා ප“ය

ෙව”ෙය සඳහා භා–ඩ 
ඉ”’ප’ කර• ලබන ශාඛා

–’තලම, හලාවත, 
ෙව”න“–ව, නා’ත”•ය, 
ක””“ය, මාද’ෙ“, 
ආණම—ව, ද”ෙකා•ව, 
මහවැව, මාර”ල

ෙව”ෙය සඳහා භා–ඩ 
ඉ”’ප’ කර• ලබන ෙ—වා 
ම–—ථාන

ම”ර”—•ය, හලාවත ”වර, 
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