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තා�ෂණය ෙනාමැ�ව රටකට, 
සමාජයකට ඉ��යට යෑමට ෙනාහැ�ය. 
අනාගතෙ�� ෙලාව ජය ගත හැ�ෙ� 
තා�ෂණෙය� ���� ෙකන�ට පම�. 
ඒ සඳහා හැ�යාව ඇ� සහ තා�ෂණෙය� 
ඉ��යට යෑමට ��න� ��ස� �� ��ම, 
වෘ��ය තා�ෂණ ��ව��ලෙ� අර�ණය.  
ෙ� ��ව��ලයට ඇ�ළ� ව�ෙ� ෙකෙ� 
ද? ඒ සඳහා සැ��ය �� ���ක� ෙමානවා 
ද? ෙ� ��ව��ලෙය� ඉෙග�ම ලබන 
අය�ට ��යා අව�ථා �� කර ගැ�මට ඇ� 
හැ�යාව ෙකබ� ද? ය�න ��බඳ, වෘ��ය 
තා�ෂණ ��ව��ලෙ� උප �ලප�, 
ෙ��ඨ මහාචා�ය රං�� ෙ�මලා� ද ��වා 
මහතා සමඟ කළ කතාබහ� ෙ�.

වා��ය තා�ෂණ ��ව��ලෙ� 
ආර�භය සහ එ� ආර�භක  අර�� ��බඳ 
කතා කෙළා�...?

ෙ� ��ව��ලය ආර�භ කෙ� 2009 
වසෙ��. � ලංකාෙ� වෘ��ය අ�ාපනය 
උස� තලයකට ෙගන ඒ්ම සඳහා ��ව��ල 
ම�ටෙ� අ�ාපනය� ලබා ෙද�න 
ඇ� කළ ��ව��ලය�. ෙම� �ෙබන 
�ෙ�ෂ�වය NVQ, නැ�න� ජා�ක 
වෘ��යමය ���ක� �ෙබන ���ට 
�ෙ�ෂෙය�ම ��ෙලාමා සහ උස� ජා�ක 
��ෙලාමා �ෙබන ��ය�ට උපා�ය ද�වා 
අ�ාපනය ලබා �මට හැ� වන ආකාරයට 
පාඨමාලා සක� කර ��ම�. එවැ� ���ට 
අ�ාපනයට ප්ර�ඛ�ථානය� �ම  ෙ� 
��ව��ලෙ� අර�ණ�. ෙ� ��ව��ලය 
ආර�භ කර�න ක�� වෘ��ය අ�ාපනය, 
��ෙලාමා සහ උස� ජා�ක ��ෙලාමාවලට 
පමණ� �මා �ණා. වෘ��යමය වශෙය� 
අ�ාපනය ලබන ෙකන�ට, �ෙ�ෂෙය� 
��යා �ෙ�ත්රයක ���ත ෙවලා තව 
�රට� ඒ් ��යා �ෙ�ත්රයට අ�ළව වැ��ර 
අ�ාපනය ලබ�න බලාෙපාෙරා�� වන 
ෙකන�ට, �ට ක�� ��ව��ලයකට ඇ�� 
�ෙ� පහ�ක� ��ෙණ නෑ. ෙ� ��ව��ලය 
ආර�භ ��ම� සමඟ වෘ��ය ���ක� 
�ෙබන ඕනෑම ෙකෙන�ට ප�කා�නව 
�ණ� ��යාව කරන අතර�ෙ� ෙහා වසර 
�පය� ��යාව කරලා ෙහා  ��ව��ලයට 
ඇ�� ෙවලා, උපා�ය ලබා ගැ�ෙ� හැ�යාව 
�ෙබනවා. ��ව��ලය අප ���ම ආර�භ 
කෙ� �� අ��� පාඨමාලාව� ��යට. ෙ� 
අ���ෙ� ඉඳලා අප �� අ��� �ෙ�ෂෙ�� 
පාඨමාලා ආර�භ කළා. ඒ් අ�ව වෘ��ය 
තා�ෂණ අංශෙය� ���ටය�ට, අ��� 
හතෙ� උපා�ය හ�රලා, ඒ්� එ�කම ප�චා� 
උපා�ය හ�රලා, ආචා�ය උපා�ය ද�වා 
ඉෙගන ගැ�ෙ� අව�ථාව �� ලැ� �ෙබනවා. 
උස� අ�ාපන අමා��මාෙ� මඟෙප��ම 

යටෙ� ෙයාජනා කර �ෙබන නව අ�ාපන 
ප්ර�සං�කරණ වැඩසටහ�වල��, වෘ��ය 
අ�ාපනයට ��ෙ�ෂ �ථානය� � 
�ෙබනවා. 

ෙමෙත� කල� සමාජය ��අරෙගන 
��ෙණ, වෘ��ය අ�ාපනය �යලා 
��ෙව, උස� අ�ාපනය සඳහා ජා�ක 
��ව��ලයකට ඇ�ළ� ෙව�න බැ� 
���ට වෘ��ය අ�ාපන කට�� කරෙගන 
යෑමට මා�ගය� ��යට�.  ඒ් ��බඳ කතා 
කෙළා�...?

ඒ මතය ෙවන� කරලා, �ල �ටම තම 
ද�ෂතාව, �සලතාව අ�ව වෘ��ය 
අ�ාපනයට කැමැ�ත� ද�වන ��ය�ට 
ඒ් සඳහා අව�ථාව ලබා �ෙ� වැඩ��ෙවළ� 
අ�ාපන ප්ර�සං�කරණ ම�� අප ෙයාජනා 
කරනවා. එ��, උස� ෙපළ සා�ථකව 
සම�ෙවලා ��ව��ලයට ඇ�ළ� ෙව�න 
බැ� ���ට පමණ� ෙනාෙව�, නවය වසෙ� 
�ට තම�ට වෘ��ය තා�ෂණ �ෂයය 
ෙතාරාෙගන, ඒ් සඳහා උස� අ�ාපනය 
ද�වා අ�ාපන කට�� කර�න කැමැ�ත� 
ද�වන ��ය�ට අව�ථාව සැල�ම� 
අෙ� අෙ��ෂාව�. එ�� �� ෙව�ෙ� 
තම�ෙ� කැමැ�ෙත�ම පාසෙ� අ�යන 
කට�� හමාර කරලා, තම� ද�ෂ �ෙ�ත්රය 
ෙතාරා ෙගන, NVQ ���ක� ස�රාෙගන 
උපා�ය හැ��ම සඳහා අව�ථාව සලසා 
ගැ�ම�. ��ෙලාමා �ය�ෙන, NVQ5.
NVQ6 �ය�ෙ� උස� ජා�ක ��ෙලාමා 
පාඨමාලාව. ෙ� ෙදකම ලබා ග�න න� 
වෘ��ය අ�ාපනයට ස�බ�ධ ආයතනයක 
පාඨමාලාව� හැ��ය ���. 

පාසෙ� නවය වසෙ� ඉෙගන ග�නා 
��ව�ට, තම�ට ද�ෂතාව �ෙබ�ෙ� 
වෘ��ය තා�ෂණය පැ�ෙත� බව 
හ�නාෙගන, උපා�ය ගැ�ම ද�වා තම 
අ�යන �ෙ�ත්රය ෙවන� කර ග�න ��ව�. 
ෙ� ��බඳ ඇ� ��නම �මනාකාරද?

අ�ාපන ප්ර�සං�කරණ හ��වා 
��නාට ප�  තම� ෙපර ලබා ෙගන �ෙබන 
��ම සහ �සලතාව අ�ව, පාඨමාලාව� 
හ�ර�ෙ� නැ�ව, ක�� ඉෙගන ෙගන 
�ෙබන ෙ� සලකා බලලා සහ�ක ��� 
��ෙ� ක්රමෙ�දය අ�ව, ��ය�ට  නවය 
වසෙ� �ටම මම ඉෙගන ග�ෙ� වෘ��ය 
අ�ාපන ක්රමෙ�දය ඔ�ෙ� �යලා �රණය 
කර�න ��ව�. ඒ් කට�� කරලා වෘ��ය 
තා�ෂණ ��ව��ලයට ඇ�ළ� ෙව�න 
��ව� �යලා. 

වෘ��ය තා�ෂණ ��ව��ලයට 
ළම� ඇ�ළ� කර ග�ෙ� 
ෙකාෙහාමද?  

අප එය ක්රමෙ�ද ෙදක� යටෙ� �� 
කරනවා. පළ� එක NVQ ���කම 5 ෙහා 
6 ෙහා ම�ටම ��ම. එම වෘ��ය ���ක� 
ස�රා �ෙබන අයට,උස� ෙපළ සම� �ෙ� 
අව�තාව� නැහැ. ඊට අමතරව උස� ෙපළ 
�ෂය� �න� සම� ෙවලා, කාට හ� �වමනා 
න� වෘ��ය අ�ාපන �ෙ�ත්රෙය� උපා�ය 
ලබ�න, ඒ් අයට� අප ��ව��ලෙ� ෙ�ර 
�වර � �ෙබනවා. 

ඒ�� z score අගය සලකා 
බැෙල�ෙ� ෙකාෙහාම ද?

 z score අගය අ�ව ��ව��ල 
���ක� ලැ�ව�, ෙනාලැ�ව�  z score 
අගය මත පදන� ෙවලා ෙ� ��ව��ලයට 
අය�� කර�න ��ව�. 

 z score අගය පාඨමාලාෙව� 
පාඨමාලාව අ�ව ෙවන� ෙවනවද?

තම� ෙතාරා ග�නා පාඨමාලා අ�ව  z 
score අගය ෙවන� ෙවනවා.

ෙ� ��ව��ලය ම�� ෙ� 
වන �ට පාඨමාලා �ය� හ��වා � 
�ෙබනවද?

වෘ��ය �ෙ�ත්රෙ� පාඨමාලා දහසය� 
අප හ��වා � �ෙබනවා. �නට අෙ� �ඨ 
හතර� �ෙබනවා. ඒ් �ය�ම �ඨ තා�ෂණය 
හා ස�බ�ධ �ඨ. මාතෘකාව, ෙ�මාව යටෙ� 
අප ෙ� �ඨ ස�� කරලා �ෙය�ෙ�. 
ක�මා�ත තා�ෂණය, ඉං�ෙ�� 
තා�ෂණය, ෙතාර�� තා�ෂණය සහ 
අ�ාපන තා�ෂණය �ය�ෙ� ඒ් �ඨ 
හතර. ෙ� �ඨ හතර ම�� ��ධාකාරෙ� 
තා�ෂ�ක පාඨමාලා දහසය� අප හ��වා 

� �ෙබනවා. ෙ� වසෙ� �ට ඊට අමතරව 
අප පාඨමාලා �න� ෙහා හතර� ෙහා 
හ��වා �මට කට�� කරනවා. ඒ්  ම�� 
බලාෙපාෙරා�� ෙව�ෙ� ජා�ක සහ 
අ�ත�ජා�ක වශෙය� �ෙබන ��යා 
ෙවෙළඳෙපාළ අව�තා ස�රා�ම. ��යා 
ෙවෙළඳෙපාළ ඉල�ක කර ෙගන අප 
පාඨමාලා සක� කර�ෙ�. උ�හරණය� 
��යට, ෙට��ට�� සහ ඇපර� 
ක�මා�තයට ෙලාක ෙවෙළඳෙපාෙ� �ෙබන 
ශ්රම අව�තාව බලලා, ඒ්කට අ�ව හ��වා 
ෙදන පාඨමාලාව� �ෙබනවා. ඊට අමතරව 
ස�කාරක ෙ�වා ��බඳ පාඨමාලාව� සහ 
ව� වගා �ෙ�ත්රයට අ�ළ පාඨමාලාව� 
�ෙබනවා. ඒ් වෙ� තව පාඨමාලා ��පය� 
ඉ���� ආර�භ කර�න අප සාක�ඡා 
කර�� ��නවා. 

ෙ� ��ව��ලෙ� �ෙ�ෂ�වය 
��බඳ කතා කෙළා�?

ෙපර පැවැ� ක්රමයට අ�ව, උස� ෙපළ 
සම� ෙවලා ��ව��ලයකට ඇ�ළ� 
�ෙ� අව�ථාව� නැ�  අයෙ� අ�ාපනය 
කඩා වැෙටනවා. එතැ�� එහාට අ�ාපනය 
ලබා ගැ�ෙ� අව�ථාව� නැහැ. ඒ්� ෙ� 
��ව��ලය ම�� උස� අ�ාපනය ලබා 
ගැ�ෙ� මා�ගය අප ෙප�වා � �ෙබනවා. 

ෙ� ��ව��ලයට අමතරව, 
යාපනය, අ�රාධ�රය, ��යා��ය, 
බටංගල, ර�මලාන සහ මාතර අපෙ� 
��ව��ල ��යතන හය� ��ටා 
�ෙබනවා. ��ව��ලයට ඇ�ළ� �මට 
බලාෙපාෙරා�� වන ���ට, ෙ� ආයතන 
හෙය� තමාට ස�ප ආයතනයට ඇ�ළ� 
ෙවලා, ජා�ක  ��ෙලාමා පාඨමාලාව� 
ෙහා  උස� ජා�ක ම�ටෙ� ��ෙලාමා 
පාඨමාලාව� හ�ර�න ��ව�. ඊට ප�ව 
��ව��ලයට ඇ�ළ� ෙවලා, අ�ාපන 
කට�� කරෙගන ය�න ��ව�. නැ�න� 
අ�ාපන අමා�ංශය යටෙ� වෘ��ය 
තා�ෂණය ��බඳ ��ෙලාමා සහ උස� 
සහ�ක ��ෙලාමා ��නමන අ�යන 
ආයතන ගණනාව� �ෙබනවා. වෘ��ය 
��� අ�කා�ය, NAITA, German 
Tech වැ� තව� ආයතන ගණනාව� 
ම�� ��ෙලාමා සහ උස� අ�ාපන 
��ෙලාමා ��නමනවා.  ඒ් ම��� 
��ව��ලයට ඇ�ළ� �ෙ� අව�ථාව 
�ෙබනවා. උස� අ�ාපනය අ�� �වා �යා 
අ�ාපන කට�� නතර කර�න අව� 
නැහැ.  ඒ් අයට තම�ෙ� අ�ාපනයට 
උන��ව �ෙබනවා න�, ෙ� පාඨමාලා සඳහා 
ඇ�ළ� ෙවලා, ���ක� ස�රා ගැ�ෙ� 
හැ�යාව �ෙබනවා. 

පාඨමාලා පැවැ�ෙවන මා�ය 
�ම�ද?

අප පාඨමාලා පව�ව�ෙ� ඉං�� 
මා�ෙය�. ඒ්� �ංහල ෙහා ෙදමළ මා�ෙය� 
ඉෙගන ෙගන �ෙබන ��ය�ට ප�ව�තනය 
�මට අව� කරන පදන� පාඨමාලා අප 
පව�වනවා. ඒ්වා පව�වලා ��ව��ලෙ� 
කට�� කරෙගන යනවා. ඒ් �සා ��ය�ට 
භාෂාව ��බඳ ගැට�ව� ඇ� ෙව�ෙ� 
නැහැ. ජා�ක ��ව��ලවලට ඇ�ළ� වන 
��� ෙවන� ��ව��ලවල ��යා ඉ�ලලා 
උ�ෙඝාෂණ කරනවා. ඒ්� අෙ� ���ෙග� 
�යයට අ�ූනවය�ම ��ව��ලය උපා�ය 
ස���ණ කළ ප්රථම වසර �ළ ��යා 
අව�ථා ලබා ග�නවා. ෙමයට ඇ�ළ� වන 
���ට, ෙ� ��ව��ලෙ� වසර �න� 
අ�යන කට�� කරලා සාමා� උපා�ය� 
ග�න� ��ව�. නැ�න� වසර හතරක 
�ෙ�ෂෙ�� උපා�ය ලබා ග�න� හැ��. 

ෙ� වන �ට ��ව��ලය �ළ MA 
සහ Phd උපා� පාඨමාලා ආර�භ 
කර �ෙබනවද?

 �නට ෙකෙර�ෙ� නැහැ.  ඒ්� ෙ� උපා� 
පාඨමාලාව හ�රලා �ෙබන අෙ� ���ට, 
ඕනෑම ��ව��ලය� ම�� එම උපා� ලබා 
ගැ�මට හැ�යාව �ෙබනවා. .

පාඨමාලා ගා�� ��බඳ කතා 
කෙළා�...?

අෙන�� ජා�ක ��ව��ල වෙ�ම 
අෙ� �ය�ම උපා� පාඨමාලා පව�ව�ෙ� 
ෙනා�ෙ�. පාඨමාලා �යයට �යය�ම 
ගා��ෙව� �දහ�. ඒ්� �යාප�ං� �ම 
සඳහා අප �� �දල� අය කරනවා. 

ෙ� ��ව��ලයට ඇ�ළ� 
වන �� ���ය�ට ��ාධාර �� 
ෙවනවාද?

�නට නැහැ. ද�ෂ ��ය�ට සහ 
�ද� ගැට� �ෙබන ��ය�ට ���ව 
වැඩසටහන� �යා�මක කර�න අප 
බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා. 

ස� අ�ත උපා� පාඨමාලා ��බඳ 
කතා කෙළා�?

��යාවක �රත ෙවලා ��න ෙකන�ට 
ස� අ�තෙ� උපා� පාඨමාලාව� හැ��මට 
අව�ථාව �ෙබනවා. ඒ� ෙ� පාඨමාලාව 
පැවැ�ෙව�ෙ� දව� ෙදක� �සා උපා� 
පාඨමාලාව පැවැ�ෙවන කාලය වැ� ෙවනවා. 

ෙ� පාඨමාලා සඳහා අය�� 
කර�ෙ� ෙකාෙහාමද?

���ණ, Sunday Observer සහ 

�නකර� යන �ව�ප�වල ස� ෙදකකට 
ෙපර පාඨමාලා සඳහා ��� බඳවා ගැ�ම 
��බඳ ���ම� පළ කළා. �ය�ම අය�� 
��� ඔ�ල�� ම�� අය�� කර�න�, 
අය�� ��ෙ� ගා��ව ෙගව�න� ��ව�. 
ඇ�ළ� �ම සඳහා අය�� කරන පාඨමාලා 
අ�ව �භාගය� පැවැ�ෙවනවා. NVQ 
���ක� �ෙබන අය �යයට �යය�ම 
��ණකා�න පාඨමාලා සඳහා ඇ�ළ� කර 
ග�න හැ�යාව �ෙබනවා. ඒ්� පව�නා 
ධා�තාව අ�ව �භාගය� පව�වලා බඳවා 
ගැ�� �� කරනවා. ස� අ�ත උපා� 
පාඨමාලා සඳහා පව�නා ඉ��ම වැ��. 
ඒ්� ස�ෙ� �නවල පාඨමාලා සඳහා බඳවා 
ගැ�ෙ� ගැට�ව� නැහැ. 2022 වසර සදහා 
��� බඳවා ගැ�ම ඔ�ෙතාබ� මාස 11 වැ�� 
අවස� ෙවනවා.

උපා� පාඨමාලා හ�රන අය සඳහා 
වය� �මාව� �ෙබනවද?

වය� �මාව� නැහැ.  NVQ සම� ෙවලා ඒ් 
වසෙරම අය�� කළ ��� �යලා �යමය�� 
නැහැ. ��යාව� කරලා වසර ��පය� ගත 
�ණාට ප�ව �ණ� උපා� පාඨමාලාව සඳහා 
ඇ�ළ� ෙව�න ��ව�. 

ෙ� පාඨමාලා හැ��ෙම� ලැෙබන 
ප්ර�ලාභ ෙමානවාද?

ෙ� හැම පාඨමාලාව�ම ෙ��ය සහ 
�ෙ��ය ��යා ෙවෙළඳෙපාළ ඉල�ක කර 
ග� පාඨමාලා. ස� අ�ත පාඨමාලා කරන 
��යා ����කය�ට, ෙ� පාඨමාලා හැ��ම 
ම�� ��යාෙ� උස��� ලැ�ෙ�  හැ�යාව 
�ෙබනවා. ස�ෙ� �නවල පාඨමාලා අවස� 
කළ අයට, ෙ� ද�වා �යයට අ� නවය� 
��යා ලැ�ලා �ෙබනවා. අෙ� පාඨමාලා 
හ�ර�න�ට ��යා සපයා ගැ�ෙ� ගැට�ව� 
ඇ� ෙව�ෙ� නැහැ. අෙ� පාඨමාලා හ�රන 
අයට �වසායක�වය ��බඳ �ෙ�ෂ 
���ව� ලබා ෙදනවා. ඒ් අ�ව ඒ් අයට 
තම�ෙ�ම �ාපාරය� ෙහා ක�මා�තය� 
ඇ��ෙ� හැ�යාව �ෙබනවා. එෙහම කරන 
අෙ� ��ය� ෙබාෙහා ��ස� ��නවා. 

වෘ��ය තා�ෂණය �ය�ෙ� 
ප්රාෙයා�ක �ෂය�. එම ����� ලබා 
ෙද�ෙ� ෙකාෙහාමද?

ෙ�ශන සහ ��ගාර ප��ෂණ �ය�ල�ම 
��ව��ලය ඇ�ෙළම කරනවා. ඊට අමතරව 
�ෙ�ත්රෙ� ෙතාරා ග� ආයතනවල ���ව 
සඳහා ��� ෙයා� කරනවා. ඒ් අයට අ�ළ 
��යා �ථානවල  මාස හයක ෙහා නවයක 
����� ලබා ෙදනවා. ��� �ෙම� 
අන��ව එම ��යා �ථානෙ�ම ��යාව 
ෙබාෙහා �ට ලැෙබනවා. ඒ් �සා ��යා ලබා 
ගැ�ම සඳහා ගැට�ව� ඇ� ෙව�ෙ�� නැහැ. 

��ව��ලයට ඇ�ළ� වන 
��ගලය�, උපා� පාඨමාලාව 
ස���ණ ��මට න�, ස�රා ගත �� 
���ක� ෙමානවාද?

ෙ� ��ව��ලෙය� උපා�ය ලබා 
ග�න අෙ���ත ��ය�, ��ණකා�න 
පාඨමාලාවලට ඇ�ළ� ෙවනවා න�, 
�යයට අ�වක පැ��ම ��ය ���. හැම 
සය මා�කයකම ප��ෂණ පව�වනවා. 
එම ප��ෂණ සම� �ය ���. ඒ් සඳහා 
ගැට� පව�න අයට අප උපකාරක 
ක්රමෙ�ද සකසා �ෙබනවා. උපා�ය ලබා 
ගැ�ෙ�� එම ප��ෂණ සම�ව ��ම 
අ�වා�ය�. ප්රාෙයා�ක සහ �ායා�මක 
��� ප��ෂණවලට සහභා� ෙවලා ඒ් 
වෙ�ම තම�ට අ�ළ �ෂය �ෙ�ත්රය අ�ළ 
ආයතනයක  ප්රාෙයා�ක ���ව ස���ණ 
��ෙම� අන��ව අෙන�� ජා�ක 
��ව��ල වෙ�ම අප උපා� ලබා ෙදනවා. 

ෙ� ��ව��ලයට ඇ�ළ� 
�ම සඳහා ��� ද�වන උන��ව 
ෙකබ�ද?

උස� ෙපළ සම� සහ �ෙ�ත්රෙ� �නට 
��න අයෙග�� අය�� පත්ර ෙබාෙහා  
ප්රමාණය� ලැෙබනවා. රෙ� �ෙබන 
අව�තාව සලකා බලලා, ��� ��ෙ� 
අව�තාව හ�නාෙගන  ඒ් සඳහා අව� කරන 
අ�ළ අංශවලට අ�ළ ��ය� ��ස� ෙතාරා 
ග�නවා. සමහර �ෂය �ෙ�ත්රවල ��ය� 
පනහ� ෙහා �යය� ෙව�න ��ව�. නැ�න� 
පනහ� ෙව�න ��ව�. ඒ් අව�තාව අ�ව 
අප �රණය කරලා ��� බඳවා ග�නවා. 

රෙ� ජනතාව �ළ ෙ� ��ව��ලය 
��බඳ �ෙබන ���ව�භාවය ��බඳ 
ඔබ ස�� ෙවනවද? 

සමාජෙ� �ෙබන ෙනා��ව�භාවය 
�සා, වෘ��ය තා�ෂණ ��ව��ලයට 
ඇ�ළ��ෙ� අ�ව� ��ණ�, වෘ��ය 
තා�ෂණ �ෂය  ධාරාෙව� උස�  අ�ාපනය 
ලබා ග�න ද�වන උන��ව ගැන තරම� 
�රට සෑ�මකට ප� ෙව�න ��ව�.

අෙන�� ජා�ක ��ව��ලයකට ඇ�ළ� 
ෙව�න අපහ� අයට ෙ� ��ව��ලෙය� 
ඉෙගන ග�න හැ�යාව �ෙබ�ෙ� �යලා 
සමාජෙ� ��මතය� �ෙබනවා. එය අප 
නැ� කළ ���. ෙ� ��ව��ලය� අෙන�� 
��ව��ල වෙ�ම ජා�ක ��ව��ලය�. 

ෙ� ��ව��ලෙ� උපා� පාඨමාලා 
හ�රන ���ට �� වන පහ�ක� 
��බඳ කතා කෙළා�...

��ව��ලයක ��ය �� ෙබාෙහා 
පහ�ක� අෙ� ��ව��ලය ස��. 
��තකාල, ප�ගණක, ��ගාර පහ�ක�, 
ෙ�ශනා ශාලා, මා�ගගත ඉගැ��� ක්රම අප 
භා�ත කරනවා. ඒ් අ�ව ෙලාකය ��ග� 
ඕනැම ��ව��ලයක �ෙබන පහ�ක� අප 
අෙ� ���ට ලබා �මට �නටම� කට�� 
කර�� ඉ�නවා. ඒ් අ�ව �� ගැට�ව� 
නැ�ව �� ���ය�ට අ�යන කට�� 
��ෙ� හැ�යාව �ෙබනවා. 

ඉෙරා��  ��කා

නව ��යා අව�ථා උ� කර ග�න වෘ��ය තා�ෂණ ��ව��ලය සමඟ එක� ෙව�න

වෘ��ය තා�ෂණ ��ව��ලෙ� උප 
�ලප�, ෙ��ඨ මහාචා�ය

 රං�� ෙ�මලා� ද ��වා


