
ව� 2022� � ෙනාවැ�බ� මස 20 වැ�� ඉ��

 

ව� 2022� � ෙනාවැ�බ� මස 20 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�.

���� ස�බ��කරණය
ශා�� රණ�ංහ



� ඉං�ෙ�� �ඨෙ� �� ප්රජාව  
��� ෙදවසරකට ප�ව සං�ධානය කර� ලැ� 

 2022’ ප්රාසාං�ක �සලතා 
ප්රද�ශනය කාෙ�� ��ෙ�� අවධානයට ල� ෙව��, 
���ෙ� කලා�මක හැ�යාව� සහ ���ට රංගන 
�සලතාව� එ�ද�ව�� ��ත්රව� අ��� ප��ය � 
පැවැ���.

8 වැ� වරට� සං�ධානය කර� ලැ� 
2022’ වා��ක �සලතා ප්රද�ශනය 

ප�ශ්රෙ�� n යන ෙ�මාව 
යටෙ� පැවැ���.

� �ය�ම �ඨ �ෙයාජනය කර�� තරඟ 
වැ�� සහජ ද�ෂතාව� ඇ� උපා� අෙ��ෂක��, 
අ�� න�තන ����ෙග� සහ ගායක 
ගා�කාව�ෙග� සැ��ල� අලංකාර සං�තමය 
�සංෙයාගය� ��මාණය කෙ�ය. ඔ�� 
වා� වෘ�දය වන  සම�� එ�ව ෙමම 
උ�ක�ෂව� අව�ථාව ��ෙ�� � ෙනාමැෙකන 
මතකය�ෙග� �� �ය ෙමාෙහාත� බවට ප� කළ 
අතර 1,600ක පමණ ෙ��ෂක ��ස� ෙමම �වැ�ත 
ප්රාසාං�ක අ���ම �ඳ ගැ�ම සඳහා සහභා� �හ.

ෙමම අව�ථාව සඳහා � �ලප� මහාචා�ය 
ල��ම� ර�නායක, �ෙයා� උප�ලප� මහාචා�ය 
�ම� රාජප�ෂ, ඉං�ෙ�� �ඨෙ� �ඨා�ප� 
මහාචා�ය සම� �ලක�� ඇ�� ෙ��ඨ කා�ය 
ම�ඩල සාමා�ක�� �ස� සහභා� �හ. ගායන 
අංශෙ� තරඟ සඳහා 250 ෙදෙන� සහ ��ය වාදක 
අංශෙ� තරඟ සඳහා ක�ඩාය� 14� �යාප�ං� � 
අතර ෙතාරාගැ��ව�� අන��ව අවසාන තරඟය 

සඳහා ගායන අංශෙය� ගායක�� 12 ෙදෙන� 
සහ න�තන අංශෙය� ක�ඩාය� 6� ඉ��ප� 
�ය. ගායන අංශෙ� ද�ෂතම ගායක ගා�කාව� 
සඳහා ජයග්රා� ��� ප්ර�නය කළ  අතර, ගායන 
අංශෙ� ප්රථම �ථානය ම�රා ෙපෙ�රා ��� �� කර 
ග�තාය. එම අංශෙ� ෙදවන �ථානය �හා� උඩෙවල 
��� �නා ග� අතර �ෂා� �ජයෙකා� ෙතවන 
�ථානය �� කර ග�ෙ�ය. ජන�යම ගායක අංශෙ� 
ප්රථම �ථානය ක�� ෙ�රෙගාඩ ��� ��කර ග� 
ලැ�ය. න�තන අංශෙ� ප්රථම �ථානය  
න�තන ක�ඩායම �නා ග� අතර ෙදවන සහ 

��වන �ථාන ��ෙව��  සහ  
යන න�තන ක�ඩාය� ��� �� කර ග� ලැ��. 
වඩා� ජන�යතම සං�ත ක�ඩායම බවට ෙ�� ප� 
�ෙ�  සං�ත ක�ඩායමය.

 සමාර�භක උ�සවය 2013 
වසෙ��  ශ්රවණාගාරෙ�� පැවැ�� අතර එය 
���ෙ� ද�ෂතා ෙප��මට සහ ඉං�ෙ�� �ඨය 
ප්රව�ධනය ��ම අර�� කර ග��� පැව� සරල 
උ�සව අව�ථාව� ෙලස පැවැ���. එය වසර 
ගණනාව� �රා, ප්රමාණෙය� �ශාල උ�ක�ෂව� 
උ�සව අව�ථාව� ෙලස ව�ධනය ෙව�� 

ව�තමානෙය්�  �ළ සහ ෙ��ය ��ව��ල 
අතර ද ප්ර�ඛ ෙපෙ� උ�සවය� ෙලස ද ��ගැ�මට 
ල�ව �ෙ�. ෙ� වන �ට ෙමය ෙකාළඹ සහ 
ෙන�� ෙපා�ණ වැ� �ශාල ෙ��කා ස�ත �ථානවල 
සං�ධානය කර� ලැ�ම �ෙ�ෂ�වය�.

ප්රබල ස�නාමය� අ�ප� කරෙගන ඇ�
 අවස� වරට පව�ව� ලැ�ෙ� 2019 

වසෙ��ය. පැව� වසංගත උව�ර සහ ආ��ක 
අ�ෙයාග හ�ෙ� ෙමම උ�සවය 2020 සහ 2021 
වසරවල� ෙනාපැවැ���. වසර ෙදකකට ප�ව 
ෙමවර පව�ව� ලැ� උ�සවය 
අ� සා�ථක අ��� පැවැ���. ෙමම ��ෙ�� 
අව�ථාව සං�ධානය ��ම සඳහා සං�ධායක 
ම�ඩලෙ� ��� 120කට වැ� ��ස� �ය 
�යක�වය ලබා �� අතර,

 සහ �ෙ��ඡාෙව� �යක�වය� ලබා 
�� ��� හා ෙ�වකය�, 

 සාමා�කය�ෙ� 
සහාය ද �� �ය. තවද,  ආයතනෙ� �� 
ආධාර ඇ�� අ�ග්රාහක�� �ස� ෙමම උ�සවෙ� 
සා�ථක�වයට �යක �ය. තරගක�ව�ෙ� ��ෙ�� 
හැ�යාව� සහ ද�ෂතාවය� ���චය ��ම සඳහා 
ඒ ස�බ�ධෙය� ප්ර�ණ � ��ගල��ෙග� සම��ත 
���ච ම�ඩලය� ෙ� සඳහා ඉ��ප� කර ���. 
ගායන අංශෙ� ජයග්රාහක�� ෙතාරා ගැ�ම පා��ද 
උඩෙවල ආර��, ල�� ද ෙකා�තා සහ ත�ර 
ම��� යන මහ�ව��ෙ� අ��ෂණෙය� �� 
� අතර න�තනය අංශෙ� ෙතාරා ගැ�� බා�ක� 
ප්රකා�, සංචනා මාෙවල සහ සාරා අෙ�ව�ධන යන 

මහ�ම මහ��� ��� �� කර� ලැ�ය. ඉං�ෙ�� 
�ඨෙ� �ඨා�ප� මහාචා�ය සම� �ලක�� ෙ� 
ස�බ�ධෙය� අදහ� ද�ව�� ෙමෙ� පැව�ය. 

’ ���ට තම ද�ෂතා ප්රද�ශනය 
��මට ක�ම ෙ��කාව� �ම ස�බ�ධෙය� අප 
අ�ශ�� ආඩ�බර ෙවනවා.

ෙමවැ� අව�ථාව� ��� �හද�වය� ව�ධනය 
කරන අතර උපා� අෙ��ෂක��ෙ� අ�ාපන 
කට�� හැඩග�වා ගැ�මට උපකා� වන අ���� 
ද සම�� ෙනාමැෙකන මතකය� ස�ත ක�ඩාය� 
හැ�ම� ඇ� කර ෙදනවා.

 ��� වා��කව කලා 
�ෙ�ත්රයට සා�ථක වෘ��කය� ෙලස ප්ර��ට 
වන කලාක�ව� ද ��නවා. ෙමම වැඩසටහන 
සඳහා ස�බ�ධ � සැමට අප ���ව�ත වන 
අතර ඉ��ෙ���  වැ� ���ෙ� 
�යාකාරක� සඳහා අඛ�ඩව සහාය ලබා �මට 
බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා. ෙමම අව�ථාව ��බඳව 
අදහ� ද�ව�� ඉං�ෙ�� �ඨ �� ප්රජාෙ� 
සභාප� අ��� ම�� ෙමෙ� පැව�ය.  

2022 තරඟය හරහා අපෙ� �� ප්රජාව ස�ව 
පව�න ��ෙ�� �සලතා එ����මට හැ�යාව ලැ� 
�ෙබනවා. 

වා��කව පව�ව� ලබන ෙමම වැඩසටහන ෙ� වන 
�ට ව�ධනය � ඇ� අතර �� එය ප්රධාන උ�සවය� 
ෙලස ��ෙගන �ෙබනවා. සමහර �ට රෙ� �ය�ම 
��ව��ල අත�� ��� ��� සං�ධානය කර� 
ලබන �ශාලතම ද�ෂතා එ����ෙ� උ�සවය ෙමය 
�ය හැ�ය. 

පාස� සමයට ස� � ��තෙ� බර තම උරමතට 
ගැ�මට සැරෙසන ත�ණ ත��ය�ෙ� 
ප්රධානතම බලාෙපාෙරා��ව ව�ෙ� 

තමාෙ� අ�ාප�ක ���ක�වලට ගැළෙපන �� ග� 
��යාවකට ෙයා� �ම�. ඒ සඳහා ��ධ �ෙ�ත්රය� 
අද වන �ට �ා�ත � ඇත. ෙසෟ� �ෙ�ත්රෙ� අ�� 
ෛව� ෙ�වාව ත�ණ ත��ය�ට ෙයා� �ය හැ� 
ඉතා අගනා �ෙ�ත්රය� ෙලස හැ���ය හැ�ය. එය 
ඉතා ඉහළ සමාජ ��ගැ�ම� ස�ත ඉතා ඵල�� 
�ෙ�ත්රය�. අද වන �ට �ව�න �රාම ප්රධාන ෙපෙ� 
ෙපෟ�ග�ක ෙරාහ� ඇත. ඒවාෙ� ෙ�වාව� ඉතා උස� 
ම�ටමක පව�. එම ෙපෟ�ග�ක ෙරාහ�වල උස� 
වැ�� ෙගවන අතර ඒවාෙ� �ර�පා� ද ෙබාෙහාමය� 
පව�. එම ��යාව� සඳහා ෙයා��මට අව� 

ව�ෙ� �� වෘ��ය අ�ාපනය� හා ���ව� ලබා 
��ම�. එෙලස �ය�ත වෘ��ය අ�ාපනය� ලබා 
�මට ���ම ආයතනය� ෙලස අ�වා පැරා ෙම�ක� 
කැ�ප� වෘ��ය අ�ාපන ආයතනය හැ���ය 
හැ�ය.. අ�� ෛව� ෙ�වාවට අය� අංශය�ෙග� 
��ව��ල ම�ට�� අ�ාපනය� ලබා ගත හැ� ෙමම 
අ�ාපන ආයතනය ම�� ප��ය වසර 15ක කාලය 
�ළ � ලංකාෙ� ෙපෟ�ග�ක අ�� ෛව� �ෙ�ත්රයට 
වෘ��කය� දස දහ� ගණන� �යාද කර ඇත. 
ර�න�ර ප්රධාන ෙකාට ග��� �ව�න �රා ශාඛාව� 
�හතර� ස�ත ෙමම ආයතනෙ� නවතම ශාඛාව� 
ෙදක ෙලස ඇ����ය සහ ��තලම ශාඛාව� 
සඳහා 2023 ව�ෂය සඳහා නවක ��� බඳවා ගැ�ම 
ආර�භ ෙකාට ඇත. �ව�ෙ� ෙපෟ�ග�ක ෙහද ��හ� 

�ෙ�ත්රෙ� �ෙරාගා�� �මට අ�වා 
පැරා ෙම�ක� කැ�ප� ආයතනයට 
හැ� � �ෙබ�ෙ� �වැ�� �ා�ක 
හා ප්රාෙයා�ක අ�ාපනය� සහ �� 
සාය�ක ��ම� ලබා ෙද�� �� ද�  
��ය� ��ෙම� හා �නෙය� ස�ම� 
කරන බැ��.

අ�වා උස� අ�ාප�ක ආයතනය 
ම�� ෙ� වන �ට අ�� ෛව� 
ෙ�වාෙ� ප්රධාන පාඨමාලාව� හතර� 
සඳහා ��� හට ��ම ලබා ෙද�.

ෙහද පාඨමාලාව, ෛව� 
රසායනාගාර පාඨමාලාව ඖෂධෙ�� 

පාඨමාලාව, වැ��� හා ළමා ���� පාඨමාලාව එම 
පාඨමාලා හතර ෙ�.

�ව�ෙ� ඕනෑම ෙපෟ�ග�ක ෙරාහලක ෙ�වය 

��මට අව� ��ම ලබා ෙද�� ම��ය� ��� 
�යද� කරන �දලට �� ව�නාකම� ලබා ෙද�� 
ඔ�නට 100%� සාධාරණය� ඉ� ��මට ෙ� වන �ට 

ෙමම ආයතනයට හැ� � ඇත. 
1990 අංක 20 දරණ පනත යටෙ� වෘ��ය 

අ�ාපන ���ව පව�වාෙගන යෑම සඳහා තෘ�ය 
හා වෘ��ය අ�ාපන ෙකා�ෂ� සභාෙ� /07/0125 
යටෙ� �යාප�ං� ආයතනය� වන ෙමය උස� 
ත��වෙ� ෙ�ශන ශාලා, ප්රාෙයා�ක ප�� කාමර 
පහ�ක� වැ� සෑම අංශය�ෙග�ම ප���ණය.  රා� 
අංශෙ� උපා� හා ��ෙලාමා ස�ත ෙ�ශකව�� ��� 
ෙම� ෙ�ශන ෙමෙහය වන අතර  පාඨමාලාව�ෙ� 
�ෂය ��ෙ�ශය� ජා��තර ම�ට�� සැක� ඇත.

ෙමම ආයතනෙ� වෘ��ය අ�ාපනය ලබන 
�� ��ාව� ෙ�ශන ශාලා �ළ ප්රාෙයා�ක ��මට 
අමතරව බා�ර ��යාමය ම�ටෙ� ප්රාෙයා�ක 
���ව� ලබා �ෙ� අර��� අ�මත ෙරාහලක මාස 
�නක ෙහා හයක ���ව� සඳහා ෙයා� ��ම �� 
කර� ලැෙ�. 

තවද ෙමම ආයතනෙ� පාඨමාලාව ස���ණ 
��ෙම� අන��ව සෑම �� ද� ��ය�ම 
අ�වා�යෙය� ��යා සඳහා ෙයා� ��ම ෙමම 
අ�ාපන ආයතනෙ� ඇ� ��ෙ���වය�. 
ර�න�ර, ගා�ල, මහ�වර, බ��ල, මාතර, තංග�ල, 
කෑග�ල, පාන�ර, ග�පහ, ��ණෑගල, �වරඑ�ය, 
බ�ඩාරෙවල, �ෙ�ෙගාඩ, අ�රාධ�ර, ඇ����ය 
සහ ��තලම නගරය�� ශාඛාව� පව�න ෙමම 
ආයතනෙ� පාඨමාලාව� සඳහා ෙයා� � ඔෙ� 
අනාගතෙ� සා�ථක�වය ළඟා කර ගැ�ම සහ ත�ණ 
ඔෙ� වෘ��ය ��න සැබෑ කර ගත හැ�ය.

තා��ෙ� වෘ��ය ��න සැබෑ කරන
අ�වා පැරා ෙම�ක� කැ�ප�

නවතම ශාඛා �� ඇ����ය සහ ��තලම නගරය��...

වැ� රටව� සඳහා අය�� ��මට මඟ පාදන
මැෙ��යාෙ� උස� අ�ාපනය 

 2018 ව�ෂෙ�  ආයතනෙ� වා�තාව 
අ�ව ෙලාකෙ� උස� අ�ාපනය සඳහා ��� 
රටව� අතර 11වන �ථානය මැෙ��යාවට 
�� �ය. �ණා�මක අ�ාපනය, සාධාරණ 
පාඨමාලා ගා��, අවම �වන �යදම යන 
ක�� ෙ�� ෙකාට ෙගන ජා��තර ම�ටෙ� 
��ගැ�ම� සහ ��� අතර ආක�ෂ�ය 

භාවය� මැෙ��යාව ෙකෙර� ඇත. උස� ෙපළ 
ප්ර�ඵල ��� � �ෙබන ෙමම අව�ථාෙ� 
�ෙ�ශ උස� අ�ාපනය සඳහා අය�� ��මට 
බලාෙපාෙරා�� වන ���ට තම� ලබා ග� 
ප්ර�ඵල අ�ව තම� කැම� උපා� පාඨමාලාව 
ෙතාරා ෙගන අ�යන කට�� ආර�භ කළ 
හැ�ය.

මැෙ��යාෙ� අ�ාපනය සඳහා අව� අවම ���ක�

අ�ාපන 
ම�ටම අවම ���ක� කාලය  IELTS

Master Degree අ��� 3-5 6.0

Degree CGPA 2.5 අ��� 6.0

Degree A/L 2S/ 2C අ��� 5.5

O/L 5C මාස අව� නැත

O/L 3C මාස 4.0 -5.0

Certifcate O/L 1 C මාස අව� නැත

Diploma to PhD
 Manipal International 

 ( Engineering/ Mass 
Communication/    
Biotechnology/
Management)

 Segi University
 (Hotel Management/ 

Teaching/ Civil 
Engineering)

 Asia Pacific University
 (Cyber Security/ 

Mechatronics/ Game 
Technology)

 University of Cyberjaya
 (Physiotherapy/ 

Psychology/ Pharmacy/ 
MBA)

 Taylor's University
 (LLB/ Fashion Design/ 

American Degree 
Program)

 MAHSA University
 (Medicine/ Nursing/ 

Biomedical)
අපෙ� ආයතනය හරහා ���ට 

මැෙ��යා� ��ව��ලයට 
ස�බ�ධ �මට �ය�ම ෙ�වාව� 
ෙනා�ෙ� ලබා ගත හැ�ය.

පාඨමාලා අ�ව ��ව��ල ෙතාරාගත හැක

ෙ“රාෙද—ය ”•ව”ලය
ඉං’ භාෂා ෙදපාතෙ“ව

”ා“ පාඨමාලාව : වෘ’කය සඳහා ඉං“
(ඉං’ සහ“කප’ පාඨමාලාව)

ෙසන”රා— ෙහ– ඉ’— නය”“ ෙප.ව. 8.00 ට ප.ව. 2.00 ද”වා 
”•ක, අ”තම හා උස යන ම”ට’ 3 ක ඉගැ”ෙ“. 

(ෙත–රා ගැ”ෙ’ / —ථානගත •“ෙ’ පදනම මත)
පාඨමාලාව 2023 ෙපබරවා’ - මා“ ආරභ •“මට 

බලාෙපාෙරා’“ ෙ“.
කාලය : මාස 6 •. (පැය 95)

පාඨමාලා ගා—“ව : ”. 20,000/-
ෙය–”තාව : අ.ෙපා.ස. සා/ෙප ”භාගෙ“ ඉං“ භාෂාව ”ෂය සම’ 

•ම ෙහා් ඉං“ භාෂාව ””බඳ ෙවන’ සමාන ”””කම”.
(ෙරාෙදය ව—ලෙ“ අ””තර ”” ෙලස ’නට ෙවන ය’ 
ඉං“ භාෂා පාඨමාලාවකට ඇ“ළ’ව “න ෙහ– 2023 ෙපබරවා’ 
28 ”න වන ට පාස” අාපනය ස’—•ණ කර ෙනාමැ“ අය ෙමම 
පාඨමාලාව සඳහා අය”’ •“මට ””—ෙස– ෙනාෙව“.
අය” කළ –’ෙ’ ෙකෙ—ද ?
ෙරාෙදය ව—ලෙ“ කලා •ඨෙ“ ෙව• අඩෙ“ ඇ“ 
මා•ගගත අය”’ප’ ස’—•ණ ෙකාට ඉ”’ප’ කළ –“ය.

ෙව• අඩ”ය : https://arts.pdn.ac.lk/
(අය”’ක”ව”ට තම”ෙ” අ.ෙපා.ස. සා/ෙප සහ“ක ෙහ– සමාන 
සහ“ක වල සහ උපැ”න සහ“කෙ“ පැහැ”• “““ප තම 
අය”’පෙ’ ෙකාටස” ෙලස උ—ගත (Upload) කරන ෙම” ඉ”ලා 
“• ලැෙ•).
ය—ම  •” ග•ෙද• ––’ තැපෑල හරහා ” ෙකෙරන බැ” 
අය”’ක”ව”ට “යාකා“ ඊෙ’” ““’ තම” ස“ව ඇතැ” 
බලාෙපාෙරා’“ ෙ“. අය”’ක”ව”ට ––’ තැපෑල ම“” 
උපෙද— ෙදන “” •” ෙග•ම” එෙලස ෙනාකර• ඇතැ” 
අෙ”ෂා ෙකෙ•.
2019 ෙදසැ’බ• / 2020 ජනවා’ මාසය”“ පළකරන ලද 
අය”’ප’ කැඳ•මට අ—ළව ඉ”’ප’ කළ අය”’ප’ ඉ”’ 
පාඨමාලාව සඳහා සළකා ෙනාබලන බව ක”ණාෙව” සලක”න.  
එව” අය”’ක”ව” පාඨමාලාව හැ““මට කැමැ’ෙ’ න’ නැවත 
අය”’ කළ –“ය.
අය”’ප’ භාරග”නා අවසාන ”නය : 2022 ෙදසැ’බ 15 
වැ•මන’ ෙතාර“” සඳහා ක”ණාකර ”ෙස”න. english.
extension@arts.pdn.ac.lk

ෙර“—’ා,
ෙ“රාෙද—ය ”•ව”ලය, ෙ“රාෙද—ය.
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