
කැල—ය ”•ව”ලය
මානව ශා—– •ඨය - වා” අංශය

ඉහත සඳහ”  පාඨමාලාව සඳහා අෙ“ෂකය” •යාප”ං— ම ”ස 2023.02.19 ”න ’ට 
2023.03.19 ”න ෙත ස’—•ණ කරන ලද අය”’ප භාරගැ”ම ’” ෙකෙ•.

ෙදවන භාෂාව ෙලස ෙදමළ භාෂාව, කථා ම, ••ම, අවෙබ–ධය හා ප’ව•තනය ම ””බඳ 

’•ම ලබා එම භාෂාව භා”ත මට ෙම”ම ෙදමළ සං—කෘ“ය ””බඳ අවෙබ–ධය ලබාගැ”මට 

අෙ“ෂා කරන අය ෙව•ෙව” ෙමම පාඨමාලාව ”ෙ•ෂෙය”ම සක— කර ඇත. 2023 අෙ”” / මැ” 
මස ’ට ෙමම පාඨමාලාෙ“ ෙ–ශන ආරභ •මට “ය“තය.

පාඨමාලා කාලය : අයන ව•ෂ එක
   (ෙසන”රා— සහ ඉ’— ”නවල ෙ–ශන පැවැෙවන අතර, 

ෙමම ”නව•” එ ”නය පමණ ෙත–රා ගත –“ය. 

ෙ–ශන මා•ගගත ”මයට (Online) ෙහ– ප”“කාමර 

ෙ–ශන වශෙය” (කැලය ”•ව”—ලෙ“) ද පැවැෙව• 

ඇත.

පාඨමාලා ගා—“ව : ””ය” 60,000 . (””ය” හැටදහස)

  පාඨමාලා ගා—“ වා’ක ෙදක” ෙග”ය හැය.

(පළ“ වා’කය”. 32,000/- සහ ෙදවන වා’කය
  ”. 28,000/-)

අය” •ම සඳහා අවම ”””ක : අ.ෙපා.ස. (උස— ෙපළ) ”භාගය ”ෂයය” “න” සම•ම
                           ෙහ–

  ඒ හා සමාන ”””ක’

                          ෙහ–

  ෙ—වා අව“තාව මත වසර 10 ක ෙ—වා පළ–”–ද
අය”ප ගා—“ව : ”. 750.00 
   ෙමම “දල "ෙදමළ “ෙල–මා පාඨමාලාව - 2023 අය”ප’ 

ගා—“ව" ය•ෙව” සඳහ” ෙකාට කැලය ”•ව”—ලෙ“, 

අංක 055-1-001-1-0667549 දරන එක“ ෙ’ 

““මට බැර වන ප’” මහජන බැං—ෙ“ ඕනෑම ශාඛාවකට 

ෙගවා ’’”පත ලබා ගත –“ය.

අය”ප ලබාග”නා ආකාරය :  https://hu.kln.ac.lk/depts/linguistics/index.php/
notices යන ෙව• •”නයට ””ස පාඨමාලා අය”’පත 

බාගත (download) කර ගත –“ය.

   0112-908786 යන ”රකථන අංකය ඇම”ෙම” අය”’ප– 

ස’බ”ධෙය” වැ• ”—තර ’න ගැ”මට හැය.

අය”ප ෙයා“ කරන ආකාරය : බාගත (download) කර ග අය”’ප–ය ස’—•ණ කර
  1. උ“පැ”න සහ“කෙ“ ”ටපත
  2. ජා“ක හැ“•’පෙත“ ”ටපත 

  3. උස— ෙපළ ”භාග සහ“කෙ“ ”ටපත
  4.  මහජන බැං—වට ”. 750.00 ක “දල ෙගවා ලබාග ’’”පත 

සමග අ“ණා පහත සඳහ” •”නයට එ”ය –“ය.

   "සබ””කාරක, ෙදමළ “ෙල–මා පාඨමාලාව, වා”” 
අංශය, කැල—ය ”•ව”ලය, කැල—ය"

බඳවා ග• ලබන ”—•—” සං“ාව “මාස“ත බැ”” අස’—•ණ ෙහ– “මාද • ලැෙබන අය”’ප 

““ෙ’ප ”ය හැය. අය”’ප ලැෙබන අ•””ෙවළ මත ““ඛතාව ““ ෙ“.

ෙ”ඛකා“කා,

කැල—ය වලය.

2023.02.19

ෙදමළ •“ෙලමා පාඨමාලාව
2023 ව•ෂය සඳහා අය”’ප කැඳ•ම


