
ජා“ක අ–ාපන ආයතනය 

ෙ” සහ“ක ප– පාඨමාලාව  2023
ඉ”—’ප කැඳ•ම

ජා“ක අ–ාපන ආයතනෙ අ”ත•කරණ අ–ාපන ෙදපා•තෙ’”“ව ම“” ෙමෙහයව ලබන 

උත පාඨමාලාව සඳහා ඉ”—’ප කැඳව ලැෙ•.

ඉ”—’ •ම සඳහා ”ක’ :

� �   අ.ෙපා. ස. සාමා ෙපළ සහ අ.ෙපා.ස උස— ෙපළ ”භාගය සම•ම ෙහ ඊට ඉහළ 

වෘ”ය ”””ක’ ස–රා “—ම.

� �   රජෙ පාස”, උපකෘත පාස” හා රජෙ අමත ෙපෟ–ග•ක පාස”වල ”ෙ•ෂ අ–ාපන 

ෙ”–ෙ ඉගැ”•ෙ’ කට–“වල “–ත •”වරෙය— •ම.

� �   –’“ ඌණතා ස“ත ද”ව” ’“න ෙදම“”ය” •ම ෙහ එම ද”ව” සමග කට–“ 

•“මට කැමැත දවන අෙය— ෙහ අ–ාපන ෙ”–ෙ වෘ“කය— •ම.

� �  වයස අ–”” 18 - 50 අතර •ම. (අය”’ප භාරග”නා අවස” ”නට)

� �  පාඨමාලා කාලය මාස 06•. (ස“ අ”ත ”න 24”)

� ���මා–ය ’ංහල
ගා“

  පාඨමාලා ගා—“  -  ”. 20,000.00

  ඉ”—’ප ගා—“  -  ”. 200.00

  •යාප”ං— ගා—“  -  ”. 1,000.00

පාඨමාලාෙ“ අ”තගතය :

� ��ෙ”” ඉගැ”•ම ””බඳ —සලතා
� ��ෙ”” ම“” (’ංහල, ෙදමළ, ඉං“’) භාෂා —සලතා
� ��ෙ”” ග—තය —සලතා
� ��ෙ”” සඳහා ෙවන සහ නව භා”තය”

  (ෙ”” ආ•ත “ාෙය“ක “යාකාරක’ ඇ“ළය)

ඉ”—’ කළ “ ””ෙවළ
� ���ඉහත සඳහ” ”””ක’ ස–රා ඇ“ අය”’ක”ව” නම, තන“ර, රාජකා“ හා ෙපෟ–ග•ක 

•”නය, ”රකථන අංකය, 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–“ ජනරා”ෙ” අංක 607628 දරන ““මට බැරවන ෙ— 

”ව”ෙ” ඕනෑම ලංකා බැං— ශාඛාවකට ”.200.00 ක “දල ෙගවා ලබා ග —”තා”’ය 

සමග "අ–, අ”ත•කරණ අ–ාපන ෙදපා•තෙ’”“ව, ජා“ක අ–ාපන ආයතනය, 
මහරගම'' යන •”නයට 2023 අෙ”” 03 ”නට ෙපර •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“ය. 

(“ද” ඇණ–’, තැපැ” ඇණ–’ භාරග ෙනාලැෙ•.) ඉ”—’ප–ය බහා එවන •–’ 

කවරෙ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• "ෙ” සහ“ක ප– පාඨමාලාව - 2023'' යෙව” 

සඳහ” කළ –“”. 

� ��ස’“ඛ ප““ණය ම“” ””—ස” ෙතරාග ලැෙ•.

� ���ෙ–ශන මා•ගගත තාෂණය (zoom) ඔ—ෙ— සහ ජා“ක අ–ාපන ආයතනෙ “ ද
පැවැෙ“.

ආචාය “” ජය”ත නවරන,

අ–“ ජනරා”, ජා“ක අ–ාපන ආයතනය, මහරගම.
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