
l 2022 අග�ෝස්තු 08 සඳුදා දැන්වීම් 

2022 අග�ෝස්තු 08 සඳුදා ග�ොළඹ ඩී. ආර්. විජයවර්්ධන මොවගේ අං� 35 දරණ ස්්ොනගේ පිහිටි ලං�ොගේ සීමොසහිත එකසේ ප්රවෘේති පත්ර සමො�ම විසින් මුද්රණය �රවො ප්රසිද්ධ �රන ලදී.

ෙ–ශ•ණ ”“ වා’ කෘකම ”ාපෘ“ය (CSIAP)
කෘ“ක•ම අමාාංශය

”ාපෘ“ කා•ය ම–ඩලය බඳවා ගැම
ෙලක  බැං—ව ”” අර“ද” සපයා, කෘකම අමා“ාංශය  ”” “යා’මක කර• ලබන ෙ–ශ•ණ ”“ වා’ කෘකම  ”ාපෘ“ය  (CSIAP) වසර 5 ක කාලය”  සඳහා ෙ“. ”ාපෘ“ෙය“ අර“ණ ව•ෙ“  පළා’ හයක, එන’ වයඹ, 

උ“ මැද, නැෙගන“ර, උ“, ද—“  හා ඌව පළා’වල හ“නාග’ ෙ–ශ•කව අව—නම ස“ත —ථා”ය  “ෙ–ශවල ෙ–ශ•ණ අවබලපෑ’ අවම කළ හැ• කෘකමය වැ• ”–“  •“ම හරහා කෘකම ඵල—”තාව වධනය •“ම 

ෙ“. ”ාපෘ“ෙය“  ඇ—තෙ’”“ගත ”’වැය ඇම’ක” ෙඩාල “•යන 125 •.

”ාපෘ“ෙය“ පහත සඳහ” තන“ සඳහා, – ලාං•ක  –රවැය” ෙව“” ෙකා”–ා’ පදන“” බඳවා ගැ”ම සඳහා අය”’ප’  කැඳව• ලැෙ•.  අය”’කව”, එ” එ” ව”කරණය” යටෙ’  සඳහ”  ”””ක’ හා පළ––ද  ස“ 

අය ”ය  –“ය. 

01. “ෙය–’ ”ාපෘ“ අෂ ( PS2) -  තන“” 01 - ඌව පළාත
 ”””ක’ - පහත (අ) ෙහ (ආ) ෙහ (ඇ)

 අ)   ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’  ””ග අළ ”ෙ’–ෙ“ “ථම උපා“ය” සාථකව ස’—ණ •“ම  
ෙහ– ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ උපා“යට සමාන  බවට ””ග  අළ ”ෙ’–ෙ“ සමාන ”””ක’ 
ෙහ– ””ග වෘ”ය ආයතනයක  අළ ”ෙ’–ෙ“  ආ•ත සාමා“කවය/ සමාන වෘ”ය  ”””ක’  සමග අවම 
වශෙය වසර 13 ක, කළමනාකරණ තලෙ“  ප•චා ”””ක’ පළ”–ද  –ය –“ අතර, එ”   වසර 06  ෙ’’ඨ 
කළමනාකරණ තලෙ“ ”ය –“ය. 

 ආ)   ”•ව”—ලෙ“ “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’  ””ග අළ  ”ෙ’–ෙ“, “ථම උපා“ය” සාථකව ස’—ණ •“ම  
ෙහ– ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ උපා“යට සමාන  බවට ””ග අළ ”ෙ’–ෙ“ සමාන ”””ක’ 
සහ ””ග  වෘ”ය  ආයතනයක අළ ”ෙ’–ෙ“ ආයත“ක වරල සාමා“කවය  ෙහ– සමාන  ”””ක’ ෙහ– අළ 
”ෙ’–ෙ“ ප•චා උපා“  ”””ක’ සමග අවම වශෙය වසර 11 ක  කළමනාකරණ තලෙ“  ප•චා ”””ක’ 
පළ”–ද –ය –“  අතර, එ” වසර 5  ෙ’’ඨ කළමනාකරණ තලෙ“ ”ය –“ය.

 ඇ)  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’  ””ග අළ ”ෙ’–ෙ“ “ථම උපා“ය” සාථකව ස’—ණ •“ම   
ෙහ–  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’   උපා“යට සමාන බව ””ග අළ ”ෙ’–ෙ“ ”””ක’ සමග 
අළ ”ෙ’–ෙ“ ප•චා උපා“ය”  සහ ආයත“ක වරළ සාමා“කවය ෙහ– අළ ”ෙ’–ෙ“ ””ග වෘ”ය 
ආයතනය•  ලබාග සමාන වෘ”ය ”””ක’ සමග වසර 09 ක  කළමනාකරණ තලෙ“ ප•චා  ”””ක’ පළ”–ද 
–ය –“ අතර, එ” වසර 4 ” ෙ’’ඨ කළමනාකරණ තලෙ“  ”ය –“ය.

   රජෙ“ “ප”ා“ත ෙ—වෙ“  I පංය “ලධා’ෙය— •ම ෙහ–  අළ ”ෙ’–ෙ“ සමාන තනතර” සමග අවම වශෙය 
වසර 05 ක  I  පංය තන“රක පළ”–ද. 

 ෙක“ –•යා ”—තරය” :

   පළාෙ ’ය—ම අළ පා•වක” “ෙය–“තායතන සමග  ඉතා ස”ප සහෙය–“තාවය” පවවා  ග““, පළාෙ 
අවනම  ස“ත “ෙ–ශවල එ”ලංගා ප–ධ සංවධනය සැල”’ ෙකාට, සංවධනය ෙකාට “යාමක ෙකාට, 
පවවාෙගන යාම  අයෙ“.

02.  ”“ කළමනාකරණ ”ෙෂ  (PS3) -  තන“” 01 - ”ාපෘ“  කළමනාකරණ ඒකකය
03.  ෙ–ශ•ණ ”“” කෘ“ක•ම ”ෙෂඥ (PS3) -  තන“” 01 - ද—“ පළාත

 ”””ක’ - පහත (අ) ෙහ (ආ) ෙහ (ඇ)

 අ)   ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග අළ ”ෙ’–ෙ“  “ථම උපා“ය” සාථකව ස’—ණ •“ම  
ෙහ– ”•ව”—ල  “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ උපා“යට සමාන  බවට ””ග අළ ”ෙ’–ෙ“ ෙවන ”””ක’ 
ෙහ– අළ ”ෙ’–ෙ“,  ””ග වෘය ආයතනයක ආ•ත සාමා“කවය/ සමාන  වෘය ”””ක’ සමග ”””ක’ 
ලැ—ෙම ප” අවම වශෙය  වසර 12 ක කළමනාකරණ තලෙ“ පළ”–ද. 

 ආ)  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග අළ ”ෙ’–ෙ“  “ථම උපා“ය” සාථකව ස’—ණ •“ම  ෙහ– 
”•ව”—ල  “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’  උපා“යට සමාන  බවට ””ග අළ ”ෙ’–ෙ“ ෙවන ”””ක’ ෙහ– 
අළ ”ෙ’–ෙ“,  ””ග වෘ”ය ආයතනයක ආ•ත සාමා“කව/ සමාන වෘ”ය  ”””ක’ සහ අළ”ෙ’–ෙ“ 
ප•චා උපා“ය” සමග ”””ක’  ලැ—ෙම ප” කළමනාකරණ තලෙ“ අවම වශෙය  වසර ෙදකක පළ”–ද. 

 ඇ)   රජෙ“ “ප”ා“ත ෙ—වෙ“ පංය  I  “ලධා’ෙය— ෙහ– අළ ”ෙ’–ෙ“ සමාන තන“ර”  සමග  පංය I  තන“රක 
අවම වශෙය වසර 4 ක පළ”–ද.

 ”“ කළමනාකරණ ”ෙ•ෂඥ සඳහා ෙක“ –•යා ”—තරය” :

  ”“ හා ““’ ආ•ත ක”“  CSIAP  ”ාපෘය  ජාක ම”ට“ සලකා බලා එම ”ාපෘෙය“ ”“ හා ”යද’ 
කළමනාකරණ  ප–ධය ෙගාඩනැ“ය –“ අතර, – ලංකා රජෙ“ ”“ “යමය  ” ”ප”“ ෙල–ක බැං—ව ”’  අර“ද” 
සැප— ”ාපෘ  සඳහා “”’ඨ “යාප“පා” ’•ව අ•ගමනය කළ –“ය.

 ෙ–ශ•ණ ”“ කෘකම ”ෙ•ෂඥ සඳහා ෙක“ –•යා ”—තරය” :

  සම—ත කෘ“කා“ක සංවධන කාය රා“ව” හා  උපාය මාග, අළ අවනම ස“ත  “ෙ–ශවල සංවධනය කළ –“ අතර, 
අවනම ස“ත “ෙ–ශවල ෙ–ශ•ණ ”“” කෘ“කම  (CSA)  තා”ෂණ හා ප’චය හා ආ•ත  “යාකාරක’ “වධනය කළ –“ය. 

04.  “සපාදන “ලධා’  (PS6- ව•”කරණය - A)  තන“” 01 - ”ාපෘ“ කළමනාකරණ එ්කකය
05.  අ”ෂණ හා අගැ– “ලධා“  (PS6 - ව•”කරණය -  A)  තන“” 01 - ”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකය 

 ”””ක’ හා පහත (අ) ෙහ (ආ) ෙහ (ඇ)

 අ)   ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ සභාව ”’  ””ග අළ ”ෙ’–ෙ“ “ථම උපා“ය” ෙහ– ”•ව”—ල “පාදන 
ෙකා“ෂ සභාව ”’ උපා“යට සමන බවට ””ග අළ ”ෙ’–ෙ“ ෙවන ”””ක’ ෙහ– ””ග වෘ”ය ආයතනයක, 
අළ ”ෙ’–ෙ“ ආ•ත සාමා“කවය/ සමාන වෘ”ය ”””ක’  ෙහ– තෘයක හා වෘ”ය අ–ාපන  ෙකා“ෂ 
සභාව ”’ ””ග  තා”ෂණ/ වෘ”ය ““ ආයතනය• “— කළ ජාක වෘ”ය ””””ම 7 තලයට ෙනාඅ—  
තන“රට අළ “•ණතා සහකය” ලබා —ම.  සමග අළ  ”ෙ’–ෙ“  අවම වශෙය වසර 3 ක පළ”–ද.

 ආ)   තෘයක හා වෘ”ය  අ–ාපන ෙකා“ෂ සභාව ”’ ””ග තා”ෂණ/ වෘ”ය ““ ආයතනය•  “— කළ 
අළ ”ෙ’–ෙ“  තන“රට අළ ජාක වෘ”ය  ”””ක’  6 තලයට ෙනාඅ— “•ණතා සහකය” ලබා —ම සමග 
අළ ”ෙ’–ෙ“, ”””ක’ ලැ—ෙම ප”,  අවම වශෙය වසර 8 ක පළ”–ද. 

 ආ)   තෘයක හා වෘ”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ  සභාව ”’ ””ග තා”ෂණ/ වෘ”ය ““ ආයතනය•  “— කළ 
අළ  ”ෙ’–ෙ“ තන“රට අළව ජාක වෘ”ය  ”””ක’ 5 තලයට ෙනාඅ— “•ණතා සහකය” ලබා —ම සමග 
”””ක’ ලැ—ෙම ප”, අළ ”ෙ’–ෙ“ අවම  වශෙය වසර  13 ක පළ”–ද. 

 “ස’පාදන  “ලධා“ෙ”  ෙක“ –•යා ”—තරය” :

  “ස’පාදන “ලධා“, ”’ ”ාපෘ කළමනාකරණ ඒකකෙය“  “යාමක වැඩ හා භා–ඩ “ස’පාදන කට–“ සඳහා සහාය 
”ය  –“ අතර, එම කායයට, ඇ“ළවන හා එයට  “මා ෙනා—,   ෙල–ක බැං—ෙ“ “ස’පාදන මාෙග–පෙ–ශ හා ”ාපෘ 
ෙ”ඛනවලට  සහක ෙකෙරන – ලංකා රජෙ“ මාෙග–පෙ–ශවලට අ•ගා”ව  “ස’පාදන  සැල”’  ලං” ෙ”ඛන  හා සබැ“ 
ෙ”ඛන  සක—  •“ම කළ –“ය. එෙ—ම, ”ාපෘ “ස’පාදන ක“•වලට,  “ස’පාදන හා ෙකා–ා “ග  වාතාකරණය 
හා ෙ”ඛන පාලන කට–“වලට අළ ෙර“—’ා හා  •”ෙගා• සක— •“ම හා පවවාෙගන යාම සඳහා සහාය ”ය –“ය. 

 අ””ෂණ හා අගැ–’ “ලධා’ෙ” ෙක“ –•යා ”—තරය” :

  M & E  “ලධා’යා ”’, අ””ෂණ හා අගැ–’ ”ෙ•ෂඥ හට පහ”ක’ සපය“ හා සහාය ෙව“, “ෙයා්’ ”ාපෘ 
අ–”ෂ   (DPDO)  කායාලයට අ•–”ත  M&E  “ලධා“ සමග  ස”ප ස’බ”කරණෙය,  “ග වාතා සැක“ම 
සඳහා මා’ක ෙයද–’, “නය හා “ඵල ෙතාර“” සක— •“ම, තහ–” •“ම හා ස’පාදනය •“ම “” සම—ත ”ාපෘ 
අ””ෂණ හා අගැ–’ ප–ධය “යාමක  •“ම ’” කළ –“ය. ඔ“ / ඇය, පළා කායාලවල M&E “ලධා“ෙ” සහාෙය, 
අළ ප–ධය යාවකා–නව තබා ගැ”ම සඳහා ”ාපෘෙය් MIS ප–ධය නඩ“ ෙකාට පවවා ගැ”ෙ’ වග–මද දර”.

6.  ද’ත ෙයද– “යාක” (සහායක කා•ය ම–ඩලය) - තන“” 01 ”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකය

 ”””ක’ : පහත (අ)

 අ)   අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) ”භාගය, එ” වරක“ (ෙපා” “•න ප–ය හැර) ’ය— ”ෂයෙග ද සහ අ.ෙපා.ස (සා/ෙපළ) ”භාගය, 
එ” වරක“ ඉං“’, ’ංහල / ෙදමළ භාෂාව හා ග—තය ”ෂයය ඇ“ළව ”ෂයය හතරකට (4) ස’මාන සාමාථ 
ස“තව ”ෂයය හය• (6) ද සම •ම. 

සමග

   ප’ගණක ෙයද–’ ”ෙ’–ෙ“ ජාක වෘ”ය ”””ක’ (NVQ) 3 තලය සමග ප’ගණක සා”ෂරතාවය (MS 
පැෙ”ජ, අතජාල, ඊෙ’”) අවම වශෙය වසර 3 ක පළ”–ද.

 ද’ත ෙයද–’ “යාකෙ” ෙක“ –•යා ”—තරය” : 

  අළ දත ෙයද–’ “යාක” ”’, වතමාන දත ෙයද–’ හා ස“ාපනය සඳහා “භව සක— •“ම, අ—ථානගත දත 
ලබාගැ”ම, ප’ගණක ෙහ– ෙවන උපකරණ  ම“ ප–ධයට දත ඇ“ළ •“ම, ම”ෙ”ාෙසා—” ඔ—— —”” සමග 
කට–“ කර“ රහ• ෙතාර“” තබාග““ සං”ධානෙ“ දත පවවා ගැ”ම කළ –“ය. 

 අමතර ”””ක’  : 

   ෙප–—ට, අප—කා “මාණය  •“ම, ”•ෙය– සං—කරණය, “•චල හා ••ෙය– කැමරා භා”තෙ“ “ාෙය–“ක 
පළ”–ද, ෙෆාෙට– ෙෂා“ හා ඇෙඩා්– ““ය ස’බධ “ාෙය–“ක පළ”–ද, “වැර” ය“”•යන —සලතා, වා—ක හා 
•”ත ස“ෙ“දන —සලතා , ප’ගණක –ඩාංග හා මෘ”කාංග ””බඳ ’•ම හා —වා”නව කට–“ •“මට ඇ උන”ව. 

 ෙපා” ෙකා”ෙ– : 

 1)  වය— “මාව - අය”’ප භාරගනා අවස ”නය වන ”ට අ–”” හැටහතර” (64) ”ය –“ය.

 2)   ’ය—ම ප •“’ ”•කව වසර එකක කාලය” සඳහා වන අතර, සාථක කායසාධනය මත පදන’ව “ඝ •“’ 
’”කළ හැක. 

 3)  ෙ—වක ම–ඩල සාමා“කය, අව“තා ප’” ”ාපෘ වැඩ–’ ෙවත සංචාරය කළ –“ය. 

 4)  ”ෙ–ශ අර“ද” ෙයද— ”ාපෘවල ෙස්වය ෙකාට පළ”–ද ස“ත අයව”හට ““ඛතාව ““ෙ“. 

 5)  ඉං“’ භාෂා “•ණතාවය හා ප’ගණක සා”ෂරතාවය සහ රජෙ“ “යමය හා ෙර•ලා’ ස’බධ “”””තාවය 
අව“ ෙ“. 

 6)  එ” එ” තන“ර” සඳහා වන වැ•“, 2019 මා“ 05 ”නැ අංක 01/2019 ච”ෙ”ඛය මත පදන’ව ’” ෙකෙ. 

7)   ”””ක හා පළ–”–ද මත ෙක“ ලැ”“ගත කළ අය”ක”ව” ස“ඛ ප“ෂණ සඳහා කැඳව• ලැෙ•. 

 අය”’ප’ : 

    ’ය—ම අය”’ප, අළ ”වදත, ඥ ෙනාවන “ෙ–ශකයෙ” න’ හා ඇම“’ අංක, ’ය— සහකවල ”ටප සමග 
•යාප”ං— තැපෑෙල, පහත සඳහ •”නය ෙවත එ•ෙම ෙහ– ඊෙ’” අංක - pdcsiap@gmail.com ෙවත එ•ෙම, 
2022 අෙග–—“ 22 ”නට ෙපර ලැ—මට සැලැ—”ය –“ය. 

”ාපෘ“ අ–”ෂ 

ෙ–ශ•ණ ”“ වා’ කෘකම ”ාපෘ“ය, 

කෘකම අමා“ාංශය, 61/1, එ’.–.එ–. ජයවධන මාවත,

මා””නාෙගාඩ, රාජ“’ය. 

   ’නට රජෙ“ / අධ රා’ ෙ—වෙ“ “–“ අය”’ක”ව,  තම අය”’ප අළ ෙදපාතෙ’“ “ධා” මාගෙය 
ෙයා“  කළ –“ය. 

   අය”’පත බහා’ අළ කවරෙ“ ව’ ඉහළ ෙකළවෙ, අය”’ කරන තන“ර සඳහ කළ –“ය.

   ඉහත බඳවා ගැ”’ ස’බධෙය, කෘ“කම අමා“ාංශෙ“ ෙ”ක’ෙග් ”රණය අවසාන හා ඒකායන ”රණය ෙ“. 

අව“ වැ•”ර ෙතාර“ සඳහා කණාකර, www.csiap.lk ෙවත ””ෙස”න. 

ෙ”ක’
 කෘකම අමා“ාංශය

අ”ත•ජා“ක ෙරවාද ධ•මායතනය
සං—ථාගත •ම සඳහා  පනත•. 

ෛම’පාල ’ෙ—න වන, මම – ලංකා “ජාතා”ක සමාජවා 
ජනරජෙ“ පා•ෙ’”“ෙ“ අංක 53(1) දරන —ථාවර “ෙයගය යටෙ’ 
"අ”ත•ජා“ක ෙ•රවාද ධ•මායතනය සං—ථාගත •“ම සඳහා — 
පනත•" ය•ෙව” හැ“”ෙවන පන’ ෙක•’පත පා•ෙ’”“ෙ“  
ඉ”’ප’ •“මට අදහ— කරන බව ෙම”” ’•’ ෙද“. 

පන’ ෙක•’පෙ’ අර““ ව•ෙ“ පහත සඳහ” ෙපා” පරමා•ථව” 
–ත ව”නා — එ– ධ•මායතනය සං—ථාගත •“ම” :- 

(අ)  ෙබෟ–ධ ඉගැ”•’වලට අ•ව උ’ත“තර ”““ය වන “•වාණය 
ත“ව සාෂා’ •“මට අව“ ධ•ම ”නය ”නෙය” සහ භාවනා 
””බඳ ”නෙය” –ත — ““ පැ”” ප’ස –“ •“ම;

(ආ)  ෙබෟ–ධ ඉගැ”•’වලට අ•ව උ’ත“තර ”““ය වන 
“•වාණය සාෂා’ කර ගැ”ම සඳහා ““ පැ”” ෙදපා•ශවයට 
මඟ ෙප”•මට සම•ථ — ““ පැ”” ”’ස –“ •“ම. 

(ඇ)  ෙ•රවාද ෙබෟ–ධ ඉගැ”•’වලට අ•ව “වැර”ව ”නය ක•ම 
”•“ම ම“” ශාසනය අ”–“”නව පව’වා ෙගන යාමට සම•ථ 
— ෙබෟ–ධ ’“” වහ”ෙ—ලා –“ •“ම යනා”ය ෙ“. 

      ෛම’පාල ’ෙ—න,
      පා••ෙ’”“ ම”’

”ෙ•ෂ ’ “ම

(2022 - 2025 මහ සභා ලවරණය)
“/ස ම–ම පළා’ අ–ාපන ෙ—වා සණස ස“ෙ“ 2022-07-30 ”න 

පැව“ ග අ–”ෂ මඩලෙ“ ”රණය ප” 
2022 - 2025 මහ සභා ලවරණය

2022 අෙග–—“ මස 27 වන ෙසන”රා
පැවැ’ෙවන බව ෙම”” ’•’ ෙද. 

(“ලවරණ කට–“ ”ට ෙපර ’•’ “ ඇ“ ම–—ථානවල“ “යත 
ෙ“ලාවට පැවැ’ෙ“.) 

                                                    ෙමයට, අණප’”, ෙ”ක

’”•ම
නව“—පෙ” “ (MF0639) “/ස 
ඕ“ග”ඔය ෙ’ ක•මා”තශාලාෙ“ 2014 
ට 2016 ද”වා ව•ෂවල අ“ ෙ’ ද 
සැප–’ක”ව” ”” ෙගමට ඇ“ 
ඟ “ද” ෙගම ස’බ”ධව සාකඡා 
කරගැ”මට එ– ව•ෂවල ඟ “ද” ලබා 
ගැ”මට ඇ“ සැප–’ක”ව” අ—ළ ෙ”ඛන 
–ෙගන 2022-08-09 වන ”න ෙප.ව. 10. ට ෙ’ 
ක•මා”තශාලාවට පැ“ෙණ”න ෙලස ද”ව“. 
ෙමයට,

ඒ.ආ.එ—. “යලා”
(762383080v)
වතමාන කමා”තශාලා,
කළමනාකා’ව ආයතනෙ 
අ–”ෂක

’”•ම
මහවර ”—”කෙ“ ෙද”ෙතාට 
ාෙ–—ය ෙ”ක ෙකා”ඨාසෙ“ 

”ෙ–ශ ම’පැ” තැබෑ”ම                                  
2022 / 2023 ව•ෂය සඳහා                               

ෙ•”ද ”•’ම
මහ•වර ”—කෙ“ ෙද”ෙතාට ාෙ–—ය ෙ”ක’ 
ෙකා”ඨාසෙ“ ”ෙ–ශ මපැ” තැබෑ”ම 2022 
/ 2023 වෂය සඳහා ෙ”ද ”•’ම 2022-08-
26 ”න ෙප.ව. 10.30 ට ”වෘත කර• ලැෙ•. එ”න 
ෙප.ව. 10.30 දවා මා ”’” “” තබන ලද ෙට”ඩ 
භාරග• ලැෙ•. 

වැ• ”—තර සඳහා  ලංකා ජාතා”ක සමාජවා“ 
ජනරජෙ“ 2022-07-29 ”න අංක 2291 දරන ගැස” 
ප–ය බල”න. 

ආ’මා ”—“ ජයර’න,
ාෙ–ය ෙ”ක,
ෙද”ෙතාට.
2022-08-03
ෙද”ෙතාට ාෙ–ය ෙ”ක කා•යාලෙ““ය. 


