2022 ජනවාරි 12

ප්රවත්ති කර්තත/ සංස්කාරක,
වවනසකට මගක්
පැෆ්රල් සංවිධානය ශ්රී ලංකාවේ කාන්තා වේශපාලන ක්රියාකාරි්වය ඉහළ නැංවීම අරමුණු
කරගනිමින් විවේෂවයන්ම පාර්ිවේන්ු, පළා් සභා හා පළා් පාලන ආයතන ුළ
කාන්තා නිවයෝජනය ප්රමාාා්මකව හා ගුාා්මකව ඉහළ නැංවීම සඳහා පුහුණු
පාඨමාලාවක් දිවයිවන් සියලුම දිස්ික්ක ආවරාය වන පරිදි සිදු කිරීමට සැළසුේ කර ඇත.
ඒ අනුව එහි පළමු අදියර සඳහා දිවයිවන් සියලුම දිස්ික්ක ආවරාය වන පරිදි දැනට
වේශපාලනවේ නියැලී සිටින වහෝ නියැලීමට අවේක්ෂා කරන නායක්ව ගුාාංගවින් වහබි
සහ යේ මහජන පදනමක් සහිත කාන්තාවන් 400 ක් පමා අයදුේ කර තිබූ අතර වමම
පාඨමාලාව සඳහා පිරිස වතෝරා ගැනීම හා වමවහයවීම සඳහා 12 වදවනකුවගන් සමන්විත
වේශපාලන අ්දැකීේ සහිත උපවේශන මණ්ඩලයක් ක්රියා්මක විය. වමහිදී ලැබී තිබූ
අයදුේප් අුරින් අදියර වදකක් යටව් ඉතාම් විනිවිදභාවයක් සහිත ක්රමවේදයකට අනුව
100 වදවනකු වතෝරාගනු ලැබීය.
පළමු අදියවර්දී නිර්ාායක 06ක් සැලකිල්ලට ගනිමින් 261 ක් වදවනකු හඳුනාග් අතර
වදවන අදියවර්දී එම පිරිස සේමුඛ පරීක්ෂායකට භාජනය කරන ලදි. ඒ සඳහා විෂය දැනුම
හා ප්රාවයෝකක අ්දැකීේවින් සමන්විත සේමුඛ පරීක්ෂා මණ්ඩල 12 ක් ප්කළ අතර එම
මණ්ඩල හරහා වමම පිරිස වතෝරා ගනු ලැබීය.වමම වතෝරා ගැනීම අතිශය තරගකාරී වූ අතර
වදවැනි වටය සඳහා ඉදිරිප් වූ බහුතරයක් සමාන සුදුසුකේ සහිත පිරිසක් වූ අතර එම
පිරිවසන් වේශපාලන පක්ෂ, දිස්ික්ක, ජනවර්ග ආදිය සැලකිල්ලට ගනිමින් 100 වදවනකු
වතෝරා ගැනීමට සිදුවිය. වමම පාඨමාලාවට වනාව්රුණු පිරිස නුසුදුස්සන් වනාවන අතර එම
කණ්ඩායේ සඳහා ඉදිරිවේදී පුහුණු පාඨමාලාවන් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳවද අවධානය
වයාමු කර ඇත.
සිංහල මාධයවයන් 66 වදවනක් සහ වදමළ මාධයවයන් 34 ක් අප විසින් වතෝරා ග් අතර
වමම පාඨමාලාව ුළදී වේශපාලන ක්රියාවිය, නායක්වය, වපෞරුෂ වර්ධනය, භාෂාව
හැසිරවීම, මහජන රැස්වීේ ඇමතීම , මාධය හා තාක්ෂාය භාවිතය ඇුළු ක්වේත්ර
ගානාවක නයායා්මක හා ප්රාවයෝකක දැනුම ලබා දීමට අපි බලාවපාවරා්ු වවමු.

එබැවින් පැෆ්රල් සංවිධානය කෙකරහි විශ්වාසය තබමින් කෙෙ පාඨොලාව සඳහා අයදුම්පත්
ඉදිරිපත් ෙළ සියලු අකේක්ෂිොවන්ට පැෆ්රල් සංවිධානකේ ස්තුතිය පිරි නෙමු. ඉදිරිකේදී ඔබ
සියලුකෙනා සෙගෙ ඔබකේ කේශපාලන ගෙන්ෙගට ශක්ෂතියක්ෂ වීෙට අපි කපනී සිටින බව
අවධාරණය ෙරමු.
කෙෙ පුහුණු පාඨොලාකවහි සොරම්භෙ උකළල 2022 ජනවාරි 19 වන දින ප.ව. 2.30ට
බණ්ඩාරනායෙ සම්ෙන්රණ ශාලාකේදී (කලෝටස්ත ෙමිටු ශාලාව) ගරු ෙථානායෙුෙන්කේ
ප්රධානත්වකයන් සහ සියලු කේශපාලන පක්ෂෂවල නායෙයන්කගන් සහ පාර්ලිකම්න්ුකේ
ොන්තා සංසෙය, විශ්ව විෙයාල ආචාර්ලයවරුන්, සිවිල් සොජ ක්රියාොනන් ඇුලු සම්භාවණීය
අමුත්තන් සහභාගී ෙරමින් පැවැත්වීෙට අකේක්ෂෂා ෙරමු.

කවනසෙට ෙගක්ෂ අකේක්ෂෂා ෙරන කෙෙ පාඨොලාව ආරම්භ කිනෙට කපර එෙ
අකේක්ෂිොවන් 100 කෙනා ෙහජනතාවටත්, පක්ෂෂවලටත්, රටටත් හඳුන්වාදීෙ පිණිසත්, කෙෙ
වැඩසටහන සොජගත කිනෙ පිණිසත් කෙෙ ොධය සාෙච්ඡාව පවත්වනු ලැබූ අතර එය
සොජගත කිනෙ පිණිස ඔබ ොධය ආයතනය ෙටයුු ෙරන්කන් නම් එය අපට ෙහත්
ශක්ෂතියක්ෂ වනු ඇත.
ස්තුතියි.

කරෝහණ කහට්ටටිආරච්ි,
විධායෙ අධයක්ෂෂ

2022 [dthup 12
nra;jp Mrpupau;fs; / gjpg;ghrpupau;fs;>
khw;wj;jpw;fhd ghij
,yq;if murpaypy; ngz;fspd; gpujpepjpj;Jtj;jpid mjpfupf;Fk; nghUl;L> Fwpg;ghf ghuhSkd;wk;>
khfhzrigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp kd;wq;fspy; KbntLf;Fk; kl;lq;fspy; ngz;fspd; gpujpepjpj;Jtj;jpid
mjpfupg;gjw;fhd Kaw;rpapahf ehl;bd; midj;J khtl;lq;fspidAk; cs;slf;Fk; tifapyhd fw;ifnewp
xd;wpid Muk;gpg;gjw;fhf gt;/uy; mikg;G jPu;khdpj;Js;sJ.
mjd; Muk;gfl;l Kaw;rpahf vkf;f fpilf;fg;ngw;w 400f;Fk; Nkw;gl;l tpz;zg;ggbtq;fspypUe;J ehl;bd;
midj;J khtl;lq;fisAk; cs;slf;fpajhf jw;NghJ murpaypy; <Lgl;Ls;s my;yJ vjpu;fhyj;jpy; murpaypy;
<Lgl vjpu;ghu;j;Js;s> jiyikj;Jt gz;Gfs; kw;Wk; r%fj;jpy; tuNTw;Gs;s 100 ngz;fs;> ,U Neu;fhzy;
Rw;WfspD}lhf 12 Ngu; cs;slq;fpa eLtu; Fohkpduhy; jkpo; kw;Wk; rpq;fs nkhop %ykhf njupTr;
nra;ag;gl;Ls;sdu;.
KjyhtJ Rw;wpy; 06 tpjpKiwfspd; mbg;gilapy; njupTr; nra;ag;gl;l
tpz;zg;gjhupfspy; ,Ue;J 2k;
Rw;Wf;fhf 261 tpz;zg;gjhupfs; njupTr; nra;ag;gl;ldu;. mt;thW njupTr; nra;ag;gl;l 261 tpz;zg;gjhupfs;
,t;tplag; gug;G Fwpj;j mwpT kw;wk; mDgtKila 12 eLtu; FOtpduhy; Neu;fhzy; nra;ag;gl;L ,Wjpahf
100 tpz;zg;gjhupfs; njupTr; nra;ag;gl;ldu;. ,j; njupT KiwahdJ kpfTk; Nghl;bj;jd;ik tha;e;jjhf
mikag;ngw;wJ. ,uz;lhk; Rw;Wf;F njupTr; nra;ag;gl;ltu;fs; rkkhd jifikfis cilatu;fshf
fhzg;gl;ljhy;> mtu;fsJ murpay; fl;rp> khtl;lk;> kw;Wk; rdj;njhifapid mbg;gilahf nfhz;L 100
tpz;zg;gjhupfs; njupTr; nra;ag;gl;ldu;. ,f; fw;if newpf;F njupTr; nra;ag;glhj tpz;zg;gjhu;fSf;fhf
vkJ epWtdj;jpdhy; vjpu;fhyj;jpy; gapw;rp newpfis Vw;ghL nra;a ehk; vjpu;ghu;j;Js;Nshk;.
NkYk;> g/t;uy; mikg;G njhlu;gpy; ek;gpf;if nfhz;L ,f; fw;ifnewpf;F tpz;zg;gpj;j midtUf;Fk; vkJ
epWtdk; rhu;gpy; ed;wpfisj; njuptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwhk;. vjpu;fhyj;jpy; cq;fs; midtUlDk; cq;fSila
murpay; gazj;jpid gyg;gLj;Jk; tifapy; ehk; ,ize;jpUg;Nghk;.
rpq;fs nkhop %ykhf 66 tpz;zg;gjhupfSk;> jkpo; nkhop %ykhf 34 tpz;zg;gjhupfs; cs;slq;fshf ,U
nkhop %ykhfTk; 100 tpz;zg;gjhupfs; njupTr; nra;ag;gl;Ls;s ,f; fw;ifnewp MSik tpUj;jp> nkhop
tpUj;jp> nghJ $l;lq;fis elhj;Jjy; kw;Wk; Clfk; kw;Wk; njhlu;ghly; ifahSif cs;slq;fshf
nrad;Kiwrhu; mwpT kw;Wk; mDgtj;jpid toq;fTk; vjpu;ghu;j;Js;Nshk;.
,f;fw;if newp njhlu;gpyhd mq;Fuhu;g;gz epfo;T vjpu;tUk;> 2022 [dtup khjk; 19k; jpfjp gz;lhuehaf;f
Qhgfhu;j;j ru;tNjr khehl;L kz;lgj;jpy; gpw;gfy; 2.30 kzpf;F nfsut. [dhjpgjp> gpujku;> vjpu;fl;rp jiytu;>
ghuhSkd;w ngz;fs; FO> murpay; fl;rpfs;> gy;fiyf;fof tpupTiuahsu;fs;> rptpy; r%f nraw;ghl;lhsu;fs;
cs;spl;l ngUik kpF mjpjpfs; #o gpukhz;lkhf elhj;j jpl;lkpl;Ls;Nshk;.
khw;wj;jpw;fhd ghijapid vjpu;ghu;j;jpUf;Fk; ,f;fw;ifnewpapid Muk;gpg;gjw;F Kd;djhf njupTr;
nra;ag;gl;Ls;s E}W N;tl;ghsu;fisAk; ehl;L kf;fSf;Fk;. murpay; fl;rpfSf;Fk; vkJ ehl;bw;Fk;
mwpKfg;gLj;Jk; tifapyhfTk; ,f; fw;ifnewp njhlu;gpyhd tplaq;fisr; r%fj;Jf;F nfhz;L Nru;f;Fk;
KfkhfTk; ,lk;ngwTs;s Clf re;jpg;gpid r%fg;gag;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;tPu;fshapd;
mJ vkJ fw;ifnewpf;F ghupa gykhf mikAk; vd;gJ jpz;zk;.
ed;wp.
,g;gbf;F>
cz;ikAs;s>

Nuh`z n`l;bahuhr;rp
epiwNtw;Wg; gzpg;ghsu;

