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ෙන�ෙටාෙමෝ�� ��� ප්රෙබෝධය අ.ෙපා.ස. උස�
ෙපළ ���ට �භාග අ�වැල� සපය�
�ව �ද්යා සහ ෙභෟ�ක �ද්යා �ෂය ධාරාව� ෙව�ෙව� ෙව� ස�ම�ත්රණ මාලාව�
ෙන�ෙ� ෙන�ෙටාෙමෝ�� ම�� සං�ධානය කර� ලබන ��� ප්රෙබෝධය ෙව�
ස�ම�ත්රණ මාලාව අඛ�ඩව ෙදවැ� වසරට� �ය� කර �ෙ�. ඒ 2022 ෙපබරවා�
මාසෙ�� අ.ෙපා.ස. උස� ෙපළ �භාගයට ��ණ ෙදන �� ද�දැ�ය�ෙ� අධ්යාපන
කට��වලට

අ�වැල�

�ෙ�

අර�ෙණ�.

බ�නා�ර

පළා�

අධ්යාපන

ෙදපා�තෙ���ව ෙමෙහය�ෙම� ඉ��ප� කර� ලබන ෙමම වැඩසටහන ඔ�ෙ�, 2021
ෙදසැ�බ� 6 වැ�දා �ට 2022 ජනව� 27 වැ�දා ද�වා ෙව� ස�ම�ත්රණ 45�
පැවැ��මට �ය�ත ය.
ෙන�ෙටාෙමෝ�� ��� ප්රෙබෝධය වැඩසටහන පළ� වරට 2019 වසෙ�� ආර�භ
ෙක�ෙ� බ�නා�ර පළාෙ� පාස� අතර දැ�ම ��ම තරගය� වශෙය�. 2020
වසෙ�� � ලංකාව �ළ ෙකා��-19 ව්යා��ය� සමඟ ෙමම වැඩසටහන ෙව�
ස�ම�ත්රණය� බවට ප� ෙක��. වසංගත ත��වය ෙ��ෙව� ��ධ බාධාවලට
��ණ �� ��� තම �භාග සඳහා �යයට �යය�ම �දාන� ��ම එ� අ�ප්රාය �ය.
ʺඅ.ෙපා.ස. උස� ෙපළ �භාගයට ෙප� ��න ද�ව�ෙ� අධ්යාපනයට ලබාෙදන
අ�වැල� වශෙය� අඛ�ඩව ෙමම ෙන�ෙටාෙමෝ�� ��� ප්රෙබෝධය වැඩසටහනට
දායක�මට ලැ�ම අපට ස�ට�. අපෙ� ත�ණ පර�පරාවට සා�ථක �මට සහාය
ලබා�ය �� බව අ� දැ� ෙලස ��වාස කර�ෙන�. �ෙ�ෂෙය�ම ෙකා�� වසංගත
ත�වෙය� අධ්යාපනයට බාධා එ�ල� ඇ� ප��මක ෙමම ෙව� ස�ම�ත්රණ
මාලාෙව� �� ප්රෙයෝජන ගැ�මට අ� ���ට ආරාධනා කර�ෙන�ʺ, ය�ෙව� ෙ�
��බඳ අදහ� ද�ව�� බ�නා�ර පළා� අධ්යාපන අධ්ය�ෂ �. �ලා� ෙනෝ�� මහතා
ප්රකාශ කෙ�ය.
ʺෙග�� වසර ගණනාව �රාවට පර�පරා ගණනාව� ��ෙ� � ලාං�ක ප��වලට
තම ��ත අර�� සහ සා�ථක�වය කරා හඹායාමට ෙන�ෙටාෙමෝ�� සහාය � �ෙ�.
� ලංකාෙ� අධ්යාපනයට සහාය දැ��මට ලැ�ම�, �ව�ෙ� ද�ෂතම ��ව� සහ
ෙ�ශක�� සමඟ එ�ව �� ද�ව�ට �ය ��තෙ� වැදග� කඩ�මකට ��ණ �ම
සඳහා �දාන� ��මට හැ��ම� අප ලද වරප්රසාදය� ෙලස සළක�ෙන�ʺ, ය�ෙව�
ෙන�ෙ� ලංකා සමාගෙ� උප සභාප� - �� ආහාර ��පාදන, �ව� වැ�කල මහතා
පැව�ෙ�ය.
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ෙන�ෙටාෙමෝ�� ��� ප්රෙබෝධය වැඩසටහන Zoom හරහා �යා�මක වන අතර,
සං��ත ග�තය, රසායන �ද්යාව, �ව �ද්යාව සහ ෙභෟ�ක �ද්යාව යන �ෂය�ට අදාළ
ෙව� ස�ම�ත්රණ පව�ව�. ෙමම �ය� ස�ම�ත්රණ ප�ගත ��ම�, අන��ව
ෙන�ෙ�

ලංකා

සමාගෙ�

YouTube

නා�කාවට

එ���ම�

��

ව�

ඇත.

ෙන�ෙටාෙමෝ�� Facebook සහ Instagram �� ම�� ලබා� ඇ� සබැ�ය (link) හරහා
ෙමම Zoom ෙව� ස�ම�ත්රණ සඳහා එ��ය හැක.
Zoom �යාප�ං� සබැ�ය: https://bit.ly/3qZR5RU
ෙන�ෙ� ලංකා YouTube නා�කාව: https://bit.ly/3thShmr
වසර 115� �රාවට � ලාං�ක��ෙ� ��තවලට බ�ධ � කට�� කරන ෙන�ෙ�
සමාගෙ� ප්ර�ඛතම ස�නාමය� වන ෙන�ෙටාෙමෝ�� ය� වසර 50කට වැ� කාලය�
�රා � ලාං�ක ප��වල ��වාසය සහ ආදරය �� ��පාදනය�. � ලංකාෙ� පමණ�
��පාදනය ෙකෙරන ෙන�ෙටාෙමෝ��, ජනාදරය �නාග� ප්ර�ඛතම ෙමෝ�� ආහාරය
වන අතර, ෙමෝ�� බා�� සහ �� යහ�ණෙය� ද, �ට�� සහ ඛ�ජ ලවණ ව�� ස�
කර ඇ� අතර ඔෙ� ගතට �තට බලය, ජවය, ශ��ය ලබාෙද�. �ට�� �2, �3, �6 සහ
�12 ශ��ය �දාහැ�ෙ� ප�වෘ��ය �යාව�යට දායක ෙ�. �ට�� �6, �12, යකඩ
සහ �ට�� � ඉෙග�ම හා අවධානය පව�වාගැ�ම වැ� සාමාන්ය මාන�ක
�යාකාරක� සඳහා දායක ෙ�.
*සෑම ෙන�ෙටාෙමෝ�� ග්රෑ� 100කම �ට�� �2 �� ග්රෑ� 2, �ට�� �3 �� ග්රෑ� 21, �ට�� �6 �� ග්රෑ� 2,
�ට�� �12 �� ග්රෑ� 3, යකඩ �� ග්රෑ� 17 සහ �ට�� � �� ග්රෑ� 79 අඩං� ෙ�.
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