2008-07-25
පය ක ල ග මහත ණ න,
පළම ව ඔබට පලතරක ලවමට පම වම පළබඳ ව සම ව අයදම.
ඉකට ආයතනය වසන ෆයරණෆ2කස3 3 ස හල ස ස3කර ය ණ6ශය ව හඳනව දම පණස ප;ව;ත ව ම ධ?
හමව පළබඳ ව ම සපන මහත ට ය;ව පණවඩණD ග;බ ව කරණ පළබඳවත ඉකට ආයතනය ණH
සHබනධණයන නකත කළ ම ධ? නණJදනයටත ස හල බණල2ගකරවනණග ස සදය හරහ ම ණවත දකව
ඇත කරණ පළබඳ ව ඔබ අමතම.
ණමය හණදක ව දයකට මළ පරමක ණහR ඉකට ආයතනය සද පරයH කරමට ත;ත ද;රමක පණස ණන2ව අප
ණද පරස අතර අනව;ස ණබදමක ඇත වම ව;ළ;කවමටත එක ම අරම ක, එකම අභප යක ණයද සටන අප
හ ඔබ අතර (ම නH ණද කලකයට ම ග;ණන. ඒ ම ස හළ යනණකත සමහණDත, ණහළ ණහළණDත,
ම^දක ග ණ6ශයකර සමහණDත ස ම ජක වණමන. ස හළ බණල2ගයක ද ඉසඹවක ලද වගස ලවමට
අදටන ව සටම) ඇත ව ව;රද අවණබRධය න;ත (ණහR අවම) කර ග;නම සඳහ ය. න;තණහ2ත ණමය ණකස3
පලන තරක මත කරමන අණනක පස ණකණසd ණහR ප;රදවමට ත;ත දරනනක වන ඇත. ම ණග අරම එය
ණන2ණJ. එණහයන ණමය ව දයකට ණන2ණපරළ ඇතතට ම සද වණD කමක ද ව;රද අවණබRධයක ම ධ?
හමණවන සද වද, එණසd නH එය නවරද කල හ;කණක ණකණසd ද;ය කතක කරම.
පළම ව ම ඉකට ආයතනණයන ව;රද සද වය හ;ක බ;J දනවන ක;ම;තණතම. ඒ ඉකට හ ණසdවණD නයත
අප සයලල ද මනසන වන ණහයන. නමත අප ආයතනය ද;නවත ව ව;රද ණන2කරමට ද ණන2ද;නවත ව සද
වන ව;රද හ;ක පම නවරද කරමට උතසක වන ආයතනයක බ;J ද දනවන ක;ම;තණතම.
අප අතන වරදක ව ත;න එය අරථක ර ව ණපනව දන ණහ2ත එය නවරද කරමට උපරම උතස හය දරම.
ඔබ වසන පස3තතය පළබඳ ව පහත ව;රද අඩප ඩ ණපනව ද ඇත.
1. ඩණෂ3ක ෆයරණෆ2කස3 3 ස හල ස ස3කර ණD සයළ කටයත ඉට කලත ඔහට සදස ත;න ම ධ?
හමණවන ණන2 දන.
ණH ග;න අප වමසය වය යතණත ඩණෂ3කට සදස ත;න ණන2දනණන ම ධ? හමණJද ඉකට වසන ද පව^තත
පක ශවල ද ම ධ? ආයතන වසන ද යනන ය. ම ධ? හමණJ ද නH දරග ම ඉදරපත කරම කණල ඩණෂ3ක ය.
ඔහ හදනව දනණන ත ෆයරණෆ2කස3 3 ස හල ස ස3කර ය නම ව ත ක ණJදය ණලසන. නමත ම ධ?
කරවන එය ණපනවනණන ඔවනණග ද;කම අනව ණහයන ඒ වරදට ඉකට න;ම;ත මව හම ට ත;ලම සදස ද?
කර කර බලනන ඉකට ආයතනය 2008-07-13 ඉරද ලකබම හ ල ක දප පවත පත වල පළ කල තන
පටණJ ද;නවH. ඩණෂ3කණග පනතරයක ද සහතවය එය පළ වණන. (ම ද සටය තමය :). ණදවන ව ඔබ
න;රඹව නH 2008-07-19 දන වක ශය ව න; පයස රපව හන ව;ඩ සටහන, එයන එළ ද;කවණD
ඩණෂ3ක පම මය. ඒ “න; පයස” ඉකට මගන නපදවනනක නස .
ඩණෂ3ක හ ඔහ ණග කටයතවල වටන කම දනන බ;වන ඔහ ට හම ණග{රවය දම ට ඉකට තල කසවක
ම;ළ වනණන න;හ;. නමත ර ජ? ආයතනයකන නම ව වක නල වශණයන ඒ ආයතනණD නමට මස නම ව
ප6ගලය ණග නමන නකත ණන2ණJ. (ආයතන ස ගහය අනව නH එහ අයතය ද රජය සත ණJ. නමත
අනතරජ තක ම^දක ග හ සබ;ඳ ව අප ඒ ග;න සතය යතවත ණන2ණJ)
ණH කටයත වල පතඵළ ද;නටමත එළ ද;ක ඇත. ෆයරණෆ2කස3 3 ස හල අනව දණD ල කක බ ග;නH
ණදග ව ඇත බවත, ණවබ සරවර යනතයට දර ගත ණන2 හ;ක පම ට ම සයබස3 අඩවය සඳහ ණ6ශය හ
අනතරජ තක ඉලලමක ල;බ ඇත බවත ව රත ණJ.
ව;රද සද වන ම යය කයම. ස හල ෆයරණෆ2කස3 හ ඩණෂ3ක න;ම;ත තර ත ක ණJදය කරළයට
ණගන ඒම පළබද ව කසවකවත ධන තමක ව බ;ළව ද? ඇය අප ස;ම ණදයක ම ණන2 පරන අඩ ණදස ම, අව
පස ණදස ම බලනණන? ම^දක ග ණ6ශයකර ය හ ණ6ශය අනතරජ ල අනතරගතය ව;ඩ කරම සඳහ
ගනන උතස හය ණදස ධන තමක ව ණන2 බලනණන ඇය? ඒ සයලල ණවනණවන හම ගල, මල හ මඩ
පම ක ම ද? වශ ල පනතරය ණදස අප බලනණන කවද ද?
2. (ඔබණග ලපණD ද;කණවන පරද) “ඒ ම ධ? ස කචඡ ණJද ණම2රටව වශ3ව වද? ලණD ආච රයවරණයක
"ණහ2ට ණහ2ට බඩ", "අණ‹ ම;ජක" ය;ය කයමන සඩ ත;ටයක ණපනවමන කළ පක ශය ඇතත!”
ඔබ ණH සඳහන කරනණD මහ ච රය ගහ න ඩයස3 කළ පක ශය ය. ඔහ ණබද දන ස ගත ත;ටණD පටපත ක
ම සත ව තණබ. එහ ෆයරණෆ2කස3 දමළ අනව දයක ඇත. එය පරකසමට මම දමළ බස ණන2දනම. ඔබට ද

පරකසමට ඉන පටපතක එවමට කර කර ඔබණග ලපනය දනවන ම;නව.
මහ ච රය ගහ න ඩයස3 2003-2004 සට ඉකට මගන ත එයට ණපර හ පස ණම2රට සරසවණයනත ඉකට හ
බ ස ව;ඩ කමටව මගන ත ණH ලයමට ණය2ද ගනන ස හල යනණකත ය සඳහ අසමත ව ද යක ව අණයක.
කරතමත හ ඉහළ තනතර ණහබ ව හ ණහ2බවන ඔහ ට ණමවන ම ධ? ස කචඡ වකන කරතය ලබ
ග;නමට තරH අව;ස ද?
තවත ව;දගත කර ක නH LakApps ව? ප^තය ද ඔබ ස සදණD ඇත;H ණස2යරන වසන ණමයට ඈඳ ඇත
නමත එහ සබඳත වක පස3තත ය හ න;ත. ණම2රට සරසවණD Uni Consultants ආයතනය ඉ-සම ජ
ව? ප^තයක හරහ තනඩරබරඩ ම^දක ගය ණ6ශයකර ය කරය. එණහත එම ප;වරණH පධ න ණක2ටස
එය ණන2ණJ, ඒව නH පජ පහණව හ හ;කය ව;ඩම ය. කර කර ණමම සබ;ඳය බලන ම;නව.
http://www.icta.lk/insidepages/programmes/e-Society_granted_awards_pap.asp
3. (ඔබණග ලපණD ද;කණවන පරද) “ස හල බණල2ග 300 ක පම තයන බවට ව පක ශය ඇතත!”
ණH ම කල පක ශය ග;නය. ස හල බණල2ග 300 ක පම න;ත බව ඔබ ස සදණD මතරන (ඔවන ට ණH
පලබඳ ව වඩ නව;රද අදහසක ඇත යය පළගත හ;ක බ;වන) ණපනව ණදන බ;වන තරකණයන බ;හ;රව ම
එය ව;රද යය පළ ගම. ම ළඟ ම^දක ග ණ6ශයකර ය පළබඳ ව ප;ව;තණවන රස3වණH ද පස6ධ
පක ශයකන ණමය පළ ගම.
4. (ඔබණග ලපණD ද;කණවන පරද) ඇපල පරග කවල ස හල සහය ඇත බව කම ඇතත!
ඇපල පරග කවල ස හල සහය තණබන බව සයබස3 අඩවය ද දකවය.
http://siyabas.lk/OS_Support_for_Sinhala
(ණමය මළ ද ගත යතතක). කර කර ණමම සබ;දය ද බලන ම;නව.
http://www.xenotypetech.com/osxSinhala.html
ණH දනවල ඇපල පරග ක සදහ ණන2මණළd ලබ දය හ;ක ම^දක ගයක නමවමට ඉකට කය කරමන
සට.
5. (ඔබණග ලපණD ද;කණවන පරද) “ඔබ වසන නකත කළ බවට ආර ච ම තණයන ස;ළ ව ද සපන සද රක
හරහ අප අතට පත ව ද pdf
(http://icta.lk/Insidepages/downloadDocs/Press_release_on_FF_3_2008-07...)
ණග2නව ICTA ආයතනණD ම ධ? නණJදනයක ණසd අප වසන ණන2සලකන බව ණපනව ණදන
ක;ම;තණතම. ඊට ණහdතව වනණන ඔබ ආයතනය වසන ස හල ෆයරණෆ2කස3 ම ධ? හමණJද නකත කළ
ම ධ? නණJදනය හ ස සනදනණDද ණමම නව ම ධ? නණJදනය ලප ශරෂයක එය ලයන ලද
ආයතනයක, ණහR ලයන ල6ණදක පළබඳ පළගත හ;ක සඳහනක සහත ව නකත කරන ල6දක ණන2 වන
බ;වන.”
ණමම වරද නහතම න ව පළගනම. ලප ශරෂයක එක නණJදනය ම ලයව එම වරද ද;න නවරද ණක2ට ඇත.
කර කර ඒ සඳහ එම සබ;ඳය ම බලන ම;නව.
http://www.icta.lk/Insidepages/downloadDocs/PressRelease-FF3.pdf
6. (ඔබණග ලපණD ද;කණවන පරද) “ඉ ගස පටපතන ස වද? මතයක නරම ය කර ඇත බවට ස හල
බණල2ග පජ වට ණචRදන කර ඇත අතර ස හල පටපණත එවන ණදයක න;ත”
ස හල පටපණත ස හල බණල2ග පජ ව ග;න සඳහනක න;ත බව ස;බව. එණහත ඉ ගස පටපණත ද එවන
ණචRදන වක නග ණන2ම;ත. කරම ක රකණයන ලය;වන එම ව;කය න;වත කයව බලන ම;නව.
7. (ඔබණග ලපණD ද;කණවන පරද) එණහම බලපව ම ස හල ෆයරණෆ2කස3 කයනණන
ICTA නෂ3ප දනයක! හර ද;න මන ඉදරයට අප Mozilla Firefox කයනණන
න;තව ICTA Firefox කයල කයම! (අඩමග ණන ICTA ආයතනය Firefox යන
Mozilla ව? ප^තණD පතඵලයක කයලවත කයනන තරH නහතම න ණවල නÃ
ම ධ? නණJදනණD ප;හ;දල ව කයණවන ණහයන ණමය ෆයරණෆ2කස3 3 ස හල ස ස3කර ය හඳනව දම බව
ණමය ණම2සලල නප;යමක යය පන පන කම අව;ස ම ද? නමත සයළ ම පවත පත ද;නවH හ බ;නර
ණම2සලල න මය ඉහලන ම හව ද;කවව ණන2ණJ ද? ණම2සලල ණගන ණමය ණස2රකH කරමට තරH
කසණවක අණවන ණJද?

අවසන ව, මට ඇත සළ ප;නයක නH ම හ ඇසර කරනනන ද ඔබ ස සදණD සටය ද ඔබ හ අප
ණබ2ණහ2මයක ණදන ස හළ බස හ බ;ඳ සමහ/ස සද කහපයක ස ම ජකයන ව සටය ද ඔබණගන කසවක
(සපන සද රක හ;ර) ණH ග;න අපණගන නකමට ණහR ණන2වමස ඉකට ආයතනය දඬ කණ6 ග;සණJ ඇය ද
යනන ය. ඔබ හ අපට ණH පළබඳ ව කත ණක2ට මත ව එන ග;ටළ වසඳ ගත ණන2හ;ක ද?
(ණH ග;න වච රශල ව ණන2 වමස ඔබ සමහය ගත ණමම කය ම රගය, ස හල යනණකත ය පළබඳ ව ණකස3
පළමන ඉකට හ ස හල යනණකත භ වත කරන සයලලන 6ණJෂණයන අමත ඒ සයලලන හ සමග සටන
ව;ද බණල2ග මඩ සටහන න;වත සහපත කරවය! ණමය ලවණD 6ණJෂණයන ණන2ණJ. එම අතතය ද සහපත
කරම සඳහ ය)
ඔණබ ප;නයන ට පළතර ණන2ලද නH ණහR ල6ණ6 අඩ පළතර නH කර කර න;වත ස කචඡ කරම. මට
දන ඔබණග ක ලයට ස3තතය!
(ම ණමම ස ව දයට ක;ඳවණD සපන සද රක මහත වසන ණහයන ණමම ලපය ඔහට ද ණය2ම කරම. ම
ලයන දÃ අනවසරණයන ඒව වක^ත ණක2ට ණන2ණයක බණල2ග සටහනවල පළ ව ඇත ණහයන එය අවම
කරමට pdf ණග2නවක ණලස ණමය එවමට සද වම ග;න කම වනන. එක ව කයවණH පහසව තක ඔණබ මල
ලපය ද පහතන අම ම)
හතවත
වසනත ණ6ශපය
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From: "Kalinga Athulathmudali (ක ල ග ඇතලතමදල)" <kaling...@gmail.com>
Date: Mon, 21 Jul 2008 22:26:34 +0530
Local: Mon, Jul 21 2008 9:56 pm
Subject: Re: [Sinhala-Bloggers] Re: ICTA ආයතනණයන Firefox 3 ස හල ග;ටළව පළබඳ ම ධ?
නණJදනයක!
Reply | Reply to author | Forward | Print | Individual message | Show original | Report this message |
Find messages by this author
පය වසනත මහත ණ න,
ඔබ වසන නකත කළ බවට ආර ච ම තණයන ස;ළ ව ද සපන සද රක හරහ
අප අතට පත ව ද pdf
(http://icta.lk/Insidepages/downloadDocs/Press_release_on_FF_3_2008-07...)
ණග2නව ICTA ආයතනණD ම ධ? නණJදනයක ණසd අප වසන ණන2සලකන බව ණපනව ණදන
ක;ම;තණතම. ඊට ණහdතව වනණන ඔබ ආයතනය වසන ස හල ෆයරණෆ2කස3 ම ධ?
හමණJද නකත කළ ම ධ? නණJදනය හ ස සනදනණDද ණමම නව ම ධ? නණJදනය
ලප ශරෂයක එය ලයන ලද ආයතනයක, ණහR ලයන ල6ණදක පළබඳ පළගත හ;ක
සඳහනක සහත ව නකත කරන ල6දක ණන2 වන බ;වන.
ණකණසd වව ද ස හල බණල2ග අවක ශය තළ පළ ව කරණ සHබනධණයන කසද
පළගත හ;ක පතච රයක ලබ දමට ඔබ අණප2ණහ2සත ව ඇත බව ණපන යය. එණසd ම
එම ණග2නණJ ස හල හ ඉ ගස පටපත ණදණකහ එකණනකට ණවනස3 ව;ක ඇත බ;J
ද අප නරකෂ ය කණළම. ම ධ? හමව පළබඳ ස හල බණල2ගකරවනණග පජ ව
තළ ව;රද ස ජ නනයක හට ණගන ඇත බව ඉ ගරස ලපණයහ කයන ඔබ ස හල
ලපණයහ එව;න ව;රද ස ජ නනයක හටණගන ඇතණත ණක2හ ද;ය නශ3චත ව
ණන2කයය. තව ද එම ව;රද හ;ඟම කමක ද යනන ණපනව ණන2ණදන pdf ණග2නව කය
සටනණD ම ධ? හමව ප;ව;තවම කසයH පරසකණග එකඟතවණයන සද වවක
බවය. එණහත ශ ල ක ණJ ණත2රතර ත කෂ ය සHබනධණයන එදන පළ ව අදහස3
පළබඳව ස හල බණල2ගකරවන පසගය සතය පර ණපනවන ලද ණද2ස3 සහත ත;න
කසවක ණමයන ප;හ;දළ ණක2ට න;ත.
අද තවත බණල2ගකරවක පතච ර ද;කව පරද
"(ඉ ගස පටපතන ස වද? මතයක නරම ය කර ඇත බවට ස හල බණල2ග
පජ වට ණචRදන කර ඇත අතර ස හල පටපණත එවන ණදයක න;ත.)
එම පක ශණD කයල තණයන වදයට ද;න ස හල බණල2ග පජ ණJ තමය ව;ර6ද!
එතණක2ට අර ස3වර ව හණණD සහ colombopage ණJබ අඩවණD වණග ම ධ? වල ගය
පක ශ ස වද? නÃ! ඒ ම ධ? ස කචඡ ණJද ණම2රටව වශ3ව වද? ලණD
ආච රයවරණයක "ණහ2ට ණහ2ට බඩ", "අණ‹ ම;ජක" ය;ය කයමන සඩ ත;ටයක
ණපනවමන කළ පක ශය ඇතත! ස හල බණල2ග 300 ක පම තයන බවට ව
පක ශය ඇතත! ඇපල පරග කවල ස හල සහය ඇත බව කම ඇතත! ඒ කයනණන ඒ
පක ශ වල කසම ව;ර6දක න;හ;. එණහම බලපව ම ස හල ෆයරණෆ2කස3 කයනණන
ICTA නෂ3ප දනයක! හර ද;න මන ඉදරයට අප Mozilla Firefox කයනණන
න;තව ICTA Firefox කයල කයම! (අඩමග ණන ICTA ආයතනය Firefox යන
Mozilla ව? ප^තණD පතඵලයක කයලවත කයනන තරH නහතම න ණවල නÃ)"
ව;ඩදර කයවනන http://asipatha.blogspot.com/2008/07/icta.html
2008/7/21 එH-එන <nilaksha2...@gmail.com>:
- ක ල ග ඇතලතමදල

