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උසස්ාඅධයාඳනහාපිළිබාආරශිකාඅධීක්ෂණාඅනුාකමිටුස 

උවව් අධ්යාපනය,යව ද්යා ශා කාෂණස වශ පනයයේෂණස වශ කුවකා වල්යේධ්, ය, අමාකයා් අධීෂණසය 

කිරීම වඳශා ශ්රී ්කා පනයායේලිෂේන්තුෂේ අධ්යාපනය,ය වශ මා,ල වේපනයත් ව්ලයේධ්,ය පිළිබඳ ආ්ශික අධීෂණස 

කාරක වභාල ද්සින් උවව් අධ්යාපනය,ය පිළිබඳ ආ්ශික අධීෂණස අනු කමිටුල පනයත් කර, දී.  

 
ස සමන්ාසාමාජික සසහ 
 

ගරු (මශාචායේය) ආශු මාරසි්ශ මශකා (වභාපනයති) 
ගරු වන්ක අගියලන්, මශකා 
ගරු සුජිත් ව්ජය ෂපනයෂයේරා මශකා 
ගරු මුජිබුයේ රහුමාන් මශකා 
ගරු අන්ගජන් රාම,ාන් මශකා 
ගරු ෂරෝහිණි කුමාරි ද්ෂේරත්, මශත්මිය 
ගරු චතුර ව්දීපනය ෂවේ,ාරත්, මශකා 
ගරු ද්ෂේපනයා  ෂශටිටිආරච්චි මශකා 
 

බකතක 
 

පනයායේලිෂේන්තුෂේ ආ්ශික අධීෂණස කාරක වභා ලලින් එකෂණ ල, ෂමම කමිටුලට ඇති බක ශ්රී ්කා 

පනයායේලිෂේන්තුෂේදී 2015 ෂවැේබයේ 19 දි, වේමක කර,  ෂයෝජ,ාෂේ ෂණලා ඇක. ෂේලා අන්කයේජාෂණ 

www.parliament.lk මගින් බා ගක ශැක. 

ප්රකාශන 

කාරක වභාෂේ ලායේකා ශා වාෂණෂි පනයායේලිෂේන්තුෂේ නිෂයෝගය මක පනයායේලිෂේන්තු කාරක වභා කායේයාය මගින් 

ප්රකායට පනයත් ෂකෂයේ. කාරක වභාෂේ ප්රකා, සිය්ල (පුලත්පනයත් නිෂේ, ඇතුළුල)  www.parliament.lk 

ෂලබ් අඩද්ය ශරශා බා ගක ශැක. 

 

කාරකාසභාාකාධනහාමඩුල්ක 
 

කාරක වභාෂේ ලත්මන් කායේය මඩු්ල - ටිකිරි  ෂෂණ. ජයතික මශකා - පනයායේලිෂේන්තු වශකාර මශෂ්ලකේව  

ජගත් ගජවීරආරච්චි මශකා - අධ්යෂණ (ලයලව්ාාායක ෂවේලා)ව ඉන්දිරා දිවා,ායක මශත්මිය - වශකාර 

අධ්යෂණ (පනයරිපනයා,) - කාරක වභා කායේයායව ඒ.ඇේ. නිමුදින් මශකා - ප්රධ්ා, නිධ්ාරීව සුජීද් ගමෂේ 

මශත්මිය- නිෂයෝජය ප්රධ්ා, නිධ්ාරී 

දැනුපතදීපත 

සියළු ලිපිෂ්ලඛ, උවව ්අධ්යාපනය,ය පිළිබඳ පනයායේලිෂේන්තු අධීෂණස අනු කමිටුලව කාරක වභා කායේයායව ශ්රී 

්කා පනයායේලිෂේන්තුලව ශ්රී ජයලයේධ්,පුරව ෂකෝට්ෂට් ෂලක ෂයොමු කෂ යුතුය. ෂපනයොදු ද්මසීේ වඳශා දුරකා, 

අ්කය 011 2777100 ෂේ. 

http://www.parliament.lk/
http://www.parliament.lk/
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අධයාඳනහාසහාමානසාසපතඳ සාසරසධනධනහාපිළිබ 

ආරශිකාඅධීක්ෂණාකාරකාසභාපවාසාමාජිකහන් 
 

ගරු ලඩිෂේ්ල සුෂයේ ්මශකා (වභාපනයති) 
ගරු පිය්කර ජයරත්, මශකා 
ගරු වන්ක අගියලන්, මශකා  
ගරු ගාමිණී  ෂොකුෂේ මශකා 
ගරු නිශා්ල ගප්පනයත්ති මශකා  
ගරු ශ්රී,ා්ල  මැ්ල මශකා 
ගරු ෂෂණ. තුෂරයිෂරත්,සි්ශේ මශකා  
ගරු සීනිකේබ් ෂයෝෂශේව්ලරන් මශකා  
ගරු එව්. ශ්රීධ්රන් මශකා   
ගරු ෂේලු කුමායේ මශකා 
ගරු (වලය) ,ලින් ජයතිව්ව මශකා  
ගරු සුජිත් ව්ජය ෂපනයෂයේරා මශකා 
ගරු මුශේමදු ඉබ්රාහිේ මුශේමදු මන්සයේ මශකා  
ගරු (මශාචායේය) ආශු මාරසි්ශ මශකා  
ගරු මුජිබුයේ රහුමාන් මශකා  
ගරු අ්ගජන් රාම,ාන් මශකා 
ගරු ෂරෝහිණි කුමාරි ද්ෂේරත්, මශත්මිය  
ගරු ඥා,මුත්තු ශ්රිෂන්න් මශකා  
ගරු චතුර ව්දීපනය ෂවේ,ාරත්, මශකා  
ගරු ද්ෂේපනයා ෂශට්ටිආරච්චි මශකා 
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ඳටුන 
සාධනතාස  
 

සාරාශහ 
1. හැඳින්ිදම.....................................................................................................................8 

1.1 වයිටේ ආයක,ය වේබන්ධ්ෂයන් පනයලත්,ා ලත්මන් ගැටළුල ......................................................8 
 

2. රාජ්යාහාාපඳෞද්ගලිකාඒකබද්ධතාසහාමගින්ාසයිටපතාසිසුන්පේාසාහනිකාඅසස්ථාසාසැඩිදියුණුාකිරීපපතා

පහෝජ්නාස..................................................................................................................10 

2.1 පනයසුබිම .................................................................................................................................10  

2.2 ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශෂ්ල ෂරෝගීන් ව්ඛයාල ලයේධ්,ය කර ගැමටමට  ගක යුතු පියලර...10 

2.2.1 ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශ රජයට පනයලරා ගැමටම ...............................................10     

2.2.2 ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශෂ්ල කෂම,ාකාරිත්ලය...............................................11 

2.2.3 ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශ්ල කායේය මණ්ඩ ලැටුප් ............................................11 

2.2.4 ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශෂ්ල වලය සිසුන් වඳශා අතිෂයේක ශිෂණස ෂරෝශ්ල 

ෂව අද්ව්වාෂේ්ලව මු්ලෂ්ලරියාල වශ ෂශොරස රජෂණ ෂරෝශ්ල අනුබද්ධ් කිරීම .........11 
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සාරාරශහ 

 

ශ්රී ්කාෂේ ෂවෞඛය ෂණෂේ්රෂණ වායේාකත්ලය එහි ව්රිය ෂපනයොදු ෂවේලය මක ද්ා ලෂයන් රා පනයලීන. රජය 

සියලු පුරලැසියන් ශට ෂ,ොමි ෂණ ෂවෞඛය ෂවේලා වෂව, අකර රාජය ෂවෞඛය ෂණෂේ්රය තු සිටි, ද්ෂේඥ 

වලයලරුන් ව්ඛයාල ප්රමාසලත් ෂ,ොෂේ. ෂමලැනි ප්රතිකාර බා ගැමටමට සිටි, ෂපනයෂරොත්තු ෂ්ලඛසය ඉකා 

දිගුය. ග්රාමිය ශා ,ාගරික ප්රෂද් ෂවේලා වැපනයීමම අකර පනයලති, ද්මකාලයට අමකරලව රෂට් උතුරු ,ැෂග,හිර 

පනයෂාත්ල ඇති යටික පනයශසුකේ රෂට් සිද්්ල යුද්ධ්ෂයන් ඇතිව ශානිය නිවා ඉකා අයපනයශත්ය. 2012 ත්ක ලට 

අනුලව රෂට් සුදුසුකේත් වලයලරු මුළු ව්ඛයාල 17ව129 (පුද්ගයන් 1ව187 කට එෂණ වලයලරෂයකු 

බැගින්) කි. එෂවේ වුලව ශ්රි ්කාල තු ම,ා ෂවෞඛය කත්ත්ලයෂණ ඇති කිරීම වඳශා එයව පුද්ගයන් 670 කට 

එෂණ වලයලරෂයකු ෂව ලැඩි ද්ය යුතුය. ෂෝක ෂවෞඛය ව්ද්ධ්ා,ෂණ නියේෂද්ය අනුලව රට තු 

වලයලරුන් 40000 ෂණ සිටිය යුතු වුල වලයලරුන් 25000 ක හිගයෂණ ඇති බල පනයැශැදිලිය.   

         

 අඳාපමමාගැටලුසාිදසාාගන්පන්ාපකපසේද? 

ලවරකට වලයලරුන් 1100 ෂණ පනයමසෂණ රාජය වලය ද්යා ීඨය ලලින් උපනයාධි බ, බැද්න් පනයරකරය පියවීම 

වඳශා කලත් 19 ලවරෂණ පනයමස ගක ෂේ. ජීලද්යා ධ්ාරාෂලන් උවව් අධ්යාපනය,ය ශැෑරීමට සුදුසුකේ බ, 

ආවන්, ලෂයන් සිසුන් 82% කට රාජය ද්්ල ද්යා ලට යාමට අලව්ාාල අහිමි ෂේ. අ ල, ද්ට රට මුහුස 

ෂ, මය අයේබුයට අනුලව රෂට් ලයේධ්,ය ල, ඉ්ලලුම වැපිරීමට අලය ,ල වලය පිය ඇරීමමට රජයට 

ශැකියාලෂණ ,ැක. එහි ප්රතිලයෂණ ෂව ගාව්තු රහික ද්්ල ද්යා අධ්යාපනය,ය බා ගක ෂ,ොශැකි ශියයන් 

10ව000 ෂණ පනයමස ද්්ල ද්යා අධ්යාපනය,ය වඳශා ද්ෂද් ගකද්ම ෂශෝ ලායේෂිකල ශ්රී ්කාල තු සිට ද්ෂද්යය 

ද්්ල ද්යා උපනයාධි ශැෑරීමට ෂයොමුෂේ. ද්ෂද් ද්්ල ද්යා අධ්යාපනය,ය වශා ෂමම රටින් බැශැර ල, සිසුන් 

නිවාත් ද්ෂද් රටල ඉෂගනුම බ, ශ්රි ා්කික රමිකයන්ෂේ රුලන් කම උපනයාධිෂයන් පනයසු ෂපනයරා රටට 

ආපනයසු  ෂ,ොඒම තුලින් රටින් බුද්ධි ග,ය ඉකා අධිකල සිදුෂේ.  ලෘත්ීනයෂේදීන් ල, ෂමම සිසුන්ෂේ 

ෂමාපියන් සිසුන් වමඟ රට ශැර ය, බැද්න් සිසුන් ෂමන්ම ලෘත්ීනයෂේදී ෂමාපියන්  රටට අහිමි ෂේ.        

ෂ,ොමිෂ්ල අධ්යාපනය, ප්රතිපනයත්තිෂණ යාායේකය පිළිබඳල සියුේ ෂව ද්ග්රශ කිරීමෂණ මගින් ෂපනයන්නුේ කර ඇත්ෂත් 

අ ල, ද්ට සියයට සියයක ෂ,ොමිෂ්ල අධ්යාපනය,යෂණ ශ්රී ්කාෂේ ෂ,ොමැති බලයි. නිශව් අධ්යාපනය, ක්රමය යැයි 

කියා ගන්,ා ක්රමය යටෂත් පනයාවැ්ල ඇතුළුද්ෂේ ගාව්තුව ප්රාාමික සිට ද්ද්තියික පනයාවැ්ල මට්ටම ෂණලා වෑම 

ද්යකට ම පනයාෂශේ ෂපනයෞද්ගලික උපනයකාරක පනය්ති ගාව්තුව ෂල,ත් ගාව්තු වශ ද්යේ ෂමාපියන්ට ැරීමට සිදු ෂේ. 

එම නිවා ශිය ප්රජාලෂේ ැෂල, අලයකා වැපිරීමට පුද්ගලික ආයක, වේබන්ධ් කර ගැමටම අකයාලය ද් 

ඇක. ෂරෝශ්ලව ප්රලාශ, (ෂපනයෞද්ගලික බව්)ව ප්රාාමික ශා ද්ද්තිය පනයාවැ්ල (ෂපනයෞද්ගලික ශා ජාකයන්කර පනයාවැ්ල) 

ලැනි ෂපනයෞද්ගලික අ්යට රජය ඉඩ බා දී  ඇති නිවාව ද්්ල ද්යා පිහිටුවීමට  රජය පුද්ගලික අ්යට 

අලව්ාාල වෂවා දිය යුතුය. තිෂබ, එකම ෂපනයෞද්ගලික වලය ද්යාය පනයලත්ලාෂග, යාම පිළිබඳල ගැටලු 

වශගක කත්ලයකට මුහුණුපනයා තිෂබ, බැද්න් ශ්රී ්කාෂේ තිෂබ, ජාකයන්කර පනයාවැ්ලල ඉෂගනුම බ, 

සිසුන්ට වලය ද්යාල වේබන්ධ්ෂයන් කම අධ්යාපනය,ය බා ගැමටමට ඔවුන්ට රට ශැර යාමට සිදුෂේ. GMOA 

වශ රජෂණ ද්්ල ද්යා සිසුන් අකෂොව්වෂණ රජෂණ ෂරෝශ්ලල වාය, පුහුණුල ැබීමට වශ (SLMC) හි 

ලියාපනයදි්චි වීමට SAITM සිසුන්ට ඉඩ බා ෂ,ොෂති.    
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ශ්රී ්කා ෂේ ඇති එකම පුද්ගලික වලය ද්යාය කාෂණසය ශා වලය ද්යාල පිළිබඳ අේනිදිග ආසියානු 

ආයක,ය (SAITM) යි. එෂවේ වුලව ෂමම සිසුන්ට ලියාපනයදි්චිය බා දීම ශ්රි ්කා වලය වභාල (SLMC) 

ප්රතිෂණෂේපනය කර ඇක.  

කම සිසුන් ශට ප්රමාසලත් වායනික පුහුණුද්ේ තිෂබ, බල වයිටේ ප්රකා කෂව ටට ශ්රි ්කා වලය වභාල 

එකඟ ෂ,ොෂේ. ශ්රි ්කා වලය වභාල ඉ්ලා සිටි, පනයරිදි ද්වාලිමට ඉතිරිල ඇති එකම ගැටළුල ලන්ෂන් 

ප්රමාසලත් වායනික   අලව්ාා ඇති කරීමමය.  ශ්රි ්කා වලය වභාල කිසිදු  ෂකොන්ෂද්සි ලලින් ෂකොරල 

පිළිගනු බ, ද්ෂද්යය වලය ද්යාල  සිටි, සිසුන් බ, වායනික පුහුණුලට ලැඩි වායනික පුහුණුලෂණ  

(SAITM) සිසුන් ශට ැෂබ්.   

නියේෂද් ෂව පනයශක ැෂණෂල, ක්රම තු, මගින් එය ද්වදිය ශැක. රාජය ෂපනයෞද්ගලික ශවු්ල ආයක,යෂණ ෂව 

(SAITM) වලය සිසුන්ෂේ වායනික අලවා්ා ලැඩි කිරීමව අධීෂණස අයක,යෂණ මගින් (SAITM) හි වලය 

උපනයාධිෂණ ප්රමිතිය පනයලත්ලාෂග, යාම ශා දිගුකාීම, පියලර ෂව ශ්රී ්කා ෂේ පුද්ගලික වලය අධ්යාපනය,ෂණ 

අ,ාගක ලයාප්තිය ය, නියේෂද් ෂයෝජ,ා ෂකෂයේ.  

රාජය-ෂපනයෞද්ගලික ශවු්ල ආයක,යෂණ ෂව (SAITM) වලය සිසුන්ෂේ  වායනික අලව්ාා පුළු්ල කිරිෂේ 

ෂයෝජ,ාල පනයශක ැෂණෂල, පියලර මගින් ඉටු කර ගක ශැක. 

 

 පනිදල්ාප්රනාන්දුාශික්ෂණාපරෝහකා(NFTHාපරෝහක)ාරජ්හටාඳසරාාගැනීම 

ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශා (NFTHා පරෝහක)ා රජයට පනයලරාෂග, එය රජෂණ ෂරෝශෂණ ෂව 

පනයලත්ලාෂග, යා යුතුය. ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශෂ්ලාඇති ඇන් 1000 න් ඇඳන් 100ෂණ මු්ල අය 

කරනු බ,  අ්යෂණ ෂව  ෂලන් කෂ යුතුය. අතිෂයේක ශිෂණස ෂරෝශ්ල ෂව අද්ව්වාෂේ්ලව මු්ලෂ්ලරියාල 

ශා ෂශොරස ෂරෝශ්ල වේබන්ධ් කෂ යුතුය. (SAITM) සිසුන් වඳශා වායනික පුහුණුල වැපනයීමමට අාෂල 

ගාව්තුලෂණ පනයායේලිෂේන්තු අධීෂණස කාරක වභාෂේදී වාකච්ජා කිරීෂමන් අ,තුරුල ෂවෞඛය අමාකයා්ය වශ 

වයිටේ මගින් ීනරසය කෂ යුතුය. වලය ද්යාල උගන්ල, පිරිව් වඳශා ලඩාත් සුදුසු ෂව කඩුෂල ශා 

ෂල,ත් එෂණ ප්රෂද්යෂණ ෂවෞඛය වලය ප්රෂද්යෂණ ෂව ෂලන් කෂ යුතුය. ෂලෝශාරික වලය කටයුතු වඳශා 

වශභාගීද්මට  ෂමම ෂරෝශ්ල ෂලනුෂලන් අධිකරස  වලය නිධ්ාරිෂයකු පනයත් ක යුතුය. 

අතඳසුවූාසැඩාාපකොටස්ාහැකිාඉක්මණින්ාඅසසන්ාකළායුතුහා: 

පනයායේලිෂේන්තු ආ්යක අධීෂණස කමිටුෂේ දී ෂවෞඛය අමාකයා්ය එකඟ වු පනයරිදි ,ධ්ව වැත්කේව ,ාරිෂේ ශා 

ප්රවලව මා,සික චිකිත්වාල වශ අනු ද්ෂේකා ලැනි ෂල,ත් ප්රධ්ා, ද්ෂේ ෂරෝගි කත්ලයන් වඳශා 

අද්ව්වාෂේ්ල ෂරෝශ භාද්කා කිරීමට ෂවෞඛය අමාකය්ය අලවර දිය යුතුය.  (SAITM) සිසුන් ෂේල, ද්ට 

ෂලෝශාර ද්යා ශා මෂ,ෝ චිකිත්වාල වඳශා පනයමසෂණ අද්ව්වාෂේ්ල ෂරෝශ ෂයොා ගන්ෂන් වුලව අෂණෂි ශා 

ENT ලැනි උපනය අ් රැවෂණ එම ෂරෝශෂ්ල ඇක. කලව පනයෂාෂත් මශ ෂරෝශ්ල ශා මලික ෂරෝශ්ල කිහිපනයයකට ශිය 

කණ්ඩායමෂණ ෂයොමු කිරීම වේබන්ධ්කෂ යුතුය. කළුකරව ගේපනයශව කරල,ැ්ලව ලතුපිටිලව ,ාලපිටියව 

මාකෂ්ල ශා නුලරඑළිය ෂේ වඳශා උචික ෂරෝශ්ල ෂව ීනරසය කර ඇක.  

(SAITM) වලය උපනයාධි ලැඩවටශෂන් ප්රමිතිය ආරෂණා කිරීම  ලැගත් කරුසෂණ ල, අකර එමගින් රෂට් 

පුද්ගලික වලය ද්යා ල අ,ාගකය ීනරසය ලනු ඇක. ප්රමිතිය පනයලත්ලාෂග,යාම වඳශා පනයශක වඳශන් 

පියලර ගක යුතුල ඇති අකර ෂේ වේබන්ධ්ල උවව් අධ්යාපනය, අමාකයා්යට ලගකීේ රැවෂණ පනයැලෂයේ. 
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(SAITM) වලය ද්දුශ වඳශා ද්ධිමත් ෂත්රීේ ක්රමෂේයෂණ ද්්ල ද්යා ප්රතිපනයා, ෂකොමින් වභාෂලහි 

වශාය ඇතිල තිබිය යුතුය. අලම අ.ෂපනයො.ව උවව් ෂපනයෂ සුදුසුකම ද්ය යුත්ෂත් උවව් ෂපනය ද්භාගෂයන් “සී” 

වාමායේා  2 ෂණ ශා එෂණ “එව්” වමායේායෂණ ෂශෝ ටට වමා, න්ඩන් උවව් ෂපනය ප්රතිළු ෂේ. එෂණ එෂණ 

දිව්ත්රිෂණකෂයන් රාජය වලය ීඨයලට ඇතුත්ද්ම අහිමිල, සිසුන් වඳශා වයිටේ ආයක,යට ඇතුළු කර 

ගන්,ා සිසුන්ෂගන් 20%ක ප්රමාසයක අලව්ාා පුයේස ශියත්ල ෂව බාදිය යුතුය.   

(SAITM) වඳශා නිරීෂණස ආයක,යෂණ අධීෂණස කමිටුල මගින් පනයත් කෂ යුතු අකරව (SAITM) හි ,ල ලුශය 

ම,ාල ්රියාලට ,ැ්ෂල, ෂකෂණ එය ප්රධ්ා, අධිකාරිය ෂව එය පනයැලතිය යුතුය. (SAITM) සිසුන්ෂේ වලය 

උපනයාධි අලවන් ද්භාගයව රජෂණ වලය ද්යා ීඨය වඳශා ද්්ල ද්යා ප්රතිපනයා, ෂකොමිවම මගින් නියම කර 

ඇති මායේෂගෝපනයෂද් ශා ප්රමිති ලට අනුල පනයැලැත්ද්ය යුතුය. 2016 ලවෂයේ පනයැලති පනයෂමු ශා ෂල, අලවන් 

වලය උපනයාධි ද්භාග ෂමම ක්රමය අනුල සිදු කරනු ැබිනි.    

ශ්රී ්කාෂේ පුද්ගලික වලද් ය ආයක,ල ඉදිරිකාලි, ලයාප්තිය වඳශා ව දිගුකාලි, පියලර ලන්ෂන් රජෂණ 

වලය ීඨයලට වේබන්ධික ගාව්තු අය කර, වලය ද්යා ඇරීමමයි.      
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1. හැදින්ිදම 

 
ද්්ල ද්යා ලට ඇතුත් ද්මට සුදුසුකේ බ, ආවන්, ලෂයන් 82% ෂණ ල, ශ්රී ්කාෂේ ශියයන් ද්ා 

ව්ඛයාලෂණ අපනය ෂේ ද්්ල ද්යාල උපනයාධි අෂප්ෂණකයන් වීමට අලව්ාාල ෂ,ොබයි. එබැද්න් රාජය ද්්ල 

ද්යා ව්ඛයාල රෂට් ඉශෂ ය, ඉ්ලලුම වපුරා ීමමට ෂ,ොශැකි ද් ඇක. රාජය ද්්ල ද්යාල අලව්ාාලන් 

 ෂ,ොබ, සිසුන්ෂේ මා,සික කත්ලය වැෂකි්ලට ගත් ද්ට ක්ල ැමිය ෂ,ොශැකි ැෂල, ප්ර්සයෂණ බලට 

ෂමය පනයත් ල ඇක.  

රාජය ද්්ල ද්යා ලට අලව්ාා ෂ,ොමැති ශිය ප්රජාලෂේ අලයකා වපුරාීමම වඳශා පුද්ගලික ආයක, 

ශදුන්ලාදීම අකයාලයය ද් ඇක. මය බාධ්ක ෂශේතුෂකොටෂග, එලැනි ද්්ල ද්යාල ලැඩි අලව්ාා 

ප්රමාසයෂණ ඇති කර දීමට රජයට  ශැකියාලෂණ ,ැක.  

එබැද්න් සිසුන්ෂේ උවව ්අධ්යාපනය,ය වශා ලැඩි අලවා්ාම මායේග වැකසීමටත් වැපනයයුම ශා ඉ්ලලුම අකර පනයරකරය 

අලම කිරීම වශා ෂණණික ද්වදුේ ෂවද්ම ලඩාත් කාෂෝචිකය.   

රෂට් ෂවෞඛය පනයශසුකේ ලයේධ්,ය කිරීම වඳශා ප්රධ්ා, බාධ්කය වී ඇත්ෂත් වලයලරුන්ෂේ උග්ර හිඟයයි. ලවර 

2009 ල, ෂකෂණ රට තු කිසිදු පුද්ගලික වලය ද්යායෂණ  ෂ,ොමැතිද්ම නිවා ඉ්ලලුම ශා වමාජීමය වාධ්ක 

ෂශේතුෂකොටෂග, ශියයන් ද්ා ව්ඛයාලෂණ වලය ලෘත්තියට අලීනයේසද්ම වඳශා ද්ෂද්යය ද්්ල ද්යාල 

වරස පනයකති. ආයේථික ෂව ගත් කව ද්ෂද් ද්නිමය ව්චික අහිමිවීම ශා බුද්ධි ග,ය නිවා  එය රටට බරෂණ ද් 

ඇක. කලව ෂමලැනි ද්ෂද්යය ද්්ල ද්යා බහුකරයෂණ මගින් බා ප්රමිතිෂයන් යුත් වලය අධ්යාපනය,යෂණ බා 

දීම සිදු ෂේ. ද්ෂද්යයල සුදුසුකේත් වලය උපනයාධිධ්ාරීන්ට කම පිළිගැමටම බා දීමට ෂපනයර ශ්රී ්කා වලය 

වභාල ද්සින් පනයැලැත්ව ERPM ද්භාග ලලින් බහුකරයෂණ අවමත්වීම තුළින් ෂමය පනයැශැදිලිල ඔප්පු කර ඇක.  

ශ්රී ්කාෂේ ැ,ට ඇති එකම ෂපනයෞද්ගලික වලය ද්යාය ලන්ෂන් (SAITM) ය. 

(SAITM) හි පනයෂමු වලය සිසුන් කණ්ඩායම වලය උපනයාධිය බා ඇක. එෂවේ වුලව ෂමම සිසුන්ට 

ලයලව්ාාමය පිළිගැමටම බාදීම ශ්රී ්කා වලය වභාල ප්රතිෂණෂේපනය කිරීම මගින් ශ්රී ්කාෂේ වලයලරෂයකු 

ෂව ෂවේලය කිරීම අහිමි කර ඇක. 

(SAITM)  සිසුන්ට ප්රමාසලත් වායනික පුහුණුල ැබීමට අලව්ාාල තිබු,ා වුලව ඒ බල ශ්රී ්කා වලය වභාල 

පිළි  ෂ,ොගමට. වලය ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශෂ්ල සිදු කර, වායනික පුහුණුවීේ පනයමසෂණ ශ්රී ්කා 

වලය වභාල වැකි්ලට ෂණ කෂ ආසිරි වයේජරිව්ව ්කා ෂශොව්පිට්ලව්ව ,ලෂෝක ෂරෝශ ශා වලසිව ්

ෂරෝශ ලැනි  ෂකොෂඹ පිහිටි ප්රධ්ා, ෂපනයෂ්ල පුද්ගලික ෂරෝශ්ල තු වායනික පුහුණුල (SAITM) සිසුන්ට බා 

ෂද්. ෂමය ෂමරට ප්රධ්ා, ෂපනයෂ්ල උපනයෂද්කයන්ෂේ අධීෂණසය යටෂත් සිදුෂේ. 

   

1.1ා(SAITM)  ආහතනපේාස සමන්ාගැටලුස 
 

(SAITM) ආයක,ෂණ වලය උපනයාධිය පිළිගැමටමට එෂරහිල තිබු ගැටළු ශ්රී ්කා වලය වභාල මගින් පනයත්කෂ 

කමිටුල මගින් වැෂකිය යුතු ෂව ද්වදී ඇක (අද්ව්වාෂේ්ල මලික ෂරෝශෂ්ල ෂලෝශාරික වලය ශා ප්රජා 
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වලය අ්ල වශ කඩුෂල ෂවෞඛය නිෂධ්ාරි කායේයායට අාල).  ශ්රී ්කා වලය වභාලට පිළිගක ශැකි 

පනයරිදි ද්වදීමට ඇති එකම ගැටලුල ලන්ෂන් ප්රමාසලත් ෂ,ොල, වායනික පුහුණුල අලව්ාාලන්ය. 

ෂමම පනයත්රිකාෂේ අරමුස පනයශක ැෂණෂල, ප්රධ්ා, පනයරමායේා තු, යටෂත් ගක යුතු පියලර වාකච්ජාලට ෂණ 

කිරීමයි.  

I. (SAITM) වලය සිසු,ෂේ වායනික අලව්ාා පුළු්ල කිරීම 

II. (SAITM) හි වලය උපනයාධි ලැඩවටශෂ,හි ප්රමිතිය පනයලත්ලාෂග,යාම 

III. ශ්රී ්කාෂේ අ,ාගක පුද්ගලික වලය අධ්යාපනය, අලයකාලයන් පුළු්ල කිරීම    

 

ඉශක ැෂණෂල, පනයරමායේා තු, පනයශක ැෂණෂල, ප්රධ්ා, ක්රමෂේ යටෂත් ද්වදිය ශැක. 

 පුද්ගලික-රාජය වශෂයෝගිකාලය 

 ෂමෂශයුේ ආයක,ය 

 දිගුකාීම, පියලර  
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2.ා රාජ්ය-පඳෞද්ගලිකාසහපහෝගිතාසහාමගින්ාසයිටපතාදසදයාසිසුන්ා

සහාාසාහනාඅසස්ථාසාසැඩිදියුණුාකිරීපපතාපහෝජ්නාස 
___________________________________________________________________________________ 

 

2.1ා ඳසුබිම 
 

(SAITM) වලය සිසුන්ට වායනික පුහුණුල බා ෂ, ැ,ට ඇති ප්රධ්ා, ශිෂණස  ෂරෝශ ලන්ෂන් ෂ,ද්්ල 

ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශයි. එය රෂට් ප්රමුඛ ෂපනයෂ්ල වලයලරුන් සිටි, ශා අ්ග වේූරයේස ෂරෝශෂණ වුලව 

ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශෂ්ල පිහිීමම ශා අයකර, ගාව්තුල අනුල ප්රතිකාර වඳශා පනයැමිෂස, ෂරෝගීන් 

ව්ඛයාල අඩුය. කලව ද්ෂේෂයන් ශදිසි අ,තුරු ශා ශදිසි අලවා්ා වඳශා ෂරෝගීන් රජෂණ ෂරෝශ්ල ලට ලැඩි 

ප්රල,කාලයෂණ ැෂණවීම නිවා ශදිසි අ,තුරු ශා ශදිසි අලව්ාා පිළිබඳල වයිටේ ශියයන්ට ඇති අලව්ාා ද්රය. 

ෂරෝගීන් ප්රමාසය අලම ව ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශෂ්ල ශිය ව්ඛයාල මු්ල කණ්ඩායේ වඳශා 

ප්රමාසලත් වුලව ලැඩි ශිය ප්රමාසයෂණ මෑකකදී බලාගත් කණ්ඩායේ ල සිටි, බැද්න් වායේාක වායනික 

පුහුසලෂණ බාදීම වඳශා ප්රමාසලත් ෂ,ොෂේ. එබැද්න් වලය ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශෂ්ල ෂරෝගීන් 

ව්ඛයාල ලැඩි කර ගැමටෂේ ැඩි අලයකාලයෂණ ඇති ද් ඇක.  

 

2.2ා NFTHාපරෝහපල්ාපරෝගීන්ාසරඛ්යාසාසධනධනහාකිරීමටාගතායුතුාපිහසර 
 

2.2.1ාNFTHාපරෝහකාරජ්හටාඳසරාාගැනීම 

 

පනයැ, ,ැගී ඇති ගැටලුල ද්වදීමට කඩි,ේ පියලරෂණ ෂව ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශ රජයට පනයලරා ගක 

ශැක. එහි අ ල, ද්ට ඇන් 1000 ෂණ ඇති අකර ඉන් ඇන් 100 ෂණ ශැර ඉතිරි 900 ගාව්තු රහිකල ජ,යාට බා 

දිය යුතුය. ශ්රී ්කා ජාතික ෂරෝශෂ්ල ෂමන් ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශෂ්ල ෂගල, ලාට්ටුල ෂව එහි 

ඉතිරි ඇන් 100 ෂලන් කෂ යුතුය. ෂ,ොමිෂ්ල බා ෂ, ඇන් 900 න් ඇන් 400 ෂණ වලයව වැත්කේව 

,ාරිෂේ ශා ප්රවල ද්යාව ෂමා ෂරෝගව මෂ,ෝ ෂරෝග ලැනි ලෘත්ීනය ඒකක (එකකට ඇන් 80 බැගින්)  පනයශකට 

බා දිය යුතුය.   

 

අෂ,ෂණ ඇන් 400 අතුරින් වලයව වැත්කේව ,ාරිෂේ ශා ප්රවල ද්යාව ෂමා ෂරෝගව මෂ,ෝ ෂරෝග (උෂණක 

අන්මට එෂණ ඒකකයට ඇන් 80 බැගින්) එෂණ එෂණ ඒකකය වශා ඇන් ෂලන් කෂ යුතුය. ෂමම ඒකක ල 

ප්රධ්ාමටත්ලය ෂවෞඛය අමාකයා්ය මගින් පනයත් කර, උපනයෂද්කලරුන් ද්සින් ැරිය යුතුය. ඉතිරි ෂකොටව ENTව 

අෂණෂි ශා ද්කා්ග ලැනි අකයාලය උපනය ද්ෂේෂික අ් වඳශා ෂලන් කෂ යුතුය. ෂමම ඒකක ෂවෞඛය 

අමාකයා්ය මගින් පනයත් කෂ (SAITM) අධ්යය, කායේය මණ්ඩය ෂශෝ උපනයෂද්කලරුන් ද්ය ශැක. පුද්ගලික 

අ්ෂණ (ෂගල, ලාට්ටුල) ඇන් 100 ෂණ වඳශා (SAITM) හි අධ්යය, කායේය මණ්ඩයට අනුබද්ධ්ල සිටි, 

ෂරෝගීන් ශට ප්රමුඛත්ලය බා දිය යුතුය. ද්රාමත් ද්ෂේඥ වලයලරු සියලු ෂ,ා ශට පුද්ගලික  ෂකොටෂවේ 

චැ,්ල කිරීෂේ නිරක ද්ය ශැක. 
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2.2.2.ාාපනිදල්ාප්රනාන්දුාශික්ෂණාපරෝහපල්ා(NFTH) කළමනාකාරි සසහා 

ෂරෝශ්ල අධ්යෂණලරයා වශ කෂම,ාකරස මණ්ඩය ෂවෞඛය, ෂපනයෝස වශ ෂද්යය වලය අමාකයා්ය 

මගින් පනයත්කරනු බයි.  කම,ාකරස මණ්ඩෂණ ව්යුතිය පනයශක වඳශන් පනයරිදි ද්ය යුතුය.  

 ප්රධ්ා, ද්ධ්ායක නිධ්ාරිෂයකු (CEO) 

 ෂවෞඛයව ෂපනයෝස වශ ෂද්යය වලය අමාකයා්ය ද්සින් ,ේ කරනු බ, පුද්ගෂයෂණ 

 උවව් අධ්යාපනය, වශ මශාමායේග අමාකයා්ය ද්සින් ,ේ කරනු බ, පුද්ගෂයෂණ 

 මු්ල අමාකයා්ය ද්සින් ,ේ කරනු බ, පුද්ගෂයෂණ 

 අග්රාමාකයතුමා ද්සින් ,ේ කරනු බ, පුද්ගයින් ශකරෂෂ,ෂණ 

 

ෂමම මණ්ඩ වේූරයේසෂයන්ම ්රියාත්මක ල, ෂකෂණ ෂමම ෂල,ව වේබන්ධ්ෂයන් කටයුතු උවව් අධ්යාපනය, 

ශා මා,ල වේපනයත් ව්ලයේධ්, පනයායේලිෂේන්තු අධීෂණස කාරක වභාල මගින් අධීෂණසය ෂකෂරනු ඇක.  කලව 

එය මගින් ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශ වශ SAITM වලය ද්යය අකර පනයශසු ්රියාකාරිත්ලය වශතික 

කරයි. 

2.2.3 පනිදල්ාප්රනාන්දුාශික්ෂණාපරෝහපල්ාකාධනහාම්ඩඩකපේාසැටුප්ති 

ලෘත්තික ඒකක ල උපනයෂද්කයන් වශ කායේය මණ්ඩෂණ (මශාචායේයලරුව ෂජය්ය කථිකාචායේයලරු) ලැටුප් 

ෂගවීම SAITM මගින් සිදුකරනු ඇක. 

 

ෂවෞඛයව ෂපනයෝස වශ ෂද්යය වලය අමාකයා්ය මගින් පනයත් කර,  වලය උපනයෂද්කයන්ව වලය 

නිධ්ාරීන්ව ෂශදියන්ව අතුරු වලයව කේකරු වශ කායේය මණ්ඩය වඳශා ලැටුප් ෂගවීම ෂවෞඛය, ෂපනයෝස 

වශ ෂද්යය වලය අමාකයා්ය ද්සින්  ැරිය යුතුය. රෂට් අෂ,කුත් ශිෂණස ෂරෝශ්ලල පිළිෂල එය ෂේ.  

සියලුම අකරමැදි ෂරේණිල වලයලරු  SR,  ෂ්ලඛකාධිකාරීන් වශ SHO ෂවෞඛය, ෂපනයෝස වශ ෂද්යය 

වලය අමාකයා්ය මගින් පනයත් කරනු බයි.  ෂශ කායේය මණ්ඩයව අතුරු වලයව සුලු ෂවේලක කායේය 

මණ්ඩය වශ කායේයාෂණ කායේය මණ්ඩය ෂවෞඛය, ෂපනයෝස වශ ෂද්යය වලය අමාකයා්ය මගින් පනයත් 

කර, බයි. 

 

මු්ල අයකර, අ්ෂයන් ැෂබ, ආායම ෂරෝශෂ්ල ව්ලයේධ්,ය උෂවා ෂයද්ය යුතුය. 

 

2.2.4 පනිදල්ා ප්රනාන්දුා ශික්ෂණා පරෝහපල්ා දසදයා සිසුන්ා සහාා අතිපධනකා ශික්ෂණා පරෝහල්ා පකසා

අිදස්සාපවල්ක,ාාමුල්පල්රිහාසාසහාපහොරණාරජ්පේාපරෝහල්ාඅනුබද්ධාකිරීම 

 

වාය, පුහුණු ැබීමට බාෂපනයොෂරොත්තුල සිටි, සිසුන් ද්ා ව්ඛයාලෂණ සිටි, බැද්න් ෂමම ෂරෝශ්ල අනුබද්ධ් 

කිරීම අකයාලයය. ෂජය්ය සිසුන් ැ,ටමත් ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශෂ්ල වාය, පුහුණුල නිරකල 

සිටි, අකර ැ,ට වාය, පුහුණුල ැබිය යුතු ශිය කණ්ඩායේ තු,ෂණ සිටි, ,මුත් වාය, පුහුණු පනයශසුකේ 

ෂ,ොමැති ෂශේතුල මක නියමික කට පුහුණුල ආරේභ කිරීමට ෂ,ොශැකි වී ඇක.  ෂජය්ය සිසුන්  නියමික 

වාය, පුහුණු ව්ඛයාල ෂේ ල,ෂකෂණ වේූරයේස කර ෂ,ොමැක.  ෂමම රජෂණ ෂරෝශ්ලල වායනික පුහුණුල 

බ, වෑම සිසුෂලෂණ ෂලනුෂලන් ම SAITM ද්සින් ගාව්තු ෂගද්ය යුතුය.  ( ැ,ටමත් KDUව ශ්රී ජයලයේධ්,පුර 
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ෂරෝශට නියමික මුෂණ ෂගලයි.) රජය වශ SAITM ය, ෂකටම ෂමම ෂරෝශ්ල ව්ලයේධ්,ය වඳශා ායක 

ද්ය ශැක. 

 

2.2.5 SAITMාසිසුන්ාසහාාMOH ප්රපද්ශහක්ානපතකිරීම 

 

SAITM වලය ීඨයෂණ MOH ප්රෂද්ය ෂව ශිෂණස කායේයයන් ෂලනුෂලන් ප්රජා වලය අ්ෂණ කායේය 

මණ්ඩයට පනයශසු ප්රෂේයෂණ තිෂබ, කඩුෂල ප්ර ෂද්ය ෂලන් කිරීම සුදුසුය.  

 

2.2.6 අධිකරණාදසදයානිකධාරිා(JMO) 

 

අධිකරස වලය ද්යාල අධ්යාපනය,ය වඳශා ෂකෝරාගන්,ා SAITM සිසුන් වඳශා ඉශක වඳශන් කර,  

රජෂණ ෂරෝශ්ල තුෂ,න් එකකට අධිකරස වලය නිධ්ාරියකු පනයත් කරනු ැෂබ් . 

 

2.3 අතඳසුාවූාසැඩාඅසසන්ාකිරීමා(පපතාසපතබන්ධපහන්ාකඩිනමින්ාකටයුතුාකිරීමාඅසශයහ) 
 

2.3.1 සිහලුමාිදපශේෂාදසදයාඅරශාසහාාඅිදසස්ාපවල්කාමූලිකාපරෝහකාභාිදතාකිරීමටාඅසසරහ 

 

ෂමම ැෂල, ප්ර්,යට කඩි,ේ ද්වුමමෂණ ලෂයන් වලයව යකයේමව ප්රවල ද්යාල වශ ,ාරි ශා ප්රවල 

ෂේයව ෂමා වශ ෂල,ත් ද්ෂේඥ අ් ලැනි ලඩා ද්ෂේ ව වායනික පුහුණු වඳශා ීනරසය කර,  නියමික 

ගාව්තු  ෂගලා අද්ව්වාෂේ්ල ෂරෝශ භාද්ක කිරීමට ෂවෞඛයව ෂපනයෝස ශා ෂද්යය වලය අමාකයා්ය ද්සින් 

අලවර දිය යුතුය. ැ,ට අධිකරස වලය ද්යාල වශ මෂ,ෝ වලය ද්යාල වඳශා පනයමසෂණ වායනික පුහුණුල 

වඳශා SAITM සිසුහු අද්වව්ාෂේ්ල මලික ෂරෝශ භාද්ක කරති. 

 

2.3.2 සිසුාතදබදහාලිහිල්ාකිරීමා 

 

පනයලති, කබය ලිහි්ල කිරීමට පනයාත්ල මශ ෂරෝශ්ල වශ මලික ෂරෝශ්ල කීපනයයකට සිසුන් අනුයුෂණක කෂ 

ශැක.  අකපනයසු ව ලැඩ අලවන් කිරීමට කලුකරව ගේපනයශව කරල,ැ්ලව ලතුපිටිලව ,ාලපිටියව මාකෂ්ල වශ 

නුලරඑළිය ෂරෝශ්ල භාද්ක කිරීමට ෂවෞඛයව ෂපනයෝස ශා ෂද්යය වලය අමාකයා්ය ප්රතිපනයත්තිමය ලෂයන් 

එකඟ වී ඇක.  ෂමම ෂරෝශ්ල ැ,ට රජෂණ වලය ද්යා සිසුන් ද්සින් වාය, පුහුණු වඳශා භාද්ක ෂ,ොකරනු 

බයි. 

 

අලය යටික පනයශසුකේ වශ කායේය මණ්ඩය තිෂබ, බැද්න් ෂමය කඩි,මින්ම ්රියාත්මක කෂ ශැක. 

 

 කුරුසෑග මශ ෂරෝශව ගේෂපනයොව මාල,ැ්ල වශ කෑග්ල මලික ෂරෝශ්ල ෂප්රාෂණිය වලය ීඨයයට 

අනුබද්ධ් කරමින් ෂමලැනි පියලරෂණ මීට ෂපනයර ෂග, ඇක. ෂේලා ැ,ට ශිෂණස ෂරෝශ්ල ෂව ,ේකර ඇක.  
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3.ා SAITMා දසදයා උඳාධිා සැඩසටහන්ා ප්රමිතිහා ආරක්ෂාා කිරීමා

ක්රිහා සමකාකිරීම 
__________________________________________________________________________________ 

 

3.1 SAITMාදසදයාඋඳාධිාපියහාසහාාසිසුන්ාපතෝරාාගැනීපපතානිධනණාහක 
 

ද්්ල ද්යා ප්රතිපනයා, ෂකොමිවම වමග වශෂයෝගෂයන් ද්ධිමත් ෂකෝරාගැමටෂේ නියේසායක අනුගම,ය කෂ 

යුතුය.  සියලුම අයදුේකරුලන්ට අ.ෂපනයො.ව. (උමෂපනයෂ) ද්භාගෂයන් ජීල ද්යා අ්ෂයන් වේමා, වාමායේා 2 ෂණ 

වශ වාමා,ය වාමායේායෂණ ෂශෝ න්ඩන් (උමෂපනයෂ) ද්භාගෂණ ටට වමා, වාමායේා තිබිය යුතුය.   

 

ද්ය බාහිර ්රියාකාරකේල ෂණකා ලැනි රජෂණ ද්්ල ද්යා වඳශා අනුගම,ය කර, අෂ,කුත් සියලුම 

නියේසායක වකා බැලිය ශැක. ඉ්ග්රීසි භාාෂේ ප්රවීසකාලය තිබිය යුතුය. මුලු ව්ඛයාෂලන් නි්චික 

ප්රතිකයෂණ ලෘත්ීනයෂේදීන් වශ බදු ෂගලන්,න්ෂේ රුලන් වඳශා ෂලන්කෂ ශැක. 

 

රජෂණ වලය ීඨය ලට ඇතුෂත් වීෂේ Z කුණු යේකමින් අහිමි ව සිසුන් වඳශා 20% ූරයේස ශියත්ල එෂණ 

එෂණ දිව්්රෂණකෂයන් බා දිය යුතුය. 

 

3.2 SAITMාආහතනපේාකටයුතුාඅධීක්ෂණහාකිරීමාසහාාඅධීක්ෂකාම්ඩඩකහක්ාසථ්ාපිතා

කිරීම 
 

3.2.1 ඳසුබිම 

 

රජෂණ ද්්ල ද්යාල අධ්යය,ව මය ආදී සියලු කටයුතු ීඨය මණ්ඩව ෂවෂන්ට් වශ වභාල ය, ද්ද්ධ් 

ආකාරෂයන් අධීෂණසය කරනු බයි.  අධ්යය, වේබන්ධ් කටයුතු වෑම අධිෂණස ආයක,යෂණ මගින්ම ැඩිල 

අධීෂණසය ෂකෂර, අකර අධ්යය, කායේය මණ්ඩය අධීෂණස ආයක, මගින් වකව් කර ඇති ප්රමිති 

අනුගම,ය කිරීමට බැඳී සිීම.  ද්්ලද්යා පනයා, කන්්රය තු ද්්ලද්යා වභාල ද්ධ්ායක ආයක,ය ල, 

අකර එය උපනය කුපනයතිලරයාට උපනයෂව් බාෂ, ආයක,යකි.  අලවා, ලෂයන් ද්්ල ද්යා වභාල ද්්ල 

ද්යා ප්රතිපනයා, ෂකොමිවම (UGC) වශ උවව් අධ්යාපනය, ශා මශාමායේග අමාකයා්ය යටකට ගැෂන්.  ද්්ල 

ද්යාෂණ ප්රධ්ා, පනයා, ආයක,ය ලෂයන් ෂමම වභාල එහි යශපනයත් කෂම,ාකරසය වශ සුභ සිද්ධිය 

වශතික කිරීමට සියලුම මය කටයුතුව අධ්යය, ්රියාකාරකේ වඳශා ලගකීේ රයි. 

 

3.2.2. ාSAITMාආහතනාසහාාඅධීක්ෂණාම්ඩඩකහක්ාපිළිබාසරකල්ඳහා:ාඑහාඅසශයාසන්පන්ා ඇයි? 

 

SAITM වලය ීඨයෂණ ීඨයාධිපනයති ද්්ල ද්යා ප්රතිපනයා, ෂකොමිවෂේ ව්ාාලර කාරක වභා රැව්වීේ ලට 

වශභාගි වුල ඔහුමඇය රජයට අයත් වලය ීඨයයක ීඨයාධිපනයති ෂව ද්.ද්.ප්රතිපනයා, ෂකොමිවමට බැඳී ෂ,ොසිීම.  

ඒ මන් යත්ව ීඨයාධිපනයති වශ අෂ,ෂණ ප්රධ්ා, නිධ්ාරීන් පනයත්කර, බධ්ාරීන් ලනුෂණ වභාපනයති වශ  ෂමම 

වමාගෂේ අයිතිකරුලන් ල, SAITM හි අධ්යෂණ මණ්ඩය ල, බැද්නි.  එමනිවාව ෂමම ප්රධ්ා, ක,තුරු අකර 
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ඉකාමත් සුදුසු පුද්ගයන් සිටි,ලා  යන්, වැක වහිකය.  ,මුත්ව රජෂණ ද්්ල ද්යාල ීඨයාධිපනයති 

ෂපනයායේකෂේන්තු ප්රධ්ාමටන් අකරින් ලැඩි ඡන්ෂයන් ෂකෝරා පනයත්කරනු බයි.  SAITM හි පනයා, අධිකාරිය 

ලන්ෂන් වභාපනයතිව කුපනයතිලරයා (වලය ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු මශකා) ය. රජෂණ ද්්ල ද්යාෂණ ෂමන් 

පනයරිපනයා,ෂණ ෂමම ඒකාධිකාරය ලගකිලයුතු වාමාජිකයන් කීපනයෂෂ,කු අකර තුලික ද්ය යුතුය. එම නිවා 

ලයේකමා, පනයරිපනයා,ය අධීෂණසය කිරීම වඳශා අධීෂණස මණ්ඩයෂණ අකයලයය.   

 

3.2.3 අධීක්ෂණ ම්ඩඩකපේාසගකීපත 

 

I. SAITM  හි වලය සිසුන් ෂේ ඇතුත් වීෂේ සුදුසුකේ: ලයේකමා,ෂණ  SAITM  හි වලය ීඨයයට 

ඇතුත් වීමට අලම සුදුසුකම ලන්ෂන් වේමා, වාමායේා 2 ෂණ වශ වාමා,ය වාමායේා 1 කි.  ද්.ද්. 

ප්රතිපනයා, ෂකොමිවම මගින් රජෂණ වලය ීඨයයට ඇතුත් වීමට නියේෂද් කර තිෂබන්ෂන් වාමා,ය 

වාමායේා 3 ෂණ පනයමණි.  ෂේ වේබන්ධ්ෂයන් ද්.ද්. ප්රතිපනයා, ෂකොමිවම වශ ශ්රී ්කා වලය වභාල වමග 

ගිද්සුමෂණ තිබිය යුතුය.   

 

II. ීඨයාධිපනයතිව අ්ාධිපනයති වශ සිසුන්ෂේ නිෂයෝජිකයකු ( ෂකෝරාගත් ලයේයක කණ්ඩායමක ඉශම කුණු 

ැබ සිසුලකු) වමග ආවන්, වන්නිෂේ,ය මගින් අධ්යය, කටයුතු අධීෂණසය කිරීම. 

 

III. මය කටයුතු අධීෂණසය කිරීම.  SAITM හි ලැඩිදුර ව්ලයේධ්,ය වශ සිසුන්ෂේ සුභවාධ්,ය ආදිය 

වේබන්ධ්ෂයන් ද්.ද්. ප්රතිපනයා, ෂකොමිවමව ශ්රී ්කා වලය වභාල වශ උවව් අධ්යාපනය, අමාකයා්ය 

වමග ආවන්,ල කටයුතු කිරීම වශ SAITM මගින් එහි උපනයාධි අෂප්ෂණකයන් ශට ෂනු බ,  පුහුණුල 

වශ අධ්යාපනය,ය පිළිබඳ ප්රමිතිය අධීෂණස ආයක,ය ද්සින් අලධ්ා,ය ෂයොමු කෂ යුතු අෂ,කුත් 

කරුණුය. 

 

SAITM වශ ෂවෞඛයව ෂපනයෝස ශා ෂද්යය වලය අමාකයා්ෂණ මය කටයුතු අධීෂණසය කිරීම වඳශා 

නිධ්ාරීන් ෂෂෂ,කු පනයත්කෂ යුතුය. 

 

රෂට් සියලුම වලය ීඨයල ප්රමිතිය පිළිබඳ වශතික ල, නිශව් ආයක,යෂණ පිහිටල, තුරු ෂමම 

අධීෂණස ආයක,ය ්රියාත්මක ලනු ඇක. 

 

3.2.4 අධීක්ෂණාම්ඩඩකපේාපහෝජිතාසැකැස්ම 

 

I. ෂවෞඛයව ෂපනයෝස ශා ෂද්යය වලය අමාකයා්ෂණ නිෂයෝජිකෂයකු - නිෂයෝජය අධ්යෂණ 

ජ,රා්ල ෂකෂ,කු ලඩා සුදුසුය (මය කටයුතු අධීෂණසය කෂ යුතුය.) 

II. ද්්ල ද්යා ප්රතිපනයා, ෂකොමිවෂේ වභාපනයති ද්සින් පනයත්කර,  ද්.ද්. ප්රතිපනයා, ෂකොමිවෂේම 

උවව් අධ්යාපනය, ශා මශාමායේග අමාකය්ෂණ වාමාජිකයකු (ද්.ද්. ප්රතිපනයා, ෂකොමිවෂේ කරුණු 

වේබන්ධීකරසය වඳශා) 

III. ශ්රී ්කා වලය වභාෂේ වභාපනයතිලරයා ද්සින් පනයත්කර,  ශ්රී ්කා වලය වභාෂේ 

වාමාජිකයකු (ශ්රී ්කා වලය වභාෂේ කරුණු වේබන්ධීකරසයට)  

IV. අධ්යෂණව ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ශිෂණස ෂරෝශ 
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V. ද්ෂේඥ වලය ව්ගමය නිෂයෝජ,ය කිරීම වඳශා SAITM ආයක,ය ශා බැුමණු බාහිර 

වායනික ද්ෂේඥ වලයලරෂයෂණ 

VI. ෂමාපිය ව්ගමෂයන් පනයත්කරනු බ, වාමාජිකයකු 

VII. වභාපනයතිව SAITM 

VIII. SAITM ශිය නිෂයෝජිකයකු (ෂපනයර පනයලත්ල,  ද්භාගෂණ කණ්ඩායෂේ ලැඩිම කුණු ැබ 

සිසුලකු) 

IX. ීඨයාධිපනයති, SAITM , වලය ීඨයය 

X. මටති නිධ්ාරි, SAITM 

XI. ගසකාධිකාරිව SAITM 

XII. ආයක, ප්රධ්ාමටන්ව SAITM 

 

3.3ා ාිදභාගාසකාප්රමිතිහ 
 

3.3.1 SAITMාශිෂයන්ාසහාාMBBS දසදයාඋඳාධිාඅසසන්ාසසරාිදභාගහ 

SAITM වලය ශියන් වඳශා  අලවන් උපනයාධි ද්භාගය 2016 ලවෂයේ පනයලත්ල,  පනයෂමු ශා ෂල, අලවන් 

ලවර MBBS ද්භාගය පනයැලැත්ව ආකාරයට ද්.ද්. ප්රතිපනයා, ෂකොමිවම ද්සින් රජෂණ වලය ීඨය ලට නියම 

කර,  ප්රමිීනන් වශ මායේෂගෝපනයෂද් අනුල පනයැලැත්ද්ය යුතුය.  ද්භාගෂණ ලයූශය එ,ේ බහුලරස ප්ර,්ව 

ලුශගක රච,ා ප්ර්, ගස,ව දීයේඝ වශ ෂකටි කාීම, වාය, ද්භාග ල කා සීමාල වශ ලාචික ද්භාගය 

වමා, ද්ය යුතුය.  අෂ,කුත් වලය ීඨයල මශාචායේයලරු වශ ෂජය්ය කතිකාචායේයලරු වශ ශිෂණස 

ෂරෝශ්ලල ෂජය්ය වලය උපනයෂද්කයන් ලැනි බාහිර අධීෂණකයන් ද්සින් සිසුන්ෂේ ැනුම පිරිෂණවනු ඇක.  

ෂමෂකෂණ SAITM මගින් පනයලත්ල,  ද්භාග ඉශක ප්රමිීනන් අනුගම,ය කරමින් පනයලත්ලා ඇක. 
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4.ාරජ්පේාසගකීපත 

_______________________________________________________ 
 

ෂමම ෂයෝජ,ාල ්රියාත්මක කිරීම වඳශා උවව් අධ්යාපනය, ශා මශාමායේග අමාකයා්යව ෂවෞඛය, ෂපනයෝස ශා 

ෂද්යය වලය අමාකයා්යව  ශ්රී ්කා වලය වභාල වශ ද්්ල ද්යා ප්රතිපනයා, ෂකොමිවෂේ වශෂයෝගය 

අකයලයය.  රජෂණ ප්රතිපනයත්තියෂණ ලෂයන් පනයශක ැෂණෂල, ලගකීේ ශ්රී ්කා රජය ද්සින් ඉශක වඳශන් 

අමාකයා්ව ව්ද්ධ්ා, වශ අධ්යාපනය, ශා මා,ල වේපනයත් ව්ලයේධ්,ය පිළිබඳ පනයායේලිෂේන්තු ආ්ශික අධීෂණස 

කාරක වභාල ෂලක පනයැලෂරනු ඇක. 

 

4.1 උසසා්අධයාඳනාහාාමහාමාධනගාඅමාතයාරශපේාසහාිදශ්සාිදදයාකාප්රතිඳාදනාපකොමිසපපතා

සගකීපත 

i. අධීෂණස ආයක,ෂණ කටයුතුලට මැදිශත් වීම 

ii. පනයරිපනයා,ය තුලින් අෂ,කුත් රජෂණ වලය ීඨය ලට වමා, ල, පනයරිදි SAITM වඳශා 

පනයශසුකේ වැපනයීමම 

iii. MBBS අලවා, ද්භාගය වායනික ෂකොටව වඳශා කම කායේය මණ්ඩ වාමාජිකයන්ෂේ 

 වශභාගිත්ලය බාෂ, ෂමන් රාජය වලය ීඨයල ීඨයාධිපනයතිලරුන්ට උපනයෂව් ෂමින් උපනයාධි 

 ද්භාගය වශ ෂපනයොදු බහුලරස ප්ර්, පනය්රය වඳශා SAITM වමග වේබන්ධීකරසය  කිරීම 

 

4.2 පසෞඛ්ය පඳෝෂණාහාාපද්ශීහාදසදයාඅමාතයාරශපේාසගකීම 

i. අධීෂණස ආයක,ෂණ ්රියාකාරකේලට මැදිශත් වීම 

ii. ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ෂරෝශට අලය කෂම,ාකාරිත්ලය වශ අධ්යෂණව උපනයෂද්කයන්ව ෂල,ත් 

වලය නිධ්ාරීන්ව ෂශදියන්ව අතුරු වලය නිධ්ාරී කායේය මණ්ඩය වශ සුලු ෂවේලක 

මණ්ඩය පනයත්කිරීම  

iii. බාහිර අධීෂණකයන් ලෂයන් ෂවෞඛයව ෂපනයෝස ශා ෂද්යය වලය අමාකයා් 

උපනයෂද්කයන් නිශව් කිරීම මගින් SAITM හි අලවා, වලය උපනයාධි ද්භාගය පනයැලැත්වීමට 

පනයශසුකේ වැපනයීමම 

i v. සිසු කබය ලිහි්ල ල, තුරු අද්ව්වාෂේ්ලව මු්ලෂ්ලරියාල වශ ෂශොරස මලික ෂරෝශ්ල වශ 

1.5.2 හි වඳශන් පනයෂාෂත් ශුම,ාගත් ෂරෝශ්ල වශ කඩුෂල MOH ප්රෂද්ය වශ ෂල,ත් MOH 

ප්රෂද් සිසුන් වාය, පුහුණුලට යැවීම වඳශා අලය පනයශසුකේ වැසීම 

v. ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ෂරෝශට අලය පු,රාලයේක, ද්යේව ෂමෂශයුේ වශ ප්රාේධ්, ද්යේ 

වැපනයීමම ැරීම  

vi.  SAITM වලය උපනයාධිධ්ාරීන් ශුම,ාගැමටම. පනයලති, නියේසායක අනුල SAITM හි 

වලය උපනයාධිධ්ාරීන් ආධුනික පුහුණුල  වඳශා අනුයුෂණක කරගැමටම 

vii. ශ්රී ්කා වලය වභාෂේ කාරක වභා වාමාජිකයකු ලෂයන් SAITM හි වලය ීඨයාධිපනයති 

පනයත් කිරීම 
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4.3 ශ්රීාකරකාාදසදය සභාපවාසගකීම 
 

i.  SAITM හි අධීෂණස ආයක,ෂණ කටයුතුලට මැදිශත්වීම 

ii. SAITM අලවන් වලය උපනයාධි ද්භාගය පනයැලැත්වීෂේදී පනයශසුකේ වැපනයීමම 

iii. SAITM හි වලය ීඨයාධිපනයති මායේගෂයන් SAITM වඳශා පනයශසුකේ වැපනයීමම 

 

4.4 SAITMාහිාසගකීපතා 
 

i.  SAITM සිසුන්ට නිසි වායනික පුහුණුල බාගැමටම වඳශා ෂ,ද්්ල ප්ර,ාන්දු ෂරෝශ ශ්රී ්කා 

රජයට  භාරදීම 

ii.  20% ක ූරයේස ශියත්ල වෑම දිව්ත්රිෂණකයකින්ම රජෂණ වලය ීඨයලට ඇතුත් වීම වඳශා 

ඉකා සුලු කුණු ප්රමාසයකින් සුදුසුකේ ෂ,ොැබු ෂද්යය සිසුන් ශට ප්රා,ය කිරීම  

iii.  ෂවෞඛයව ෂපනයෝස ශා ෂද්යය වලය අමාකයා්ය වශ උවව් අධ්යාපනය, ශා මශාමායේග 

අමාකයා්ය ද්සින් නියම කරනු බ, මායේෂගෝපනයෂද් පිළිපනයැදීම 

iv. අධීෂණස ආයක,ෂණ පනයශසු ්රියාකාරිත්ලය වශතික කිරීම වඳශා වේූරයේස වශාය බාදීම 
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5. ශ්රීාකරකාපවාපඳෞද්ගලිකාදසදයාිදදයාාඅධයාඳනපේාඉදිරිාසයාප්තිතිහාා

සහාාවූාදිගුාකාලීන පිහසර 
______________________________________________________________ 

  

5.1 ඳසුබිම 
 

උවව් ෂපනයළින් පනයසු උවව් අධ්යාපනය,ය වඳශා සුදුසුකේ බ, සිසුන් කම කැමැත්ක පනයරිදි ද්ය ෂණෂේ්ර අලව්ාා 

ෂවොයාගක යුතුය.  වලය ද්යාල ශැරු, ද්ටව ශ්රී ්කාෂේ සිසුන් ශට ඉ්ජිෂන්රුව ෂකොරතුරු කාෂණසය 

කෂම,ාකරසය වශ ද්යා ලැනි ද්ය ධ්ාරා ලලින් ලෘත්ීනය පනයායමාා වඳශා අලව්ාාල ැෂබ්.  

 ැ,ට ඇති එකම පුද්ගලික වලය ද්යාය SAITM පනයමණි.  20% ක ූරයේස ශියත්ල පිරි,මමින් රජෂණ 

වලය ද්යායට සුදුසුකේ යේකමින් අහිමි ව සිසුන් 20 ෂණ ඇතුත් කරගක ශැක.  ෂමම ප්රතිපනයත්තිය ඉදිරි 

ෂපනයෞද්ගලික වලය ද්යා ලට  අනුගම,ය කෂ ශැක. 

 

5.2ාපඳෞද්ගලිකාදසදයාඅධයාඳනහ ස්ථාපිතාාකිරීම 

රජෂණ වලය ද්යාෂණ පනයලති, සීමික ඉඩකඩ නිවා රජෂණ ශා පුද්ගලික අ්ෂණ මැදිශත්ද්ෂමන් වලය 

අධ්යාපනය,ය වඳශා ව ගාව්තු අයකර, වලය ද්යා ආරේභ කිරීම ෂයෝජ,ා කරනු ැෂබ්. ලයාපනයෘතිය ආරේභ 

කිරීම වඳශා ෂකොෂඹ ද්්ල ද්යාය (ජාකයන්කර සිසුන් ඉෂණක කරගනිමින් ෂකොෂඹ ජාකයන්කර වලය 

ද්යාය ලෂයන්) වශ ෂප්රාෂනිය ද්්ල ද්යාය වතුල වේපනයත් පනයලති, බැද්න් වශ අධ්යාපනය, ආයක, 

ලෂයන් ජාකයන්කර පිළිගැමටමට ෂණල ඇති බැද්න් ඉකා සුදුසුය.  ෂමම ලයාපනයාරෂයන් ැෂබ, ාභය රජෂණ 

වලය ීඨයල පනයශසුකේ ලැඩිදියුණු කිරීමට ෂයද්ය ශැකිවීම ලාසියකි. 

පනයශසු සය ෂයෝජ,ා ක්රමයෂණ ශුමන්ලාදීම මගින් ශ්රී ා්කික සිසුන් බඳලා ගක ශැක. 

ගා්ලව ශ්රී ජයලයේධ්,පුර වශ කැෂණිය ය, අෂ,කුත් අ්ග වේූරයේස ීඨයලට අනුබද්ධ්ල ,ල වලය ද්යා 

ආරේභ කෂ ශැක.  රජයට අරමු්ල වපනයය, ආයක,ල ායකත්ලෂයන් ලඩා පනයශසුකේව රම බය වශ ද්ා 

ෂරෝගීන් ව්ඛයාලෂණ සිටි, ආවන්, දිව්ත්රිෂණ මශ ෂරෝශ්ල ලැඩිදියුණු කිරීම ආරේභ කෂ ශැක.  ැ,ට පනයශක 

වඳශන් ෂරෝශ්ල කිසිම වලය ීඨයයෂණ මගින් අධ්යාපනය,ය බාදීමට භාද්ක ෂ,ොකරයි. 

 

ෂකොෂඹ වලය ීඨයය - මීගමුල ෂරෝශ 

ෂප්රාෂනිය වලය ීඨයය - නුලරඑළිය ෂරෝශ 

ගාලු වලය ීඨයය - මාකර ෂරෝශ 

ජයලයේධ්,පුර වලය ීඨයය - කලුකර ෂරෝශ 

රාගම වලය ීඨයය - ගේපනයශ ෂරෝශ 
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5.3 රජ්හටාකැපබනාසාසි 
 

i.  වෘජු වශ ලක්රාකාර ලෂයන් රැකියා අලව්ාා රාශියෂණ උත්පනයා,ය ෂකෂයේ - වලයලරු වශ 

ෂශදියන් ෂමන්ම අධ්යය, වශ අ,ධ්ය, කායේය මණ්ඩය  

ii.  ෂද්යය සිසුන් වලය අධ්යාපනය,ය වඳශා ද්ෂද් ෂලක ෂගල, මු්ල නිවා අහිමි ල, ද්ෂද් 

ද්නිමය ඉතිරි කරගක ශැක. 

iii.   රටට ද්ෂද් ද්නිමය උත්පනයා,ය - ෂණ අෂද් ක්රම භාද්ක කරමින් ද්ෂද් සිසුන් ආකයේසය 

කරගනිමින් රටට ද්ෂද් ද්නිමය බාගක ශැක. (ෂබොෂශෝ මැ ෂපනයරදිග රටල්ල වශ අෂ,කුත් 

මුව්ලිේ රටල්ල බටහිරට අකමැති බැද්න් අපනයට ඔවුන් පනයශසුෂලන්ම ආකයේසය කරගක ශැක)  

අෂප් රෂට් ෂරෝගීන් වශෂයෝගයීම බැද්න් වශ ආගමික ෂශේතූන් නිවා අෂ,කුත් රටලලින් 

ෂ,ොැෂබ, පනයෂපුරුද්ෂණ අෂප් රෂටන් බා ගක ශැක. කලව අපනය රෂට් ෂරෝගීන් ෂබොෂශොමයකට 

ඉ්ග්රීසි ැනුම තිෂබ, බැද්න් අශව් හුලමාරු කර ගක ශැක.  

iv.   ැ,ට කම ලැටුප් පිළිබඳල වෑහීමට පනයත්වී ,ැති රජෂණ ද්්ල ද්යාල මශාචායේයලරු වශ 

කතිකාචායේයලරුන්ෂේ ලැටුප් ලැඩිකිරීමට ඇති රජෂණ බර අලම කරගක ශැක.  අතිකා දීම,ා 

ලැනි දීම,ා වමග රජෂණ වලය නිධ්ාරියකුෂේ ලැටුපනය රජෂණ වලය ීඨයයක ෂජය්ය 

කතිකාචායේයලරයකුෂේ ලැටුපනය ෂමන් ෂගුසයකි. ෂමම ෂශේතුල නිවා වලය ීඨය 

කතිකාචායේයලරු බඳලාගැමටම අසීරු වී ඇක. ෂමම පුද්ගලික වලය ද්යාල බාහිර 

කතිකාචායේයලරුන් ෂව කටයුතු කිරීමට ඔවු,ට පුළුල,.   

v.  දිව්ත්රිෂණ ෂරෝශ්ල ශිෂණස ෂරෝශ්ල ලෂයන් ලැඩිදියුණු කිරීම මගින් ෂමම ප්රෂද්ල ජීලත්ල, 

ෂරෝගීන්ට  ලාසි වැෂවේ. ව්,ායුව ෂමෞත්රික ෂරෝග ආදී ෂබොෂශොමයෂණ අනු ද්ෂේඥ 

වලයලරුන් වශ ද්ෂේඥ ෂ,ොල, වලයලරුන් ව්ඛයාල ඉශෂ ,ැ්ෂලනු ඇක.  
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6. නිගමනහාසහානිධනපද්ශ 

______________________________________________________________ 
 

6.1 නිගමනහ 
 

I. රෂට් වලයලරුන්ෂේ ව්ඛයාල ඉශෂ ,ැ්වීෂේ කඩි,ේ අලයකාලයෂණ ඇක. 

II. සීමික ඉඩකඩ නිවා වලය ීඨයලට සුදුසුකේ බ, සිසුන් ද්ා ව්ඛයාලකට රජෂණ ීඨය   ල 

ඉෂගමටමට ලරේ ෂ,ොැබී යයි. 

III. අලුතින් වලය ීඨය පුළු්ල කිරීමට ෂශෝ ආරේභ කිරීමට රජය ශැකියාලෂණ ෂ,ොමැක. 

IV. රටට ද්ා ෂව ද්ෂද් ද්නිමය අහිමි කරමින් ද්ා සිසුන් ව්ඛයාලෂණ වලය අධ්යාපනය,ය 

වඳශා ද්ෂද්ගක ෂලති. 

V. ශ්රී ්කාෂේ වලය අධ්යාපනය,ය වඳශා තිෂබ, අලවා්ා පුලු්ල කිරීෂේ අලයකාලෂණ ඇක 

 

6.2ා නිධනපද්ශ 
 

I. පුද්ගලික අ්ය වශභාගිත්ලෂයන් ශ්රී ්කාෂේ ,ල වලය ද්යා ආරේභ කිරීම. 

II. SAITM ආයක,ෂණ වලය ද්යාෂණ ්රියාකාරිත්ලය ක්රමලත් කිරීම 

III. පනයැශැදිලි ප්රතිපනයත්ති තුළින් වශ ෂමම ආයක, ලලින් ජ,කාලට ැෂබ, ලාසි හුලාෂණලමින් ෂමම 

ෂයෝජ,ාල ජ,කාල ෂලක ප්රා,ය කරමින් පුද්ගලික වලය ද්යා අධ්යාපනය,ය වඳශා තිෂබ, 

බාධ්ා ඉලත් කිරීම.    

 


