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ජළතිපම වමළජ වාංලර්ධන යයත්නය 

ලළර්ෂිම ලළර්ත්ළල 2015 

 

 

ද්ෆක්ම 

භාජ ැඩ අධයාඳනේප පුණුණු කුයුතුර වා ඳර්ේපණර ේේශීඹ වා ජාතයන්තය ේර විිෂඨ  භධයඨාානඹ් 

ඵු ඳත්විභ. 

 

 

ොමොශලර 

ශ්රී රංකාේස භාජ ංර්ධනඹ ව භාජ භසබාධනඹ වා යලඹම භ භටමුම්ර අ අලය භාජ ැඩ පිළිඵ කුරතා 

පුර්ණ මිිරඨ ඵර අලයතා පුයාගැීමභ භාජ ැඩ පිළිඵ අලය දැනුභ වා තා්ණඹන් ේඹොදා ගිරමින් භාජඹු 

භසවිේලේෂී ේේඹ් ැඳයීභ. 
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වමළොෝචනය 

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ 1952 අේරේ්ග භ 29 න දින ආයම්බ වී ඇත. දැනු ේභභ ආඹතනඹ භාජ විඵර ගැන්වීම් 

වා භසබාධන අභාතයාංලඹ ඹුේත් රිඹාත්භක න 1978 අංක 16 හි 25A ගන්ති ඹුේත් උඳාධි පිරිනභනු රඵන ආඹතනඹ් 

ේර විලඨ විදයාර රතිඳාදන ේකොමින් බා භගින් නම් කයනු රැබ අධයඹන, පුණුණු වා ඳර්ේපණ ැඩුවන් යාජය 

භටමුමින් රිඹාත්භක කයනු රඵන ආඹතනඹ. .  භාජ ංර්ධනඹ උේදා භාජ ැඩ, භාජ භසබාධනඹ, භාජ ංර්ධනඹ 

ව භේනෝ විදයාත්භක උඳේේලනඹ ඹන ්ේේරඹන්ු අදාශ අධයාඳන, පුණුණු වා ඳර්ේපණ ැඩ යාිෂඹ් ේම් නවිු 

තුටුදාඹක ේර රිඹාත්භක ේමින් ඳති. ඉවත කාර්ඹඹන් ාර්ාක ේර ඉටු . ීකභ දවා රි රංකා භාජ ේේා විදයාරඹ, 

පුණුණු අංලඹ වා ඳර්ේපණ අංලඹ ේර දැනු අධයඹන අංල තුන් රිඹාත්භක ේමින් ඳතින අතය ඊු අභතය ඳාරන වා 

මුද්ග අංලඹ් ද රිඹාත්භක ේස. 
 

ඳවත වන් අධයඹන අංල භගින් රිඹාත්භක කයනු රඵන වතික ඳර, ඩිප්ේරෝභා,  උඨ ඩිප්ේරෝභා, උඳාධි වා ඳලඨචාත් 

උඳාධි ඳා භාරා යලඹ්ගරභ ජාතික අලයතාඹු ගැරේඳන ඳරිදි  අලයතා ත්ේේු  ාර්තා අනු ේඹෝජනා ේකොු ඉන් ඳභස 

විඹ ිරර්ේේල ඉතා උඨ භටමුභ. න් ෘත්තිකයින් වා අධයාඳනියින් වා අබයන්තය කාර්ඹ භ්ඩඩරඹ ක් කා ඇත. ඳවත 

දැ්ේන අයුරින් භාජ ේේා විදයාරඹ භගින් ඳත්න ැඩ ුවන් අතය ෘත්තීඹ භාජ ැඩ පිළිඵද ඩිප්ේරෝභා, උඨ 

ඩිප්ේරෝභා වා  ලාඨරේස අ උඳාධිඹ වා භාජ ැඩ පිළිඵද ලාඨරඳති උඳාධිඹ රධාන ේස. ීටු අභතය කාන්තා විඵර ගැන්වීභ 

පිළිඵද ඳා භාරා, ශභා රැකයණඹ පිළිඵද ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා, ේභභ අංලඹ භගින් ඳත්ා ේගන ඹනු රැේේ. 

 

පුණුණු අංලඹ භගින් ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා යාිෂඹ් ඳත්ාේගන ඹන අතය උඳේේලනඹ, ැඩිහිටි රැකයණඹ, භාජ රැකයණඹ 

ඹන ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරාන් ේම් අතය රධාන ේස. කේභන්භ උඳේේලනඹ පිළිඵද උඨ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා ආයම්බ වී ඇති 

අතය කඹ උඳාධි ඳා භාරා් ද්ා ංර්ධනඹ කයමින් ඳති. ීටු අභතය වතික ඳර ඳා භාරා වා ේකටි කාීනන පුණුණු 

ැඩුවන් දියින පුයා යාජය වා යාජය ේනොන ආඹතනඹන් හි ඉ්ගීනභ ඳරිදි ඳත්නු රඵන අතය ේභභගින් භාජ ංර්ධන 

්ේේරේප ිරයුතු ිරරධාීකන්ේ  ධාරිතාඹ ර්ධනඹ . ීකභ අයමුණ ේස. ේකොශම ේ්න්්රඨාානඹ කයගිරමින් ඹාඳනඹ, 

භන්නායභ, . ලිේනොච්චිඹ, අම්ඳාය, වුිරඹා, භඩකරපු, කුු ණෑගර, අනුයාධපුයඹ ව වම්ඵන්ේතොු ඹන දිඨත්රි්කඹන්හි 

ඉවත ඳා භාරා ඳත්ාේගන ඹනු රඵයි.  
 

ඳර්ේපණ වා රකාලන අංලඹ වියලන් රි රාංය ඹ භාජ රතිඳත්ති ේගොඩනැංවීභ උේදා විවිධ ඳර්ේපණ යාිෂඹ් දිඹත් ේකොු 

ඇත. කභ අංල වියලන් ඳර්ේපණ මු්ග කයගිරමින් කඨ ේකොු ඇති ඳර්ේපණ ාර්තා වා ග්රන්ා භාජ ංර්ධන වා භාජ 

භසබාධන ්ේේර ංර්ධනඹ දවා ේඵේවවින්භ ේඹොදා ගත වැක. 
 

ආඹතනඹු අනුඵේධිත රාේේශීඹ පුණුණු භධයඨාාන වතය් තරා, අම්ඳාය, යන්න වා . ලිේනොච්චි ඹන රේේලඹන්හි  ආයම්බ 

කය ඇත. ේකොශමු ේ්න්්ර ේමින් ඳතින ආඹතිරක ැඩුවන් ශ්රී රංකාේස විවිධ රේේලඹන්හි ේේන යලංවර, දමිශ, 

මුඨලිම් රජා ේත රැේගන ඹාභ ේභභ රාේේශීඹ භධයඨාාන ආයම්බ . ීකේම් අයමුණ ේස.ආඹතනඹ යාජය විලඨවිදයාරඹ් ඵු 

ඳත් . ීකභ වා 2014 ර්ේප ඉදිරිඳත් කයන රද කැබිනටම ංේේලඹු උඨ අධයාඳන අභාතයාංලඹ වා විලඨවිදයාර රතිඳාදන 

ේකොමින් බා භගින් කකඟතාඹ ඳර කය ඇති අතය අද න විු කහි ඉදිරි පිඹයඹ් ේර ආඹතනඹ රි ජඹර්ධනපුය 

විලඨවිදයාරඹු අනුඵේධ වීේම්  රිඹාලිඹ ආයම්බ කය ඇත. කේභන්භ ආඹතනඹු ඨර ය ේගොඩනැගිලි ංය ර්ණඹ් දූව 

රේේලේප ඉදි. ීකභ වා න යාඳෘති ේඹෝජනා  ජාතික ැරභසම් ේදඳාර්තේම්න්තු ේත ේඹොමු කය ඇති අතය ස වා න 

ප් යතිඳාදන රඵා ගැීමභ වා කැබිනටම භ්ඩඩර ංේේලඹ්ද ඉදිරිඳත් . ීකභු ිරඹමිත ඇත.ආඹතනඹ ජාතික ේභන්භ 

ජාතයන්තය ආඹතන වා ංවිධාන භඟ විවිධ ව අධයඹන ැඩුවන් ඳත්ාේගන ඹන අතය කභගින් ආඹතනේප අයමුණු වා 

කාර්ඹබායඹ  රජා අතයු ේගන ඹාේම් අඨාා තත් පුළු්ග වී ඇත.ර්තභානේප ආඹතනඹ භගින් භවඟු කාර්ඹබායඹන් රි 

රං. ක රජා ේත ඉටු කයමින් යලටින අතය 64 න යක ඉතිවාඹ තුර ආඹතනඹ භඟින් යලදු කයන ේභභ භාජ ත්කායඹ 

රලංීමඹ ඵ රකාල කයමි. 
 

යචළර්ය ිනඩ්ලි ජයසාංශ 

අධක් ජනරළ් 

ජළතිපම වමළජ වාංලර්ධන යයත්නය  
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ජළතිපම වමළජ වාංලර්ධන යයත්නය ශෆ ඳින්වීම 

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ භාජ විඵරගැන්වීම් වා භසබාධන අභාතයාංලඹ ඹුේත් රිඹාත්භක න 1978 

අංක 16 දයණ විලඨවිදයාර ඳනේත් 25 A ගන්තිඹ ඹුේත් උඳාධි පිරිනභනු රඵන ආඹතනඹ් ේර විලඨවිදයාර 

රතිඳාදන ේකොමින් බා භඟින් නම් කයනු රැබු අධයඹන, පුණුණු වා ඳර්ේපණ ැඩුවන් යාජය භටමුමින් 

රිඹාත්භක කයනු රඵන ආඹතනඹ. . අඳ ආඹතනේප රධාන විඹඹ ධායා නුේප භාජ ැඩ ඳලඨචාත් උඳාධි   භාජ 

ැඩ උඳාධි  උඨ ඩිප්ේරෝභා වා භාජ ැඩ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරාන්ඹ. ීටු අභතය භාජ භසබාධනඹ, භාජ 

ංර්ධනඹ වා භේනෝ විදයාත්භක උඳේේලන ැඩුවන් ද  අඳ යාප්ත රිඹාත්භක කයනු රැේේ.  

ේභභ ආඹතනේප ඉතිවාඹ 1952 ර්ේප අ ආයම්බ න අතය කඹ ශ්රී රංකා භාජ ේේා විදයාරඹ ලේඹන් නම් කයන 

ර අ. 1952  අ ඨේසච්ඡා ංවිධාන . හිඳඹක පුේයෝගාීටත්ේඹන් ේභභ ්ේේරේප ඳශමු ේේශීඹ අධයාඳන ආඹතනඹ ේර 

රංකා භාජ ැඩ ආඹතනඹ බිහිවිඹ. කභඟින් භාජ භසබාධන ්ේේරඹු අලය වු පුණුණු මිිරඨ ශ්රභඹ යුු ැඳයිිර. 

ආයම්බේප අ ආඹතනඹ වියලන් භාජ ැඩ ක් අවුු දු වතිකඳර ඳා භාරා් වා ේනත් ේකටිකාලින පුණුණු 

ඳා භාරා ඳත්ාේගන ඹන ර අ. ර් 1964  අ ේභභ ආඹතනඹ යජඹු ඳයාගනු රැබු අතය, කඹ රංකා භාජ ේේා 

විදයාරඹ ේර ඨාාපිත විඹ. කභඟින් දැඅවුු දු භාජ ැඩ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා වා ේනත් ේකටිකාීනන ෘත්තීඹ 

පුණුණු ඳා භාරා ඳත්ාේගන ඹන ර අ. ේභේර ආයම්බ වු ශ්රී රංකාේස භාජ ැඩ අධයාඳනඹ තදුයුත් ර්ධනඹ 

වීභත් භඟභ 1992 අංක 41 දයණ ඳාර්ලිේම්න්තු ඳනත භඟින් ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ පිහිටුන ර අ. කහි 

දැනු භාජ ැඩ අධයාඳනඹ, ඳර්ේපණ වා රකාලන, පුණුණු ඹන අංල පිහිටුා ඇත. ේභයින් ෘත්තිඹ භාජ ැඩ 

ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා, භාජ ැඩ උඳාධි ඳා භාරා ව භාජ ැඩ ලාඨරඳති උඳාධි ඳා භාරා රධාන තැන් ගීම. 

ර් 2005  අ ශ්රී රංකා රජාතාන්ත්රික භාජා අ ජනයජඹ භඟින් ේභභ ආඹතනඹ විලඨවිදයාර රතිඳාදන ේකොමින් 

බාේස අනුභැතිඹ ඹුේත් උඳාධි පිරිනභන ආඹතනඹ් ලේඹන් නම් කයන ර අ.  

 

යයත්නොේ වාංවිධළන ලුශය  

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනේප ේ්න්ද්රීඹ අංලඹ නුේප ඳාරක බායි. ආඹතනේප ඳරිඳාරනඹ, 

කශභනාකයණඹ වා ඳාරනඹ ම්ඵන්ධ න කුයුතු බාය කුයුතු කයනුේප ඳාරක බායි.  ඳාරක බා ඹුේත් 

රිඹාත්භක අධයඹන කුයුතු භ්ඩඩරඹ  AAB) අධයඹන කුයුතු වා රිඹාත්භක ම්ඵන්ධ න උඳේේලාත්භක 

භ්ඩඩරඹ ලේඹන් කුයුතු ේකේර්.  

ආඹතනේප ාභානය රිඹාකාීක කුයුතු රධාන ක. ේනකු ඵේධ වු අංල 4 . න් රිඹාත්භක කයනු රැේේ. සා නම්,  

1. භාජ ේේා විදයාරඹ  

2. පුණුණු අංලඹ  

3. භාජ ංර්ධන, රතිඳත්ති, ඳර්ේපණ වා රකාලන අංලඹ  

4. මුද්ග වා ඳරිඳාරන අංලඹ 

ේභහි මු්ගභ අංල තුන අධයඹන කුයුතු වා ම්ඵන්ධ ේස. ර්තභානේප භාජ ේේා විදයාරඹ රධාන අධයඹන 

ැඩුවන් තුන් ඳත්ාේගන ඹනු රැේේ. සා නම්, දෑ අවුු දු භාජ ැඩ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා, යලස අවුු දු 

භාජ ැඩ පිළිඵ උඳාධි ඳා භාරා ව දෑඅවුු දු භාජ ැඩ පිළිඵ ලාඨරඳති උඳාධිඹ.  

පුණුණු අංලඹ, උඳේේලන පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා භා 18 ක ැඩුවන වා අනුග්රවඹ ඳඹනු රඵන අබයන්තය 

වා ඵාහිය පුණුණු ැඩුවන් රිඹාත්භක කයනු රැේේ. අධයාඳන වා ඳරිචඹ , භාජ ංර්ධනඹ, භාජ භසබාධනඹ වා 

භාජ ැඩ ඹන ්ේේරඹන්ු අදාශ ඳර්ේපණ කුයුතු යලදු. ීකභ ව අනුඵේධ ඳර්ේපණර ිරයත වීභ ඳර්ේපණ 

අංලේප රිඹාලිඹ ේස.  

ආඹතනේප යලඹළුභ ඳරිඳාරන වා මුරය කුයුතුර රධාිරඹා ේර මුද්ග වා ඳරිඳාරන අංලඹ කුයුතු ේකේර්. අධය් 

ජනයා්ගයඹා ආඹතනේප රධාන විධාඹක ිරරධාරිඹා ේස.  
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1.3. අුමබද්ධ ලෘත්තීය වාංගම් යයත්න, අන්ත්ර්ජළතිපම ලෘත්තීය වාංගම් ශළ වම්බන්ධ වී ඇත්.  

 

අුමබද්ි ත් අන්ත්ර්ජළතිපම ලෘත්තීයොේදී වාංගම්  

1. අන්තර්ජාතික භාජ ැඩ විදයාර ංගභඹ  

2. අන්තර්ජාතික භාජ ංර්ධන ම්ේම්රනඹ  

3. අන්තර්ජාතික ිරදවඨ භාජ ැඩකු න්ේ  ංගභඹ  

4. ආයලඹා ඳැයලපි් භාජ ැඩ අධයාඳිරක ංගභඹ  

 

ඳළම වාළල 

02. ඳළම වාළල 

1992 අංක 41 දයණ ජාතික භාජ ංර්ධන  ආඹතන ඳනේත් 7  1) උඳ ගන්තිඹ රකාය 2015 ර්ේප ජාතික භාජ 

ංර්ධන ආඹතන ඳාරක බාේස ංයුතිඹ ේභේේඹ. 

 

1. කම්.ස.ඉේභ්ගඩා භසකුභාර් භවත්මිඹ   - ේ්ගකම්,භාජ ේේා අභාතයාංලඹ 

 බාඳති -ිරර ඵරේඹන් )    - 2015.01.19 ද්ා 

2. ඩී.ේ්.ආර්.සකනාඹක මිඹ              - ේ්ගකම්, භාජ ේේා,භසබාධන වා ඳශුම්ඳත්  

 බාඳති -ිරර ඵරේඹන් )     ංර්ධන අභාතයාංලඹ 

2015.01.21 ිිු 2015.08.16 ද්ා 

3. භහින්ද ේේනවියත්න භඹා   - ේ්ගකම්, භාජ විඵර ගැන්වීම් වා     භසබාධන  

 බාඳති -ිරර ඵරේඹන් )     අභාතයාංලඹ - 2015.09.10 යලු ේම් ද්ා 

4. ආචාර්ඹ රිඩ්ලි ජඹයලංව භවතා   - අධය් ජනයා්ග 2013.01.01 යලුේම් ද්ා 

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ 

5. භවාචාර්ඹ යි.යානාඹගම් භවත්මිඹ  - ාභාජික 2005.12.06 යලු ේම් ද්ා 

6. කඨ.වියසූරිඹ භවත්මිඹ     - ාභාජික 2011 අේරේ්ග යලු ේම් ද්ා 

7. කඨ.කන්.අත්තනාඹක භවත්මිඹ   - ාභාජික 2015 භාර්තු යලු 2015 ඔ්ේතෝඵර් 

ද්ා  

8. භවාචාර්ඹ ේ්.ස.පි.යලේධිේේන භවතා  - ාභාජික 2013 ේඳඵයාරි යලු 2015 අේගෝඨතු 

9. භවාචාර්ඹ කඨ.ඩේ.අභයයලංව භවතා   - ාභාජික 2013 ේඳඵයාරි යලු2015ද්ා 

10. ේජයඨ  භවාචාර්ඹ ඩි.කදිරියලංව භවතා  - ාභාජික 2013 ේඳඵයාරි යලු ේම් ද්ා 

11. භවාචාර්ඹ පී.කඨ.කම්.ගුණයත්න භවතා  - ාභාජික 2015.03.03 යලු ේම් ද්ා 

12. ඊ.ේ්.ගිරහිගභ භවතා    - ාභාජික 2015.03.03 යලු 2015 අේගෝඨතුද්ා 

13.  වදය නීනන් වත්ේතොටු භවතා   - ාභාජික 2015.03.03 යලු2015 අේගෝඨතු ද්ා 

14. ආචාර්ඹ දූ.කඨ.ජඹභසභන භවතා   - ාභාජික 2015.03.03 යලු2015 අේගෝඨතු ද්ා 

15. ආචාර්ඹ උදඹ කුභායයලංව භවතා   - ාභාජික 2015.03.03 යලු 2015 අේගෝඨතු ද්ා 

16. ස.ආර්.පී.දූ. උදඹ කුභාය භවතා   - ාභාජික 2015.03.03 යලු 2015 අේගෝඨතු ද්ා 

17. ේේ.කම්.කඨ.ඩී.යත්නාඹක මිඹ   - ාභාජික 2015 ේදැම්ඵර් යලු ේම් ද්ා 
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 03 අධයන මයුතු  ිරිබබ ම්ඩලය 

1992 අංක 41 දයණ ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතන ඳනේත් 10  1) උඳ ගන්තිඹ රකාය අංක 796 11 වා 

1993.12.09 දින යජේප  ගැටම ඳරේප ද්ා ඇති ිරඹභඹන්ු අනු ඳත් කයන රද අධයඹන කුයුතු භ්ඩඩරඹ 

ේභේේඹ.  

1. ඩී.ේ්.ආර්.සකනාඹක මිඹ - ේ්ගකම් භාජ ේේා,භසබාධන වා ඳශුම්ඳත්  

  ංර්ධන අභාතයාංලඹ  

 බාඳති -ිරර ඵරේඹන් )   2015.01.21 යලු 2015.08.16ද්ා) 

2. භහින්ද ේේනවියත්න භඹා - ේ්ගකම්, භාජ විඵර ගැන්වීම් වා භසබාධන  

 බාඳති -ිරර ඵරේඹන් )  අභාතයාංලඹ  2015.09.10 යලු  ේම් ද්ා) 

3. ආචාර්ඹ රිඩ්ලි ජඹයලංව භවතා - අධය් ජනයා්ග 2013.01.01 යලු ේම් ද්ා  

  ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ   

4. භවාචාර්ඹ යි.යානාඹගම් භවත්මිඹ - ාභාජික  

5. ඩේ.කම්.ධනඳාර භවතා - ේජයඨ  කර කාචාර්ඹ,භාජ විදයා අධයඹන  අංලඹ -  

 රි ජඹර්ධනපුය විලඨවිදයාරඹ 

6.  භවාචාර්ඹ දඹා කදිරියලංව භවතා - ේජයඨ  භවාචාර්ඹ කැශය ඹ විලඨවිදයාරඹ 

7.  භවාචාර්ඹ ටියුඩර් යල්ගා භවතා - ේජයඨ  භවාචාර්ඹ ේප්යාේදය ඹ විලඨවිදයාරඹ-2015 

8. භවාචාර්ඹ ේරේභකුභායද යල්ගා භඹා - භාජ විදයා අධයඹන අංලඹ ේකොශම විලඨවිදයාරඹ -  

  2015 අේගෝඨතු යලු 

9.  ආචාර්ඹ යවින්තියකුභායන් භවතා - ේජයඨ  කර කාචාර්ඹ ේකොශම විලඨවිදයාරඹ 

  2015 අේගෝඨතු ද්ා 

10.ආචාර්ඹ අබඹ  යත්නාඹකභවතා - අංල රධාන භාජ විදයා අධයඹන අංලඹ ේප්යාේදය ඹ 

  විලඨවිදයාරඹ- 2015 අේගෝඨතු යලු 

11. ආචාර්ඹ න්තා භසබයලංව මිඹ - ේජයඨ  කර කාචාර්ඹ - භාජ විදයා අධයඹන අංලඹ 

  කැරය ඹ විලඨවිදයාරඹ - 2015 අේගෝඨතු යලු 

12 ගභේ  කු ණායත්න භවතා - අතිේර්ක අධය් ජනයා්ග  අධයඹන) 

  ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ -2015 

13. ාමිිර අත්තනාඹක භවත්මිඹ - අධය්  භාජ ේේා විදයාරඹ) 

  ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ 

14. ේගෞරි ාභසේේන්මිඹ - අධය්  පුණුණු අංලඹ) 

  ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ 

15. ේ්.කම්.යි.කු ණායත්න භවතා -  අධය්  භාජ ංර්ධන රතිඳත්ති, ඳර්ේපණ  

  වා රකාලන අංලඹ) ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ 

16. යල.කච්.ඩි.ේවටමටිආයච්චි භවත්මිඹ - ේ්ගඛකාධිකාරි  ේ්ගකම් - අධයඹන කුයුතු භ්ඩඩරඹ)  

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 6 - 
 

අධයන අාං රධළීනන්  

 අධක් වමළජ ොව ලළ විද්ළය 

ළමීණි අත්ත්නළයම මශත්ිෂය- B.A. (Hon) (University of Colombo), PgDip. in Education & 
Counselling (University of Colombo), M.A. (University of Colombo), MSW (National Institute of 
Social Development) 

 Director - (Training Division) 

වී. ලළසුොද්ලන් මශත්ිෂය - B.A. (Hon) (University of Jaffna), PgD in Applied Sociology (University of 
Colombo), M.A. in Social Work (Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India), CTHE 
(University of Colombo) 

 Director - (Social Development Policy, Research and Publication Division) 

ොක්. එම්. ලයි. මරුණළරත්න මශත්ළ- B.A. (Hon) (University of Kelaniya), PgDip. in C.D. (University of 
Colombo), PgDip. in Counselling (University of Colombo), MSSc. (University of Kelaniya), M.A. 
in Social Work (University of Delhi, India) 

 

පීඨ ම්ඩල වළමළජිමයින් 

වමළජ ොව ලළ විද්ළය  

 මථිමළචළර්ය - I 

වී. ොජයරුබන් මශත්ළ - B.A. (Hon) (University of Peradeniya), M.A. Economics (University of 
Peradeniya), M.A. in Social Work (Tata Institute of Social Science, Mumbai, India) 

 මථිමළචළර්ය - I 

එච්. එම්.සී. ොේ. ොශ රත් මශත්ිෂය - B.A. (Hon) (University of Peradeniya), MSW (National Institute of 
Social Development) (On study leave) 

 මථිමළචළර්ය - I 

ජී. ඒ. එම්. එවහ. පී. විොේොව මර මශත්ිෂය  - B.A. (Hon) (University of Kelaniya), MSSc. (Research 
Based) (University of Kelaniya), MSW(National Institute of Social Development) 

 මථිමළචළර්ය- II 

ජුජ මම්ො  ොවෝමළනන්ද් ිමිෂ  - B.A. (Hon) Buddhist and Pali (University of Sri Lanka), MSW 
(University of Bangalore, India) 

 මථිමළචළර්ය - II 

ුත. එ්. එම්. අහමර් මශත්ළ - BSW (Hon) (National Institute of Social Development), PgDip. in 
Human Rights & Law (University of Colombo), PgDip. in Counseling (Madurai Kamaraj 
University, India), MSW (National Institute of Social Development) 
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 මථිමළචළර්ය - II 

එවහ. ශෆිනශරද්ොමෝද්රන් මශත්ළ - B.Sc. (Hon) (University of Jaffna), MSc.(University of Peradeniya), 
MSW (National Institute of Social Development), SEDA (UK) 

 මථිමළචළර්ය - II 

ඇන්ජලීන් අශ්යළ ොජයරළේ මශත්ිෂය - B.A. (Madurai Kamaraj University, India), PgDip. in 
Computer Application (Madurai Kamaraj University, India), PgDip. in Counseling (Madurai 
Kamaraj University, India), MSW (Madurai Kamaraj University, India) 

 මථිමළචළර්ය - II 

වී. බළමතී මශත්ිෂය - B.A. (University of Jaffna), MSW (University of Bharthiyar, India), 
PgDip. in Counselling and Guidance (University of Bharthiyar, India) 

 මථිමළචළර්ය - II 

ළිෂළ සලකුමළර් මශත්ිෂය  - B.A. (University of Jaffna), MSW (University of Madras, India) 

 මථිමළචළර්ය - II 

ලබ්. බී. එච්. ජයලර්ධන ොමනවිය  - BSW (Hon)(National Institute of Social Development), B.A. (Open 
University, Sri Lanka) 

 මථිමළචළර්ය - II 

එම්. ොක්. ජී. අයි. ුත. ගුණරත්න මශත්ිෂය - BSW (Hon)(National Institute of Social Development), MSc. 
University of Peradeniya) 

 මථිමළචළර්ය - II 

සී. එම්. මුණසාංශයරච්චි මශත්ිෂය - BSW (Hon)(National Institute of Social Development) 

 මථිමළචළර්ය - II 

එච්. එම්. එවහ. නිොරෝීන මශත්ිෂය - B.A. (University of Sri Jayawardenapura), PgDip. in Counselling 
(University of Colombo), MSW (National Institute of Social Development) 

 මථිමළචළර්ය - II 

එච්.එම්.ඩී.එවහ. ොශ රත් මශත්ිෂය - B.A.(University of Delhi, India), M.A. in Social Work (University of 
Delhi, India) 

 මථිමළචළර්ය - II 

එ්. යර්. අොබ්වික්රම ොමය  - B.A. (University of Kelaniya), M.A. in Social Work (University of 
Mangalore, India) 

. ඉාංග්රිසඋඳොද්ම 

ජි.ිර.ම්මද්ළරළ ිෂය - Degree in ELT ( University of Sri Jayawardanapura) 
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රධළන ඳිනඳළන නිධළිනන්     

 අධක් ජනරළ්  

යචළර්ය ිනඩිලි ජයසාංශ මශත්ළ – B.A. (University of Peradeniya),PgDip. in Counselling (University of 
Colombo),  
MSW (University of Mumbai, India), Ph.D. (University of Ruhuna) 

 අධක් පඳළන ශළ මුද්්  ලෆ.බ. 

එ්. ොක්. පුහඳමළන්තිප මශත්ිෂය- B.A. (University of Kelaniya), PgDip. in Educational and Career 
Counselling (University of Colombo), M.A. (University of Kelaniya), MSW (National Institute of 
Social Development) 

 ගණමළි මළරී(ලෆ.බ.  

එන්. ොක්. මනු ාංග මශත්ිෂය – MAAT, ICAL-1, CIMA-1 

 ෝඛමළි මළරී 

සී. එච්. ඩී. ොශටිටියරචිචි මශත්ිෂය – B.A. (Degree in ELT) (University of Sri Jayawardenapura), 
Masters in Counselling & Psychosocial Support (University of Colombo) 

 ඳිනඳළන නිධළිනනි 

එම්. ොක්. ඳලිශක්මළර මශත්ිෂය – B.Com (University of Colombo) 

 අාන්ත්ර විගණම 

ුත. ඩී.ඩී. උවහොශටිටි මශත්ිෂය – BB Mgt. (Mkt.) Sp., SAT, CBA, MCPM, PgDip.(ICASL) 

 වශමළර ෝඛමළි මළරී 

යර්.එම්.යර්. ද්මයන්තිප මශත්ිෂය – B.A. (University of Sri Jayawardanapura) 

 ඳිනගණම ලෆලවයශන් වම්ඳළද්ම  

ඩී. ොක්. ඉන්දිම විොේරත්න මශත්ළ – B.Sc. Special in IT (SLIIT) 

 ාළළ ඳිනලර්ත්ම පොද්මෂ මළධය  

එච්. ොක්.  සළතිපමළ රමීවළ ොමය – B.A. (Hon) (Geography ) (University of Colombo)  

 වශමළර පුවහත්මළයළි ඳතිප 

ඩි.එම්. ලවන්ත් කුමළර මශත්ළ– Dip. in Library & Information Science (Sri Lanka Library 
Association)  

 වශමළර පුවහත්මළයළි ඳතිප  

ොක්. එන්. වමන්තිප ොමනවිය– B.A. (Com) (University of Peradeniya), PgDip. in Mass 
Com.(University of Sri Jayawardenapura), Charted Librarian (SLLA), COLA (SLLA) 
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 ලෆලවයශන් වම්ඳළද්ම පමධවහාළනාළර  - ත්ළල  

ලයි. එම්. නිම්වළත් මශත්ළ – B.A. (University of Southeastern), BSW (NISD)  

 ලෆලවයශන් වශමළර පමධවහාළන ාළර  - අම්ඳළර 

       පී. එ්. මුණසාංශ මශත්ළ– B.A. (University of Kelaniya), Dip. in Social Work (NISD)  

 ලෆලවයශන් වම්ඳළද්ම  

එච්.සී.බී. සුමනඳළ මශත්ළ – Dip. in Automobile Engineering (Dimo Lanka Automobile Training 
School)  
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වමළජ ොව ලළ විද්ළය 

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනේප විලාරතභ වා ඳැයය තභ අංලඹ භාජ ේේා විදයාරඹ ේස. කභ අංලඹ ෘත්තීඹ 

භාජ ැඩ පිළිඵ උඳාධි රිඹාත්භක කයනු රඵන අධයඹන අංලඹයි. ර්තභාන ශ්රී රංකාේස ෘත්තීඹ භාජ ැඩ 

උඳාධිඹ පිරිනභනු රඵන කකභ යජේප ආඹතනඹ න භාජ ේේා විදයාරඹ විලඨවිදයාර රතිඳාදන ේකොමින් බා 

අනුභත උඳාධි පිරිනභනු රඵන උඨ අධයාඳන ආඹතනඹයි. දැනු භාජ ේේා විදයාරඹ භඟින් රධාන ැඩුවන් 

තුන් රිඹාත්භක ේස. කනම්, භාජ ැඩ ක් අවුු දු ඩිප්ේරෝභා, භාජ ැඩ උඨ ඩිප්ේරෝභා, භාජ ැඩ උඳාධිඹ, 

භාජ ැඩ ඳලඨචාත් උඳාධිඹ ේභභ ැඩුවන් රිඹාත්භක . රිේම් අයමුණු වා ඳයභාර්ා ඳවත ඳරිදි වන් කශ වැ. ඹ.  

 

 

 

 

 

 

අරමුණු ශළ ඳරමළර්ා  

ඳරමළර්ා 

1. භාජ ැඩ අධයාඳනඹ පිළිඵ න ැඩුවන් වදුන්ා  අභ  

2. දැනු රිඹාත්භක අධයඹන ැඩුවන් උඨ . ීකභ.  

3. භාජ ැඩ අධයාඳනඹ තුශ ේතොයතුු  තා්ණඹ වා ඉංරීයල බාා බාවිතා . ීකභ.  

4. ෘත්තීඹ පිළිගැීමභ අත්කයගැීමභ. 

5. ෘත්තීඹ භාජ ැඩකු න් බිහි . ීකභ.  

 

වමළජ ලෆල ිරිබබ ළවහත්රඳතිප උඳළි ය ශෆඳින්වීම  

භාජ ැඩ පිළිඵ ලාඨරඳති උඳාධි ඳා භාරාේස අයමුණු නුේප ෘත්තීභඹ භසදුභසකම් ව කශභනාකාීකත්ඹ 

ද්තාඹ් හිත මිිරඨ ඵරපුණුණු ශ්රභඹ භාජ භසබාධන ඳේධතිඹ වා ිරඳදවීභත් ස තුළින් භාජ ංර්ධනඹ 

දිරිගැන්වීභත්ඹ. ේභභ ැඩුවන ිරර්භාණඹ ේකොු ඇත්ේත් භාජ ැඩ පිළිඵ උඨ දැනුභත්, රාේඹෝගික පුණුණුවීම් 

ආදිඹ මුලික කයේගන වබාගින්නන් තුශ ආක්ගඳභඹ ේන් ඇති . ීකභ තුළින් ඔවුන් භාජ ංර්ධන ්ේේරේප  

ිරඹමුන් ේර රතිඳත්ති ැශභසම් . ීකේම්දි ඔවුන්ේ  ්රීඹ දාඹකත්ඹ රඵාගැීමභ වාඹ. ස අනු ඳා භාරාු 

ඇතුශත් වීේම් භසදුභසකම් ඳවත ඳරිදි දැ්විඹ වැ. ඹ.  

 

ඇු ෂත් වීොම් සුදුසුමම්  

 පිළිගත් විලඨවිදයාරඹ. න් ේවෝ උඨ අධයාඳන ආඹතනඹ. න් පිරිනභන රද රාභ ඳන්තිේප ේවෝ ේදන 

ඳන්තිේප උඳාධිඹ  

නෆතිපනම් 

 ාභානය ඳන්තිේප උඳාධිඹ භඟ ක් අවුු දු ඳලඨචාත් උඳාධි ඩිප්ේරෝභා ව 

 අභ ලේඹන් ය 3 ක භාජ භසබාධන ංවිධානඹක කුයුතු . ීකේම් ඳශපුු ේද  
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ඳළඨමළළොේ විය අන්ත්ර්ගත්ය  

ලාඨරඳති ඳා භාරාේස විඹ අන්තර්ගතඹ ැකදූේම් අ භාීයඹ විදයාන් ේභන්භ භාජ ැඩ විඹු අදාශ 

ක්රේභෝඳාඹන්ේගන් යු්ත විඹ ිරර්ේේලඹ් කා ඇත. ේභහිදි විේලේේඹන්භ නයාඹාත්භක දැනුභ ේභන්භ රාේඹෝගික 

දැනුභ රඵාගැීමභ වා ්ේේර පුණුණුවීම් ේදක්ද ඳර්ේපණාත්භක ිරඵන්ධනඹ් ද කඨ . ීකභත් යලභසන් වියලන් 

යලදුකශ යුතුඹ. ස අනු  භාජ ැඩ වා භාජ විදයා, භාජ ැඩ වා භේනෝ විදයා, භාජ ැඩ දර්ලනඹ ව 

මුලිකාංග, ශ්රී රංකා භාජඹ අේඵෝධ කයගැිරභ, ශ්රී රංකාේස භාජ භසබාධන ැඩුවන් ේගෝීනඹකයණය වා භාජ 

භසබාධනඹ, භාජ ැඩ ව භාන අයිතිායලකම්, භාජ ැඩ කශභනාකයණඹ, භාජ ැඩ රතිඳත්ති, භාජ ැඩ 

වා ඳර්ේපණ ක්රභේසද ඹන විඹන්ේගන් ේභන්භ මුලික ්ේේර පුණුණුවීම් රජා වා ක්ඩඩාඹම් භඟ ැඩ . ීකේම් 

්ේේර පුණුණුවීම් ව ඳර්ේපණාත්භක ිරඵන්ධනඹ යලදු. ීකේභන් රාේඹෝගික දැනුභ, කුරතා රඵාගැීමභු යලභසන්ු 

අඨාා ඳඹා ඇත.  

ේභභ ඳා භාරා Sri Lanka Qualification Fream work අනු කඨ කය ඇති අතය, ජාතයන්තය භටමුේම් රමිතිඹ. න් 

යු්ත රකුණු රඵාදිභ යලදුකයනු රඵයි. කඵැවින් අඳ ආඹතනේප භාජ ැඩ ලාඨරඳති උඳාධිඹ වදායනු රැබු ිෂය 

ිෂයාන්ු විේේශීඹ රැ. ඹා රඵාගැීමභු ඇති වැ. ඹා ඉවශ භටමුභක ඳතී.  
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වමළජ ලෆල ිරිබබ උඳළි ය 

 

 

ශෆඳින්වීම  

භාජ ැඩ පිළිඵ උඳාධිඹ ය 4 ක පුර්ණකාීනන ඳා භාරා. . කඹ භායලක 08 . න් භන්විත අතය, ඳංති 

කාභය ේේලන වා භගාීට ්ේේර පුණුණුවීම් තුන. න් යු්ත ේස. විේලේේඹන්භ භාජ ැඩ ලාඨර ේස අ උඳාධිඹ රි 

රංකාේස ඇති අේනකුත් විලඨවිදයාරලින් ඳත්නු රඵන උඳාධි ඳා භාරාරු ඩා භසවිේලේෂි න්ේන් 

නයාඹාත්භක දැනුභ ඳභණ් ේනො රාේඹෝගික පුණුණුවීම්ලින් ද යු්ත න ිරයි. කේේ න්ේන්  ඳංති කාභය 

ේේලන අතයතුය අභ  ිෂයයින්ේ  දැනුභ, ආක්ගඳ ේනඨ . ීකභ දවා ්ේේර ගත පුණුණුවීම්රු ිෂයයින් 

අනුයු්ත කයන අතය, ්ේේර අීක්කු න්ේ  ව පී  අීක්කු න්ේ  භගේඳන්වීභ, උඳේදඨ භත ්ේේර 

රිඹාකායකම් දිඹත් කයනු රඵයි.  

ේභභ ලාඨරේස අ  උඳාධි ඳා භාරාේස විඹ ිරර්ේේලඹ භාීයඹ විදයාන්ේ  විඹ   අන්තර්ගතඹන් ේභන්භ භාජ 

ැඩරු ඳභණ් භසවිේලේෂී වු ක්රේභෝඳාඹන්ලින් යු්ත න අතය, යලභසන්ු ස පිළිඵද පුළු්ග දැනුභ් රඵා ේදනු 

රඵයි. කේභන්භ ්ේේර පුණුණුවීම් භගින් රජා රිඹාකායකම් යලභසන් වියලන් කශ යුතු අතය, කභ රිඹාකායකම් අරරා 

ාර්තා කඨ . ීකභ අිරාර්ඹඹ ේස. ීටු අභතය යලභසන් වියලන් ඳර්ේපණඹ් යලදුකය කහි දවන් න 

ිරගභනඹන්ු අනු  රිඹාකායකම් ැශභසම් කය දිඹත් කශ යුතු අතය, ඳර්ේපණ ාර්තා් ද කභගින් කඨ 

කශ යුතුඹ.  

ේභභ උඳාධි ඳා භාරාේස භසවිේලේත්ඹ න්ේන් නයාඹාත්භක  දැනුභ රඵා ේදනු රඵන ඳැඹ ගණනු ඩා ැඩි 

ඳැඹ ගණන් ්ේේර පුණුණුවීම් දවා ේඹොදා ඇති ඵැවිිර.  ඳා භාරා දවා ඵදාගැීමේම් භසදුභසකම් ඳවත ඳරිදි 

දැ්විඹ වැ.  අතය, කභ භසදුභසකම්රත් අඹදුම්කු න් ආඹතනඹ වියලන් ඳත්නු රඵන ඇතුශත්වීේම් විබාගඹකු 

ේඳීම යලු කයින් භත්න යලභසන් ම්මුඛ ඳීක්ණඹ් ඉදිරිේප ේඳීම යලටිඹ යුතු අතය, කයින් ැඩිභ රකුණු 

රඵාගන්නා යලභසන් උඳාධි ඳා භාරාු ඇතුශත් කයගනු රඵයි.  

භාජ ැඩ ලාඨේරස අ උඳාධිඹ 2013 ර්ේප යලු යලංවර, ඉංරීයල, දමිශ ඹන බාා භාධයඹ තුේනන්භ ඳත්නු 

රඵන අතය, ඳශමු ව ේදන ය යලභසන්ු ඔවුන්ේ    භස බාාේන් ේවෝ ඉංරීයල බාාේන් අධයයන කුයුතු 

ආයම්බ කශ වැ. ඹ. ඳශමු වා ේදන ය  යලංවර වා ේදභශ බාාේන් වදායන යලභසන් ේදන ය අානේප අ 

ඉංරීයල බාා පිළිඵද දැනුභ ඳීක්ා . ීකේම් විබාගඹ් ව  ම්මුඛ ඳරි්ණ භ්ඩඩරඹ් ඉදිරිේප ේඳීම යලටිඹ යුතු 

අතය, කයින් භත්න යලභසන් ේතන ය යලු ඉංරීයල භාධයේඹන් උඳාධිඹ වැදෑීකභ දවා භසදුභසකම් රඵයි.  
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ඇු ෂත්වීොම්  සුදුසුමම්  

ඳශමු ය අධයඹන කුයුතු වා ම්ඵන්ධ අානේප භාජ ැඩ උඳාධි ඳා භාරා අන් . ීකභු අදවඨ කයනු 

ිෂයේඹකු පුයාලිඹ යුතු ඳවභසකම් නුේප,  

1. විලඨවිදයාර රතිඳාදන ේකොමින් බා භඟින් ිරර්ේේල කයන විලඨවිදයාර වා අඹදුම්. ීකභු අලය අභ 

භසදුභසකම්  

ව 

2. ඉංරීයල පිළිඵ භනා දැනුභ් අලය වීභ.  

 

භාජ ැඩ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා අන් කශ යලභසන් ේදන ේර් යලු භාජ ැඩ පිළිඵ උඳාධි 

ඳා භාරා වා ම්ඵන්ධ විඹ වැ.  අතය, ඔවුන් වියලන් පුයාලිඹ යුතු භසදුභසකම්  

1. භාජ ැඩ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරාේස කුරතා ාභාර්ාඹ්  

2. ඉංරීයල පිළිඵ භනා දැනුභ් අලය වීභ  
 

 

 

 

 

 

 

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනේප භාජ ේේා විදයාරේප උඳාධිඹ වැදෑු  ිෂය ිෂයාන්ු ඳවත වන් ආකායේප 

රැ. ඹා අඨාා වා හිමිකම් රැේඵන ඵ වන් කශ වැ. ඹ.  

උඳළි ධළරීන් නිුතක්ත් රැකියළ අලවහාළලන්  
 
රළජ අාංොේ රැකියළ -  භාජ ැඩ උඳේේලක - වදය පී ඹ, ේකොශම විලඨවිදයාරඹ  
   - ේර්ගු ිරරධාරින්  
   - ංර්ධන වකාය  
   - ඳරිා ිරරධාීකන්  

- ශභා හිමිකම් රර්ධන ිරරධාීකන්  
   - උඳේේලක 
   - ශ්රී රංකා ගුු  අධයාඳන ේේඹ  
   - භේනෝ විදයාත්භක භාජ ැඩ උඳේේලක  
 
යාජය ේනොන අංලඹ  - ජාතික වා ජාතයන්තය ලේඹන් භාජ ැඩ ෘත්තීකඹන් වු විලාර ඉ්ගම භ් 
ඳතී. ස  

අනු ඳවත වන් රැ. ඹා අඨාාන් අඳ ආඹතනේඹන් උඳාධි රැබු  
උඳාධිධාීකන්ු රැබී ඇත. කඹ ඳවත ඳරිදි ේස.  

   - යාඳෘති කශභනාකු    ිරරධාීකන්  
   - ැඩුවන් ිරරධාීකන් 
   - උඳේේලක  
 
ේඳෞේගලික අංලඹ - භාජ ගය ම් ම්ඵන්ීකකායක  
   - උඳේේලක  
   - භාන ම්ඳත් කශභනාකු   ිරරධාීකන්  
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ීටු අභතය විේේශීඹ ිෂයත්ඹන් රඵා ේගන යලභසන් NORAD, AUS/AID,Common wealth, Indian Government 

scholarship ැිර ආඹතනලින් උඨ අධයාඳනඹ වැදෑීකභ වා විේේල ගත වී ඇත. ේභභ යලභසන්ු විේේශීඹ ලේඹන් 

ැඩි ඉ්ගම භ් තිේඵන අතය, ඔවුන්ු ඉවශ භටමුේම් රැ. ඹා අඨාාන් රැබී ඇත.  

 

භාජ ේේා විදයාරඹ භඟින් ේභේත් වතිකඳත් රඵා පිුවු යලභසන්ේ  ංඛයා  ඳවත ගුේන් දැ්විඹ වැ. ඹ.  

ප2015 ලර්ොේදී යයත්නය විසන් ඳලත්ලුම ෆබු ඳර්ොේණොේ ොත් රු රු අුමල ඳශත් වශන් ද්ත්ත් ඉදිිනඳත් මර 

තිපොබ්.  

 

2015 ලර්ය ද්ක්ලළ යයත්නොයන් උඳළි  ෆබු ශි වාංඛළල; 

2005/ 2007   -    18 

2006/2010  -   52 

2007/20011   -   28 

2008/2012   -  35  

2009/2013          -  37 

2010/2014   -38 

2011/2015  - 38  

Total        =   246  

 

 

රැ. ඹා ිරයු්ති යලභසන්ේ  ංඛයා  -  198   (80.48%) 

 යාජය අංලඹ   - 79     (39.89%)  

 යාජය ේනොන ආඹතන  -   72     (36.36%) 

 විේේශීඹ    -  21     (10.60%) 

 ේඳෞේගලික අංලඹ  -   16     (8.08%) 

 උඳේේලකත්ඹ  -   06     (3.03%) 

 ීමතිි    -    04     (2.02%) 

 

රැ. ඹා ේනොභැති    -  22 (8.94%) 

ිරේේ රැදි යලටින  housewives)  -  26  (10.56%) 
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යයත්නය විසන් ද්ක්ත්ම සසුන්ය බළ ොද්ුම බන ශිත්ලයන් ඳශත් ඳිනදි ොේ. 

ොව යිවළ ශිත්ල ාළරය මිනන් ිරිනනමුම බන ත්ළග 

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ භගින් ඳත්නු රඵන භාජ ැඩ පිළිඵ දෑවුු දු ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරාේස අන් 

ඳරි් ණේඹන් ඉවරභ රතිපර රඵන ිෂයඹාු තයාගඹ් පිරිනැමිභ පිය  ේකොශම 05, වැසේරෝ ඳාය,අංක 174 හි 

ඩේ.කච්.ඩේ.ේොයිා භවතා වියලන් ඉවත බායඹ පිහිටුා ඇත. ස වා භවාබායකාය තැන භඟ විධිභත් ඳරිදි ගිවිභසභ් 

අත්න් කය ඇත. 

ලෆනිොය් එවහ.වන්ලර්වහ ශිත්ල අරමුද් 

ඩැිරේඹ්ග කඨ.ෑන්ඩර්ඨ ිෂයත් අයමුදර භවේවිපික භාජ ංර්ධන වා න අන්තර් විලඨවිදයාර 

ම්ේම්රනේඹහි ිරර්භාතෘ වා රාභ  ගු  බාඳති යලටිමින් වදියලේප අබාරාප්ත වු භවාචාර්ඹ ඩැිරඹ්ග.කඨ.ෑන්ඩර්ඨ 

භවතා යලහිවිභ ඨ ෑන්ඩර්ඨ භැතිිරඹ වියලන් කයන රද බ්රිතානය ඳවුම් 500 - ක ඳරිතයාගඹ. න් ේභභ ිෂයත් අයමුදර 

ආයම්බ කය ඇත. 

රාංජනි ජයත් අරමුද් 

ේර් විනඹ ගු ක වා කාර්ඹශය ිෂයඹාු  යලංවර ේදභශ භාධය) ේභභ ිෂයත්ඹ පිරිනභනු ඇත. 

ිනඩ්ලි ජයසාංශ - ඉමන්දි රුනළලි අරමුද් 

උඳේේලනඹ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරාේස   යලංවර ේදභශ භාධය) ැඩිභ රකුණු රඵා ගත් ිෂයයින් ේදේදේනකුු 

ිෂයත් රදානඹ කයනු රැේේ. 

වි ොද් ශිත්ල ශළ පුහුණු විම් වශළ වශාළින වු නිධළිනන් 

01. ක්ග.ේ්.පුඨඳකාන්ති මිඹ   - චීනේප ඳැැත්වු අධයඹන ම්භන්රණඹ   

      “Development and Management of Service outsourcing ” 

       2015.05.12 යලු  2015.05.25 ද්ා 

 

02. කඨ.වැරිවයතේභෝදයන් භඹා            -  චීනේප ඳැැත්වු අධයඹන ම්භන්රණඹ 

        Collaborative Research Project – NISD – Tokai 

        2014.07.24 යලු 2014.07.27 ද්ා 

 

03.පජය ඕභ්ගේප් ේෝභානන්ද හිමි  - චීනඹ  

Chinas Experience in the Development of Economic Special Zone 

for Eurasian 

  2015.07.14 යලු 2015.08.03 ද්ා  

 

04. කම්.ටී.ආර්.කඨ. අත්තනාඹක මිඹ -   ඉන්දිඹා 

Dignity and worth of people in a Globalized Economy – 

Role of State, Social Sector, cooperates and social workers 

in building inclusive Societies   

        2015.08.27 යලු 2015.08.29 
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05. ආචාර්ඹ රිඩ්ලි ජඹයලංව භවතා    - ඇමිනමළල - Catholic University of America  

   “Conference  on Aging & Society” 

    2015.11.05යලු 2015.11.06 

05.පුවහත්මළය 

1. පුඨතකාරඹ වා 2015 ර්ේපදි ේඳොත් 586් මිර අ ේගන ඇති අතය කභ ේඳොත් ඳා ක ඳරිවයණඹ වා 

ේඹොදා ඇත. 

2.  2015 ර්ේප ඵා ගත් නක යලභසන් වා පුඨතකාරඹ බාවිතා . රිභ පිළිඵ ැඩුවන යලදු 

කයන රදි.  

3.  ආඹතනේප රාේේශීඹ භධයඨාාන වා කුඩා පුඨතකාරඹ ඇති කයන රදි. 

4. පුඨතකාර 2014 ර්ේපදි අඳ ආඹතනේප ගුු ු න් වා යලභසන් 1300් භඟ  ඵාහිය ේේලකඹන්,     

ඳර්ේපණඹ වා ේනත් යලභසන් විලඨවිදයාර යලභසන් ඹනාදි ඳා කඹන් 800් ඳභණ පුඨතකාරඹ 

ඳරිවයණඹ කය ඇත. 
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පුහුණු අාංය 

 

 

 

ශ්රී රංකා රජාතාන්ත්රික භාජා අ ජනයජේප ඳාර්ලිේම්න්තු වියලන් ම්භත කයන රද 1992 අංක 41 දයන 

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතන ඳනතු අනු පුණුණු අංලඹ ේත ඳැීක ඇති ගය ම් නුේප, 

- භාජ භසබාධන ක්රභ ව භාජ ංර්ධන ැඩුවන් පිළිඵ අධයඹන කුයුතු ඳැැත්වීභ ව 

සා රර්ධනඹ . ීකභ  

- භාජ ැඩර අ තා්ණඹ උඳේඹෝගී කයගැීමභ ඇතුළු භාජ ැඩ ව භාජ ංර්ධන අධයාඳන 

ක්රභේඹහි ිරර්භාණාත්භක ඳරිචඹ් ආයම්බ . ීකභ ව රර්ධනඹ . ීකභ  

- ස භාන අයමුණු ඇති ේනත් ආඹතන භග වේඹෝගේඹන් කුයුතු . ීකභ  

- භාජ භසබාධනේඹහි ිරයත ිරරධයඹන් වා ේනත් කාර්ඹ භ්ඩඩරඹ දවා පුණුණුවීේම් ඳා භාරා 

ව ිෂ්ණ ැඩ ුවන් ඳත්ාේගන ඹාභ.  

 

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනේප පුණුණු අංලඹ 2004 ර්ේප  අ ඨාාඳනඹ ව අතය කඹ කහි ක් ඳ රධාන 

අංලඹ් ේර .  රඹාත්භක ේස.  කඹ පුණුණු අංල ඳ රධාීම ඹුේත් .  රඹාත්භක න අතය ර්තභානේප ඳශමු 

ේශ්රේය ේප පුණුණු . ීකේම් ිරරධාීකන් වතය ේදේනකු වාේදන ේශ්රේය ේප පුණුණු . ීකේම් ිරරධාීකන් වත් 

ේදේනකුඅංලඹ තුශ ේේඹ කයති. 
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මූලිකභ පුණුණු අංලඹ ේේාරාභීන් කාර්ඹභ්ඩඩර ිරරධාීකන් පුණුණු . ීකේම්කුයුතු ඳත්ාේගන ඹනු 

රඵයි. කහි අ භාජ ේේාඅභාතයාංලඹ වියලන් කනු රඵන විවිධ ආඹතන වා ංර්ධන ේක්ෂේත රඹන්හිිරයු්ත 

ිරරධාීකන් ේභන්භ ේනත් ආඹතනර ඉ්ගීනභ අනු පුණුණු ේත්භාන් රැ් ඹුේත්  පුණුණු ඳා භාරා 

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ තුශ වා ඳ රාේේශීඹ ලේඹන් ඳත්ාේගන ඹනු රඵයි.  

 පුහුණු අාංොේ අරමුණු: 

 

 විවිධ ේක්ෂේත ර වා අදාර අංලර පුණුණු අලයතා වුනනාගැීමභ. 

 යේටම පුණුණු අලයතා වා භාන ම්ඳත් පුණුණු . ීකභ. 

 අලයතා ත්ේේු  වයවා පුණුණු රඵාදිඹ යුතු අංල වුනනාගැීමභ. 

 ේේාරාභිඹාේ  අලයතා ඳරිදි පුණුණු ැඩුවන් ැරභසම්. ීකභ වා .  රඹාත්භක . ීකභ. 

 පුණුණු ැඩුවන්හි  විඹභාරා ංර්ධනඹ . ීකභ ව විඹභාරා ඹාත්කාීනන . ීකභ. 

 

අු රුලෘත්තීයඳළඨමළළ 

ඳ රජා මූර ංවිධාන වා යාජය ේනොන ංවිධාන වා ධාරිතා ර්ධන පුණුණු ැඩුවන් 
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පුහුණු අාංොේ ොව ලම වාංඛළල: 

අධයන මළර්ය ම්ඩලය  

 

01. ගභේ  කු ණායත්න භවතා - අධය්  පුණුණු) 2013.08.01 යලු 2015.03.31 ද්ා 

02.  වී. ාභසේේන් මිඹ - අධය්  පුණුණු) 2015.05.05 යලු ේම් ද්ා 

03. කම්.කඨ.කම්.අඨමිඹාඨ භවතා - පුණුණු ිරරධාරි II 2005.07.01 යලු 2011.06.30 ද්ා 

   පුණුණු ිරරධාරි I2011.07.01 යලු ේම් ද්ා 

04. ක්ග.ේ්.පුඨඳකාන්ති  මිඹ - පුණුණු ිරරධාරි II 2005.07.01 යලු 2011.06.30  ද්ා  

   පුණුණු ිරරධාරි  I  2011.07.01  

05. දිප්ති ිරේයෝෂිකා මිඹ - පුණුණු ිරරධාරි II 2007.03.01යලු 2013.02.28   ද්ා 

   පුණුණු ිරරධාරි I  2013.03.01 යලු 

06. කුමුදිිර ැදියලංව මිඹ - පුණුණු ිරරධාරි II 2012.05.01 යලු 

06. බි.ේ්.කඨ.කු ණායත්න භවතා - පුණුණු ිරරධාරි II 2013.08.01 යලු 

07. පි.යල.ේවටමටිආයච්චි භවතා - පුණුණු ිරරධාරි II 2013.08.01 යලු 

08. ස.කම්.ේ්.ක්ග.අධිකාරි මිඹ - පුණුණු ිරරධාරි II 2013.08.01 යලු 

09. ස.කච්.උඵඹදු්ගරා භවතා - පුණුණු ිරරධාරි II 2013.08.01 යලු 

10. ේේ.කච්.අයි.රාේ භවතා  - පුණුණු ිරරධාරි II 2013.08.01 යලු 

11. ටි.තර්න් භවතා - පුණුණු ිරරධාරි II 2013.08.01 යලු 
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අුමරළධපුර පත්ළල  

 

තරා පුණුණු ඳර්ේපණ වා ්ේේර ඉේගනුම් භධයඨාානඹ 

ශෆඳින්වීම  

 

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ උතුු  භැද ඳශාත ේ්න්්ර කයගිරමින් අනුයාධපුය දිඨත්රි්කේප තරා රාේේශීඹ 

ේ්ගකම් ේකොටම ාලේප පුණුණු, ඳර්ේපණ වා ්ේේර ඉේගනුම් භධයඨාානඹ් ේර තරා භධයඨාානඹ ආයම්බ 

කයන ර අ.  

 

1999 ේඳඵයාරි භ 26 ේිර දින අනුයාධපුය දිඨත් රි් ඳාර්ලිේම්න්තු භන්ත්රී වා භාජ ේේා අභාතය ගු  ඵර්ටි 

ේරේභරා්ග දිානාඹක භැතිතුභාේ  ේඹෝජනා් අනු ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ වා න ේභභ ේගොඩනැගිලි 

ංය ර්ණේප මු්ගගර තැබීේම් කුයුතු ශ්රී රංකා රජාතාන්ත්රික භාජා අ ජනයජේප ඳාර්ලිේම්න්තුේස ගු  කාානාඹක 

ආචාර්ඹ ේ්.බී. යත්නාඹක භැතිතුභාේ  වබාගීත්ේඹන් ශ්රී රංකා රජාතාන්ත්රික භාජා අ ජනයජේප ජනාධිඳතිීම 

අතිගු  චන්ද්රිකා ඵ්ඩඩායනාඹක කුභායතුංග භැතිය ඹ වියලන් ර් 1999 ් ව ේඳඵයාරි භ 26 ේිර දිනු ේඹදුන භසබ 

ේභොේවොතින් මු්ගගර තඵා 2002 භාර්තු භ 31 න දින භාජ භසබාධන අභාතය ගු  යවීන්්ර භයවිය භැතිතුභා අතින් 

ේභභ භධයඨාානඹක විෘත කයන ර අ.   

 

1999.11.10 දින අ්කය 32 ඳර්චඨ 2.8 ක රාේේශීඹ ේ්ගකම් කාර්ඹාරඹ තු ඉඩේභන්  අර්ඝ කාීනන ඵරඳරඹ් භඟින් 

ඳයා ගත්තද ඳභසකාීනන කඹ අ්කය 10 ද්ා අඩුවිඹ.   

 

ඳශසුමම් 
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ොද්න ළළ  

අනු අංකඹ  ආන ගණන  දිනක ගාඨතු -  යාජය 

අංලඹ  

දිනක ගාඨතු - 

ේඳෞේගලික අංලඹ  

LH – 1 50 4,000.00 6,000.00 

LH - 2 100 5,000.00 7,000.00 

 

 

ොන්ලළසමළගළර ගළවහු   

අුම අාංමය විවහත්රය එක් අොයකු වද්ශළ 

ොන්ලළසම ගළවහු  

- රළජ අාංය 

එක් අොයකු වද්ශළ 

ොන්ලළසම ගළවහු  

- ොඳෞද්ගලිම 

අාංය 

මළමර ගණන ොන්ලළසම විය 

ශෆකි වාංඛළල 

DM – 1 තටමටු ඇන් 2 

හිත 

100.00 300.00 1 32 

DM – 2 තටමටු ඇන් 2 

හිත 

100.00 300.00 1 18 

 

 

මළමර ගළවහු  

අුම අාංමය විවහත්රය මළමර ගළවහු   - 

රළජ අාංය 

මළමර ගළවහු   - 

ොඳෞද්ගලිම 

අාංය 

මළමර ගණන ොන්ලළසම විය 

ශෆකි වාංඛළල 

RM – 1 VIP – A/C 600.00 1200.00 1 2 

RM – 2 ඇන් 2 හිත 200.00 600.00 4 8 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 23 - 
 

ජයග්රශණ 
 

2015 ර්ේප අ තරා භධයඨාානේප නවීකයණ කුයුතු යලදුකයන ර අ.  
 

 මොනෝවිද්ළත්මම උඳොද්න ඩි ොෝමළ ඳළඨමළළල යරම්ා කිරීම  

2015.05.28 දින භේනෝ විදයාත්භක උඳේේලන ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා ආයම්බ . ීකභු වැ. විඹ.  ේම් දවා යලභසන් 42 ් 

ඳභණ වබාගී ව අතය ේභභ ඳා භාරා ආයම්බ . ීකභු ේවේතු වේප පුේගර, ඳවු්ග වා ක්ඩඩාඹම් ර කදිේනදා 

ීයවිතේප අ ඇති න්නා ව විවිධ භානයලක ගැුම  වා අාභානයතා අභ කයීනභ දවා දැනුභ, කුරතා වා ආක්ගඳ ලින් 

ඳරිපර්ණ ෘත්තිකඹන් පිරි් බිහි . ීකභුයි.  ේභභ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරාේස කාර දූභා භා 21 . .   ඳංති කාභය 

ේේලන වා භා 03 ක  ඳැඹ 135) ්ේේර පුණුණු් හිත)  

 

 ලෘද්ධොේද්ය ශළ ලෆඩිිමටි රැමලරණය ිරිබබ ඩි ොෝමළ ඳළඨමළළල  

උතුු භැද ඳශාත් භාජ ේේා අභාතයාංලඹ භඟින් කයන රද ඉ්ගීනභකු අනු 2015.09.18 න දින යලටි භාජ ේේා 

ිරරධාීකන්, ංර්ධන වකාය ිරරධාීකන් ඇතුළු ේදේනකුේ  වබාගීත්ේඹන් ේභභ ඳා භාරා ඳත්ාේගන ඹනු 

රඵයි.  ේභහි කාරදූභා නුේප භා   18 . .   ඳංති කාභය ේේලන වා ඳැඹ 135 ක ්ේේර පුණුණු් හිත)  

 

ොමටිමළලීන පුහුණු ඳළඨමළළ  

 

   රජළ වාංලර්ධන ලළඳෘතිප මෂමනළමරණය ිරිබබ ොමටිමළලීන පුහුණු ඳළඨමළළල  

යාජය ිරරධාීකන් 45 ේදේනකු ඉර්ක ේකොු ේගන තරා   තඹුත්ේත්ගභ රාේේශීඹ ේ්ගකම් කාර්ඹාරඹ වා ේෞඛය 

වදය ිරරධාීකන් වා ේභභ ේදදින පුණුණු ඳා භාරා 2015 ැප්තැම්ඵර් භ 03 වා 04 ඹන ේදදින ඳත්න ර අ.  

 

 උඳොද්න කුවත්ළ වාංලර්ධනය ිරිබබද් ොමටිමළලීන පුහුණු ඳළඨමළළල 

කැ. යා කශාඳ අධයාඳන කාර්ඹාරේප ගුු බතුන් 40 ේදේනකු වා 2015 ේනොැම්ඵර් භ 26 වා 27 ඹන ේදදින 

ේභභ ඳා භාරා ඳත්න ර අ.  

අනළගත් වෆසුම් 

01. 2016 2018 ශභා ය්ණඹ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා ආයම්බ කයන රද අතය කඹ ාර්ාක ිරභ . ීකභ 

02. 2016 2018 වා උඳේේලන ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා ආයම්බ . ීකභ  

03. යලවි්ග ආය්ක ඵරකාේප ිරරධාීකන් දවා ේකටිකාීනන පුණුණු ඳා භාරා් ආයම්බ . ීකභ  

04. භෘේධි ිරරධාීකන් දවා ේකටිකාීනන පුණුණු ඳා භාරා් ආයම්බ . ීකභ  

05. මුළු ඉඩභ ුා කම්බි ැු් ැකදූභ  

06. උඳේේලන භධයඨාානඹ් ආයම්බ . ීකභ  

07. ඳා භාරා රු අලය ඳරිදි පුඨතකාර ඳවභසකම් දියුණු . ීකභ  
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ශම්බන්ොත් ය පරන්න  

 

ශම්බන්ොත් ය රන්න පුහුණු ඳර්ොේණ ශළ ක්ො ත්ර ඉොගුමම් මධවහාළනය 

ශෆඳින්වීම 

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ දකුණු ඳශාත් ේ්න්්ර කයගිරමින් වම්ඵන්ේතොු දිඨර්කේප තංග්ගර රාේේශීඹ 

ේ්ගකම් ේකොටම ාලේප පුණුණු, ඳර්ේපණ වා ්ේේර ඉේගනුම් භධයඨාානඹ් ේර යන්න භධයඨාානඹ ආයම්බ 

කයන ර අ.   

2014 ේනොැම්ඵර් 05 න දින භාජ ේේා වා භසබාධන අභාතයාංලේප අභාතයාංල ේ්ගකම් ඉේභ්ගඩා භසකුභාර් 

භවත්මිඹේ  ව ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනේප අධ් ඹ් ජනයා්ග ආචාර්ඹ රිඩ්ලි ජඹයලංව භවතාේ  ේගෞයීමඹ 

ආයාධනඹ ඳරිදි භාජ ේේා වා භසබාධන අභාතය ගු  ීලලි. ඨ ේඳේර්යා භවතාේ  භසයතින් විෘත කයන ර අ.   

 

ේභභ භධයඨාානඹ ආයම්බ . ීකේම් රධාන අයමුණ වේප භාජ ැඩ අධයාඳනේප පුණුණු කුයුතු ර වා ඳර්ේපණ ර 

ේේශීඹ වා ජාත් ඹන්තය ේර විිෂඨ  භධයඨාානඹ් ඵු ඳත්වීභ වා ශ්රී රංකාේස  භාජ ංර්ධන වා භාජ 

භසබාධනඹ වා යලඹම භ භටමුම් ර අ අලය භාජ ැඩ පිළිඵද කුරතා පර්ණ මිිරඨ ඵර අලයතා පුයාගැීමභ 

භාජ ැඩ පිළිඵ අලය දැනුභ වා තා්ණඹන් ේඹොදා ගිරමින් භාජඹු භසවිේලේෂී ේේඹ් ැඳයීභ තුළින් දකුණු 

ඳශාත තුශ භාජ ංර්ධන කාර්ඹේප අ රධාන භධයඨාානඹ් ඵු ඳත්. ීකභ අඳ භධයඨාානේප ේභේවයයි. 
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1. මළන්ත්ළ වවිබමරණය ිරිබබ ඩි ොෝමළ ඳළඨමළළල ඳෆලෆත්වීම  

ේභභ ඳා භාරා ආයම්බ . ීකේම් මූලික අයමුණ වේප යේටම ංර්ධනඹ වා කාන්තා නාඹකත්ඹ උඳේඹෝගී 

කයගැීමභ වා අලය දැනුභ ආක්ගඳ වා කුරතා රඵා අභයි.  ේභභ ඳා භාරා වා යලභසන් 28 ේදේනකු වබාගී ව 

අතය ේභභ ඳා භාරා 2014 ේනොැම්ඵර් 05 න දින යලු 2016 ේනොැම්ඵර් 11 න දින ද්ා ඳත්න රදි.  

්රභා කශභනාකයණඹ වා මූලික භේනෝවිදයා උඳේේලනඹ පිළිඵ ේකටිකාීනන පුණුණු ැඩුවන් 2015 භාර්තු 19 

වා 20 ේදදින යන්න භධයඨාානේප අ ඳත්න රදි.  ස වා යාජය ිරරධාීකන් වා ිරරධාරිිරඹන් 45 ේදේනකු වබාගී 

විඹ.   රැ. ඹා කුයුතු ර අ තභ ආඹතනේප වා ඵාහිය ඳරියඹන් තුශ භානයලක ලේඹන් ඇතින ආතතීන් වා ගැුම  

තත්ත්ඹන් භගවයා ේගන ඩා පරදායී කාර්ඹ්භ ේේා් ැඳයීභු අලය ල්තිඹ ඇති. ීකභ ේභහි අයමුණයි.   

 

2.  2015 ේනොැම්ඵර් 12 වා 13 දිනඹන්හි අ යන්න භධයඨාානඹ මූලික ේකොු ගිරමින් අඟුණේකොශ ඳැරැඨ 

රාේේශීඹ ේ්ගකම් කාර්ඹාරේප ංර්ධන ිරරධාීක භවත්භ භවත්ීටන් වා යාඳෘති කශභනාකයණඹ පිළිඵ 

ේකටිකාීනන පුණුණු ැඩුවන් ඳත්න ර අ.  ේම් වා ිරරධාීකන් වා ිරරධාරිිරඹන් 40 ේදේනකු වබාගී විඹ.  

 

3. 2015.11.28 දින ැඩිහිටි භවේ්ගකම් කාර්ඹාරඹ ඹුේත් ේේඹ කයනු රඵන ැඩිහිටි හිමිකම් රර්ධන 

ිරරධාීකන් වා ෘේධ විදයා වා ැඩිහිටි රැකයණඹ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා ආයම්බ කයන ර අ.  ේම් වා 

දකුණු ඳශාත්, ඌ ව ඵයගමු ඳශාත් තුශ ේේඹ කයන ිරරධාීකන් 37 ේදේනකු ඳා භාරා වැදෑීකභු ඇතුශත් වි 

ඇත.  ේභභ ඳා භාරා ආයම්බ . ීකේම් මූලික අයමුණ වේප ංර්ධනඹ ේමින් ඳතින යු් ේර අඳ යු තුශ 

ැඩිහිටි භසබාධනඹ වා ස වා ඵැදුණු ගැුම  ර අ කාර්ඹ්භ භැදිවත්වීභ් තුළින් කභ ගැුම  විා ඔවුන්ේ  

දාඹකත්ඹ යේටම ංර්ධනඹ උේදා ේඹොදාගැීමභ අයමුණු ේකොුේගනඹ.   

 

 

4. 2015.12.10 වා 11 ේදදින තංග්ගර රාේේශීඹ ේ්ගකම් කාර්ඹාරේප ංර්ධන ිරරධාීකන් උේදා යාඳෘති 

කශභනාකයණඹ පිළිඵ ේදදින ේකටිකාීනන පුණුණු ැඩුවන් ඳත්න ර අ.  ේම් දවා ිරරධාීකන් වා 

ිරරධාරිිරඹන් 40 ේදේනකු වබාගී විඹ.  ේභහි අයමුණ වේප ග්රාීටඹ භටමුමින් දිඹත් කයනු රඵන ංර්ධන යාඳෘති 

පරදායී ේර ේඹොදා ගිරමින් ගම්භාන තුශ ඳතින ගැුම  විා ගැීමභ දවා කඩිනම් වා ිරයදයතාේඹන් යුතු 

යාඳෘති ැකදූභු දැනුභ රඵා අභ ේභභ පුණුණු ැඩුවේන් අයමුණ විඹ. 
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අනළගත් වෆසුම් 

1.  භාජ ැඩ පිළිඵ ඹ භායලක වතික ඳර ඳා භාරා් තිේප දිනර මුද්ග අඹකය ඳැැත්වීභු ේඹෝජනා 

. ීකභ  අධයඹන ේඳොදු වතික ඳර ාභානය ේඳශ භත් යලභසන් ේවෝ ේභභ ්ේේරඹ වා කැභැත්ත් ද්න 

පුේගරඹන් දවා අඨාාන් රා  අභු කුයුතු . ීකභු වා කභ ැඩුවන් ඳැැත්වීේම් අ ේේලකු  ේර 

අඳ ආඹතනේඹන් ඉේගනුභ රැබ ඩිප්ේරෝභා වා උඳාධිඹ වදායන රද ක්ඩඩාඹම්හි වාඹ රඵාගැීමභු 

අධානඹ ේඹොමු . ීකභ)  

 

2. යාජය අංලේප ිරරධාීකන් වා ේකටි කාීනන පුණුණු ැඩුවන් ේනොමිේ්ග ඳැැත්වීභු ේඹෝජනා . ීකභ   

ඳභසගිඹ ර්ේප යලදුකර ඳරිදි රාේේශීඹ ේ්ගකම් කාර්ඹාර, ේඳොලිඨ ඨාාන, ඳා්ග, තු ණ ේේා බා, 

ේගොවිජන ේේා භධයඨාාන ආ අ යාජය ආඹතන මූලික ේකොු ේගන ේභභ ැඩුවන් ඳැැත්වීභ)  
 

3. 2016 ර්ඹ වා උඳේේලන ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා් ආයම්බ . ීකභු දැනුත් . ීකේම් ැඩුවන් 

ඳැැත්වීභ  
 

4. 2016 ර්ේප ෘේධේසදඹ වා ැඩිහිටි රැකයණඹ ඳා භාරා ඳැැත්වීභ  

 
 

5. අඳ භධයඨාානේප නාතැන් ඳවභසකම් දියුණු කය යාජය වා ේඳෞේගලික අංලේප ිරරධාීකන් වා දැනු 

ේඹෝජනා වී ඇති ගාඨතු ඳදනභ ඹුේත් නාතැන් ැඳයීභ ම්ඵන්ධ රචායණඹ් රඵා අභු කුයුතු කයන 

ේර ේඹෝජාන . ීකභ  

 

6. ේේලන ලාරා ඳවභසකම් ැඩිදියුණු කය අනුභත මිර ගණන් ඹුේත් ේේලන වා ඵාහිය ආඹතන රු 

රඵා අභු කුයුතු කයන ේර ේඹෝජනා . ීකභ  

 
 

7. 2016 ර්ඹ වා ේඹෝජනා වී ඇති පුඨතකාරඹ කඩිනමින් ආයම්බ කය ාභාජික මුද්ග අඹකය රේේලේප 

ජනතාුද ඳරිවයණඹ වා අඨාා රා අභු කුයුතු . ීකභ  
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අම්ඳළර පුහුණු ඳර්ොේණ ශළ ක්ො ත්ර ඉොගුමම් මධවහාළනය 

 

ශෆඳින්වීම  

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනේප ේේාන් ඩාත් පුළු්ග යාප්ත . ීකේම් අයමුය න් පුණුණු, ඳර්ේපණ වා ්ේේර 

ඉේගනුම් භධයඨාානඹ් නැේගනහිය ඳශාත ේ්න්්ර කයගිරම්න් අම්ඳාය දිඨත්රි්කේප අම්ඳාය රාේේශීඹ ේ්ගකම් 

ේකොටම ාලේප 2013.04.01 දින ආයම්බ කයන ර අ.  

2013 ජූලි භ 01 න දින ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනේප අධය් ජනයා්ග ආචාර්ඹ රිඩ්ලි ජඹයලංව භවතාේ  

ආයාධනඹ ඳරිදි භාජ ේේා වා භසබාධන අභාතය ීලලි්ඨ ේඳේර්යා භවතා ව අම්ඳාය දිඨත්රි් ඳාර්ලිේම්න්තු භන්ත්රි 

රිඹාිර විේේවික්රභ භවත්මිඹ වා නැේගනහිය ඳශාත් අධයාඳන අභාතය විභරවීය දිානාඹක භවතා වා අේනකුත් 

ම්බාීමඹ ආයාධිත අමුත්තන්ේ  රධානත්ේඹන් පුණුණු, ඳර්ේපණ වා ්ේේර ඉේගනුම් භධයඨාානඹ විෘත කයන 

ර අ.   

ේභභ භධයඨාානඹ ආයම්බ . ීකේම් රධාන අයමුණ වේප ේකොශම අගනගයඹු දූභා ඳැති භාජ ංර්ධන 

්ේේේරප අධයාඳන, පුණුණු වා ඳර්ේපණ අඨාාන් නැේගනහිය වා ඌ ඳශාත ැිර දුඨකය රේේලඹන් ද්ා 

යාප්ත . ීකභඹ.   

නැේගනහිය ඳශාත තුශ භාජ ංර්ධන අධයාඳනඹ, පුණුණු වා ඳර්ේපණ ර විිෂඨ භ භධයඨාානඹ් ඵු ඳත්වීභ 

ේභභ භධයඨාානේප දැ්භයි.   

භාජ ංර්ධන රිඹාලිඹ වා අලය න්නා ව ෘත්තිකයින් බිහි . ීකභත්, න දැනුභ වා තා්ණඹන් භාජ 

ංර්ධන රිඹාලිඹු වුනන්ා අභත් තුළින් නැේගනහිය ඳශාත තුශ භාජ ංර්ධන කාර්ඹඹන් ඩාත් පරදායී ඵු 

ඳත්. ීකභයි.   
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ඳසුිනය ලර්ය ු ෂ බළගන්නළ ද් ජයග්රශණයන් 

1. භේනෝවිදයා උඳේේලනඹ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා  යලංවර භාධයඹ) 2013 2015 - ිෂය ංඛයා 31 . .  

2. භේනෝ විදයා උඳේේලනඹ පිළිඵද දමිර භාධය ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා - 2013-2015 - ිෂය ංඛයා 29 . .  

3. භේනෝ විදයා උඳේේලනඹ පිළිඵද දමිර භාධය ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා - 2015-2017 - ිෂය ංඛයා 41 . .  

4. භේනෝ විදයා උඳේේලනඹ පිළිඵද යලංවර භාධය ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා - 2015-2017 - ිෂය ංඛයා 26. . . .  

ොමටිමළලීන පුහුණු ලෆලවයශන් 

 

1. න්ිරේසදනඹ වා නාඹකත් ංර්ධනඹ පිළිඵ ේකටිකාීනන පුණුණු ැඩුවන 2015.03.04 වා 05 ේදදින 

අම්ඳාය රාේේශීඹ භධයඨාානේප අ ඳත්න ර අ.  යුධ වමුදා ේඳොලිඨ වා යලවි්ග ආය්ක ඵරකාේප ිරරධාීකන් 35 

ේදේනකු වබාගී විඹ.  

 

2. ්රභා කශභනාකයණඹ පිළිඵද ේකටිකාීනන පුණුණු ැඩුවන 2015.12.03 වා 04 ේදදින අම්ඳාය රාේේශීඹ 

භධයඨාානේප අ ඳත්න ර අ.  වබාගීත්ඹ යාජය ිරරධාීකන් 45 ේදේන. .  

 
 

3. ්රභා කශභනාකයණඹ පිළිඵ ේකටිකාීනන පුණුණු ැඩවන 2015.11.12 ේදදින අ්කයඳත්තු රාේේශීඹ 

ේ්ගකම් කාර්ඹාරේප අ ඳත්න ර අ.  වබාගීත්ඹ යාජය ිරරධාීකන් 32 . .  

 

4. න්ිරේසදඹ වා නාඹකත් ංර්ධනඹ පිළිඵ ේකටිකාීනන පුණුණු ැඩුවන 2015.11.30 වා 31 ේදදින 

මුතර් රාේේශීඹ ේ්ගකම් කාර්ඹාරේප අ ඳත්න ර අ.  වබාගීත්ඹ යාජය ිරරධාීකන් 37 . . 

 
 

5. උඳේේලනඹ පිළිඵද ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 2013-2015  ේකොශම) යලභසන්ේ  ්ේේර අධයඹන ැඩුවන් 

ඳැැත්වීභ 2015.12.19 වා 20 

 

6. උඳේේලන භධයඨාානඹ් ඳත්ාේගන ඹාභ - 2013 2015 යලංවර භාධය උඳේේලන ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 

අම්ඳාය වා ේකොශම ඳා භාරා යලභසන්ේ  රාේඹෝගික පුණුණුවීම් වා ඳවභසකම් ැඳයීභ  

 

ඳවත ආඹතන භගින් වා ිරරධාීකන් වියලන් ේඹොමු කයන රද ේේාරාභීන් වු උඳේේලන ේේා ැඳයීභ  

- අම්ඳාය භව ේයෝවේ්ග භානයලක භසතා සකකඹ  

- රේේලේප ේඳොලිඨ ඨාානේඹන්  

- රේේලේප ඳා්ග  

- රාේේශීඹ ේ්ගකම් කාර්ඹාරඹන්හි ්ේේර ිරරධාීකන්  

ඳභසගිඹ කාරඹ තුශ ේේාරාභීන් 62 ේදේදේනකුු ේේා ඳඹා ඇත.   

7. ොද්න ළළල ශළ ම්ටිමීඩියළ යන්ත්ර කුලියය දීොමන් ත් යද්ළයම  

ේේලන ලාරා දින 37 ් වා භ්ගටි ීටඩිඹා ඹන්රඹ දින 37 ් ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනේප පුණුණු අංලේප 

ැඩුවන් වා බාවිතා ේකොු ඇත.  කහි ටිනාකභ ු .259,000.00 . .  ේභභ ටිනාකභ මුලින් අඹේකොු ේනොභැත.   
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බළධම ශළ ිරිබයම් 

1. ොග ලනෆින්ම අලත්ළලය  

භාජ ැඩ උඳාධි, ඳලඨචාත් උඳාධි, ඩිප්ේරෝභා ව අතුු  ෘත්තීඹ ඳා භාරා යාිෂඹ් කයේගන ඹනු රඵන අඳ 

ආඹතනඹ ඉතා දූමිත ර්ග අඩි රභාණඹ් තුශ යලභසන් 450 කු අධික ංඛයා් දැනු ේකොඨත්ත වා නායාේවේන්පිු 

භධයඨාානර යලභසන් අධයඹන කුයුතුර ේඹ අ යලටි. ීටු අභතය රාේේශීඹ භධයඨාාන ව ේනත් ආඹතනර 

භැදිවත්වීේභන් රඵාගන්නා රද පුණුණු භධයඨාානඹන්හි අධයඹන කුයුතු යලදුකයනු රඵයි. නමුත් දැනු කුළී ඳදනභ 

භත ඳත්ාේගන ඹනු රඵන ඉවත ේගොඩනැගිලි ංය ර්ණ ේදකභ රභාණත් ේනොේස. 2017 ර්ඹු න විු න 

යලභසන් ඵාගැීමේම් කුයුතු යලදු. ීකභ දූභා . ීකභු යලදුවී ඇත. ේම් ිරා ේගොඩනැගි්ගරක අලයතාඹ ැශභසම් කය 

ඇඨතේම්න්තු කඨ කය බා්ඩඩාගායඹ ේත දැනුභත් ඹා ඇත.  

 

2. ඳාංතිප මළමර ොද්න ළළ ඳශසුමම් රමළණලත් ොන වීම  

යලභසන් 20 ේදේනකුු ඳභණ් දැනු ඳතින ේේලන ලාරා රභාණත් ේස.  කේවත් දැනු යලභසන් 35 ේදේනකු ශභා 

ය්ණ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා ඹුේත් ේේලනරු වබාගී න අතය දැඩි අඳවභසකාීක තත්ත්ඹ් භත අධයාඳන 

කුයුතු වදායනු රඵයි.  

දැනු බාවිතා කයන ේේලන ලාරා ැඩිදියුණු . ීකේම් වැ. ඹා් ේනොභැති අතය න ේේලන ලාරා් තැීමභ කශ 

යුතු ඇත. නැතේවොත් යලභසන් ැඩි රභාණඹ් වබාගී න ඳා භාරාන් ඵාහිය ේේලන ලාරාන් ර ඳැැත්වීභු 

වැ. නේර අදාශ ේේලන ලාරාන් දවා භායලක රැයිඨතු් ේන්. ීකභ 

3. ලෆසකිලි ඳශසුමම් රමළණලත් ොන වීම  

දැනු භධයඨාානේප ඳැැත්ේන ඳා භාරාන් දවා යලභසන් 70 ේදේනකු වබාගී ේස.  කේවත් ේභභ යලභසන් වා 

බාවිතා . ීකභු ැයල. ලි ේදක් ඳභණ් ඳති.  කේේභ ඉන් ක් ැයල. ලිඹ් ිරයල ඳරිදි බාවිතා . ීකභු ේනොවැ.  ේර 

අඵරන් ඇත.  ම්ඳත්දාඹකයින්ු බාවිතඹු ඇත්ේත්ද යලභසන් බාවිතා කයන ැයල. ලිඹභ ේස.   දැනු ඳතින ැයල. ලි 

ේදක නවීකයණඹ . ීකභ වා න ැයල. ලිඹ් ඉදි. ීකභ කශ යුතු ේස.  

4. යයත්නය වු ල ඳිනගණම මුද්රණ යන්ත්රයක් ොන මෆතිපවීම ශළ ාළයළ ිරයඳත් යන්ත්රයක් ොන මෆතිපවීම  

ලිපි මු්රණඹ වා ඡාඹා පිුඳත් රඵාගැිරභ දවා ඵාහිය ේශැ්ග ේත ඹාභු යලදුවීභ ේවේතුේන් කාරඹ අඳේත් ඹාභ 

වාඳරිඳාරන විඹදම් අනලය ඳරිදි ඉවරඹාභ  
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5. ඉොගුමම් යධළරම උඳමරණ රමළණලත් ොන වීම  

ආධායක හිත යිටම ේඵෝර්ඩ් කක් අලය ඇත.  දැනු ේභොණයාගර ඳා භාරාන් වා භ්ගටිීටඩිඹා ඹන්රඹ් කුීන 

ඳදනභු රඵාගනු රඵයි.  

ේභේේ කුීන ඳදනභු රඵාගනු රඵන ඹන්රඹ වා භකු ු 6000.00 ් ේගන අතය මුළු ඳාුභාරා කාරඹ භා  18) 

ු .108,000.00 දශ ලේඹන් ැඹ ේස.  ස ේනුු ඹන්රඹ් මිර අ ගන්ේන් නම් කඹ රාේේශීඹ ලේඹන් ඩාත් ැදගත් 

රේඹෝජනඹු ගැීමභු වැ. ේස.   

6. ඳළඨමළළලන් ිරිබබ රමළණලත් රචළරණයක් බළදීමය අඳශසුවිම 

අඳ ආඹතනඹ භඟින් රිඹාත්භක කයනු රඵන ඳා භාරාන් ේඵොේවොභඹ් පිළිඵද රභාණත් දැනුභ් වා 

අේඵෝධඹ් ේනොභැත.  කඵැවින් යාජය ිරරධාීකන්, ඳා්ග යලභසන්, රජා ංවිධාන ිරරධාීකන්, ආය්ක අංල ිරරධාීකන් 

වා අේනකුත් ඉර්ක ක්ඩඩාඹම් දැනුත් . ීකභ කශ යුතුඹ.  ස වා භකු ැඩුවන් 01 ් ේවේ ඳැැත්වීභු 

වැ. න ේර ැඩුවන් ව ු .10,000.00 ැඹ ේතැයි උඳක්ගඳනඹ ේකොු 100,000.00ඳභණ රතිඳාදනඹ් 

රාේේශීඹ භධයඨාාන ේත රඵාේේනේන් නම් දැනු ඩා ැඩි වබාගීකඹන් පිරි් ඳා භාරා වා ේඹොමුකය 

ගැීමභු වැ. නු ඇත.   

 

ආඹතනඹ ඉදිරිඳ විලාර රභාණේප දැන්වීම් පුු ් වි. ීකභ  ඳා භාරා විඨතය ඳර. රිභ වා) 

 

අනළගත් වෆසුම් 

1. භාජ ැඩ පිළිඵ ඹ භායලක වතික ඳර ඳා භාරා් ආයම්බ . ීකභ  

2. උඳේේලනඹ පිළිඵ ඹ භායලක වතික ඳර ඳා භාරා් ආයම්බ . ීකභ  

3. 2016-2018 උඳේේලනඹ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරාන් ආයම්බ . ීකභ වා වබාගිකඹන් වදුනාගැීමභ  

4. රාේේශීඹ ලේඹන් ආඹතිරක ේේාන් වා ඳා භාරාන් පිළිඵ දැනුත් . ීකේම් ැඩුවන් 06 ් 

ඳැැත්වීභ  

5. දිවිනැගුභ ේදඳාර්තේම්න්තු ිරරධාීකන් වු ආක්ගඳ ංර්ධන ැඩුවන් 2 ් ඳැැත්වීභ  

6. කුඩා රභාණේප පුඨතකාරඹ රේේලේප අේනකුත් පුේගරඹන්ුද ඳරිවයණඹ අඨාා රඵා අභ  

7. යලංවර වා දමිශ භාධය උඳේේලන ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරාන්හි ම්ඵන්ීකකයණ කුයුතු යලදු. ීකභ. 

8.  අම්ඳාය වා ේභොණයාගර ශභා රැකයණ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරාන්හි ම්ඵන්ීකකයණඹ යලදු. ීකභ  

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 31 - 
 

මෆෂණිය ොන්ලළසමළගළරය 

ශෆඳින්වීම  

2001 ජනාරි භ ආයම්බ කයන රද කැශය ඹ ේඳෝගේවේන ිෂය ේන්ායලකාගායඹ ාර්ෂික භාජ ේේා විදයාරඹු 

ඇතුරත්න ග්රාමිඹ අඩු ආදාඹම්රාභී ඳවු්ගර ිෂයාන් වු ේන් ේකොු ඇත.  ේභභ ේන්ායලකාගායඹ රධාන 

ආඹනේප යලු 10.5  . ේරෝමිුර්) ක දුය. න් පිහිුා තිේඵනු රැේේ.  2015 ර්ඹ වා 2014.11.03 න දින යලභසන් 24 

ේදේනකු ඇතුශත් කය ඇති අතය ේභහි ේන්ායලක යලටිඹ වැ.  උඳරිභ ංඛයා ිෂයාන් 24 ් ඳභය .  ේභය  

ිෂයාන්ේ  අලයතා පුයාීනභ දවා ඍුවභ ේන්ායලකාගාය ඳාලිකා් ඳත්ේකොු ඇත.ැඩුවන් ම්ඳාදකයඹා 

වා ිෂය ම්ඵන්ධිකායකරිඹ් භඟින් කභ ේන්ායලකාගායේප අීක්ණ කුයුතු යලදු කයනු රැේේ.   

2014 ර්ේප අාන කාර්තුේස අ ත්ේේු  ේදඳාර්තේම්න්තු භඟින් කයන රද ත්ේේු  ාර්තාේස අ ේභභ ඉඩේම් 

ටිනාකභ ු .2,500,000.00  ු පිඹ්ග ර් වියලඳව්)ද ේගොඩනැගි්ගේ්ග ටිනාකභ ු .2,540,000.00  ු පිඹ්ග 

වියලඳන්ර් වතලිඨ දව්) නු ඇත.  තද 2014 2015 ර් වා ු .397,990.58 අළුත්ැඩිඹා කුයුතු කැශය ඹ 

රාේේශීඹ ේ්ගකම් කාර්ඹාරඹ භඟින් ඉටු කයේගන ඇත.   

 
 

iudc ixj¾Ok m%;sm;a;s m¾fhaIK yd m%ldYk wxYh 

wxYfha ±lau 

iudc jev" iudc iqNidOk yd iudc ixj¾Ok úIh flaIa;%h yd wod< úúO m¾fhaIK yd wOHhk isÿ 

lsÍu;a" ta wdY%s; m¾fhaIK jd¾;d yd Ydia;%Sh ix.%y m%ldYhg m;a lsÍu;a" mq¿,a jYfhka Y%S ,xldfõ iudc 

iqNidOk yd ixj¾Ok úIh flaIa;%hg wod< iudc m%;sm;a;s iïmdokh i|yd odhl;ajh ,nd oSu i|yd 

lghq;= lsÍu'  

m¾fhaIK  wxYfha ld¾hNdrh 

 iudc m¾fhaIK yd ióCIK fCIA;%hka y`ÿkd .ekSu  yd iudc jev yd iudc m%;sm;a;Ska 

iïmdokhg wjYH ie,iqï ilia lsßu 

 iudc m¾fhaIK j, ksr; fjñka mj;sk iudc .eg¨ flfrys wjOdkh fhduq lrñka rdcH 

m%;sm;a;s yd úúO fCIa;% i`oyd wjYH f;dr;=re iemhSu 

 wod< wud;HxY iu`. iïnkaëlrKh we;s lrñka jrm%idද wysñ mjq,a i`oyd wjYH jk myiqlï yd 

fiajd ,nd .ekSug wjYH f;dr;=re ,nd §u 

 rdcH yd rdcH fkdjk wdh;k" ixúOdk iu`. taldnoaO ù m¾fhaIK Èh;a lsÍu 

 .=Kd;aul yd m%udKd;aul l%ufõohka u`.ska m¾fhaIK isoq lsÍu  

 m¾fhaIK fhdackd m;% ilia lsÍu" bÈßm;a lsÍu" o;a; úYAf,aIKh lsÍu yd m¾fhaIK jd¾;d ilia 

lsÍu 

 fCIA;%hg f.dia f;dr;=re tl;= lsÍu yd tajdfha ryiHNdjh wdrCId lsÍu 

 iudc m¾fhaIKj,g wod< o;a; nexl=jla mj;ajd f.k hdu 

 
 
 
iudc ixj¾Ok m%;sm;a;s m¾fhaIK yd m%ldYk wxYh 
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 ඳර්ොේණ නිධළින II 
ඊ.එන්. ොක්. රවළාංිනමළ ොමය - B.A. (University of Sabaragamuwa), M.A. (University of Kelaniya) 
 

 ඳර්ොේණ නිධළින II 

ොක්. පී. ුත. කීර්තිප ජයලර්ධන මශත්ළ  - B.A. (Hon) (University of Ruhuna), M.A. in Sociology 

(University of Colombo) 
 

 ඳර්ොේණ නිධළින II 
එච්. ොක්. වමන් බ්ඩලළර ොශ රත් මශත්ළ  - B.A. (Hon) (University of Kelaniya), MSSc. (University of 
Kelaniya) 
 

 ඳර්ොේණ නිධළින II 
යචළර්ය පී.පී.ජී. චිෂළ සිනලර්ධන මශත්ිෂය - B.A. (Hon) (University of Kelaniya), M.A. (Political 
Science) (University of Kelaniya), Ph.D.(Philosophy & Psychology) (University of Sri 
Jayawardenapura) 
 

 ඳර්ොේණ නිධළින II 
එච්. ොක්. වන්ධළ සිනකුමළර ොමය - B.A. (Hon) (University of Kelaniya), M.A. (University of 
Kelaniya) 
 

 ඳර්ොේණ වශමළර - III 
බී. ඒ. නිලුමළ ප්රියද්ර්ීන විොේබ්ඩලළර ිෂය - B.A. (University of Sri Jayawardenapura), M.A. 
(University of Kelaniya) 
 

 ඳර්ොේණ වශමළර - III 
අොෝමළ මළනමුද්ලි මශත්ිෂය - B.A. (Hon) (University of Kelaniya) 
 

 ඳර්ොේණ වශමළර - III 
ඒ. එච්. එ්. වාංජිල මශත්ළ - B.A. (University of Ruhuna) 
 

 ඳර්ොේණ වශමළර - III 

ොක්. සී. ොක්. ද් ත්ළබෟ - B.A. (Special) in Sociology (University of Colombo) 
 

 ඳර්ොේණ වශමළර - III 
එවහ.එච්.නිවාංවළ මධුළනි ස්ලළ ොමය  - BSW (Alva’s College, Mangalore University, India) 
 

 ඳර්ොේණ වශමළර - III 
ඒ. ඊ. ජයලර්ණ ිෂය - B.A. (University of Peradeniya) 
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2015 j¾Ifha wxYh u`.ska l%shd;aul lrkq ,enq m¾fhaIK 

lDIsld¾ñl yd ëjr m%cdjf.a iudc" wd¾Ól ;;aajhka ms<sn`o fidhd ne,Sfï m¾fhaIKd;aul wOHhkh 

^;x.,a, m%dfoaYSh f,alï fldÜGdih weiqßks& 

.eñ m%foaYj, fjfik fndfyda m%cdj uqyqKmdk ÿIalr;d u.yrjd.ekSug Tjqka uqyqK fok .eg¨ ksis f,i 

wjfndaO lr .; hq;=h' fï i`oyd .%dóh m%cdj w;rg f.dia Tjqka ms<sn`o wOHhkh lsÍu wjYH fõ' tu 

.%dóh m%cdjf.a ±kg mj;sk iudc" wd¾Ól ;;a;ajh wjfndaO lr .ekSu ;=<ska Tjqka i;= Yla;Ska j¾Okh 

lsÍu;a" ÿ¾j,;d u.yrjd .ekSug;a" Tjqkaf.a .eg¨ wju lr.ekSu i`oyd;a fhoúh yels iudc jev 

l%fudamdhka ms<sn`oj wjfndaOhla ,nd .; hq;=h' fï i`oyd Tjqkaf.a iudc" wd¾Ól ;;a;ajh wjfndaO lr 

.eksu wjYH jk w;r jk w;r tlS mrdud¾:fhka fuu m¾fhaIKh isÿ jkakg úh'  

 

m¾fhaIK wruqKq 

 

m%Odk wruqK ( 

fuu m¾fhaIKd;aul wOHhkfha m%Odk wruqK jqfhaa fN!;sl ixj¾Okfhys uQ,sl wjêhl miqjk 

lDIsld¾ñl yd ëjr m%cdjlf.a iudc" wd¾Ól ;;a;ajhka ys iajrEmh wjfndaO lr.ekSu;a ta ;=<ska tu 

m%cdjka iún,.ekaùu (Community Empowerment) i`oyd Wmfhda.S lr.; yels l%fudamdhka fudkjdo hkak 

y`ÿkd.ekSu;a" tu`.ska cd;sl ixj¾Ok ls%hdoduh ;=< Tjqka o ixj¾Okfha fldgialrejka f,i odhl lr.; 

yels wdldrh fidhd ne,Suhs'  

 

iqúfYaIS wruqKq (   

 kQ;k ixj¾Ok ls%hdoduhka yuqfõ lDIsld¾ñl yd ëjr m%cdjf.a iudc" wd¾Ól ;;a;ajhka 

úp,Hhkag n`ÿka jk wdldrh fidhd ne,Su yd cd;sl ixj¾Okh úIfhys tlS m%cdjf.a 

ls%hdldÍ;ajhka olajkakd jQ idOkSh yd ksfYaOkSh iajNdjh jgyd.ekSu'  

 .%dóh wxYfhys mj;akd foaYSh ±kqu .fõYkh lsÍu" ta i`oyd we;s wNsfhda. y`ÿkd.ekSu yd tajdfha 

È.=ld,Sk meje;au Wfoid .; yels ls%hdud¾. wjfndaO lr.ekSu'  

 fuu m%cdjkaf.a Ôjk ;;a;ajhka iliaùfï § iudc wd¾Ól idOlhka n,md we;s wdldrh wjfndaO 

lr.ekSu'  

 ixj¾Okh wfmaCIs; m%cdjl tlS ;;a;ajhka idOkh lr.ekSug we;s ndOl y`ÿkd.ekSu'  

 fuu m%cdjka iudc" wd¾Ól jYfhka ixj¾Okh lrd f.k hdug .; hq;= l%fudamdhka fidhd ne,Su'  

 ixj¾Ok m%;s,dN .%dóh m%cdjka fj; .,dhdfï iajrEmh wjfndaO lr.ekSu yd Tjqka tu iïm;a 

Wmfhdaගි lr.kakd wdldrh y`ÿkd.ekSu'   

 lDIsld¾ñl yd ëjr m%cdjf.a iudc" wd¾Ól ;;a;ajhka j¾Okh lsÍfuys,d mj;akd m%cd ixj¾Ok 

m%fõYhka ys ld¾hidOkh mÍCId lsÍu yd kj m%cd ixj¾Ok m%fõYhla flfrys wjOdkh fhduq 

lsÍu'  

 mjq,a ixia:dfjys ia:djr;ajh úIfhys ks¾udKh úh hq;= kj Ôjk rgdjka" kj ixj¾Ok 

l%fudamdhka fudkjd±hs m%cdjf.a oDIaáfhkau y`ÿkdf.k Bg iqÿiq ls%hdoduhka yd úl,am 

y`ÿkd.ekSu' 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 34 - 
 

wxYh u`.ska l%shd;aul lrkq ,nk m¾fhaIK - 2015$2016 

uyckdOdr msßkeófïoS wfmaCIs; wjYH;djhka yd wNsfhda. y`ÿkd.ekSfï m¾fhaIKh ^niakdysr m<df;a 

óß.u m%dfoaYSh f,alï fldÜGdih weiqßka& 

rcfha m%;sm;a;Skag wkqj jd¾Islj úYd, uqo,la uyckdOdr,dNska kv;a;=j i|yd úhoï lrkq ,nk neõ 

ixLHd o;a; ikd: lrhs' tfy;a ta yd idfmalaIj rdcH wxYfhys wd¾Ól ixj¾Okh lsßfuys,d fudjqkaf.ka 

jk odhl;ajh iïnkaOfhka miqúmrula fyda úêu;a wdldrfha jevms<sfj<la l%shd;aul ù fkdue;' fï ksid 

cd;sl ixj¾Okhla ;=< jvd;a iqÿiq mqoa.,hka flfrys uyckdOdr .,dhdug ie,eiaùu" uyckdOdr,dNs 

m%cdj osß .ekaùu" Tjqkaf.a wd¾Ól yd udkisl iqNidOkh j¾Okh lsÍu" rcfha kdia;sh wju lsÍu flfrys 

fuka u jvd;a M,odhS fcHIaG mqrjeishka msßila f.dvke.Su flfrys n,mdkq we;'  

cd;sl ixj¾Okh i|yd wdfhdackh l< yels úYd, uqo,la uyckdOdr f,i ,nd fok fyhska tlS uqo,a 

úêu;aj" flakaøSh m%cdjla fj; iïfm%aIKh fkdùu .eg¨ iy.; ;;a;ajhla ks¾udKh lr ;sfí' tfyhska 

iudc" wd¾Ól yd udkisl jYfhka ixj¾Okh ùfuys ,d ysñlï ,eìh hq;= w;HjYHu msßi fj; iqNidOk 

fiajdjka ,nd § Tjqka cd;sl ixj¾Ok ld¾hfhys ,d fhduq lrùu hymd,kfhka msreKq iudchl mej;sh 

hq;= uQ,sldx.hla hehs fmkajd Èh yelsh'  

m¾fhaIK wruqKq ( 

m¾fhaIK fCIa;%hg wh;a .%du ks,OdÍ jiïys uyckdOdr,dNS m%cdj tlS wdOdr ,eîug ienE iqÿiaika o 

hkak fidhdne,Su fuu m¾fhaIKfha uq,sl wruqK úh' 

iqúfYAIS wruqKq  

 j¾;udkh jk úg uyckdOdr ,nd.ekSu i`oyd nyq;r m%cdj fm<öfï m%jk;djla mj;sk fya;= 

ljf¾o hkak úu¾Ykh lsÍu 

 uyckdOdrhkays m%udKd;aulNdjhg jvd .=Kd;aulNdjh r`ojd ;nd.; yels l%ufõohla mj;S o 

hkak fidhdne,Su 

 uyckdOdr iïnkaOfhka ls%hd;aul jk m%;sm;a;s fuka u ta yd ne`ÿkq .eg¨ wduka;%Kh lsÍu 
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fmdÿ m%jdyk fiajdjkays os ldka;djkag isÿjk w;jrj,g f.dÿre ùu" ta i`oyd jq bvlv yd m%;spdr ms<sn`o 

fidhd ne,Sfï m¾fhaIKh 

j;auka iudc ikao¾Nh ;=< ia;%smqreI iudcNdjh m%n, iudc l;sldjla njg mßj¾;kh ù we;s w;r 

ldka;dj wOHdmkh" /lshdj" jHdmdr yd fjk;a fiajdjkays ksr;ùu yd m%jdyk moaO;sh w;r wúfhdackSh 

in`o;djhla mj;sk nj o fmkS hhs' fndfyda wdishdkq rgj, ldka;djkag fmdÿ m%jdyk fiajd moaO;sh ;=< oS 

isÿjk YdÍßl yd udkisl w;jrhka Tjqkaf.a hymeje;aug m%n, n,mEula t,a, lr we;' Y%s ,xldj ;=< o 

ldka;djkag fmdÿ m%jdyk fiajdj ;=< oS isÿ jk udkisl yd ldhsl w;jr yd ysxikhkays jHdma;shla yd 

m%jK;djhla j¾Okh fjñka mj;s'  

 

m¾fhaIK wruqKq 

Y%s ,xldj ;=< fmdÿ m%jdyk udOHh ;=< ldka;djkag isÿjk ldhsl yd udkisl w;jrhkag f.dÿre ùug 

;sfnk bvlv yd jHdma;sh ms<sn`oj y`ÿkd .ekSu yd ta i`oyd jq úl,am l%shdud¾. .eUqßka wOHhk wOHhkh 

lsÍu 

 

iqúfYaIS wruqK 

 ldka;djkag fmdÿ m%jdyk fiajdj ;=< oS isÿjk w;jr y`ÿkd .ekSu. 

 isÿjkakdjq w;jr j¾." m%;spdr yd n,mEu y`ÿkd .ekSu. 

 w;jrhkag f.dÿre ùug fmd<Ujk fya;= je,elaùug .;yels l%shdud¾. wjfndaO lr .ekSu. 

 isÿjk w;jr yd m%pKav;ajhka iïnkaOj ck;djf.a wdl,am yd ixcdkkh y`ÿkd .ekSu. 

 

 

kQ;k fg,skdgH l,dj mjq,a ixia:dj úIfhys isÿlrk n,mEu 

kQ;k f.da,ShlrKh" kd.ÍlrKh" ld¾ólrKh;a iu`. iudc l%uh kj fjkishdjlg ,laj we;' tlS 

ld¾hNd¾fha § ikaksfõokh m%n, ldrlhd njg m;a ù we;' ikaksfõokh úoHq;a uqøs; jYfhka m%Odk 

fldgia follg fnok w;r úoHq;a udOH Ndú;h ,dxflah mjq,a ixia:djg o m%n, n,mEula isÿlr we;' tu 

úoHq;a udOHhka w;r udkj mjq,a ixia:djg m%n, n,mEula isÿlr we;s Y%jHoDYH udOH kï rEmjdyskshhs' 

kQ;k iudch ;=< rEmjdyskS jevigyka w;=frka mqoa.,hd jvd;a reÑl;ajhla olajk jevigyk ù we;af;a 

fg,skdgHhhs' fg,skdgH .;aúg th o m%Odk fldgia 3 lska ls%hd;aul fõ' tkï, 

1'  taldx.sl fg,s kdgH 

2'  i;shlg j;djla fldgia jYfhka m<jk fg,s kdgH 

3'  osනm;d úldYkh jk fg,s kdgH ^fu.d kdgH& jYfhks' 
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udkj mjq,a tallh ;=< mj;sk ine`Èhdj" .egqu" mqreIdêm;H" ;;a;aj N+ñld wdÈh fuu fg,skdgH ;=<ska 

ksrEmKh flf¾' kQ;k hq.h jk úg ñksia uki jvd;a .%ykh lr f.k we;af;a fu.d kdgH flfrysh' 

fuu fg,s kdgH foaYSh ksIamdokhla fukau" úfoaYSh ksIamdokhla f,i o ,dxflah iudch ;=< kQ;kfha 

l%shd;aul fõ' mjq,a tallhl ;;a;aj N+ñld ksrEmKh lsÍfï§ tlsfkldf.a ;;a;ajh ;=< wka;¾.; 

fkdfhla fm!reISh ,laIK fg,s kdgH yryd úoyd mdhs' fulS fm!reI ,laIK mjq,a tallh ;=< úoyd 

mEfï§ we;sjk .eg¨" tlS fm!reI ,laIKh mjq, ;=< isák wkH idudðlhka f;areï .kakd wdldrh" tlS 

fm!reI ,laIK úIfhys udkj pß;h yev.iajd .kq ,nk wdldrh wd§ fkdfhl=;a ,laIK fg,s kdgHhla 

;=< ksrEmKh lrhs' wfkla w;g mjq, ;=< mj;sk ixialD;sluh yr moaO;Ska kQ;kh jk úg fjkiaùug 

Ndckh ù we;s wdldrh;a" taldnoaO;d rgdj mj;ajd f.k hk wdldrh" uyiudch mqoa., fldÜGdi wdh;k 

iu`. in`o;d mj;ajdf.khk wdldrh wd§ fkdfhl=;a iudcuh yd wd¾Ól  ldrKd fg,skdgH ;=<ska 

m%;sìïNh lr;s' 

kQ;k jdkscjd§ wd¾Ól rgdjka" kj mßfNdackjdoh;a" f.da,Sh wd¾Ól ixo¾Nh;a hk lreKq uQ,sl lr 

.ksñka udkj mjq, j¾;udkfha f.dvke.S we;' fun`ÿ jQ nyqúO ixrplhkaf.a m%;sM,hla f,i Y%jH oDIH 

udOHh o mjq,a ixia:djg fkdfhl=;a n,mEï t,a, lrñka mj;S' tu ksid fg,skdgHhla ;=<ska ,nd fok 

úfkdaodiajdouh iajdNdjh;a iu`. th mjq,a tallh f.dvkexùug fl;rï ÿrg odhl;ajhla olajd weoao 

hkak fidhd ne,Su ldf,daÑ; fõ' 

 

m¾fhaIKfha wruqKq  

m%Odk wruqK  

kQ;k fg,s kdgH l,dj mjq,a jHqyh flfrys we;s lrk Okd;aul yd ksfYaOkd;aul n,mEu y`ÿkd .ekSu'  

iqúfYaIS wruqKq 

 orejkaf.a iudcdkqfhdack rgdj fjkiaùu úIfhys fg,skdgH l,dj isÿlrk n,mEu y`ÿkd .ekSu' 

 foudmshka yd orejka" orejka yd orejka w;r iïnkaO;djh f.dvke.Su úIfhys fg,s kdgH l,dj 

isÿ lrk n,mEu y`ÿkd .ekSu' 

 iujhia lKavdhï w;r taldnoaO;d rgdj ks¾udKh úIfhys fg,skdgH l,dj isÿlrk n,mEu 

y`ÿkd .ekSu' 
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cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kfha m%dfoaYSh bf.kqïuOHia:dk flakaø lr .ksñka isÿ lsÍug wfmalaIs; 

mdGud,d" mqyqKq jevigyka yd m¾fhaIK ms<sn`o wjYH;d ;lafiarejg wod< iólaIKh' 

ye`oskaùu 

cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh hgf;a mj;sk iudc fiajd úoHd,h m¾fhaIK yd mqyqKq hk wxYhka u`.ska 

cd;sl wjYH;djkag wkql+,j jev igyka iïmdokh" iudc jev jD;a;slhka ìys lsÍu yd m%cd ixj¾Ok 

úIhg wod< úúO mdGud,djka mj;ajkq ,nhs' 

cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kfha ls%hd;aul jk nyq;r bf.kqï mdGud,djka" mqyqKq mdGud,djka yd 

m¾fhaIK fCIa;%hka wdjrKh lsÍu m%foaYSh uOHia:dkj,§ isÿ fkdfõ' tfyhska wjYH;d ;lafiarejla  isÿ 

lr,Su w;HdjYH idOlhls'  ta ta m%dfoaYSh uHia:dk uQ,sl lr.ksñka ls%hd;aul l< hq;af;a ljr 

mdGud,djka o" mqyqKq jevigyka ks¾udKh l< hq;af;a l=uk fCIa;%hka wdjrKh jk mßÈ o" m¾fhaIKhka 

Èh;a l< hq;af;a ljr fCIa;% Tiafia o hkak fidhdne,Su j¾;udkh jk úg cd;sl iudc ixj¾Ok 

wdh;kh úiska isÿ l< hq;= wjYH;djlaj mj;S'  

j¾;udk iudc l%shdj,shg wod< jk mßÈ kj mdGud,djka yd jevigyka y`ÿkajd §ug;a ±kg wdh;kh 

uÕska mj;ajdf.k hkq ,nk mdGud,d yd úIh ks¾foaY ixfYdaOkhka lsÍug;a j¾;udk /lshd fj<o 

fmd<g .e<fmk mßÈ mdGud,djka m%;sks¾udKh lsÍug;a fuu iólaIKh u`.ska wjia:dj ie<fia' fuuÕska 

cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;khg fuka u iudc fiajd iqNidOk yd mY= iïm;a ixj¾Ok wud;HdxYhg o 

mq¿,a m%pdrhla ks¾udKh jkjdfiau tlS wdh;k uÕska cd;sl jYfhka isÿ úh hq;= fiajdjka wdjrKh 

lsÍuka o fõ' 

 

wruqKq 

 cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kfha wOHdmk jevigykays M,odhs;dj yd ld¾hlaIu;dj jeä lsÍu'  

 cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh yd m%dfoaYSh uOHia:dkhkays l%shd;aul ld¾hhka" mqyqKq mdGud,d yd 

m¾fhaIK ms<sn`o rdcH yd rdcH fkdjk" mqoa.,sl wxYfha wdh;k yd ck;dj ±kqj;A lsÍu'  

 iyNd.slhkaf.a m%uqL mqyqKq wjYH;d yÿkd.ekSu iy Bg wod< mqyqKq jevigyka ks¾udKh lsÍu yd 

±kg l%shd;aul mdGud,d ixfYdaOkh lsÍu' 

 m%dfoaYsh uOHia:dkhkayS wOHhk l%shdj,sh úêu;a lsÍu' 
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wxYh u`.ska fhdað; kj m¾fhaIK 

.%dóh oßø;djh msgq±lSu i|yd iuDoaê ixj¾Ok jevigyfkys M,odhS;djh 

È<sÿlu msgq±elSfï uq,sl mrud¾:h flakaøh lr .ksñka Èh;a lrk ,o uq,sl ixj¾Ok jevigykla f,i 

iuDoaê cd;sl jevigyk ±laúh yelsh' 1995 wxl 30 orK mK; uÕska msysgqjk ,o YS% ,xld iuDoaê cd;sl 

jevigyk wdrïN úh' miqj 1996 wxl 18 orK mk; uÕska oCIsK ixj¾Ok wêldßh yd 2005 wxl 26 orK 

mk; uÕska YS% ,xld Wvrg ixj¾Ok wêldßh taldnoaO lrñka Èúke.=u ixj¾Ok fomd¾;fïka;=j wdrïN 

jq w;r tys m%Odku ixj¾Ok jevigyk njg ziuDoaêhZ m;a úh' 

.%dóh oßø;djh ms<sn| úuid ne,Sfï È mjq,a tallh oßø;djhg m;a úu m%n, .eg¨jla fõ' ta wkqj 

oßø;djhg m;a mjq,a tall my; mßÈ j¾.SlrKh l< yelsh' 

1'  jfhdajDoaO fyd wx.úl, wh muKla we;s jevlsÍfï yelshdj fkdue;s mjq,a 

2'  uj fyda mshd muKla iuÕ l=vd orejka we;s ÿmam;a mjq,a 

3' weìneysùï yd udkisl miqnEï u; jev fkdlrk ÿmam;a mjq,a 

4'  m%udKj;a iïm;a ke;s mjq,a 

5'  jevlsÍfï yelshdj yd Wkkaÿj we;s mjq,a jYfhks ^w÷rg wdf,dalhla" 1994(7&' 

fuu mjq,a tallhka mSvdjg m;a mjq,a jYfhka i,lkq ,nk w;r Tjqka k.disgqùu i|yd iuDoaê jevigyk 

úúO ls%hdud¾.hka Èh;a lr we;' ta wkqj m¾fhaIK .eg¨j f,i zz.%dóh mjq,a tallh ;=< oßø;djh wju 

lsÍu i|yd iuDoaê ixj¾Ok jevigyfkys odhl;ajh fln÷ n,mEula isÿlr weoao@ hkak fõ' 

m¾fhaIKfha wruqKq 

 m%Odk wruqK 

mjq,a iqNidOkh m%j¾Okh lsÍu i|yd iuDoaê ixj¾Ok jHdmD;sh ;=< l%shd;aul jevigykaj, M,odhS;djh 

y÷kd .ekSu  

• Wm wruqKq  

- .%dóh oßø;djh ks¾jpkh lr .ekSu  

- mjq,a tallh ;=< iyiïnkaO;d rgdj i|yd iuDoaê jHdmdrfha odhl;ajh y÷kd.ekSu 

- f.da,Sh Okjdoh;a iu`. .%dóh iqNidOkh ;=< isÿl< yels kj fjkialï y÷kd .ekSu  

 

m¾fhaIKh ;=< wfmalaIs; m%;sM,hka 

• mjq, ;=< iudc" wd¾Ól" ixialD;sl ixys¢hdjla we;s lsÍu  

• wd¾Ól Yla;sfhka fyì mjq,a tallhka m%dfoaYSh uÜgfï isg cd;Hka;r;,h olajd f.khdu  

• ldka;dj wd¾Ólh ;=< Yla;sula ;eke;a;shla njg m;a lsÍu  

• <uhd ;=< iudc yd wOHd;aul ixj¾Okhla we;s lsÍug mshjr .ekSu  

• mjq, ;=< mj;sk iDKd;aul wdl,am rgdj ì| ouñka Okd;aul wdl,am rgdjla f.dvke.Su. 
 



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 39 - 
 

YS% ,xldfõ wdndO iys; mqoa.,hka mqkre;a:dmkh lrkq ,nk wdh;khkays fiajd M,odhS;dj 

fidhdne,Sfï m¾fhaIKh 

f,dal ck.ykfhka 10% wdndO iys; mqoa.,hka nj f,dal fi!LH ixúOdkfha ks¾foaYhka fmkajd fokq 

,nhs' YS% ,xldfõ 2011 jif¾ ck yd ix.Kk jd¾;djkag wkqj ck.ykfhka 8'6% l m%udKhla wdndO 

iys; mqoa.,hka nj fmkajdfok w;r iudc iún, .ekaùï yd iqNidOk wud;HxYfha iS'î'wd¾' 

jevigyfkys o;a;hkag wkqj tu m%udKh ck.ykfhka 3 % lg wêl m%;sY;hla fõ'  

hï mqoa.,fhl=g we;s jkakdjq ldhsl yd udkisl wdndê; ;;a;ajhka fya;=fjka iudch ;=< wdka;slrKhg 

fhduq ùfï m%jK;djhla mj;s' ,dxlsl iudc ikaO¾Nfha mj;akd fuu ;;a;ajh fjkia lrñka wdndê; 

mqoa.,hka iudch ;=< n,.ekaùfï jevigyka jeä jYfhka l%shd;aul lsÍu ldf,daÑ; fõ' ta wkqj YS% 

,xldfõ wdndO iys; mqoa.,hka iïnkaOfhka mj;sk wdh;ksl fiajdjka" mqkre;a:dmkh yd ixj¾Ok 

jevigyka ls%hd;aul lrk wdldrh fidhd ne,Su;a" tu ld¾h bgq lsÍfï§ .kq ,nk ls%hdud¾. fldf;la 

ÿrg tu wruqK bgqlr.ekSu i|yd odhl;ajh imhkafka o hkak fidhd ne,Su;a" ta wkqj tu ls%hdj,sh 

;jÿrg;a M,odhS f,i Èh;a lrkqfha flfiao hkak ms<sn|j úuid ne,Su;a" Tjqkaf.a iqN idOkh yd 

ixj¾Okh fjkqfjka bgq l< hq;= ld,Sk jeo.;alula iys; m¾fhaIK ud;Dldjla nj fmkajd Èh yelsh' 

m¾fhaIKfha jeo.;alu 

 YS% ,xldfõ wdndê; m%cdj úIfhys isÿjk fiajdjkays Okd;aul Wkak;shla we;s lsÍu i|yd 

wjYHjk uÕfmkaùu jvd;a m%dfhda.sl l%ufõohla hgf;a iemhSug yels ùu' 

 wdndO iys; jQjka iïnkaOfhka wdrCIK cd,h yd wdOdr l%ufõoh hk iSudjkaf.ka Tíng hñka 

Tjqkaf.a Ôjfkdamdh f.dvkexùu" /lshdjkays ia:dk.;lsÍu" wka;¾lrKh iïnkaOfhka kj 

udkhka fidhd.; yelsùu' 

 wndO iys; mqoa.,hka" Tjqkaf.a ixúOdk yd foudmshka wd¾Ól" idudÔh" ixialD;sl" foaYmd,ksl 

jYfhka ±kqu yd l=i,;dj ,nd§u ;=<ska n,.ekaùu iïnkaOfhka kj kS;suh yd m%dfhda.sl 

l%ufõohka wkdjrKh lr.;yels ùu'   

 wdndê;hka iïnkaOfhka jk wdOdr§fï udkisl;ajh fjkqjg kj wdl,am .Kkdjla iudc.; 

lsÍfï we;s yelshdj' 
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m¾fhaIKfha wruqKq 

m%Odk wruqK 

wdndO iys; mqoa.,hka mqkre;a:dmkh lrkq ,nk wdh;khkays fiajd M,odhS;dj fidhdne,Su' 

 

iqúfYAIS wruqKq 

 wdndê;hka ljqreka o hkak y`ÿkd.ekSu yd wdndê;Ndjfha úúO m%fNaohka y÷kd.ekSu' 

 wdndê; mqkre;a:dmkh iïnkaOfhka ls%hd;aul jk úúO fiajdjka yd fiajd wdh;k y÷kd.ekSu' 

 tu fiajd wdh;kj, wruqKq yd mrud¾: y÷kd.ekSu' 

 wdndê; mqkre;a:dmk fiajd wdh;k uÕska ls%hd;aul jk úúO jHdmD;Ska yd jevigyka 

y÷kd.ekSu' 

 tu jHdmD;Ska yd jevigyka uÕska wdndê; mqkre;a:dmkh i|yd lr we;s n,mEu y÷kd.ekSu' 

 wdndê;Ndjh ms<sn| mj;sk úúO iudc u;jdo ljf¾o hkak y÷kd.ekSu'  

 wdndO iys; mqoa.,hka mqkre;a:dmk iïnkaOfhka mj;sk m%;sm;a;s" kS;s fr.=,dis y÷kd.ekSu yd 

tajdfha m%fhdackj;a Ndjh ks¾Kh lsÍu' 

 wdndO iys; mqoa.,hka mqkre;a:dmk iïnkaOfhka iqÿiq kj m%;sm;a;suh fhdackdjka bÈßm;a lsÍu' 

 wdndê; wdndO iys; mqoa.,hka mqkre;a:dmkh lsÍu yd n,.ekaùu iïnkaOfhka kj ±kqu iudc.; 

lsÍu' 

 fuu mqqkre;a:dmk ls%hdj,sh M,odhS lsÍu i|yd fiajd wdh;k lghq;= l< hq;af;a flfiao hkak 

y÷kd.ekSu' 

 fuu iuia; ls%hdj,sh id¾:l;ajh i|yd iudc m%;sm;a;Ska ixfYdaOkh úh hq;af;a yd f.dvkeÕsh 

hq;af;a flfia±hs wkdjrKh lr.ekSu' 
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niakdysr m<d;a hdplhka yd ùÓ orejkaf.a ;;a;ajhka ms<sn`oj fidhdne,Sfï m¾fhaIKh 

YS% ,xldfõ uE;ld,Sk kd.ßl ixj¾Ok ls%hdj,sh ms<sn`oj w;S;hg idfmaCIj úuid ne,Sfï§ j¾;udkfha ta 

ms<sn`oj iqúfYaIs wjOdkhla fhduqlr we;s nj meyeÈ,s fõ' fuys§ fN!;sl ixj¾Okh i`oyd jQ b,lal yd 

ls%hdud¾. fukau udkj ixj¾Okh i`oyd fhduq jQ úúO kj m%fõYhka iuqodhla y`ÿkd.; yelsh' iEu 

ñksfil=u ñksfilah hk woyi u; isg iudcfha iEu md¾Yjhlau ixj¾Okfha m%;s,dNSka njg m;alsÍug YS% 

,dxlSh kd.ßl ixj¾Ok ie<iqï u`.ska f.k we;s m%fõYhka w;r hdplhka yd ùÓ <uqka ms<sn`o jQ .eg¨j 

úi`od,Su i`oyd kj m¾fhaIK" ie<iqï yd m%;sm;a;Ska wjYHj we;ehs is;sh yelsh' ta wkqj uyk.r yd 

niakdysr ixj¾Ok wud;HxYh" niakdysr m<d; ksfhdackh lrk fld<U" l¿;r yd .ïmy hk 

Èia;%slalhkays uyk.r yd k.r iNd m%foaYhka hdplhkaf.ka yd ùÓ <uqkaf.ka f;dr jQ m%foaYhla njg 

m;alsÍu i`oyd lghq;= lsÍug wruqKq lrf.k we;'  

tu wruqKq iM,odhS lr.ekSu i`oyd jvd;a úêu;aj ueÈy;aùug wjYH lrk ksjerÈ f;dr;=re yd l%ufõo 

y`ÿkd.ekSu ld,Sk wjYH;djhla njg m;a ù we;s w;r" niakdysr m<d; hdplhkaf.ka yd ùÓ <uqkaf.ka 

f;dr jgmsgdjla ks¾udKh lsÍu i`oyd;a" hdplhkaf.a yd ùÓ <uqkaf.a iudÔh miqìu Okd;aul ÈYdk;shla 

lrd fhduqlsÍu i`oyd;a fuu wOHhkh rel=<la fõ hehs Wml,amkh l< yelsh'  

m¾fhaIKfha wruqKq 

fuu m¾fhaIKfha uQ,sl wruqK jkqfha niakdysr m<d; hdplhkaf.ka yd ùÓ <uqkaf.ka f;dr k.rhla 

njg m;alsÍu i`oyd wjYH jkakd jQ f;dr;=re tla/ia lsÍu;a" tu`.ska Wla; ld¾hh bgqlsÍu i`oyd .; hq;= 

ls%hdud¾." ie<iqï" l%u úê yd iudc m%;sm;a;Ska y`ÿkajd§u yd ta wdYs%; ks.uk ks¾foaY yd fhdackd bosßm;a 

lsÍuh' tlS wruqK mdol lr.ksñka ta yd wkqhd; iqúfYaIS wruqKq my;ska i`oyka lr we;' 

1. hdplhkaf.a yd ùÓ <uqkaf.a iudÔh" wd¾Ól yd ixialD;sl me;slvhka y`ÿkd.ekSu 

2. hdplhkaf.a yd ùÓ <uqkaf.a .eg¨j wju lr.ekSu i`oyd .; yels kj m%fõYhka" l%shdud¾." 

ie<iqï yd m%;sm;a;s y`ÿkd.ekSu 

3. hdplhkaf.a yd ùÓ <uqkaf.a Ôú; ms<sn`o Tjqka ork wdl,am" woyia yd u;jdo fudkjd±hs 

y`ÿkd.ekSu 

4. hdpl jD;a;sh" ùÓ <uqka yd ne`§ mj;sk kj m%jk;d" Ôjk rgdjka yd ixúOdk rgdjka y`ÿkd.ekSu 

5. hdplhka yd ùÓ <uqka tu N+ñldfjka fjkia lr.ekSu yd iïnkaOfhka Tjqka orK u;jdo woyia 

yd fhdackd fudkjd±hs y`ÿkd.ekSu 
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Y%s ,xldfõ wka;¾lrK wOHdmkfhys Wmfhda.s;djh fidhd ne,Su ms<sn`o m¾fhaIKd;aul 

wOHhkhla 

 

úfYaI wjYH;d iys; <uqka i`oyd ls%hd;aul jk wOHdmk jevigyka lsysmhla y`ÿkd.; yelsh' tys§ úfYaI 

wOHdmk tall ixl,amh mdi,a ;=< we;s lsÍu úfYaI fõ' fuu`.ska idudkH mka;shl wOHdmkh ,eîug 

myiqlï ie,iSug wmyiq;d we;s Y%jK W!k;d" oDIaÀ W!k;d" nqoaê W!k;d" ´áiï ;;a;ajh iys; orejka 

i`oyd mdi,aj, úfYaI wOHdmk tall ls%hd;aul lrkq ,efí' tu orejka ñY% jYfhka fkdj tla tla fCIa;% 

i`oyd fjk fjku tall meje;aùu jvd;a fhda.H l%uh fõ' tfukau talShlrKh o tjeks jQ ;j;a 

jevigykls' ta hgf;a idudkH mka;sj, <uhska iu`. wOHdmk ,eîug yelshdj we;s úfYaI wjYH;d iys; 

isiqka tu mka;sj,g we;=<;a lrkq ,efí' wkaO isiqkag fí%,a udOH m%.=K lsÍfuka miqj idudkH mka;s 

ldurfha idudkH <uhska iu`. wOHdmkh ,eîug myiqlï i<id.; yelsh' tjeks <uhska úfYaI wOHdmk 

tallj,g fhduqlsÍu wjYH fkdfõ' tfukau WmlD; úfYaI mdi,a ks¾udKh lsÍuo úfYaI wjYH;d iys; 

<uqka Wfoid l%shd;aul wOHdmk jevigykla f,i y`ÿkd.; yelsh' WmlD; úfYaI mdi,a jHjia:d ix.%yh 

hgf;a ,shdmÈxÑ lr we;s mdi,a i`oyd isiqka fhduq lsÍu fuu`.ska isÿ fõ' fuu mdi,aj, W!k;d iys; 

<uhska muKla wOHdmkh ,nhs' fuys uQ,sl ixl,amh jkqfha idudkH mdi,aj,g we;=<;a lr wOHdmkh 

,nd§ug wmyiq <uhska fuu mdi,aj,g we;=<;a l< hq;= njhs' úfYaI wjYH;d iys; <uqkaf.a wOHdmkh 

iïnkaO l;sldfõ wm m%ia;=;hg wod< jeo.;a wOHdmk jevigyka l%ufõoh jkafka wka;¾lrK 

wOHdmkhhs' m%Odk jYfhkau cd;Hka;r jYfhka úfYaI wjYH;d iys; <uqka i`oyd kQ;kfha ms<s.;a 

wOHdmk l%ufõoh fuh hehs mejish yelsh' tys§ ish¨u úfYaI wjYH;d iys; <uqkag idudkH mka;sj, 

isiqka iu`. wOHdmkh ,nd.ekSug bv ,nd§u fuu`.ska isÿ fõ' úúO;ajh wkqj isiqkag wOHdmk myiqlï 

,nd § ta i`oyd mka;s ldur ls%hdldrlï" ndysr l%shdldrlï" l%Svd" fi!kao¾hh" fjk;a mßir l%shdldrlï 

i`oyd ksrka;rfhka wfkl=;a <uhska iu`. wOHdmkh ,nd.ekSug wjia:dj ie<iSu l< hq;= fõ' fuu 

ixl,amh h:d¾;hla ùug kï úfYaI wjYH;d iys; <uqkag wOHdmkh ie<iSu ms<sn`o idudkH mdi,aj, 

.=rejreka yd úÿy,am;sjreka ;=< hym;a wdl,am" l=i,;d yd ±kqu j¾Okh ù ;sìh hq;=h'  

 

m¾fhaIK .eg¨j (  

úfYaI wjYH;d iys; <uqkaf.a mdi,a wOHdmk ixj¾Okh úIfhys wka;¾lrK wOHdmk l%ufõoh fldf;la 

ÿrg m%dfhda.sl fõo@ 
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m¾fhaIK wruqKq 

 

1' wka;¾lrK wOHdmkh M,odhs f,i mdi,a moaO;sh ;=< l%shd;aul jkjdo hkak  fidhd ne,Su 

2' wka;¾lrK wOHdmk l%ufõofhys f.da,Sh m%jK;d yd iqúfYaIs ;;a;ajhka y÷kd .ekSu 

3'  wka;¾lrK wOHdmk l%ufõoh l%shd;aul ùfï È mdi,a mßirfha ieleiau flfia mej;sh hq;=o 

hkak úuiSu 

4' úfYaI wjYH;d iys; <uqka wka;¾lrK wOHdmk l%ufõohg fhduq lsÍfï yd n,.ekaúfï l%ufõo 

y÷kd.ekSu 

5'  úfyaI wjYH;d we;s <uqkaf.a wOHdmkh i|yd jk m%;sm;a;s iïmdokhg odhl ùu  

 
 

ksoka.; jl=.vq frda.Skaf.a mjq,a iqNidOkh kxjd,Su i|yd .;yels l%shdud¾. ms<sn| fidhd ne,Su 

 

j¾;udk Y%S ,dxflah iudcfha iqúfYaIS fukau iS.% f,i jHdma; jk cd;sl jHikhla njg ksoka.; jl=.vq 

frda.h (Chronic Kidney Disease of Uncertain aetiology (CKDu)) m;aù we;' úfYaIfhkau Y%S ,xldfõ W;=r" 

W;=re ueo" kef.kysr" jhU yd W!j m<d;aj, fuu .eg¨j iS.% f,i jHdma; fjñka mj;S' Wla; frda.h 

nyq,j jHdma; ù we;s m<d;la f,i W;=reueo m<d; lemS fmfka' tu m<df;a wkqrdOmqr Èia;%slalfha 

ueojÉÑh" moúh" rTEj" fydfrdõm;dk yd lyg.iaÈ.s,sh hk m%dfoaYSh f,alï fldÜGdihkays fuu frda.h 

nyq,j olakg ,efí'  

 

Y%S ,xldfõ mej;s yd mj;sk rchka úiska yd rdcH fkdjk ixúOdk u.ska fulS CKDu ;;a;ajhka ms<sn|j 

wjOdkh fhduq lrñka fkdfhl=;a jevms<sfj<j,a Èh;afldg we;' WodyrK jYfhka fuu frda.fhka 

fmf<k m%cdj i|yd rcfhka f.jkq ,nk re'3000$- l ÔjkdOdr f.ùu ^iudc fiajd wud;HdxY pl%f,aL 

1$2015& fmkajd Èh yel'  tfy;a iS.% f,i j¾Okh jk fuu frda.S ;;a;ajh ;=< mqoa., iqNidOk uÜgu 

by, kxjd,Sug rcfha úfYaI wjOdkh o fhduq ù we;' 

 

j¾;udk Y%S ,xldfõ mj;akd iudc m%Yak yd cd;sl ixj¾Okh i|yd biau;= ù we;s m%Odk wNsfhda.d;aul 

ldrKd w;r Wla; ksoka.; jl=.vq frda. jHdma;sh m%uqLfldg ie<lsh yels ;;a;ajhla f,i i|yka l< 

yelsh' tneúka fujeks jHikldß .eg¨jla ms<sn|j Bg f.dÿre ù we;s m%cdfõ mjq,a iqNidOkh ;yjqre 

lsÍu i`oyd l=uk mshjrla .; hq;= o hkak fidhd ne,Su 
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wruqKq 

 

m%Odk wruqK 

ksoka.; jl=.vq frda.Skaf.a mjq,a iqNidOkh kxjd,Su i|yd .;yels l%shdud¾. ms<sn| fidhd ne,Su 

 

iqúfYaIs wruqKq 

 

I. ksoka.; jl=.vq frda.h jHdma; ùug n,mdk ,o fya;= idOlhka fudkjdo hkak y÷kd .ekSu 

II. tu frda.S ;;a;ajh frda.shdg yd mjq,g n,md we;s wdldrh y÷kd .ekSu 

III. tlS mjq,aj, iqNidOkh ;yjqre lsÍu i|yd .; hq;= l%shdud¾. y÷kd .ekSu 

IV. fuu frda. ksjdrKh yd jHdma;sh wju lsÍu i|yd fiajd imhk rdcH yd rdcH fkdjk 

fomd¾Yjfhkau l%shd;aul lrk jevigykays M,odhS;djh flfia o hkak y÷kd .ekSu 

 

m%ldYhg m;a jq m%ldYkhka 

 

iudc jev mdßNdIsl Yíoud,dj (Social Work Glossary) isÿ l< wdldrh 

• m¾fhaIK yd m%ldYk wxYfha ks,OdÍka iu`. uQ,sl idlÉPd meje;aùu yd wod< ld¾hhka fnod 

±laùu  

• m%Odk ixialdrl uKav,h iu. tla/ia lr.;a mdßNdIslhka ms<sn`o woyia ,nd.ekSu  

• mdßNdIslhkaf.a ixfYdaOkhka isÿ lsÍu  

• ixialdrl uKav,h iu. idlÉPd lr ixfYdaê; mdßNdIslh ilialsÍu  

wjYH;d y`ÿkd.ekSu  

• úIh uQ,slj f.dvke.S we;s Yíoud,djl W!k;djh mQrKh lsÍu  

•  úoHd¾Òkaf.a b,a,Sï mej;Su  

l%ufõoh 

• NdId úfYaI{hkaf.a úIh m%dudKsl woyia ,nd.ekSu  

l%u Ys,am 

• cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kfha wOHhk ld¾h uKav,fha iydh mokï lr.ksñka Yíoud,djg 

wjYH ff;%NdId mdßNdIslhka tla/ialsÍu  
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we.hSu 

• ixialdrl uKav, /iaùï meje;aùu  

• NdId ;s%;ajhg m%Odk ixialdrljreka m;alsÍu yd wjika ixialrK lghq;= isÿlsÍu  

• mdßNdIsl Yíoud,dj uqøKh lsÍu' 

• mdßNdIsl Yíoud,dj t<s±laùu. 

 

iudc jev i`.rdj  (Social Work Journal) 

isÿ l< wdldrh 

• m¾fhaIK yd m%ldYk wxYfha ks,OdÍka iu`. uQ,sl idlÉPd meje;aùu" ixialdrljrfhla yd iydh  

ixialdrljrfhla m;alsÍu'  

• ,sms iïmdokh i`oyd cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kfha wOHhk ld¾h uKav,h ±kqj;a lsÍu  

• wNHka;r ixialdrl uKav,h úiska ,sms f;dard.ekSu yd ixialrKh lsÍu'  

• úYajúoHd, wdpd¾hjrekaf.a iydh u; ,sms kej; ixialrKh lsÍu'  

• ixialrKh lrk ,o ,sms m%ldYhg m;alsÍu  

 

wjYH;d y`ÿkd.ekSu  

• cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kfha iudc jev ms<sn`o Ydia;%sh ±kqu m%j¾Okh lsÍu'  

l%ufõoh 

• úIh m%dudKsl iydh ,nd.ekSu  

l%u Ys,am 

• cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kfha wOHhk ld¾h uKav,h ±kqj;a lsÍu ^±kaùï yd ,sms& 

we.hSu 

• wNHka;r ixialdrl uKav,hla u.ska ,sms f;dard.ekSu yd ixialrKh lsÍu  

• iudc jev úIh m%udKsl ndysr ixialdrl uKav,h u`.ska ,sms ixialrKh lsÍu  

• ixfYdaê; ,sms uqøKh lsÍu yd m%ldYhg m;alsÍu  

• Ydia;%sh .%ka:h t<s±laùu 
 

iudc ixys;d mSG i`.rdj  (‘Samaja Sanhitha’-Faculty Publication)  

isÿ l< wdldrh 

• m¾fhaIK yd m%ldYk wxYfha ks,OdÍka iu`. uQ,sl idlÉPd meje;aùu" ixialdrljrfhla yd iydh  

ixialdrljrfhla m;alsÍu'  

• ,sms iïmdokh i`oyd cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kfha wOHhk ld¾h uKav,h ±kqj;a lsÍu  

• wNHka;r ixialdrl uKav,h úiska ,sms f;dard.ekSu yd ixialrKh lsÍu'  

• úYajúoHd, wdpd¾hjrekaf.a iydh u; ,sms kej; ixialrKh lsÍu'  
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• ixialrKh lrk ,o ,sms m%ldYhg m;alsÍu  

• wjYH;d y`ÿkd.ekSu 

• cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kfha wOHhk ld¾h uKav,fha Ydia;%sh ,sms ,sùfï l=i,;djh 

m%j¾Okh lsÍu'  

mqj;a yiqk (News Letter)  

isÿ l< wdldrh 

• m¾fhaIK yd m%ldYk wxYfha ks,OdÍka iu`. uQ,sl idlÉPd meje;aùu" ixialdrljrfhla yd iydh  

ixialdrljrfhla m;alsÍu'  

• wdh;kfha wfkl=;a wxYj, j¾;udk f;dr;=re tla/ialsÍu  

• mqj;a yiqfka o< ie<eiau ieliSu  

• mqj;ayiqk ks¾udKh lsÍu iy ixialrKh lsÍu  

wjYH;d y`ÿkd.ekSu 

• cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kfha wOHhk" m¾fhaIK yd mqyqKq jevigyka iïnkaOfhka m%cdj 

±kqj;a lsÍu  

m¾fhaIK yd m%ldYk wxYh u`.ska miq.sh j¾Ih ;=< l%shd;aul lrk ,o jevigyka - 2015 

o;a; úYaf,aIKh ms<sn`o isõÈk jevuq¿j (Four Day Workshop on Data Analysis) 

isÿ l< wdldrh 

• m¾fhaIK yd m%ldYk wxYfha ks,OdÍka iu`. uQ,sl idlÉPd meje;aùu" iïnkaëldrljrfhla 

m;alsÍu'  

• cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kfha wOHhk ld¾h uKav,h ±kqj;a lsÍu  

• foaYljreka iïnkaëlrKh lsÍu  

• wod< jevuq¿j ls%hd;aul lsÍu  

 

wdh;kh ms<sn`o jd¾;duh Ñ;%máh ^Documentary Film& 

j¾I yeg y;rlg wdikak b;sydihlska hq;a Y%s ,xldfõ iudc jev úIh ms<sn`oj wOHdmkh ,nd fok tlu 

Wiia wOHdmk wdh;kh jYfhka fuu wdh;kh ms<sn`oj mj;sk ck;d ±kqj;aNdjh yd iudc jHdma;sfha 

lsishï jq wvq¨yq`vq;djhla mj;sk nj lemsfmfka' tu ;;a;ajh u`. yrjd .ksñka wdh;kfha m%;srEmh yd 

jHdma;sh j¾Okh lsÍu i`oyd odhl jkakdjq Okd;aul m%fõYhla jYfhka iudc ixj¾Ok m%;sm;a;s" 

m¾fhaIK yd m%ldYk wxYh u`.ska ksIamdokh lrk ,os' fuu jd¾;duh Ñ;%mgh ;=<ska wdh;kfha 

wOHdmksl" m¾fhaIK yd mqyqKq jevigyka ms<sn|j m%cdj ±kqj;a lsÍug yelshdj ,efí' ta ;=<ska wdh;ksl 

fiajdjka jvd;a m%Yia: uÜgfuka j¾Okh lr .ekSug yelshdj රැබී we;' 
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ළවහත්රීය ග්රන්ා ශළ ඳර්ොේණ ලළර්ත්ළ එිබද්ෆක්විම 

 

kq;k f.da,Sh ixo¾Nh ;=< úoHq;a udOHhkaf.a m%n,  úma,ùh fjkishdjla isÿfjñka mj;sk w;r f;dr;=re 

ikaksfõokh Bg wkqhd;j .uka lrhs' udkjhdf.a ±kqu ixj¾Okh ùu úIfhys f;dr;=re iïfm%aIKhùu 

w;HjYH ldrKhla fõ' tfy;a kq;k Y%S ,dxflah iudc ixo¾Nh ;=< Ydia;%Sh f,aLkhg yd m¾fhaIKhka 

i|yd fhduqùfï lsishï W!K;djhla we;ehs mejish yelsh' tu W!kkhg kj m%fõYhla iemhSu i|yd 

iudc ixj¾Ok m%;sm;a;s" m¾fhaIK yd m%ldYk wxYh u`.ska t<solajkq ,enq iudc jev ms<sn`o mdßNdIsl 

Yíoud,dj" iudcjev i`.rdj" iudc ixys;d mSG i`.rdj" mqj;a yiqk yd lDIsld¾ñl yd ëjr m%cdjf.a iudc 

wd¾Ól ck Ôú;h ^rkak kef.kysr yd /lj kef.kysr .%du ks,OdÍ jiï weiqßka& hk Ydia;%Sh yd 

m¾fhaIK .%ka: furg Ydia;%ShlrKfha fhfok wdOqksl Ydia;%{hkag" m¾fhaIlhkag Tjqkaf.a ±kqu 

m%j¾Okh lr .ekSug WmldÍ fõ'  
 

fuu W;aijh i`oyd iudc iún,.ekaùï yd iqnidOk wud;H tia'î' Èidkdhl ue;s;=ud" ksfhdacH wud;H 

.re rkacka rdukdhl ue;s;=uka" iudc iún, .ekaùï" iqnidOk wud;HxYfha .re f,alï uyskao 

fifkúr;ak ue;s;=uka" fcHIaG uydpd¾h ohd tÈßisxy yd uydpd¾hjreka yd wdpd¾hjreka cd;sl iudc 

ixj¾Ok wdh;kfha md,l iNdfõ iudðlhska iyNd.s úh'  

m¾fhaIK yd m%ldYk wxYh u`.ska bÈß j¾Ihka ;=< ls%hd;aul lsÍug wfmaCIs; m%ldYk yd jevigyka 

m%ldYk  

1. úoHq;a i`.rdj (E-Journal)  

2. l%shduQ,sl uQ,sl m¾fhaIK m;%sld we;=<;a m%ldYkhla (Action Research Publication)  

3. o;a; nexl=jg wod< f;dr;=re we;=<;a jd¾;dj (Data Base Report) 

4. iudc jev mdßNdIsl Yíoud,dj" fj¿u 2- kj ixialrKh  

5. jd¾Isl mqj;a yiqk w¾O jd¾Islj m%ldYhg m;alsÍu  
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6. cd;sl mqj;am;a u`.ska m%ldYhg m;alrk iudc m%Yak" .eg¿ yd kj iudc m%jk;d wdY%s; 

úYaf,aIKd;aul m%ldYkh -w¾O jd¾Islj m%ldYhg m;alsÍu  

jevigyka  

1. rdcH yd rdcH fkdjk wdh;kj, ksfhdað;hkaf.a jevuq¿jla ixúOdkh lsÍu yd tu`.ska úúO 

wdh;kj, fiajdjka yd wod< m¾fhaIK yd wOHhk fiajd wjYH;d y`ÿkd.ekSfï jevuq¿jla 

ixúOdkh lsÍu  

2. wdh;kfha wOHhk mdGud,d ms<sn| jd¾;duh Ñ;%mghla ksIamdokh lsÍu  

3. m¾fhaIK wxYh i|yd o;a; nexl=jla ieliSu (Data Bank) 
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වමළජ ොව ලළ විද්ළය 
මළර්යවළධනය - 2015 
 

ලෆලවයශන මළර්යයන් විවහත්ර මළර්යවළධනය ෆබුණු මුද් වියද්ම් ව මුද් 
භාජ ැඩ උඳාධි 
ඳා භාරා  2010-
2014)  
ඉංග්රියල භාධයඹ  

උඳාධි 
රදාේනෝත්ඹ 
ඳත්න ර අ.  

ිෂය ංඛයා - 
38 

උඳාධි 
රදාේනෝත්ඹ 
ඳත්න ර අ.  

475,000.00 475,000.00 

භාජ ැඩ උඳාධි 
ඳා භාරා  2011-
2015)  
ඉංග්රියල භාධයඹ  

ඳංති කාභය ේේලන 
ව ්ේේර පුණුණුවීම් 
අන් කය ඇත.  

ිෂය ංඛයා - 
47 

2016 භාර්තු 
භාේප උඳාධි 
රදාේනෝත්ඹ 
ඳැැත්වීභු 
ිරඹමිතඹ  

258,080.00 258,080.00 

භාජ ැඩ උඳාධි 
ඳා භාරා  2012-
2016) ඉංග්රියල භාධයඹ  

අන් ේර් ේදන 
ේේභඨතයේප රජා 
ැඩ දවා 
්ේේරගත වී ඇත.  
 01.07.2015 – 
15.12.2015)  

ිෂය ංඛයා 39 භාජ ඳර්ේපණ 
ැඩුවන් ිරභ 
කය ඇත.  
 

144,750.00 99,000.00 

භාජ ැඩ උඳාධි 
ඳා භාරා  2013-
2017) ඉංග්රියල භාධයඹ 

A ව B ක්ඩඩාඹභ 
 

ේතන ය ඳශමු 
ේේම්ඨතයේප ඳංති 
කාභය ේේලන 
ඳත්යි.  
 07.06.2015 – 
10.12.2015)  

ිෂය ංඛයා 97 ේතන ය ඳශමු 
විබාගඹ අන් කය 
ඇත. ේතන යු 
ඇතුශත්වීභ දවා 
ඳැැත්වු ඉංරීයල 
ාධන විබාගඹ 
අන් කය ඇත.  

955,050.00 375,000.00 

භාජ ැඩ උඳාධි 
ඳා භාරා  2014-
2018) යලංවර භාධයඹ   
 

ේදන ය ේදන 
ේේභඨතයඹ ඳංති 
කාභය ේේලන 
ඳත්යි.  
භගාීට ්ේේර 
පුණුණුේස ිරයත ේස.  
 07.07.2015 – 
11.12.2016) 

ිෂය ංඛයා 

42+34+61=137 

ේදන ය ඳශමු 
ේේභඨතයඹ 
විබාග අන් කය 
ඇත. ්ේේර 
පුණුණුේස අඩ් ිරභ 
ේකොු ඇත.  

81,000.00 222,700.00 

භාජ ැඩ උඳාධි 
ඳා භාරා  2015-
2019)  
යලංවර භාධයඹ  
 

ඳශමු ය ඳශමු 
ේේභඨතයඹ ඳංති 
කාභය ේේලන  
භගාීට ්ේේර 
පුණුණු  
 04.08.2015 – 
25.12.2015)  

ිෂය ංඛයා -  

42+35+51=128 

ඳශමු ය ඳශමු 
ේේභඨතය 
විබාගඹ අන් කය 
ඇත. 

452,000.00 193,500.00 

භාජ ැඩ ලාඨරඳති 
උඳාධිඹ 2013 15 

රජා ැඩ කුයුතු 
අන් . ීකභ.  
 07.02.2015 – 
30.10.2015)  

ිෂය ංඛයා - 
12 

අන් ාර්තා 
බාය අ ඇත. 

3,325,000.00 633,218.25 

භාජ ැඩ ලාඨරඳති 
උඳාධිඹ 2015 17 

ඳශමු ේේභඨතයේප 
ේේලන අන් කය 
ේදන ේේභඨතයඹ 
ආයම්බ කය ඇත. 
ඳශමු ්ේේර පුණුණු 
දිඹත් කය ඇත. 
 03.10.2015-
28.02.2016)   

ිෂය ංඛයා - 
14 

්ේේර කුයුතුර 
ිරයත ේස. 

1,256,000.00 274,210.29 

ශභා රැකයණඹ 
පිළිඵද ඩිප්ේරෝභා 
ඳා භාරා  
 භඩකරපු) 
2015 2016 

ේදන ය විබාගඹ 
අන් කය ඇත.  

ිෂය ංඛයා 30 උත්තය ඳර ඳරි්ා 
. ීකේම් කුයුතු 
යලදුකයමින් ඳතී.  

1,587,490.00 1,587,490.00 
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ශභා රැකයණඹ 
පිළිඵද ඩිප්ේරෝභා 
ඳා භාරා  
 වුිරඹා) 
2014 2015 

්ේේර පුණුණු 
අන් කය ඇත.  

ිෂය ංඛයා 32 අන් විබාගඹ 
ඳැැත්වීභු 
ිරඹමිතඹ  

2,47,500/= 2,47.500/= 

භාජ ැඩ පිළිඵ ඨද 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
 ඹාඳනඹ) 2014 2015 

්ේේර පුණුණු 
අන් කය ඇත.  

ිෂය ංඛයා 35 අන් විබාගඹ 
ඳැැත්වීභු 
ිරඹමිතඹ 

2,47,500/= 2,47,500/= 

2,47.500/= 2,47.500/= ිෂය ංඛයා 26 විබාග කුයුතු 
අන් කය ඇත.  

1,290,578/= 1,29.578/= 

 

පුහුණු අාංය 

  

අුම 

අාංම 

ලළඳෘතිපොේ නම වශාළගීත්ලය යරම්ාම 

මළය 

ඳලත්ලන/ 

ඳෆලෆත්ව 

වහාළනය 

වශාළින වු 

වාංඛළල 

රගතිපය 

01. උඳේේලනඹ පිළිඵ 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
තරා යලංවර භාධයඹ 
 කාන්තා කුයුතු 
අභාතයාංලඹ) 
2013 2015  

ශභා 
ංර්ධන වා 
කාන්තා 
කුයුතු 

අභාතයාංලේප 
්ේේර 
ිරරධාීකන්  

2013 ුවිර  තරා පුණුණු 
භධයඨාානඹ  

62 වතික ඳර රදානඹ 
. ීකභු ිරඹමිත ඇත.  

02. උඳේේලනඹ පිළිඵ 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා - 
ේකොශම ඳශමු 
ක්ඩඩාඹභ  කාන්තා 
කුයුතු අභාතයාංලඹ) 
2013 2015 

- කභ -   2013 ුවිර  ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ - 
නාර 

භධයඨාානඹ  

51 වතික ඳර රදානඹ 
. ීකභු ිරඹමිත ඇත.  

03. උඳේේලනඹ පිළිඵ 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
ේකොශම - ේදන 
ක්ඩඩාඹභ  කාන්තා 
කුයුතු අභාතයාංලඹ) 
2013 2015  

-කභ- 2013 ුවිර  ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ - 
නාර 

භධයඨාානඹ  

37 වතික ඳර රදානඹ 
. ීකභු ිරඹමිත ඇත.  

04 උඳේේලනඹ පිළිඵ ද 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
2013 2016  ේදභශ 
භාධයඹ) ඹාඳනඹ 
දිඨත්රි්කඹ - කාන්තා 
කුයුතු අභාතයාංලඹ  

ශභා 
ංර්ධන වා 
කාන්තා 
කුයුතු 

අභාතයාංලේප 
්ේේර 
ිරරධාීකන්  

2013  ඹාඳනඹ 
කච්චිේච්රි 

ේගොඩනැගි්ගර
ක ඳත්න 

ර අ  

 

53 
වතික ඳර රදානඹ 
. ීකභු ිරඹමිත ඇත.  

05 උඳේේලනඹ පිළිඵ 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා- 
නාර  ේඳොලිඨ වා 
යජේප ිරරධාීකන් 
වා) 
2013 2015 යලංවර) 
 

 

-කභ- 2013 
අේගෝඨතු  

ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ - 
නාර 

භධයඨාානඹ 
 

  

48 වතික ඳර රදානඹ 
. ීකභු ිරඹමිත ඇත.  
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06 උඳේේලනඹ පිළිඵ 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
ේදභශ භාධයඹ 
. ලිේනොචිචිඹ 
2013 2015  

-කභ- 2014 භැයි  රාේේශීඹ 
ේ්ගකම් 
කාර්ඹාර 

ේගොඩනැගි්ගර
ක ඳැැත්ේස.  

45 යලභසන් ්ේේර ගත ඇත.  

07 උඳේේලනඹ පිළිඵ 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
ේදභශ භාධයඹ 
. ලිේනොචිචිඹ 
2014 2015  

-කභ- 2014 
ැප්තැ’  

. ලිේනෝච්චි 
ඳා්ග 

ේගොඩනැගි්ගර
ක ඳැැත්ේස.  

37 යලභසන් ්ේේර පුණුණු 
දවා ේඹොදා ඇත.   

08 උඳේේලනඹ පිළිඵ 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා - 
භඩකරපු  ේදභශ 
භාධයඹ) 2014 2016 

   -කභ- 2014 
ැප්තැ’  

ඉප්ඨ ආඹතනඹ  38 යලභසන් ්ේේර ගත ඇත.  

09 ෘේධ විදයා වා 
ැඩිහිටි රැකයණඹ 
පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා 
ඳා භාරා - 
2014 2015  

-කභ- 2014 
ේනොැ’  

ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ  

25 ඳංති කාභය ේේලන 
ඳැැත්ේස.  

10 උඳේේලනඹ පිළිඵද 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
2015 2017 අම්ඳාය) 

යාජය වා 
යාජය ේනොන 
ආඹතන 

ිරරධාීකන් වා 
ඨේසච්ඡා 
ංවිධාන 
කාර්ඹ 

භ්ඩඩරඹ වා 
උඨ ේඳශ 
භතුන් 

2015 ුවිර  අම්ඳාය පුණුණු 
භධයඨාානඹ  

27 ඳංති කාභය ේේලන 
ඳැැත්ේස.  

11 උඳේේලනඹ පිළිඵ 
උඨ ඩිප්ේරෝභා 
ඳා භාරා  යලංවර වා 
ේදභශ භාධයඹ) 
2014 2016 

- කභ- 2014 
ැප්තැ’ 

ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ 

යලංවර 
14 

ේදභශ 
16 

ඳංති කාභය ේේලන 
ඳැැත්ේස.  

12 උඳේේලනඹ පිළිඵ 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
 යලංවර   ේදභශ 
භාධයඹ) තරා 
2015 2017 

-කභ- 2015 ුවිර  තරා පුණුණු 
භධයඨාානඹ  

50 ඳංති කාභය ේේලන 
ඳැැත්ේස  

13 උඳේේලනඹ පිළිඵ ද 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
 ේකොශම) 1 ක්ඩඩාඹභ 
2014 2016  යලංවර 
භාධයඹ) 

-කභ- 2014 
ජනාරි  

ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ  

යලංවර 
50 

 

්ේේර පුණුණුු ේඹොමු 
ේකොු ඇත. 

14 උඳේේලනඹ පිළිඵ ද 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
 ේකොශම) 2 ක්ඩඩාඹභ 
2014 2016  යලංවර 
භාධයඹ) 

-කභ- 2014 
ජනාරි  

ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ  

යලංවර 4
0 

්ේේර පුණුණුු ේඹොමු 
ේකොු ඇත. 

15 උඳේේලනඹ පිළිඵ ද 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
 ේකොශම) 2014 2016 
 ේදභශ භාධයඹ) 
 

-කභ- 2014 ුවිර  ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ  

ේදභශ 8
0 

්ේේර පුණුණුු ේඹොමු 
ේකොු ඇත. 
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16 උඳේේලනඹ පිළිඵ ද 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
 භඩකරපු) 
2015 2017  ේදභශ 
භාධයඹ) 

-කභ- 2015  ඉප්ඨ ආඹතනඹ  ේදභශ 4
5 

ඳංති කාභය ේේලන 
ඳැැත්ේස.  

17 උඳේේලනඹ පිළිඵ ද 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
 වුිරඹා) 2015 2017 
 ේදභශ භාධයඹ) 

-කභ- 2015  ජූලි  සිරඹා  ේදභශ 4
5 

ඳංති කාභය ේේලන 
ඳැැත්ේස.  

18 උඳේේලනඹ පිළිඵ ද 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
 අම්ඳාය) 2015 2017 
 ේදභශ භාධයඹ) 

-කභ- 2015  අම්ඳාය පුණුණු 
භධයඨාානඹ  

ේදභශ 4
5 
 

 

ඳංති කාභය ේේලන 
ඳැැත්ේස.  

19 ැඩිහිටි රැකයණඹ 
පිළිඵද ඩිප්ේරෝභා 
ඳා භාරා  තරා) 

-කභ- 2015 
ැප්තැ. 18 

තරා පුණුණු 
භධයඨාානඹ  

යලංවර 
45 

ඳංති කාභය ේේලන 
ඳැැත්ේස.  

20 රජා  විේලෝධන 
ේදඳාර්තේම්න්තුේස 
ිරරධාීකන් ේනුේන් 
රජා   ඩිප්ේරෝභා 
ඳා භාරාු අදාශ 
විඹ භාරා ැකයලභ 
2015 2016 

-කභ- 2015 ඔ්.  ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ  

විඹ භාරා කඨ කයමින් ඳතී.   

21 ෘේධවිදයා වා 
ැඩිහිටි රැකයණඹ 
පිළිඵද ඩිප්ේරෝභා 
ඳා භාරා  යන්න)   

යාජය වා 
යාජය ේනොන 
ිරරධාීකන් වා 
ඨේසච්ඡා 
ංවිධාන 
කාර්ඹ 

භ්ඩඩරඹ වා 
උඨ ේඳශ 
භතුන්  

2015.11.28 යන්න පුණුණු 
භධයඨාානඹ, 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ  

37 ඳංති කාභය ේේලන 
ඳැැත්ේස.  

22 උඳේේලනඹ පිළිඵ ද 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
 නුය) 2015 2017  

-කභ-  2015 පිළිභතරා 
පුණුණු වා 
ඳර්ේපණ 
ආඹතනඹ  

40 ඳංති කාභය ේේලන 
ඳැැත්ේස.  

23  උඳේේලනඹ පිළිඵ ද 
ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා 
2013 2015  ේදභශ 
භාධයඹ) ඹාඳනඹ 
දිඨත්රි්කඹ - කාන්තා 
කුයුතු අභාතයාංලඹ  

ශභා 
ංර්ධන වා 
කාන්තා 
කුයුතු 

අභාතයාංලේප 
්ේේර 
ිරරධාීකන්  

2013  ඹාඳනඹ 
කච්චිේච්රි 

ේගොඩනැගි්ගර
ක ඳත්න 

ර අ  

 

42 
වතික ඳර රදානඹ 
. ීකභු ිරඹමිත ඇත.  
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අුම 

අාං. 
ඳළඨමළළොේ නම වියද්ම් ව මුද් 

පරු.ිෂ.  

වශාළිනලන්නන් මළය වහාළනය වශාළ

ින වු 

වාං

ඛළල 

රගතිපය 

 

24 නාඹකත්ඹ වා 
න්ිරේසදන 
කුරතා පුණුණු 

16,250.00 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
රතිඳාදන 

ආය්ක අංලේප 
ිරරධාීකන් 

දින 02 
2015.03.04, 

05 
දින 02 

අම්ඳාය පුණුණු 
භධයඨාානඹ 

28 ම්පුර්ණයි 

25 මුලික භේනෝ 
විදයාත්භක 
උඳේේලනඹ පිළිඵද  

ොමටිමළලීන පුහුණු 

ලෆලවයශන් 
 ේදභශ භාධයඹ) 

310,626.90 
 රජා විේලෝධන 
ේදඳාර්තේම්න්තු
ේස රතිඳාදන) 

රජා විේලෝධන 
ේදඳාර්තේම්න්තු
ේස ැඩ ඳීක්ක 
ිරරධාීකන් 

දින 05 
2015.02.13-

17 

තරා පුණුණු 
භධයඨාානඹ 

19 ම්පුර්ණයි 

26 මුලික භේනෝ විදයා 
උඳේේලනඹ පිළිඵද  

ොමටිමළලීන පුහුණු 

ලෆලවයශන් 

99,964.13 
 රජා විේලෝධන 
ේදඳාර්තේම්න්තු
ේස රතිඳාදන) 

රජා විේලෝධන 
ේදඳාර්තේම්න්තු
ේස ැඩ ඳීක්ක 
ිරරධාීකන්  

දින 05 
2015.03.16 

– 20 
 

කැශය ඹ 
ේද මු්ගර 
ිරාඩු 
ිරේ්තනඹ 

33 ම්පුර්ණයි 

27 ්රභා 
කශභනාකයණඹ 
වා මුලික භේනෝ 
විදයාත්භක 
උඳේේලනඹ 
 

24,000.00 
 ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
රතිඳාදන) 

තංග්ගර 
රාේේශීඹ ේ්ගකම් 
ේකොටම ාලඹු 
අනුයු්ත යජේප 
ිරරධාීකන්  

දින 02 
2015.03.19, 

20 
 

යන්න 
රාේේශීඹ 
පුණුණු 
භධයඨාානඹ 

44 ම්පුර්ණයි 

28 භාජ රැකයණඹ 

පිළිඵද ොමටිමළලීන 

පුහුණු ලෆලවයශන් 

16,250.00 
 ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
රතිඳාදන) 

භධයභ ඳරාත් 
ඳරිා වා 
ශභාය්ණ  
ේේා 
ේදඳාර්ේතම්නතු
ේස අීක්ණඹ 
ඹුේත්  ඳතින 
ශභා ිරාඹන්හි 
කාර්ඹ භ්ඩඩරඹ  
 

දින 03 
2015.02.18,
19, 20 

ේඳෝගේගෝග
ර මුඳකාය 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ  

36 ම්පුර්ණයි 

29 භේනෝ භාීයඹ 
භැදිවත්විභ පිළිඵද 
ඳා භාරා 

22,125.00 
 ජාතිකභාජං
ර්ධනආඹතන
ේපරතිඳාදන) 

ේඳොලිඨ 
ේදඳාර්තේම්න්තු
ේස ිරරධාීකන් 
 දවා  

දින 03 
2015.04.06, 
07, 08 

ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතතනඹ 

39 ම්පුර්ණයි 

30 භාජ ගය භ වා 
ගවිභ පිළිඵද 
උඳේේලන 
ඳා භාරා  

24,750.00 
 ජාතිකභාජං
ර්ධනආඹතන
ේපරතිඳාදන) 

. ලිේනොචිචි 
දිඨත්රි්කේප 
යාජය ිරරධාීකන්  

දින 02 
2015.04.23, 

24 

කයචිචි 
රාේේශීඹ 
ේ්ගකම් 
කාර්ඹාරඹ, 
. ලිේනොචිචිඹ 

 

60 ම්පුර්ණයි 
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31 නාඹකත්ඹ වා 
න්ිරේසදන 
කුරතා පුණුණු 

ජාතික 
ගභනාගභන 

භ්ඩඩරඹ භගින් 
ංවිධානඹ 
කයන ර අ.  

ගභනාගභන 
භ්ඩඩරේප 
ඩිේඳෝ 
කශභනාකු න් 
දවා 

දින 03 
2015.06.16, 
23, 30 

නායාේවේන්පි
ු ශ්රී රංකා 
ගභනාගභන 
භ්ඩඩරේප 
ශ්රනාගායඹ 

 

50 ම්පුර්ණයි 

32 යලේධි 
කශභනාකයණඹ 
පිළිඵද ේකටිකාීනන 
පුණුණු ැඩුවන  

26,200 - 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
මුදලින් ේගන 

ර අ.  

. ලිේනොචිචි 
දිඨත්රි්කේප 
ඳරිා වා 
ශභාය්ණ 
ේදඳාර්තේම්න්තු
ේස ිරරධාීකන් 
 

දින 02 
2015.08.24, 

25 

. ලිේනොචිචි  69 ම්පුර්ණයි 

33 කාර්ඹාර 
කශභනාකයණඹ 
වා 
කාර්ඹ්භතාඹ 
ඉවශ නැංවීභ 
ේකටිකාීනන පුණුණු 
ැඩුවන   

16,340 - 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
මුදලින් ේගන 

ර අ.  

ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
කශභනාකයණ 
වකාය ව 
කාර්ඹාර කාර්ඹ 
වාඹකු න් 
 

දින 03 
2015.08.24,

25, 
26 

ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ 

24 ම්පුර්ණයි 

34 රජා 
කශභනාකයණඹ 
පිළිඵද ේකටිකාීනන 
පුණුණු ැඩුවන  

13,975.00 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
මුදලින් ේගන 
ර අ. 

ංර්ධන 
ිරරධාරින්  

දින 02 
2015.09.03, 

04 

තරා පුණුණු 
භධයඨාානඹ, 
අනුයාධපුයඹ 

41 ම්පුර්ණයි 

35 න්ිරේසදන වා 
නාඹකත්ඹ පිළිඵද 
ේකටිකාීනන පුණුණු 
ැඩුවන  

8,408.00 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
මුදලින් ේගන 

ර අ.  

නීයවි 
ංය්ණ 
ේදඳාර්තේම්න්තු
ේස ිරරධාීකන්  

දින 03 
2015.09.16, 
17, 18 

ජාතික 
නීයවි 
ංය්ණ 
පුණුණු 
භධයඨාානඹ 
, ගිරිතේ්ග 

33 ම්පුර්ණයි 

36 භේනෝ භාීයඹ 
භැදිවත්වීභ පිළිඵද 
ේකටිකාීනන පුණුණු 
ැඩුවන  

15,876.00 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
මුදලින් ේගන 

ර අ.  
 

නුයකළිඹ 
දිඨත්රි්කේප  
නක ගුු ු න් 
දවා  
 

දින 03 
2015.09,15,

16 

ගුු  පුණුණු 
භධයඨාානඹ, 
වැුන්  

42 ම්පුර්ණයි 

37 භාජ 
ීයවීකයණඹ 
පිළිඵද ේකටිකාීනන 
පුණුණු ැඩුවන  

ු . 6400.00 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
මුදලින් ේගන 

ර අ. 

අම්ඳාය 
අ්කේයයිඳත්තු, 
අටමුාරේච්න, 
ආරඹාඩිේේබු, 
තිර්ේකෝවි්ග  
රාේේශීඹ ේ්ගකම් 
කාර්ඹාරර 
ංර්ධන 
ිරරධාීකන්  
 

දින 02 
2015.10.15, 

16 

අම්ඳාය 
අ්කේයයිඳ
ත්තු රාේේශීඹ 
ේ්ගකම් 
කාර්ඹාරඹ  

40 ම්පුර්ණයි 

38 ආඹතිරක ගැටුම් 
කශභනාකයණඹ 
පිළිඵද ේකටිකාීනන 
පුණුණු ැඩුවන  

ු .6,400.00 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
මුදලින් ේගන 
ර අ. 

ේදහිඅත්තක්ඩඩි
ඹ රාේේශීඹ 
ේ්ගකම් 
කාර්ඹාරේප 
යාජය ිරරධාීකන්   

දින 02 
2015.10.15, 

16 

ේදහිඅත්තක
්ඩඩිඹ  
රාේේශීඹ 
ේ්ගකම් 
කාර්ඹාරඹ 

45 ම්පුර්ණයි 
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39 ්රභා 
කශභනාකයණඹ 
වා නාඹකත් 
කුරතා 
ංර්ධනඹ පිළිඵද 
ේකටිකාීනන පුණුණු 
ඳා භාරා 

ු . 12,000.00 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
මුදලින් ේගන 
ර අ. 

රාේේශීඹ ේ්ගකම් 
කාර්ඹාරේප 
යාජය ිරරධාීකන්  

2015.11.12, 
13 

දින 02 

අගුණේකොශ
ඳැරැඨ 
රේේශීඹ 
ේ්ගකම් 
කාර්ඹාරඹ 

45 ම්පුර්ණයි 

40 ගැටුම් 
කශභනාකයණඹ 
වා ්රභා 
කශභනාකයණඹ 
පිළිඵද ේකටිකාීනන 
පුණුණු ඳා භාරා 

ු . 11,196.00 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
මුදලින් ේගන 
ර අ. 
 
 

ේඳොලිඨ විේලේ 
කාර්ඹ ඵරකා 
ිරරධාීකන් දවා 

2015.11.19, 
20 

දින 02 

ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ  

39 ම්පුර්ණයි 

41 මුලික භේනෝ 
විදයාත්භක 
උඳේේලනඹ පිළිඵද 
ේකටිකාීනන පුණුණු 
ඳා භාරා  
 

ු . 9,600.00 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
මුදලින් ේගන 
ර අ. 

කැ. යා 
අධයාඳන 
කරාඳේප 
උඳේේලන 
ගුු බතුන්  

2015.11.26, 
27 

තරා 
රේේශීඹ 
පුණුණු 
භධයඨාානඹ  

30 ම්පුර්ණයි 

42 ්රභා 
කශභනාකයණඹ 
පිළිඵද ේකටිකාීනන 
පුණුණු ඳා භාරා  
 

ු . 8,000.00 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
මුදලින් ේගන 
ර අ. 

අනුයාධපුය 
දිඨත්රි් ජාතික 
ජරම්ඳාදන වා 
ජරාඳවන 
භ්ඩඩර 
ිරරධාීකන්  

2015.11.26, 
27 

අනුයාධපුය 
තරා 
රාේේශීඹ 
පුණුණු 
භධයඨාානඹ 

32 ම්පුර්ණයි 

43 මුලික භේනෝ 
විදයාත්භක 
උඳේේලනඹ පිළිඵද 
ේකටිකාීනන පුණුණු 
ඳා භාරා  

ු . 8,000.00 
ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
මුදලින් ේගන 
ර අ. 

මුතුර් අධයාඳන 
කරාඳේප ගුු  
බතුන් දවා  

2015.11.30, 
2015.12.01 

මුතුර් 
අධයාඳන 
කරාඳඹ 

39 ම්පුර්ණයි 

44 ්රභා 
කශභනාකයණඹ 
පිළිඵද ේකටිකාීනන 
පුණුණු ැඩුවන  

21,700.00 
 ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
විඹදමින්) 

අම්ඳාය දිඨත්රි් 
යාජය ිරරධාීකන්  

2015.12.03, 
04 

දින 02 

අම්ඳාය 
රාේේශීඹ 
ේ්ගකම් 
කාර්ඹාරඹ  

29 ම්පුර්ණයි 

45 යාඳෘති 
කශභනාකයණඹ 
පිළිඵද ේකටිකාීනන 
පුණුණු ැඩුවන  

15,575.00 
 ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
විඹදමින්)  
 

රාේේශීඹ ේ්ගකම් 
කාර්ඹාරේප 
යාජය ිරරධාීකන්  

2015.12.10, 
11 

දින 02 

තංග්ගර 
රේේශීඹ 
ේ්ගකම් 
කාර්ඹාරඹ 

42 ම්පුර්ණයි 

46 ්රභා 
කශභනාකයණඹ 
වා භේනෝ 
විදයාත්භක 
උඳේේලනඹ පිළිඵද 
ේකටිකාීනන පුණුණු 
ඳා භාරා  

5,730.00 
 ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
විඹදමින්)  

ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
අනධයඹන කාර්ඹ 
භ්ඩඩරඹ 

2015.12.04, 
08, 15 
දින 03 

ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ  

13 ම්පුර්ණයි 
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ොමටිමළලීන පුහුණු ලෆලවයශන් 

47 ්රභා 
කශභනාකයණඹ 
වා නාඹකත් 
කුරතා 
ංර්ධනඹ පිළිඵද 
ේකටිකාීනන පුණුණු 
ැඩුවන  

19,190.00 
 ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනේප 
විඹදමින්)  

භතුගභ රාේේශීඹ 
ේ්ගකම් 
කාර්ඹාරේප 
යාජය ිරරධාීකන්   

2015.12.08, 
09 

දින 02 

භතුගභ 
රාේේශීඹ 
ේ්ගකම් 
කාර්ඹාරඹ  

45 ම්පුර්ණයි 

අුම 

අාංම 

ඳළඨමළළොේ නම  ලළර්ෂිමල 

ොලන්ව මුද් 

පරු.ිෂ.   

වශාළගීලන්නන්  මළය  වහාළනය  වශාළගී ව 

වාංඛළල  

රගතිපය  

48 ේරෝක ඵැංකු 
අනුග්රවේඹන් 
දිවිැරිඹ 
ැඩුවන  න) 
වඹන 
ැඩුවන 
 යලංවර) 

481,440.00 භාජ ේේා 
අභාතයාංලේප 
භාජ ේේා 
ිරරධාරින් වා 
ංර්ධන 
ිරරධාරින් දවා 

දින 03 යත්නපුය. 
2015ජනාරි 27, 
28, 29 

42 ම්පුර්ණයි  

49 ේරෝක ඵැංකු 
අනුග්රවේඹන් 
දිවිැරිඹ 
ැඩුවන  න) 
වඹන 
ැඩුවන 
 යලංවර) 

481,440.00 භාජ ේේා 
අභාතයාංලේප 
භාජ ේේා 
ිරරධාරින් වා 
ංර්ධන 
ිරරධාරින් දවා  

දින 03 ඌ 
කශභනාකයණ  
ංර්ධන 
භධයඨාානඹ, 
ඳඨය ඳාය, 
ඵදු්ගර. 
2015ේඳඵයාරි 
24,25,26 

24 ම්පුර්ණයි  

50 ේරෝක ඵැංකු 
අනුග්රවේඹන් 
දිවිැරිඹ 
ැඩුවන  න) 
වත්න 
ැඩුවන 
 යලංවර) 

481,440.00 භාජ ේේා 
අභාතයාංලේප 
භාජ ේේා 
ිරරධාරින් වා 
ංර්ධන 
ිරරධාරින් දවා  
 

දින 03 ඹාඳනඹ 
භධයඨාානඹ 

2015භාර්තු 
10,11,12 

 33 ම්පුර්ණයි  

51. ේරෝක ඵැංකු 
අනුග්රවේඹන් 
දිවිැරිඹ 
ැඩුවන  න) 
අුන 
ැඩුවන 
 යලංවර) 

481,440.00 භාජ ේේා 
අභාතයාංලේප 
භාජ ේේා 
ිරරධාරින් වා 
ංර්ධන 
ිරරධාරින් දවා  

දින 03 භඩකරපු 
භධයඨාානඹ 

2015භාර්තු 
18,19,20 

35 ම්පුර්ණයි  

52 ේරෝක ඵැංකු 
අනුග්රවේඹන් 
දිවිැරිඹ 
ැඩුවන  න) 
නන 
ැඩුවන 
 යලංවර) 

481,440.00 භාජ ේේා 
අභාතයාංලේප 
භාජ ේේා 
ිරරධාරින් වා 
ංර්ධන 
ිරරධාරින් දවා  

දින 03 ඵ්ඩඩායගභ 
ර්ේෝදඹ 
භධයඨාානඹ 

2015භාර්තු 
24,25,26 

31 ම්පුර්ණයි  

53 ආයලඹානු ඳදනේම් 
මුරයාධාය භත 
භාජ ේේා 
අභාතයාංලේප වා 
ශභා ංර්ධන වා 
කාන්තා කුයුතු 
අභාතයාංලඹු 
අනුයු්ත  
උඳේේලන                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
වකාය උඳේේල

6,568,375.00 
 
 

භාජ ේේා 
අභාතයාංලේප වා 
ශභා ංර්ධන වා 
කාන්තා කුයුතු 
අභාතයාංලඹු 
අනුයු්ත 
උඳේේලන 
වකාය   
උඳේේලන 
ිරරධාරින්  

දින 02 2015 ේඳඵයාරි 
18, 19 
ේකොශම  
 
2015 ේඳඵයාරි 
26, 27 
භඩකරපු 
 
ගා්ගර භාර්තු 12, 
13  

36 
 
 
29 
 
 
95 
 
 
31 

ම්පුර්ණයි 
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න ිරරධාීකන් 
ේනුේන් 
ඳත්න  අඳ 
යාප්ත පුණුණු 
ැඩුවන 
2014 15 
 ැඩුවන් 10 
්  අඳ යාප්ත) 
ඳශමු වා ේදන 
ැඩුවන  
 
 
 
 
 
 
 
වශතිපම ඳත්ර 

ඳළඨමළළ 

 
. ලිේනොච්චිඹ 
භාර්තු 19, 20 
 
ේඳෝගේගෝගර 
පුණුණු 
භධයඨාානඹ 
භාර්තු 26, 27  
 
ාරිඹේඳොශ 
භධයඨාානඹ 
2015 අේරේ්ග භ 
01 ව 02 
 
ඵදු්ගර ඌ 
කශභනාකයණ 
ම්ඳත් 
භධයඨාානඹ  
අේරේ්ග භ 07 
ව 08 

 
 
28 
 
 
 
40 
 
 
 
42 
 
 

54 ආයලඹානු ඳදනේම් 
මුරයාධාය භත 
භාජ ේේා 
අභාතයාංලේප වා 
ශභා ංර්ධන වා 
කාන්තා කුයුතු 
අභාතයාංලඹු 
අනුයු්ත 
උඳේේලන 
වකාය උඳේේල
න ිරරධාීකන් 
ේනුේන් 
ඳත්න  අඳ 
යාප්ත පුණුණු 
ැඩුවන 2015 
 ැඩුවන් 13 
්  අඳ යාප්ත) 
ේදන අදිඹය 

6,367,800.00 
 

භාජ ේේා, 
භසබාධන වා ඳශු 
ම්ඳත් ංර්ධන 
අභාතයාංලේප වා 
ශභා ංර්ධන වා 
කාන්තා කුයුතු 
අභාතයාංලඹු 
අනුයු්ත 
උඳේේලන 
වකාය   
උඳේේලන 
ිරරධාරින්  

2015 
භැයි 
යලු 
2015 
ේදැ
ම්ඵර් 
ද්ා 

 353 පුණුණු 
ැඩුවන් 
13 ් ේම් 
න විු 
අන් කය 
ඇත. 

55 භාජ රැකයණඹ 
පිළිඵද 
යාඳෘතිඹ් 
ආයම්බ . ීකභ  
(UNICEF)  

116,050.00 
 දින 02 ක 
ැඩුවන 
දවා ේන්වී 
ඇති මුදර) 
විඹදම් වු මුදර  
ු .110,812.00 
. .  

 

භාජ 
විඵරගැන්වීම් වා 
භසබාධන 
අභාතයාංලේප 
කාර්ඹ භ්ඩඩර 
ිරරධාීකන්  

2015.
12.14, 
15 දින 
02 

ත්රිකුණාභරඹ 
දිඨත්රි්කේප 
කශභනාකයණ 
ංර්ධන පුණුණු 
ආඹතනඹ  

52 ම්පුර්ණයි  
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අුම 

අාංම 
ඳළඨමළළොේ නම ලළර්ෂිමල 

ොලන්ව මුද් 

පරු.ිෂ.  

වශාළගීලන්නන් මළය වහාළනය වශාළගී 

ව 

වාංඛළල 

රගතිපය 

56 විේලේ අධයාඳනඹ 
ඉගැන්වීේම් ක්රභේසද 
පිළිඵද වතික ඳර 
ඳා භාරා   
 

180,500.00 භාජ ේේා 
ේදඳාර්තේම්න්තුේස 
ෘත්තීඹ 
උඳේේලකු න් 
දවා 

භා 4 ජාතික 
භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ  

24 ඳංති 
කාභය 
ේේලන  

57 ශමුන් ේ්න්ද්රීඹ රජා 
ංර්ධන පිළිඵද 
වතිකඳර ඳා භාරා  

187,000.00 ා්ගේෝදඹ කාර්ඹ 
භ්ඩඩරඹ, 
ේඳයඳා්ග ගුු  
භ්ඩඩරඹ, ආඵාධිත 
යජේප ඳා්ග 
ගුු ු න්  

භා 4 ේචන්කර
ඩි 

38 ඳංති 
කාභය 
ේේලන  
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පුහුණු අාංොේ දිගුමළලීන පුහුණු ඳළඨමළළ: 

 

ඳළඨමළළල මළය මළධ 

උඳේේලනඹ පිළිඵ උඨ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා භා 21 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

උඳේේලනඳා භාරා පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා භා 18 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

ෘේධේසදඹවා ැඩිහිටි රැකයණඹ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා භා 18 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

භාජ රැකයණඹ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා භා 18 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

කාන්තාන් විඵර ගැන්වීභ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා භා12 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

ශභා ආය්ණඹ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා භා18 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

රජා විේලෝධනඹ පිළිඵ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා භා21 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

 
පුහුණු අාංොේ වශතිපමඳත්ර ඳළඨමළළ: 
 

ඳළඨමළළල මළය මළධ 

භාජ ැඩ පිළිඵ වතිකඳත් ය ඳා භාරා භා 06 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

උඳේේලනඹ පිළිඵ වතිකඳර ඳා භාරා භා 06 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

ශමුන් ේ්න්ද්රීඹ රජා ංර්ධනඹ පිළිඵ වතිකඳර ඳා භාරා භා 06 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

 
 

 

පුහුණු අාංොේ ොමටිමළලීන පුහුණු ඳළඨමළළ: 

 

ඳළඨමළළල මළය මළධ 

මූලික උඳේේලනඹ දින 02 05 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

භාජ ැඩ භැදිවත්වීභ දින 02 05 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

්රභා කශභනාකයණඹ දින 02 05 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

ගැටුම් කශභනාකයණඹ වා ාභ අධයාඳනඹ දින 02 05 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

ශභා ංර්ධනඹ, ශභා අඳේඹෝජනඹ වා ශභා අඳචාය දින 02 05 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

යාඳෘති ේඹෝජනා ඳත ර ලිවීභ දින 02 05 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

ආඳදා කශභනාකයණඹ දින 02 05 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

ිර ඳාදක පර් ශභාවිඹ ංර්ධනඹ දින 02 05 යලංවර වා ේදභශ භාධය 

නාඹකත්ඹ වා න්ිරේසදන කුරතා දින 02 05 යලංවර වා ේදභශ භාධය 
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වමළජ වාංලර්ධන රතිපඳත්තිප, ඳර්ොේණ ශළ රමළන අාංය 

මළර්ය වළධන ලළර්ත්ළල - 2015 පජනලළින - ොද්වෆම්බර්  

 

අ.අ ලළඳෘතිපොේ 

නම 

ක්රියළමළරමම වහාළනය ලළර්ෂිමල 

ොලන් ව 

මුද් 

පරු.  

ොාෞතිපම 

රගතිපය 

ම රගතිපය 

පරු.ිෂ.  

රතිපළීනන් 

01. දැඹු . ු ශ 
ජාතික 
ැඩුවනු 
භගාීට 
වම්ඵන්ේතොු 
දිඨත්රි්කේප 
යන්න වා 
රැක ග්රාීටඹ 
රේේලඹන්හි 
යලදුකයනු 
රඵන භාජ 
ආර්ර ක 
ීට්ණඹ 

ඳර්ේපණ 
ාර්තා 
රකාලඹු ඳත් 
කය ඇත 

යන්න වා 
රැක 
ගම්භාන 

ු . 
65,000 - 

යන්න වා 
රැක 
ග්රාීටඹ 
රේේලඹන්
හි යලදුකයනු 
රැබ භාජ 
ආර්ර ක 
ීට්ණ
ේප 

ාර්තා 
මු්රණඹ කය 
අන් කය 
ඇත. 

ු .58,000 - අඩු ආදාඹම්රාභී 
රේේල ර 

ජනතා දවා 

02. අන්තර් 
ආඹතිරක 
විේත් 
ාකච්ජා 

 

අන්තර් 
ආඹතිරක 
විේත් 
ාකච්ජා 
ඳත්ා 
අන් කයන 
ර අ. 

ජාතික 
භාජ 

ංර්ධන 
ආඹතනඹ 

ු . 
35,000 - 

අන්තර් 
ආඹතිරක 
විේත් 
ාකච්ජා 
ඵාහිය 
ආඹතන 
10ක 
වබාගීත්
ේඹන් 
ඳත්ා 
අන් 
කයන ර අ. 

ු .35,000 - ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ වා 
ඳර්ේපණ 

්ේේරේප ිරයුතු 
ේනත් අදාශ 
ආඹතන 

03. ාර්ෂික 
ලාඨත්රීඹ 
ංග්රවඹ 2015 
(Annual 
Faculty 
Publication) 

ාර්ෂික 
ලාඨත්රීඹ 
ංග්රවඹ 
මු්රණඹ කය 
අන් කය 
ඇත. 

ජාතික 
භාජ 

ංර්ධන 
ආඹතනඹ 

 

ු . 

65,000 - 

ාර්ෂික 
ලාඨත්රීඹ 
ංග්රවේඹහි 
පිුඳත් 
100් 
මු්රණඹ කය 
අන් කය 
ඇත. 

ු .54,500 - ිෂයයින්, 
ඳර්ේපකයින් ව 
අධයඹන කාර්ඹඹ 
භ්ඩඩරඹ වා 
අේනකුත් අදාශ 

පිරිඨ 

04. පුත් වභසන  

 News 
Letter) 

පුත් වභසන 
මු්රණඹ කය 
අන් කය 
ඇත. 

ජාතික 
භාජ 

ංර්ධන 
ආඹතනඹ 

 

ු . 
60,000 - 

පුත් 
වභසේනහි 
පිුඳත් 
200් 
මු්රණඹ කය 
අන් කය 
ඇත. 

 

ු .35,324.64 ිෂයයින්, 
ඳර්ේපකයින් ව 
අධයඹන කාර්ඹඹ 
භ්ඩඩරඹ වා 
අේනකුත් අදාශ 

පිරිඨ. 
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05. Social Work 
Journal 2015 

භාජ ැඩ 
ජර්නරඹ 
මු්රණඹ කය 
අන් කය 
ඇත. 

ජාතික 
භාජ 

ංර්ධන 
ආඹතනඹ 

 

ු . 
70,000 - 

භාජ ැඩ 
ජර්නරේඹ
හි පිුඳත් 
200් 
මු්රණඹ කය 
අන් කය 
ඇත. 

ු .59,000 - ිෂයයින්, 
ඳර්ේපකයින් ව 
අධයඹන කාර්ඹඹ 
භ්ඩඩරඹ වා 
අේනකුත් අදාශ 

පිරිඨ 

06. භාජ ැඩ 
පිළිඵ 
ඳාරිබාෂික 
ලේද භාරා 

භාජ ැඩ 
පිළිඵ 
ඳාරිබාෂික 
ලේද භාරා 
කහි මු්රණ 
කුයුතු වා 
බාය අ ඇත. 

 

මුළු දියින 
දවාභ 

 

ු . 

100,000 - 

ංඨකයණ
ඹ කයන 
රද  යලංවර, 
ේදභශ වා 
ඉංරීයල 
ඳාරිබාෂික 
ලේද 
භාරාේස 
දශ පිුඳත 

කා 
ඇත. 

ු .29,934/- භාජ ැඩ 
අධයාඳනඹ 

වදායණ යලඹම භ 
විදයාර්ර න්,ේේලක

ු න් වා 
විේතුන් දවා 

07. දත්ත 
විලඨේ්ගණඹ 
පිළිඵ යලස 
දින ැඩමුළු 

දත්ත 
විලඨේ්ගණඹ 
පිළිඵ යලස 
දින ැඩමුළු 
ඳත්ා 
අන් . ීකභ. 

 

ජාතික 
භාජ 

ංර්ධන 
ආඹතනඹ 

 

 

ු . 

50,000 - 

දත්ත 
විලඨේ්ගණ
ඹ පිළිඵ 
දින යලස දින 
ැඩමුළු 
ජා...ආ 
අධයඹන 
කාර්ඹඹ 
භ්ඩඩරේප 
වබාගීත්
ේඹන් 
ඳත්ා 
අන් 
කයන ර අ. 

ු .39,486 - ජාතික භාජ 
ංර්ධන 

ආඹතනේඹහි 
අධයඹන කාර්ඹඹ 

භ්ඩඩරඹ 

 

08. ාර්ෂික 
ලාඨත්රීඹ 
ංග්රවඹ -
2014 
(Annual 
Faculty 
Publication) 

ාර්ෂික 
ලාඨත්රීඹ 
ංග්රවඹ 
මු්රණඹ කය 
අන් කය 
ඇත. 

ජාතික 
භාජ 

ංර්ධන 
ආඹතනඹ 

 

ු . 
65000 - 

ාර්ෂික 
ලාඨත්රීඹ 
ංග්රවේඹහි 
පිුඳත් 
100් 
මු්රණඹ කය 
අන් කය 
ඇත. 

 

ු .61450 - ිෂයයින්, 
ඳර්ේපකයින් ව 
අධයඹන කාර්ඹඹ 

භ්ඩඩරඹ 

09. ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ 
වා ාර්තා 
චිරඳටිඹ් 
ැකදූභ. 

ාර්තා 
චිරඳුේප 
යලංවර තිය 
පිුඳත 
ංඨකයණඹ 
කය අන් 
කය ඇත. 

අදාශ 
රූගත. ීකම් 
යලුන. රිභ 
වා 
ැරයලේන් 
ආඹතනඹ 
භඟින් 
ැරභසම් 
කඨ කයමින් 
ඳතී.  

ජාතික 
භාජ 

ංර්ධන 
ආඹතනඹ 

 

ු . 
60,000 - 

ාර්තා 
චිරඳුේප 
යලංවර තිය 
පිුඳත 
ංඨකයණ
ඹ කය 
අන් කය 
ඇත. 

අදාශ 
රූගත. ීකම් 
යලුන. රිභ 
වා 
ැරයලේන් 
ආඹතනඹ 
භඟින් 
ැරභසම් 
කඨ 
කයමින් 
ඳතී.  

ු .42550 - ජාතික භාජ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ වා 
අේනකුත් ඵාහිය 

ආඹතන 
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10. ේඳොදු රාවන 
ේේාන්හි  අ 
කාන්තාන්ු 
යලදුන අතය 
රු 
ේගොදුු වීභ, ස 
වා ව 
ඉඩකඩ වා 
රතිචාය පිළිඵ 
ේොඹාඵැීනේම් 
ඳර්ේපණඹ 

ිරඹමු 
ඳර්ේපණඹ 
යලදුකය 
අන් කය 
ඇත. 

 

ේකොශම 
ේකොටු ව 
පිුේකොටු 
ආරිත 

රේේලඹන් 

 

ු . 

10,000 - 

ිරඹමු 
ඳර්ේපණ
ඹු අදාශ  
රලඨනාලිඹ 
නැත 
කා 
අන් කය 
ඇත. 

fjka jq uqo, 
Ndú;d lr ke; 

යලඹම භ ශ්රී රාං. ක 
රජා වා භඨා 
කාන්තා රජා 

11. නූතන 
ේුලිනාුය 
කරා ඳවු්ග 
ුවඹ 
ේකේයහි 
යලදුකයනු 
රඵන ඵරඳෑභ 
පිළිඵ ේොඹා 
ඵැීනේම් 
ඳර්ේපණඹ. 

නූතන 
ේුලිනාුය 
කරා ඳවු්ග 
ුවඹ 
ේකේයහි 
යලදුකයනු 
රඵන 
ඵරඳෑභ 
පිළිඵ ේොඹා 
ඵැීනේම් 
ඳර්ේපණ
ේඹහි ාහිතය 
විභර්ලනඹ 
යලුනකයමින් 
ඳතී. 

 

මුළු දියින 
දවාභ 

 

ු . 

70,000 - 

නූතන 
ේුලිනාුය 
කරා 
ඳවු්ග 
ුවඹ 
ේකේයහි 
කයනු 
රඵන 
ඵරඳෑභ 
පිළිඵ 
ේොඹා 
ඵැීනේම් 
ඳර්ේපණ
ේඹහි 
ාහිතය 
විභර්ලනඹ 
යලුනකයමින් 
ඳතී. 

fjka jq uqo, 
Ndú;d lr ke; 

රූඳාහිීම භාධය 
ආඹතන ර 

ිරරධාීකන්, ජාතික 
භාජ ංර්ධන 
ආඹතනේඹහි 

අධයඹන කාර්ඹඹ 
භ්ඩඩරඹ 
ිෂයඹන් ව 
්ේේරේප 
ේනත් අදාශ 
ිරරධාීකන් 
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12. භවජනාධාය 
පිරිනැීටේම්  අ 
අේප්්ෂිත 
අලයතාන් 
වා අභිේඹෝග 
වදුනාගැීමේම් 
ඳර්ේපණඹ. 

ඳර්ේපණ
ේඹහි දත්ත 
රැඨ. ීකේම් 
කුයුතු 
අන් කය 
ඇති අතය කහි 
දත්ත පිරියලදු 
. රිභ වා 
ේ්ත . ීකේම් 
කුයුතු 
යලදුකයමින් 
ඳතී. 

ීටරිගභ 
රාේේශීඹ 
ේ්ගකම් 
ේකොටම ා

ඹ 

ු . 

2,50,000
 - 

 භාජ 
ේේා 
ේදඳාර්ත
ේම්න්තු
ේස 
අනුග්රව
ේඹන්) 

ඳර්ේපණ
ේඹහි දත්ත 
රැඨ. ීකේම් 
කුයුතු 
අන් කය 
ඇත.  

ම්පර්ණ 
කයන රද  
රලඨනාීන  
1900් 
ජා..ං.ආ
ඹතනේප 
ඳර්ේපණ 
අංලඹ ේත 
රැබී ඇත. 

ඳර්ේපණ 
අංලේප 
අධයඹන 
කාර්ඹඹ 
භ්ඩඩරඹ 
ේත 
රලඨනාීන 
යලඹ්ගර 
ේඵදා  අ 
ඇති අතය 
සාේප 
දත්ත ේ්ත 
කයමින් 
ඳතී. 

ු .58500 - රතිඳත්ති 
ම්ඳාදකඹන් වා 
ශ්රී රංකාේස 

ේේන යලඹම භ 
භවජනාධායරාභී

න් 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 64 - 
 

ම ලළර්ත්ළල 

 
  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 65 - 
 

 

 
  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 66 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 67 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 68 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 69 - 
 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 70 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 71 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 72 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 73 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 74 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 75 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 76 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 77 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 78 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 79 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 80 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 81 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 82 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 83 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 84 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 85 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 86 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 87 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 88 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 89 - 
 

 

 

  



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 90 - 
 

 

 



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 91 - 
 

 



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 92 - 
 

 



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 93 - 
 

 



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 94 - 
 

 



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 95 - 
 

 



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 96 - 
 

 



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 97 - 
 

 



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 98 - 
 

 



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 99 - 
 

 



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 100 - 
 

 



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 101 - 
 

 
 
 



cd;sl iudc ixjrAOk wdh;kh 
  

ාර්ෂික ාර්තා - 2015 - 102 - 
 

2015/12/31 දිොනන් අලවන් ලන ලර්ොේ ිනණුම් ිරිබඳ 14ප2 සී ලගන්තිපය රමළර විගණමළි ඳතිප ලළර්ත්ළල වම්බන්ධ 

අධක්ෂ ජනරළ්ු මළො  නිරීක්ණ 

 

2.2 ම රමළන ිරිබබ අද්ශවහ ද්ෆක්වීම 

2.2.1 ිනණුම් මරණ අඩුඳළඩු 

 අ) ේභහි අ ගිණුම්කයණ ේදෝඹ් යලදු වී ඇත. 2016 ේර් ගිණුම් පිළිේඹර . ීකේම් අ ේභභ ේදෝඹ ිරැයදි කය 

ඉදිරිඳත් කයන ඵ කාු ය ක දන්මි. 2014 ර්ේප විගණන විභභසම් අනු අඳ වියලන් 2015 ේර් අ න 

ගිණුම්කයණ රතිඳත්ති වදුන්ා ේදන ඵ දන්න ර අ. ස අනු න ගිණුම්කයණ රතිඳත්ති ේභභ ේර් මූරය 

රකාලන භඟ ඹා ේකොු ඇත. කහි 3.4.1. ඹුේත් යජේප රතිඳාදන ගිණුම්ගත . ීකභ ේවලිදයස කය ඇත. 

 ආ) කඹ ේම් න විු ිරැයදි කය 2016 අන් ගිණුම් කඨේකොු  විගණනඹු ඉදිරිඳත් කයන රදි. 

 ඇ) ේභහි අ ේච්ඳත් ලිඹා ඇතත් කඹ ආඹතනේඹන් ඵැවැයු රඵා අභ් යලදුවී ේනොභැත. අදාශ භාගභ වියලනු 

කකඟ ව ඳරිදි ිරඹමිත දිනර අ ේඳොත් රඵා අභ යලදු ේනොකශ ඵැවින් අදාශ ේච්ඳත අරංගු කය ඇත. 2016 

ේර් අ ගිණුම් ිරැයදි . ීකභු කුයුතු කයන ඵ කාු ය ක දන්මි. 

 ඈ) 2016 ේර් ගිණුම් වයවා ිරැයදි . ීකභු කුයුතු කයනු රැේේ. 

2.3 ීනතිප, ොරගුළස ශළ මෂමණළමරණ තීරණලය අුමක ොන වීම 

 අ) ඨාාය ත්කම් ේ්ගඛණඹ කඨේකොු ඇති අතය කහි ඇති අඩුඳාඩු ේොඹාඵරා අලය කුයුතු දැනුභත් 

යලදු . ීකභු කුයුතු ේඹොදා ඇත.  

 ආ) I. ාර්ෂික ේභභ කුයුතු යලදුකයේගන ඹන නමුත් විගණනඹ වියලන් ේඳන්ා ේදන ඳරිදි ක්රභත් වා ේභභ 

උඳේදඨ භත රම්ඳාදන ැරභසම් කඨ. ීකභු දැනුභත් කුයුතු ේඹොදා ඇත.   

II . ඉදිරිේප  අ මුළු පිරිැඹ ඇඨතේම්න්තු් කඨ . ීකභු පිඹය ගිරමි.  

2.4 රමළණලත් අි මළර බයකින් ත්ශවුරු ොන වු ගුමොද්ුම  

ේභභ දාඹකත්  අභනා ේගවීභ පිළිඵ කු ණු ආඹතනඹ ඳාරක බාු ේඹොමුේකොු ැටුප් ේකොමිභු වා 

කශභණාකයණ ේේා ේදඳාර්තේම්න්තුු ඉදිරිඳත් ේකොු මුද්ග අභාතයාංල චක්රේ්ගඛ 380 ඹුේත් ිරැයදි 

ේර දාඹකත්  අභනා ේගවීභු ඔවුන්ේ  ව ඳාරක බාේස අනුභැතිඹ අනු දැනු රිඹා කයනු රඵයි. 

3. 1 ම වමළොෝචනය 

මූරය රතිපර භාේරෝචනඹ භඟ කකඟ න නමුත් ු . 11,335,354 වා ායලදාඹක ර්ධනඹ් ේනො කඹ ු  

9,520,972ක ායලදාඹක ර්ධනඹ් ේර ිරැයදි විඹ යුතුඹ. 
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4. ොමොශුතම් වමළොෝචනය 

4.1 මළර්යවළධනය 

පඅ . වමළජොව ලළ විද්ළය 

I. භාජ ැඩ පිළිඵ ලාඨරේසදි උඳාධිඹු ඵදා ගැීමේම් අ ආඹතනේප ඳංති කාභය ර ඇති ගැුළු ේොඹා 

ඵරා උඳරිභ උඳේඹෝගිතාේඹන් යුතු කුයුතු . ීකභු අලය ිෂයඹන් ඵදා ගන්නා අතය කභ ඵදාගත් 

යලභසන් ඳවත දවන් කු ණු භත ඳා භාරා වැයඹන ඵ් ද්නු රැේේ. 

* ඳා භාරා වදායන කාරඹ තුශ ඔවුන්ු රැ. ඹාන් රැබී ඹාභ. 

* භවේඳොශ වා අඩු ආදාඹම් යලභසන් දවා ආඹතන ිෂයාධාය රඵා අභ යලදු කශද ඔවුන්ු ේකොශමු ඳැමින ීයත් 

වීභු ආදාඹභ් අඩු ඳවු්ග ර යලභසන් ඵැවින් යලභසන් ංඛයා් ඳා භාරා වැය ඹන ඵ් ේඳේන්. 

* දැනු ඳත්ාේගන ඹනු රඵන ඳංතිකාභය ේගොඩනැගිලි ර ඇති විවිධ දුඨකයතා ඇති අතය අඩු ඳවභසකම් 

හිතයි.  ඳංති කාභය දූභා වීභ, ැයල. ළි ඳවභසකම් ේනොභැතිවීභ වා ේනත් ඹටිතර ඳවභසකම් අභ වීභ.) 

* විලඨ විදයාර ඳා භාරා වදායන යලභසන් ේගන් පිරි් ආඹතන ඳා භාරා වැයේගොඨ ඇති ඵ ිරරික්ෂණඹ වී 

ඇත. ස ේකේේ වුද ආඹතනඹු ඨථීය ේගොඩනැගිලි ංය ර්ණඹ් ඉදි. ීකේභන් ඳභස කභ තත්ඹ භඟවැයේන 

කුයුතු . ීකභු දැනුභත් ැශභසම් කයේගන ඹනු ඇත. ේගොඩනැගිලි ංය ර්ණඹ 2017 ඉදි. ීකභු රතිඳාදන 

ේන් වී ඇත. 

 

(ii). Field/ Agency Supervisor’s Training       2015 ේර් භව භැතියණඹ වා ඳාර්ලිේම්න්තු 

                 Concurrent field Practice and block             ඡන්දඹ ඳැැත්වු ඵැවින් ේභභ ැඩුවන් අදාශ  

                   Field Placement and guest lectures රිඹාත්භක . ීකභු අඳවභස විඹ. 2016 ජනාරි භ අ 

               For field practice experience                          ර්ඹ තුශ  යලදු කයන රදි. ඉදිරිේප අ කේේ යලදු  

                   ේනොනු ඇත. 

 

Curriculum Development for field practice දැනු බාවිතා කයන ේක්ෂේර අත්ේඳොත ඉදිරි ර් වා 

කේරභ බාවිතා . ීකභු තීයණඹ . ීකභ තීයණඹ . ීකභ 

ිරා ේභඹ යලදු ේනොකයන ර අ. නැත ංේලෝධනඹ් 

2017 ේර්  අ යලදු. ීකභු ිරඹමිතඹ. 

Faculty supervisors training   2015 ර්ේප අ ක්දින ැඩුවන් ඳත්න ර අ. 
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Staff Development Academic ේකොශම විලඨ විදයාරඹ භඟින් යලදු. ීකභු ිරඹමිත ේභභ 

ඳා භාරා භා 03ක කාරඹ. න් ජාතික භාජ ංර්ධන 

ආඹතනේප පී  භ්ඩඩරඹ වා මුද්ග ේන්කය තිබු නමුත් කභ 

ඳා භාරා ේභභ ේර් අ විලඨ විදයාරඹ භඟින් ආයම්බ ේනොකශ 

ිරා පී  භ්ඩඩරඹ ස වා වබාගි වී නැත. 

Study tour – 2014/2018 2015 ර්ේප අ ඳත්ා ඇත. 

 

පය  පුහුණු අාංය 

 i).  උඳේේලනඹ පිළිඵද ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරාන් 22 ් ැරභසම් කශද 19 ් ඳැැත්විඹ. ඉතිරි 03 දවා 

යලභසන් ංඛයා් ඉ්ගම ම් ේනොකශ ඵැවින් ේනොඳත්න ර අ.උඳේේලනඹ පිළිඵද වතික ඳර ඳා භාරා 2 ් 

ැරභසම් කශද රභාණත් යලභසන් ංඛයා් ඉ්ගම ම් ේනොකශ ඵැවින් ේනොඳත්න රදි.අබයන්තය කාර්ඹ 

භ්ඩඩර පුණුණු දවා ඳා භාරා 03් ැරභසම් කශ අතය 3 භ ඳත්න රදි. ේකටි කාීනන පුණුණු ඳා භාරා 

16 ් ැරභසම් කශ ද විේලේ ඉ්ගීනභ භත තත් ක් ඳා භාරා් ද ැඩිපුය ඳත්න රදි. 

යන්න පුණුණු භධයඨාානඹ තුර ක් ඳා භාරා් වා තංග්ගර රාේේශීඹ ේ්ගකම් කාර්ඹාරේප තත් ඳා භාරා 

2් ඳත්න රදි.  

පii). පුහුණු ලෆලවයශන් 05ක් ඳශත් ඳිනදි ඳලත්ලළ ඇත්. 

 භේනෝ භාජ භැදිවත්වීභ  ේදභශ භාධය) - අළුතින් ඵදාගත් යාජය ේේකඹන් දවා ත්රීකුණාභරේප  අ පුණුණු 

ැඩුවන ඳත්න ර අ.  

 භාජ රැකයණ ඳා භාරා - වබාගින්නන් ේනොභැති ඵැවින් ඳැැත්වීභු ේනොවැ. විඹ.  ඵඨනාහිය ඳශාත් 

භාජ ේේා ේදඳාර්තේම්න්තු භගින් නාභේ්ගඛණ රඵාේනො අභ ේවේතුේන්) 

 ශභා ංර්ධන ඳා භාරා ඳැැත්වීභු ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ ඉ්ගීනම් කශද කඹ ඳැැත්වීභු 

ඳරිා ේදඳාර්තේම්න්තුේස වා ශභා ය්ණ ේදඳාර්තේම්න්තු රභාණත් තයම් ඉ්ගම ම්ඳත් ඔවුන් වියලන් 

ඉදිරිඳත් කය ේනොභැති ඵැවින් ඳත්ා නැත. 

 ඳවු්ග උඳේේලනඹ පුණුණු ැඩුවන අධිකයණ අභාතයාංලේප ිරශධාරින්ු ඳැැත්වීභු ැශභසම් කශද ඔවුන් 

වියලන් රභාණත් අඹදුම්ඳත් රභාණඹ් කා ේනොභැති ඵැවින් කඹ ඳැැත්වීභු ේනොවැ.  වීඹ. 

 ේඳොලිඨ ිරරධාරින්වු ඳා භාරා ඳත්ා ඇත. 
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ඩි ොෝමළ ඳළඨමළළ 03  

භාජ රැකයණඹ 2015 2016 ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා දවා ඉ්ගම ම් කශද නාභ ේ්ගඛණඹ ගැශවීේම් වමුදා 

ඉදිරිඳත් ේකොු ේනොභැත. 

උඳේේලන ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා  ේදභශ භාධය 2015 2016 - තරා අඹදුම් ඳර කැදවුද රභාණත් 

ංඛයා් ඉ්ගම ම් ේකොු ේනොතිබුය . 

භාජ රැකයණ ඩිප්ේරෝභා ඳා භාරා අම්ඳාය  ඹාඳනඹ 2015 2016  ේදභශ) යලභසන් ංඛයා අඩුවීභ 

ේවේතුේන් ඳා භාරා ආයම්බ . ීකභු ේනොවැ. යිඹ. 

වශතිපම ඳත්ර ඳළඨමළළල 03 

කලින් ේඹෝජනා කශ ද . ළිේනොච්චිඹ උඳේේලනඹ පිළිඵද වතික ඳර ඳා භාරා  ේදභශ) ආයම්බ . ීකභ 

වා රභාණත් ංඛයා්  අඹදුම්ඳත් රැබී ේනොතිබුය . 

අම්ඳාය උඳේේලනඹ පිළිඵද වතික ඳර ඳා භාරා වා යලභසන් රභාණත් ංඛයා් ඉ්ගම ම් ේකොු 

ේනොභැත. 

ෘත්තීඹ පුණුණු ිරශධාරින්ු වතික ඳර ඳා භාරා  TOT) භා 06 ඳත්න ර අ.  ේභභ ඳා භාරා 

භාජේේා ේදඳාර්තේම්න්තුේස ිරශධාරින්ු විේලේ අධයාඳනඹ ඉගැන්වීභ පිළිඵද යලදු කයන රදි.) 

පඇ . වමළජ වාංලර්ධන රතිපඳත්තිප, ඳර්ොේණ ශළ රමළන අාංය  

(i) Research Project on Community Base Aged care system (Two Years Project 2015 to 2016) ේභභ 

ඳර්ේපණඹ බා්ඩඩාගාය මුදලින් රිඹාත්භක . ීකභු ිරඹමිත තිබු විේලේ ඳර්ේපණඹ. . ස පිළිඵ 

ේතොයතුු  භාජ විඵර ගැන්වීම්, භසබාධන අභාතයාංලඹු දන්ා ඹැවු අතය රතිඳාදන ගැුම  භත ස 

පිළිඵ ේම් න ේත් පිළිතුය් රැබි ේනොභැත. කඵැවින් ඳැැත්වීභු ේනොවැ. විඹ. 

4.2 මෂමණළමරණ ක්රියළමළරමම් 

 අ).  2015 ේර් රතිඳාදන අඩුේන් ේන් වු  ඵැවින් අදාශ ිරශධාරින්ු ආඹතනේප රතිඳාදන රකා ඵරා 

නවීන ක්රභ ගැන පුණුණු් රඵා  අභු ේනොවැ.  වුද ේභභ අතයාලය ේේා ඉදිරිේප දි යලදු. රිභු 

අේප්්ෂිතඹ. 

 ආ). 2න ඳාර්ල කු න් ේත ඳයා  අභු අය ඳතා අලය අනුභැතිඹ රඵා ගැීමභු ආඹතනඹ ඳාරක 

බාු ඳරඹ් ඉදිරිඳත් කශ අතය කභ ඳාරක බා තීයණඹ වේප ේම් න විු ේම් ම්ඵන්ධේඹන් ීමතිඳති 

උඳේදඨ රඵා ගැීමභු කුයුතු කය ඇති ඵැවින් ීමතිඳති උඳේදඨ රැබුනු ඳභස ස පිළිඵද තීයණඹ කශ යුතු 

ඵයි. කේේ ේනොවුන ේවොත් අදාශ මුදර අදාශ ේේලකරිඹ ේනොේගන්ේන් නම් ඇඳ කු න්ේගන් අඹකය 

ගැීමභු අලය කුයුතු දැනු භත් ැරභසම් ේකොු ඇත. 
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4.3 නිහක්රීය ශළ ඌන උඳොයෝජිත් ලත්මම් 

කැශය  ේන්ායලකාගායඹු යලභසන් ඇතුරත් . ීකේම් අ කැශය ේප යලු යාජගිරිඹ අඳ ආඹතනඹු කභ වා ඉතා 

දුඨකය ඵ් ස වා  ැඩි ඵඨ ගාඨතු් ැඹ න ිරාත් ිෂය ංඛයා අඩුවී ඇත. කේවත් 2016 ේර් 

යලභසන් දැනුභත් ඵාේගන ඇති අතය යලභසන්ේ  ඉ්ගීනභ අනු ම්මුඛ ඳීකක්ෂණ ඳත්ා ැඩි ිෂය ංඛයා් 

ේන්ායලකාගායඹු ඇතුරත් . ීකභු කුයුතු රා ඇත. 

4.4 මළර්ය ම්ඩල ඳිනඳළනය. 

 අ). ීටු ේඳය වා ේම් න විුත් ේභභ තත්ඹ ආඹතන ඳාරක බාු ඉදිරිඳත් ේකොු ඇති අතය ඳාරක 

බාේස උඳේදඨ ඳරිදි දැනු අදාශ අධයක්ෂයඹාු විනඹ ඳීකක්ෂණඹ් ඳත්ාේගන ඹන අතය කඹ අන් ව 

ඳභස ගැුළු් ඳති නම් කභ තත්ඹ ිරැයදි . ීකභු කුයුතු කයමින් ඳති. 2016 අේගෝඨතු භ ඳාරක 

බාු ද ේභභ කු ණ ඉදිරිඳත් ේකොු උඳේදඨ රඵාේගන ඇත. 

 ආ). ේභභ තනතුය පියවීභ වා ඉ්ගම ම්ඳත් කැදා තිබුණ ද මූලික භසදුභසකම් පුයා තිබු අඹදුම්ඳර ේනොභැති 

ිරා ම්මුඛ ඳීකක්ෂණඹු කැදවීම් යලදු ේකොු ේනොභැත. ඳාරක බාේස අනුභැතිඹ ඳරිදි ආඹතන කාර්ඹ 

භ්ඩඩරේප ඊරඟු යලටින ේේය  ිරශධාරිය ඹු ේම් වා ැඩ ඵැීනභු ඳත්ේකොු තිබුය . කේවත් 2016 ජූලි 

වා අේගෝඨතු භ ඳැැත්ව ඳාරක බා රැඨවීේම්  අ රඵා අ ඇති උඳේදඨ ඳරිදි ඵා ගැීමේම් ඳටිඳාටිඹු අනු 

භසදුඨේකු ේතෝයා ගැීමභු අඹදුම්ඳත් කැවීභු දැනු කුයුතු රා ඇත. ඉදිරිේප  අ කඩිනමින් ඨථීය භසදුභස 

ිරශධාරිේඹකු ඳත් කය ගැීමභු ිරඹමිතඹ. 

 ඇ). පුණුණු අංලඹ විධිභත් ඳා භාරා ඳැැත්වීභ තුළින් ආඹතනඹු විලාර ආදාඹභ් රඵාේදන අතය කභ 

අංලේප ඳා භාරා ේේලන ති අන්තේප ඳැැත්වුද තිේප දින 05 පුයා කභ ඳා භාරාු අදාශ යලඹළුභ 

අධයඹන කුයුතු ඔවුන් ඉටු කයනු ඇත. ඊු අභතය ආඹතනේඹන් රැේඵන දූමිත රතිඳාදන භත යාජය වා 

යාජය ේනොන ංවිධාන වා ේනොමිේ්ග පුණුණු ඳා භාරා ඔවුන් වියලන් තිේප දිනර යලදු කයන අතය 2017 

අඹැඹ කඨ . ීකේම්  අ පුණුණු අංලඹු ැඩිේේා උඳේඹෝගිතා් ඇති . ීකභ වා ැඩිපුය රතිඳාදන 

බා්ඩඩාගායඹ භඟින් ඉ්ගරා ඇති අතය භාජ විඵර ගැන්වීම්, භසබාධන අභාතයාංලඹු වා ස ඹුේත් ඇති 

ආඹතන වා අලය පුණුණු අඳ ආඹතනඹ වියලන් තිේප දිනර යලදු . ීකභු  දැනු භත් කුයුතු  ේකොු ඇති 

අතය පුණුණු අංලේප ිරශධාීකන් වා භායලක ඉදිරි ැඩුවන  Advanced Programme ) කඨ . ීකභ භඟින් 

ඔවුන් තිේප දිනර යලදු කයන යාජකාීක ේඳන්ා  අ ඇත. 

 ඈ). 2016 ර්ඹු බා්ඩඩාගායඹ වියලන් රතිඳාදන ේන් කය ේනොභැති අතය 2017 ර්ේප  අ කභ යලඹලූභ 

පුයප්ඳාඩු පියවීභු රතිඳාදන අේප්ක්ෂා කයන අතය 2016 අේගෝඨතු භ ඳැැති ආඹතන ඳාරක බා වියලන් 

ඵා ගැීමේම් කුයුතු කඩිනමින් ආයම්බ කයන ේර උඳේදඨ රඵාදුන් අතය රතිඳාදන රැබුණු ඳභස 2017 

ර්ඹු කභ ඵා ගැීමම් යලදු . ීකභු කුයුතු කයණු ඇත. අඹදුඳර කැදවීභු ේම් දිනර කුයුතු ැරභසම් 

කයමින් ඳතී. 

කේේභ දැනු ැඩිපුය අධයාඳනඹ වා ිරශධාරිේඹකු ඳාරක බාේස අනුභැතිඹ ඹුේත් ැටුප් යහිත ිරාඩු 

රඵාේගන ඇති අතය  ඇඹ ේනොේඵෝ කාරඹ. න් නැත ආඹතනඹු ඳැමිණීභු ිරඹමිත ඇත. 
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5. ිනණුම් මයුතු ාළලය ශළ යශඳළනය 

5.1 වාංුතත්ත් වෆෆවහම 

ේභභ අඩුඳාඩු වුනනාේගන කඩිනමින් 2016 ර්ේප  අ කඨ ේකොු දැනු ස අනු රිඹාත්භක කයනු රැේේ. 

ේභභ රභාදඹු ේවේතු චක්රේ්ගඛඹ් පිළිඵ ැයදි ුවාගැීමභය . ඳභස කඹ ිරැරැදි කයේගන අදාර ංයුත්ත 

ැරැඨභ කඨ ේකොු ඇත. 

5.2 ක්රියළමළින වෆෆවහම 

2011 යලු 2015 ර් ආයණඹ න ඳයදි කඨකය  තිබු ංයුත්ත ැරැඨේම්  ඇතුරශ කය තිබුණු  භාජේේා 

විදයාරඹු අඹත් ැඩ ුවන් 4්ද, පුණුනු අංලේප ැඩුවන් 03් ව භාජ ංර්ධන රතිඳත්ති, 

ඳර්ේපණ වා රකාලණ  අංලේප ැඩුවන් 04්ද භාේරෝචිත ර්ේප රිඹාකාරි ැරැඨභු ඇතුරත් කය 

ේනොතිබුය . ඉදිරිේප අ ංයුත්ත ැරැඨභු අනුකූර රිඹාකාරි ැරැඨභ පිළිේඹශ . ීකභු අංල රධාීමන් ේත 

උඳේදඨ රඵා ේදන ර අ. 

5.3 අයලෆය ෝඛණමය ඳළනය 

ෑභ ඳා භාරා් වාභ ආඹතන ඳාරක බා අනුභත කශ අඹැඹ ේ්ගඛණඹ් ඇති අතය ඊු අනුරූඳ 

අඹැඹ ගත ඳාරනඹ යලදු කයනු රඵයි. කභ අඹැේඹන් ඳරිඵාහිය . යලදු ේගවීභ් යලදු ේනොකයන ඵ දන්ා 

යලටිමි. ඉදිරිේප  අ ේභැිර තත්ඹන් ඇති ේනොන ඳරිදි අඹැඹ කායකඹන් ේඳන්ා  අභු කුයුතු කයණු ඇත. 

5.4 රවම්ඳළද්න වෆෆවහම 

 අ). ර්ඹ තුශ යලදු ව රාේඹෝගික ගැුළු ේවේතුේන් ඌන උඳේඹෝජනඹ් යලදු වී ඇත. 

 ආ). රම්ඳාදන ැරැඨේභන් ඳරිබාහිය . යලදු රම්ඳාදන කුයුතුත් යලදු ේනො. රිභු 2016 ර්ේප යලු 

කුයුතු ේඹොදා ඇත. 

 ඇ). රම්ඳාදන ැරැඨේභන් ඳරිබාහිය . යලදු රම්ඳාදන කුයුතු් යලදුේනො. රිභු 2016 ර්ේප කුයුතු 

ේඹොදා ඇත. 

06. ඳද්ධතිප ශළ ඳළනයන් 

ඳේධති වා ඳාරනඹ පිළිඵ ිරීකක්ෂණඹ වී ඇති කු ණු පිළිඵ දැඩි අදානඹ ේඹොමු ේකොු මුද්ග ඳාරනඹ වා 

අධයඹන අංල වා අලය භඟ ේඳන්වීම් වා උඳේදඨ රඵා ේදමින් කැිර ගැුළු තත්ඹන් ඇති ේනොවීභු 

අලය කුයුතු දැනුභත් ැශභසම් ේකොු ඇත. ේභහි අ ගිණුම්කයණඹ, අඹැඹ, පිරිඨ කශභණාකයණඹ වා 

අයමුද්ග ඳාරනඹ පිළිඵද ඉදිරිේප  අ දැඩි අධානඹ ේඹොමු කයන ඵද  ැඩි දුයුත් කාු ය ක දන්ා යලටිමි.  

 

 

ආචාර්ඹ රිඩ්ලි ජඹයලංව, 

අධයක්ෂ ජනයා්ග, 

ජාතික භාජ ංර්ධන ආඹතනඹ. 

 


