
විවිධ ක්ෂේත්රල රන්ෂ ොරටු ඇෂරන 

අ.ෂෙො.ව(වා.ෂෙෂ) විභාග කඩඉම  ජයගමු 

 
            අෙට විවිධ ෂෂේත්රල ුද්ගගයන් මුගගසී  ඇ.. ඔවුන් වමශෂරක් ජීවි.ෂේ විවිධ ක්ෂේත්රල  

ඉදිරියට ගිය විවිධ ලයව් මට්ටම්ල ුද්ගගයන්ය. නමුත් ගසටළුල ඔවුනට අ.ෂෙො.ව(වා.ෂෙෂ) විභාගෂේ 

ලස ගත්කම ලසටහී ඇත්ෂත් ෂ ොෂශෝ ප්රමා ී  ය. නමුත් ආ රණීය  රු සරියනි ඔ  .ලම ප්රමා  නස.. 

අ.ෂෙො.ව(වා.ෂෙෂ) විභාගය වාර්ථකල ජයගසනීෂම් ලස ගත්කම් ෂ ොෂශොමයකි. 

 අ.ෂෙො.ව(වා.ෂෙෂ) විභාගෂේ දී ගණි.ය ඉංග්රිස ලසනි වියන්ට වම්මාන වාමාර්ථ  ා තිබීම 

ඇ.සම් ොඨමාාලන් ව ශා   ලා ගසනීෂම් දී ෂමන් ම ඇ.සම් රැකියා ලට   ලා ගසනීෂම් දී 

අ.යාලය ුදදුුදකමක් ී ම. 

 අ.ෂෙො.ව(උ.ෂෙෂ) විභාගය ව ශා ඔ ෂේ රුචිඅරුචිකම් ලට ගසෂෙන වියධාරාලක් ෂ.ෝරා 

ගසනීමට ශසකි ී ම 

 කසමති ලෘත්තීය ොඨමාාලකට ෂයොමු ී මට ශසකි ී ම 

 කසමති වි්ලවි යායක /උවව් අධයාෙන ආය.නයක අධයාෙනය සබීමට ශසකි ී ම. 

 කසමති රැකියාලක් කිරීමට ශසකි ී ම. 

“මම අනිලාර්යෂයන් ම අ.ෂෙො.ව(වා.ෂෙෂ) විභාගය ජය ගනිමි.” යන අරමුග .ම යටිසෂ.හි ධාරගය කර 

ග. ෂශොත් වස වින් ම ඔ ට එය ජයග. ශසකිලනලා ෂනොඅනුමානයි.  

 

 

ඔ ෂේ ලවර 11 ක ොවල් අධයාෙනෂේ ෙෂමු කඩඉම් විභාගය අ.ෂෙො.ව(වා.ෂෙෂ) විභාගයයි. ෂමම 

විභාගය වමත් ී ම ෂශෝ ෂනොී ම ම. ඔ ෂේ අනාග. ජීලන මග තීරගය ලනු ඇ..  

ෂ රු අලධිය ශා ෂමා අලධිය ෙුදකර නල ෂයොවුන් අලධිෂේ   ම  කක් ෙුදකර ඇති ඔ ට ඔ  ගසන 

තීරග ගන්නට අනාග. වසුදම් කර ගසනීමට ශසකි බු්ගධිමය  ක්.ාලක් ඔ  තුෂ ලසඩීඇ.. එම නිවා 

අ.ෂෙො.ව(වා.ෂෙෂ) විභාගය ජයෂගන ඔෂේ අනාග.ය වාර්ථකකර ගසනීෂම් ලගකීම ඔ  ෂල. ෙසලරී ඇ.. 

ආරම්භෂේ දී කුඩා බීජයක්ල තිබී අංකුර ඇදී අලට තිෂ න ලතුර, ෂෙොෂශොර, ආෂෝකය උරාෂගන 

ක්රමෂයන් ක්තිමත්ල ලසෂඩන ගවක් ෂමන් ඔ   ජීවි.ෂේ ෙෂමු කඩඉම් විභාගය අ.ෂෙො.ව(වා.ෂෙෂ) 



විභාගය  ක්ලා ගා ෂලමින් සටියි. ආරම්භය ෂවෂමන් වුලත් අනාග.ය ෂේගෂයන් ලසෂඩන ගවක් ෂමන් 

ඔ  කා ශට වුල   අ.ෂෙො.ව (වා.ෂෙෂ) විභාගය වාර්ථකල ජයගසනීෂම් ශසකියාල ඇ..  

 

“ඔ  ොඩම් කෂොත් විභාගය වමත් ෂලයි.’’ 

“විභාගය ව ශා ුදරුදු ුදහුණු වුලෂශොත් විභාගය වමත් ෂලයි.” 

විභාගය වමත්ී ෂම් වි යාල එයයි. විභාගය වමත්ී ම ව ශා කෂ ශසකි වි්මකර්ම ලසඩ ෂනොමස.. 

අ.ෂෙො.ව.(වා.ෂෙෂ) විභාගය ජයගසනීම ව ශා ඔ  තුෂ තිෂ න ෂෙර සූ ානම ඔ ෂේ අනාග.  අධයාෙන 

අරමුණු , ලෘත්තීය අරමුණු ,වමාජීය අරමුණු, ආධයාත්මික අරමුණු ජය ගසනීමට ඉලශල් ලනු ෂනොඅනුමාන 

ය. 

“අ්ලයා ගියා ට ෙුද ඉව්.ාය ලවා  සමීෂම් ෂත්රුමක් නස..” 

ආ රණීය  රු සරියනි, ඔෂේ ජීේ.ය අයිති ඔ ටයි. යා යුතු ගමන්මග නිලසරදිල ශදුනා ෂගන අ.රමං ෂනොී  

ගමනාන්.ය  ක්ලා වාර්ථකල යාමට නම් ගමෂන් ආරම්භය ක්තිමත් විය යුතු ය. එෂවේ නම් ගමෂන් 

ආරම්භෂයහි ෙලතින ජීවි.ෂේ ෙෂමු කඩඉම් විභාගය අ.ෂෙො.ව(වා.ෂෙෂ) විභාගය ජය ගසනීම ට ඔ  වසම 

ෂකෂවේ ෂශෝ අදිටන් කර ග. යුතු ය. මම අ.ෂෙො.ව.(වා.ෂෙෂ) විභාගයට මුහුග ෂ න  රුෂලකි යන්න 

.රෂේ සෂ.හි ධාරනය කර ෂගන වාර්ථකල විභාගය ජයගසනීම ව ශා ආ රණීය  රු සරියනි, ඔ  වසමට 

ුදභෙ.මි. 

 

       චන්දිකා පී.ී රරත්න 

       මානල වම්ෙත් වංලර්ධන නිෂධාරී 

       ෂකොෂඹ දිව්ත්රික් රැකියා ෂක්න්රය 

 

 

 

 


