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01.ශැඳින්වීම 

“ෆභ පුේගරදඹකුභ තභ ක්දත්රඹ තුශ යහඹකඹකු න්දන්නේ ඔු  හර්ථක පුේගරදඹකු 

න්දන්ඹ”දභිම යශ අර්ථඹ හර්ථක රවභ  අලයඹනේ යහඳහරිකදඹක්භ විඹ තුතුඹ ඹන්න  

දනරදේ.හභහනය ජීවිතදේදී ඔඵ කුභක් කශත් යහඳහරිකදඹකු ලදඹන් ක තුතු කිරීදේදී  ඒ වහ 

ඉල්ලුභක් තදේ නේ(දතහ රහභීන්දේ ගළ ලුර  ළිබඳතුයක් රළදඵන්දන්නේ) එභ කහර්ඹදඹන් (දබෞ නක 

දවෝ භහනසික) ප්ර නරහබඹක් රළදඵන්දන්නේ , එඹ යදේ ඳත්නහ නී නඹ  ඳ වළනි දනරදේනේ වහ එඹ 

අඛණ්ඩා  කයදගන ඹහභ  වළකි න්දන්නේ ඔඵ හර්ථක පුේගරදඹකි.නළතදවරත් හර්ථක 

යහඹකදඹකි. ය   ඵත ඳඹන මිනිසුන් දඳෝණඹ කයන දගරවිඹහ දභන්භ යද ිම ආර්ථිකඹ 

දඳෝණඹ කයණ යහඹකඹහද ුහු භන් රළියඹ තුතු න්දන්ඹ.ශ්රී රංකහදේ  යහඳහරික ප්රජහ ළිබඳඵ 

රකහ ඵරන වි  ඔවුන්දේ ඵු තයඹ සුළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහරිකඹන්ඹ. 

රංකහදේ යහඳහය ක්දතත්රඹ ළිබඳඵ රකහ ඵරන වි  “දභරනත් ඵළරිනේ ියසනස එකක්ත් කයන්න” 

ඹන්න දඵරදවෝවි  න් ගළද න චන භහරහක් රව ඇත. ඉන් ගභය න්දන් ශ්රී රංකහදේ මිනිසුන් 

යහඹකත්ඹ ළිබඳඵ දක්න්නහවූ ලිිමල් ඵ වහ අඩු ඵය තළීමභ දනරදේද දභරනත් කිරීභ  

දනරවළකි අදඹකු  යහඳහයඹක් කිරීභ කිසිදතත්භ කශ දනරවළක්කක් ඵ හර්ථක යහඳහය ළිබඳඵද 

ගළඹුරින් අධයඹනඹ කිරීදේ දී භනහ ඳක්දේ. 

යහහඹකදඹක් ඹනු සුවිදලත කුරතහඹන්දගන් වහ පුළුල් දෘටිඹකින් දවිය අේවිතීඹ පුේගරදඹකු ඵ 

භහජදඹිම දභන්භ එභ ෘත් නදඹිම දඹදදන්නන්ද වදුනහදගන  නදේද ඹන්න ගළ ලු වගතඹ.සිඹළු 

භහන,දබෞ නක ේඳ නන්  ව අසථහන්දගන් ළිරිපුන් ියභක දදන අඳ ඳසුගහමී ආකල්ඳ දවතතුදන් 

අල්දඳදනත්දත් සි  ගුන්ඹහනහ දක්හ අලයඹකයන දඵරදවෝ දෆ ආනඹනඹ කිරීභ  සිදුරව ඇත. දභන් 

තත්ඹක් තුශ යහඹකඹන් ියිමකිරීභ  අලඹකයන භහජ ආර්ථික දේලඳහරන ඳරියඹක් කයහ ය  

ගභන්කශතුතු කහරඹ එශඔ තදේ.  දගෝලීඹ ලදඹන් දඳරදුදේ රකහ ඵරනවි  ය ක් ංර්ධනඹරවදේදී 

යහජය අංලඹ  ඩා හ දඳෞේගලික අංලදේ ක්රිඹහකහරීත්ඹ කළපීදඳදන් ඒ තුබඳන් යද ිම දශජහ නක 

නිසඳහදිතඹ රැකිඹහ අසථහන් ර්ධනඹ රව ඇත්දත්ද දඳෞේගලික යහඹකත්ඹ 

ඳදනේකයදගනඹනමුත් ශ්රී රංකහ ේඵන්ධදඹන් රකහ ඵරන ටි  යහජය අංලඹ පුශල්රවභ,දඳෞේගලික 

යහඳහය වහ නිසඳහදන ක්දත්රඹ වළකිලීභ ඉතහ අහසිදහඹක තත්ඹකි. 

උක්ත හධක රකහ ඵළලීදේ දී අඳ යදේ ප්රජහ තුශ යහඹකත්ඹළිබඳඵ දළනුභ වහ උනන්දු ඉවර 

නළන්රවභ කහලීන අලයතහඹකි.1960 දලකදේ වහඩ් විලස විදයහරදේ භවහචහර්ඹ දඩ්විඩ් භළක්දරරන් 

භදනෝවිදයහඥයාඹහ  අනු මිනිසුන් ඹේ  සුළු ප්රභහණඹක් දිතුණුරවදේ අිපදප්රතයණඹ සබහදඹන්භ එනේ 

උඳ නන් රැදගන එන ඵ දක්ය. අදනක් ෆභ මිනිදඹකුභ පුු ණු කිරීභ,නිසි භිදඳන්රවභ වහ උන්නදු 

ඇ න කිරීභ තුබඳන් මිනිසුන් යහඹකත්ඹ  දඳශම විඹ වළකි ඵ දඳන්හදී ඇත. ඒ අනු දභභ 

ළඩා මුළු තුබඳන් වබහගී න්නන්යහඹකත්ඹ  දඳශඔරවභ ව මලික ළිඹය තළීමභ   අලයඹ 

භිදඳන්රවභ සිදු කිරීභ  අදප්ක්ෂිතඹ. 
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02 .ඔබ jHjidhlfhl= úh hq;af;a wehs @ 

2.1jHdmdrh ms<sn`o wfma mej;s u;h' 

  ZzfmrÈ. OdkHd.drhZZ wfma rgg ;j;a w¾:l:khla' tA jir oyia .Kklg fmr 

wfkla rgj,a wmsj y`ÿkajmq ;j kula' thska woyia jkafka wm rg tod f,dalm%lg fj<`o 

uOHia:dkhla njhs' tA hq.fha yeáhg uQ,sl wjYH;d iïmQ¾K lsÍu i`oyd muKlau mej;s 

fj<`odfï ie,lsh hq;= fldgila wfma mqxÑ rg w;am;a lr.;a nj ys;kak mq¿jka' tfyu 

jHjidhl;aj b;sydihla ;sfhk rgl ;uhs wms cSj;a fjkafka' 

  úfoaYslhkag" rg hg;a ùfuka miqu jHdmdr lsÍu m%N+ me,eka;shg muKla iSud úh' fï 

ksidu idudkH ñksiqkag wdrïN l< fkdyels úYd, m%d.aOkhla yd ±kqula wjYH zzuecsla 

jevlaZZ hehs u;hla Y%S ,dxlslhska ;=< f.dvke.sks' jHdmdrhla wdrïN lsÍug kï jHjidhl 

mjq,l iïnkaOhla ;sìh hq;= hehs úYajdi lf,ah' 

 újD; wd¾Ólh;a iu`. mdßfNda.slhska yg ´kEu fohla úlsKsh yels ^mdßfNda.slhska 

rjgd" .=Kd;aul ;;a;ajfhka wvq& ,dN ,eìh yels ud¾.hla f,i  jHdmdr ye`Èkaúh' ´kEu 

fj,djl" ´kEu ;ekl wdrïN l< yels" wdh;ksl  /lshdjlg úl,amhla f,i jHdmdr lsÍug 

fm<ôk' 

 by;ska ±lajQ u;hka folu ksjerÈ fkdfõ' jHdmdrhla wdrïN lsÍu jHdmdßl mjq,lu 

bmÈh hq;= fkdfõ' tfiau ´kEu flfkl=g jHdmdr wdrïN l< yels jqjo ´kEu fj,djl" 

ksIamdokh lrkq ,nk ´kEu fohla úlsKsh yels fj<`o fmd<la j¾;udkfha ke;' mdßfNda.sl 

wjYH;d yd jqjukd y`ÿkd .;fyd;a muKla bÈßhg mj;ajdf.k hd yel' 

 tA i`oyd ±kqu ,nd.; hq;=h' fuys§ ±kqu ,nd .ekSug Tnf.a idlaIr;djh lsisu 

f,ilska wod, fkdfõ' tkï jHdmdrhla wdrïN lsÍug Tfí wOHdmk uÜgu" wl=re ,sùfï 

lshùfï yelshdj" lsisu wdldrhlska n,mdkafka ke;' 

 මලිකභ wjYH jkafka ir, ;eklska wdrïN lsÍu;a " wLkavj mj;ajdf.k hEu;a" 

Tn ;=, we;s ±ä wd;au úYajdih;a" wmsßñ; W;aidyh;a muKs' 
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2.2.අo f,dalfha jHjidhlhdg ysñ ;ek 

 Zzjyf,la fkdù jev lrkakZZ kï Tn f;dard.; hq;af;a jHjidhl;ajhhs' .,a hq.fhka 

werô udkj YsIaGdpdrh fï ;rï fjkia jQfha jHjidhl;ajh ksidfjks' ks¾udKYS,s l=i,;d 

yd Yla;s úNj;djhka uqodyeÍug we;s fyd`ou wjldYh jHjidhl;ajhhs' fufia ;u 

ks¾udKYS,s;ajh yd Yla;Ska y`ÿkdf.k iq¿ ;eklska wdrïN l< jHdmdr fndfyda we;' Tjqka wo 

f,dalfha අිපභහනත්වහ දෞබහගයභත් mqoa.,hska දර තෘප් නභත් iqj myiqfjka cSú; ගත කයය' 

wfma rfÜ o wm cSj;ajk m%foaYhka j,o fufia id¾:l jQjka ±lsh yelsh' 

2.3.ලයාඳාරය ශා කිකියාල අාර මලනව ශනානා ගන්න 

රැකිඹහ ජීත්රවභ  භිකි, නමුත් තෘප් නභත් දෞබහගයභත් ජීවිතඹක  යහඳහයඹ දවර භිකි.ඔඵ 

රැකිඹහකින් ව යහඳහයඹකින් රළදඵන ප්ර නරහබ තර්කහනු කර ප්රදේලඹකින්(Logical prame Approach) 

ශකහ ඵරහ  නදේද    ඒ වහ භි දඳන්රවක් ඳවත අබයහදේ දඹදීදභන්  වහ ගත වළකිනු ඇත. 

විභහ ඵරන්න රැකිඹහක ව යහඳහයඹක අතය දන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වටශන 

 එක් එක් කරුණට අදාල ඔබමේ බර ාැබීම අනුල උඳරිම ු ණු 10 වශ 0 අාර  ු ණක් බා දිය 

ශැකිය. 

 

යහඳහයඹක්      රැකිඹහක්    

 යහඳහය රැකිඹහ 
  ආදහඹේ ඉඳයීදේ වළකිඹහ   

  තීයණ ගළනීදේ දන   

  නිර්භහණශීලී ඵ   

  තෘප් නභත් ඵ   

  තත් ළිරික  රැකිඹහ දීදේ වළකිඹහ   

  දතදේ ගළ ළු   

  නිදව   

  විශ්රහභ ළටුප්    

  අදහනභ   

  නිහඩු   

  දනත් ඵරඳෆේ   

 එකතු   
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2.4.ලයාඳාරයක් ආරම්භ මනොකරන්මන් ඇි? 
යහඳහය කයන්දනකු ව  මලික ලදඹන් ලක්තීන් දදකක්  නියඹ තුතුඹ.එනේ යහඳහයඹක් ආයේබ කිරීභ 

වහ ආයේබක ලක් නඹත්, අිපදඹෝග වමුදේ දනරළලී අඛණ්ඩා  ඳත්හදගන ඹහභ වහ ඳත්හදගන 

ඹහදේ ලක් නඹත් ඹනු එභ මලික ලක්තීන් දදක දේ.දභිම ඳශමු කහයණහ න යහඳහය ආයේබ කිරීභ 

ළිබඳඵ සිතහ ඵළලීදේදී දඵරදවෝ මිනිසුන් යහඳහය ආයේබ කිරීභ  ියඹ න කහයණහ අඳ  වඳුනහ ගත 

වළකිඹ. 

01. හර්ථකත්ඹ ළිබඳඵ ව නකඹක් දනරභළත / අභත් රවභ  ඇ න ියඹ. 

02. රැකිඹහර දේ නිලසචිත ළටුඳක් නෆ / රැකිඹහ වහ ඇ න ආලහ. 

03. ප්රභහණත් ේඳත් දනරභළ නකභ / මුදල් අිමමිදේඹ ඹන ියඹ. 

04. සුඳවසු කරහඳදඹන් ඉත්රවභ  ඇ න ියඹ. 

05. ළඩිපුය ළඩා  කිරීභ  / භහජ කහරඹ අඩු කිරීභ  ඇ න ියඹ. 

06. මිතුයන් ව  හ සිටින අඹ ඳන දේ ළිශඵ විභසිලිභත් රවභ. 

07. මලික අිපදප්රතයණඹක් දනරභළ න රවභ. 

08. කල් දළමීභ. 

09. යහඹකත්දේ ආත නඹ අලයඹ නළත ඹන අදව. 

10. කුභන යහඳහයඹක් ආයේබ කශ තුතුදළය අදවක් දනරභළ නරවභ. 

 

දභභ භහනසිකත්ඹන් භළඩා දගන ඔදේභ යහඳහයඹක් දගරඩා නළගීභ  අලස ඹ ලක් නඹ උක්ත ගළ ලු වහ 

විඳුේ නතන විදයහත්භක යහඳහය ංර්ධනදඹදවුේ දඵරදවරභඹක් ඇත. ඒ අතය “Business Model 

canvas”ඹන ංකල්ඳඹ සුවිදලත එකකි.එළනිඳසුියභක ළිිම හ යශ දභභ අත්දඳරත වහ පුු ණු ළඩා  

මුළු භගින් ඔඵදත ේඳහදනඹ දකදයනු  ඇත.දභභ දඳරත වහ ළඩා මුළු දකදයිම ඔඵ දක්න 

හධහන අධහනඹ ඔඵ යහඹකදඹකු කයනු ඇත. 

 

2.5ාෘප්ිම්ත cSú;hla i`oyd jHdmdr fyd`o u.ls' 

  zzTn wdorh lrk foaj,a lrkak' 

  Tn lrk fohg wdorh lrkakZZ 

 "Do what you love. Love what you do" 

  cSú;fha i;=g yd m%S;sh iïnkaO ldrKdfõ oS f,dalfha wxl tfla jHjidhlfhl= jQ 

zziaàï fcdaíiaZZ lshkafka tfyuhs' 

  ±ka lrñka bkafka Tn wdorh lrk foa o@ Tn leu;s foa o @ kej; j;djla ys;,d 

n,kak lsh,d wms lshkjd' tfyu;a ke;akï Tn wlue;s foa fyda wdorhla fkdue;s foa lrkak 

isoaO jqfka wehs lsh,d fmdâvla l,amkd lrkak'  
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 ;j flfkl=f.a n,mEïj,g" ksfhda.j,g" kS;s Í;s j,g hg;a fj,d /lshdjla lrkjdg 

jvd" n,mEï j,ska ksoyia" ksfhda.hla ke;s" kS;s Í;s ke;s" wd;au wNsudks jHdmdrhl 

ysñlrefjla fjk tl ú;rla fkfjhs zzcSú;hlaZZ ysñlr .ekSug fyd`o wjia:djla 

jHjidhl;ajh' 

 Tfí b,lalh úfkdao ckl lr.kak' Tfí b,lalh i`oyd hk .uk Woafhda.fhka i;=áka 

hkjd kï tu .uk id¾:l jkjduhs'  ksjfia idudcslhska iu`. ;ukaf.a woyiaj,g wkqj" 

ks¾udKYS,s ye`.Sïj,g wjia:djla ,ndf.k id¾:l .ukla hkak zzjHjidhl;ajhZZ yß wmQre 

wjia:djla'  

 

 

 

 

03. ලයලවායකමයු  වීමට  ඔබ මකමවේ වංලර්ධනය ියය ුතතුද? 

3.1.ජීියා දර්නය මගොඩ නගා ගැම ම. 

 
ඔඵ අනහගතඹ ළිබඳඵ දකින සුඵ සිිමන දභරනහද  ඒ එිම දී ඔඵ ජීත් රවභ  ඩා හත් කළභළත්තක් 
දක්න්දන් කුභන ඳරියඹක ද  ඔඵදේ අල්ළසිඹන් මිතුයන් දතකඹන් ආදීන්  කුභන අන්දදේ අඹ 
විඹ තුතු ද  ඔඵදේ භහජ ේඵන්ධතහ‚ භහජ භේ භ ‚ ජීන ය හ‚ කෆභීමභදකඵඳු ඒහ විඹ තුතුද  දේ 
ආදී ලදඹන් ඔඵදේ අනහගත සුබ සිිමන ඔඵ දළකිඹ තුතු ඹ. භන්ද ඔඵ දේ දරෝකදේ සිටින සුවිදලතෂී භ 
පුේගරදඹකි. ඔඵ  ර් භහන දකදනකු දේ මිිම භත මී  දඳය ‚ර්තභහනදේ දවෝ අනහගතදේදළකිඹ 
වළකි දනරන්දන් ඹ. 
ඔඵ විසින් දගරඩා නගහ ගත් ජීවිත දර්ලනඹ අත්ඳත් කය ගළනීභ වහ ඔඵ දඳෞේගලික‚ ෘත්තීඹ ‚භහජභඹ 
ලදඹන් වූ විවිධ භහර්ග ඔසදත අයමුණු ළිිමටුහ ගත තුතුඹ. 
දභභ ළඩා   වදන් දී ඔඵදේ ෘත් නඹ අයමුණු ජඹ ගන්දන් දකදතද   ඹන්න ළිබඳඵ ළඩි අධහනඹක් 
දඹරමු දකදර්. ඔඵ දේ ජීවිත දර්ලනඹ  හක්හත් කය ගළනීභ වහ ඩා හත් ගළරදඳන ක්රදභෝඳහඹ දර 
යහඹකත්ඹ දතෝයහ ගත්දත් නේ ‚කුභන  ක්දතත්යදේ‚ කුභන යහඳහයඹ‚ කුභන ප්රභහණඹකින් 
අයමන්දන් ද ඳත්හ ගන්දන් ද  ළඩි දිතුණු කය ගන්දන් ද  ඹන්න ළිබඳඵ අයමුණු ඇ න කයදගන එභ 
අයමුණු ශිහකය ගළනීභ වහ ඉරක්ක දගරඩා නිහ ගළනීභ ළදගත් දේ. 
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3.2.ජීියා අරමුණු පිහිටුලා ගැම ම 

 

ිමතුදරත් කයන්න ඵළරි දදඹක් නෆ කිඹන කතහ  තයක්ද  
“වරි විදිඹ  ිමතුදරත් කයන්න ඵළරි දදඹක් නළ” 
දභරකක්ද දේ “වරි”විදිඹ  
 
 
 

3.3.ාමා ශනානා ගැම ම 
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ඕනෆභ දරරකු කුඩා හ ක තුත්තක නිඹළලීභ  දඳය ඒ වහ ේඵන්ධ තභහ ළිබඳඵ නිළයදි අදඵෝධඹක්‚ 
තක්දතරුක් සිදු කයගළනීභ ළදගත් දේ 
 
මුලින්භ අදහර කහර්ඹ ේඵන්ධ තභහ තුශ න “ලක්තීන්” වහ “දුර්රතහ” දභරනහද  අදහර කහර්ඹඹ 
ේඵන්ධදඹන් තභ ඵහිමය ඳරියදේ ඇ න “අසථහ” වහ “තර්ජන” දභරනහද ඹන්න රකහ ඵළලිඹ තුතු 
ඹ. 
 

“ක්තීන්” 

 
අදහශ ක තුත්ත  ේඵන්ධදඹන් තභහ තුශ ඇ න  දළනුභ කුරතහ ආකල්ඳ ර ඇ න ධනහත්භක ඵරඳෆභ 

එනේ ලක්තීන් දභරනහද ඹන කරුණු ළිබඳඵ තක්දතරුක් සිදු කයගත තුතුඹ.  
උදහවයණඹක් දර කුකුළු දගරවිඳශක් ඇයඹීභ වහ තභහ තුශ ඇ න ලක්තීන් එනේ දේ ේඵන්ධදඹන් 
ඇ න දඳරත ඳ නන් රද දළනුභ‚ දළක පුරුේද දවෝ කශ පුරුේද ළිබඳඵ ‚ කුරතහ ‚ පුු ණු ළිබඳඵ  රකහ 
ඵළලිඹ තුතුඹ. 
 
 
 
දුර්රතහ 

අදහශ ක තුත්ත  ේඵන්ධදඹන් තභහ තුශ ඇ න  දළනුභ 

කුරතහ ආකල්ඳ ර ඇ න ඍණහත්භක ඵරඳෆේ න දුර්රතහ ළිබඳඵ තක්දතරුක් සිදු කයගත තුතුඹ.  
ත් නිසඳහදන ේඵන්ධ ඳ නන ආකල්ඳ‚ යහඳහය දකෝණදඹන්  ගත්කර  ෘණහත්භක ඵරඳෆභ. 
එනේ ියත්තය දභහ අන් වූ තුන් භ  විකිණීභ ළනි ක තුතු රදී තභ ඇතුශහන්තදඹන් එකි 
දනරන්දන් නේ දභභ යහඳහයඹ ේඵන්ධදඹන් එඹ ෘණහත්භක ඵරඳහන හධකඹක් දත ළරකිඹ 
වළක. 
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“අසථහ” 
 

 
දදශ දඳරදශත ියත්තය වහ මිරක් ඉල්ලුභක් ඳළතීභ‚ යජදේ වනහධහය ප්ර නඳත් න‚ තභ අ  ප්රජහ 
කුකුළු ඳහරනඹ ේඵන්ධ දක්න ආකල්ඳ ආදී භහජ‚  ආර්ථික‚  දේලඳහරන‚  ංසකෘ නක  කහයණහ 
ධනහත්භක විඹ වළකි අසථහ  නියඹ වළක. 
 
 

“ාර්ජන” 

 
එදභන්භ භහජ‚  ආර්ථික‚  දේලඳහරන‚  ංසකෘ නක  කහයණහ ඍණහත්භක විඹ වළකි අසථහ ද  නියඹ 
වළක.කුකුල් ඳහරනඹ සිදු සිදුකයදගන ඹහදේදී ඉන් වනඹ න දුග ‚තුන්දේ ලේද ඹ‚ දරඩා  දයෝග     
ආදිඹ තර්ජන නළතදවරත් ඵහධක දර ඉසභතු විඹ වළකි අසථහ ද ඇත. 
දභදර තභ දළනුභ‚ කුරතහ‚ ඳශපුරුේද‚ තහක්ණඹ භහජ ේඵන්ධතහ නී නඹ ළනි ලක්තීන් වහ අසතහ 
උඳදඹෝගී කයදගන  තභහ තුශ ඇ න දුර්රතහ වහ තභහ  මුු ණ දීභ   සිදුන ඵහධක‚ තර්ජන භළඩා ඳළළත්රවභ  ඇ න 
වළකිඹහ රකහ ඵළලිඹ තුතුඹ. 
දභදර  තභ  යහඳහයඹ ආයේබ කිරීභ වහ න හධක රකහ ඵරහ “වරි” තීයණඹක් ගත තුතු ඹ. එවි  
“ිමතුදරත් කයන්න ඵළරි දදඹක් නෆ” ඹන කිඹභන ඹථහර්ථඹක් කශ වළක. 
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දභදර කරුණු රකහ ඵරහ ඔඵ දගරඩා නගහ ගත් අයමුණු,SMARTඅයමුණු ඵ  ඳත්කය ගත තුතුඹ‚ 
සභහේ අයමුණක ඳවත රක්ණ  නියඹ තුතුඹ. එනේ එඹ 
 
”විදලත“විඹ තුතුඹ(Specific) 

 
 එනේ අදනක් අයමුණු ලින් දන් දකර  වඳුනහ ගත වළකි විඹ තුතුඹ.උදහවයණඹක් දර “භහ දශහභක් 
කයන්න ඵරහ ඵරහදඳරදයරත්තු දමි” ඹන අයමුදණ් විදලතත්ඹක් දළකිඹ දනරවළක නමුත්“භහ ඳෆලිඹදගරඩා  දශ 
භධයසථහනදේ උඩා ය  එශළු දතරග දශහේ කිරීභ ඵරහදඳරදයරත්තු දමි” ඹන අයමුදණ් විදලත ඵක් දළකිඹ 
වළක  
ඔඵදේ අදවස සි නවිලි විසිරි  නදඵනහ  ඩා හ ඹේ විදලත කරුණක් දකදයිම දඹරමු රව  නදේ නේ එඹ ඉතහ ප්රඵර 
හධකඹක් නු ඇත∙ උදහවයණඹක් දර විදුලි ඳන්දභක ඉදිරිඳ ඇ න ආදරෝක කදේඵඹ දගරනුදකර  එක් 
දිහක  දඹරමු කයන දකර (යදිඹ දකෝඳඹ) නිහ එභ විදුලි ඳන්දදේ ආදරෝකදේ ප්රබරත්ඹ ළඩි කයය. 
නමුත් එභ දකර  ඉත් කශ වි  ආදරෝක විසිදයය එවි  එභ විසුරුණු ආදරෝකදේ ප්රඵරත්ඹ ඉතහ අඩුඹ. එභ 
ආදරෝකදේ ඇ න ප්රඵරත්ඹ ලක් නඹ ප්රදඹෝජනඹ අඩුදය. දභදර අඳදේ සි නවිලි  ඒකහත්මික කශ වළකි 
න්දන් නේ එිම ප්රඵරත්ඹ  ඉවරඹඑඵළවින් අඳදේ අයමුණු විදලත රවභ ඉතහ ළදගත් දේ. 
 

”භළනිඹවළකි“විඹ තුතුඹ ( Measurable ) 

 
 

 
 
 
එදභන්භ අයමුණ “භළනිඹවළකි”(Mesherable) විඹ තුතුඹ රසන‚සු ළනි දෆ පුේගරඹන්දගන් පුේගරඹහ  විවිධ 
ටිනහකේ රඵහ දදය. දඵරදවෝ වි  දේහ භළනිඹ දනරවළකි හධක දර ළරදක් 
 උදහවයණඹක් ආශ්රදඹන් රකහ ඵරමු.අභල් ව විභල්  භව දගදය  කිදරෝමී ර් තුනක් දුරින්ඳදිංචි රව සිටින 

දරුන් දදදදනකුඵළගින් සිටින රැකිඹහදන්, ආදහඹේ ආදිදඹන් භහන එක ඳවුදල් හභහජිකඹන් 
දදදදදනකි.අභල් දගන් තභ දදභහළිඹන්    රකන්න  ඵරහදඳරදයරත්තු න්දන්දකදතදළය ඇස වි  

“උඳරිභදඹන්”ඹළය ඳළසීඹ.ියභල්දගන් ඇසවි  භහදක  දක්, දඳෝඹ දිනදේ,  දගදය දගරස, විනහඩි 

දවඹක් කතහ කය කය සි , රුළිඹල් ඳන්සිඹඹක් රඵහ දී ඒභ  ඵරහදඳරදයරත්තු දන්දන් ඹළය ඳය. ඵළල ඵළල්භ  

ියභල්  ඩා හ “උඳරිභදඹන්” ළරකීභ  ඵරහදඳරදයරත්තු දන අභල්දේ අයමුණ  හර්ථක ඵ දඳනී ගිඹ ද  
අභල්දේ අයමුණ  ඩා හ ියභල්දේ අයමුදණ් “විදලතෂිත” ඵක් “භළනිඹ වළකි” ඵක් දළකිඹවළකිදේ. 
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ඹේ අයමුණක  ප්රභහණහත්භක කරුණක් ළිබඳඵ වන් කයන වි  එඹ ඹේකිසි නිලසචිත ඒකකඹකින් දළක්විඹ තුතුඹ˛ 
උදහවයණඹක් දර “විලහර දරදහභක් කිරීභ  ඵරහ ඵරහදඳරදයරත්තු දමි” අයමුණ  ඩා හ “භභ  දිනක  රුළිඹල් 
රක්ඹක දශහභක් කිරීභ  ඵරහදඳරදයරත්තු දමි”  ඹනඅයමුදණ් ප්රභහණහත්භක භළනිඹවළකි ඵක් දළකිඹ වළක. 
 
ශිහ විඹ වළකි“ (Achievable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”ශිහ විඹ වළකි“ඵ  ඉතහ  ඳදයසදභන් දත්රුේ ගත තුත්තක් දේ තභ උඳරිභ ධහරිතහදඹන් ක්රිඹහත්භක  රව 

ශිහකයගත වළකි උස භ තත්ත්ඹ අදප්ක්හ කිරීභ ළදගත් දේ. එදත දනරභළ න ශිහ විඹ වළකි ඵ ඹන්න 
ඉතහභ ඳවසුයදන් අත්කයගත වළකි අයමුණු තඵහ  ගළනීභක් අදවස දනරදකදර්  
 
 
 
 
 
 
 
 
”ඹථහර්ථහදී“ (Realistic)  
 
 

 
 

 
ජනහහඹක් දනරභළ න විලහර කළරෆක් භළද කඳු මුදුනක සිල්රය දශදහභක් ආයේබ කිරීභ වහ ඇ න අයමුණ 
ඹථහර්ථහදී  දනරදනු ඇත දභළනි ඹථහර්ථහදී දනරනඅයමුණු දනු  ප්රහදඹෝගික භවදඳරදශරදේ  ක්රිඹහත්භක 
කශ වළකි අයමුණු ඇ නකය ගත තුතුඹ 
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”කහරඹවහඵළඳුණු”(Time bound) 
 
 

 
 
අයමුණක කහරඹ ළිබඳඵ වන් කයන වි  ඉක්භනින්˛ නුදුදර්දීභ ˛නුදුරු දිනකදී˛ වළකි ඉක්භනින්˛ රිදීභ  ළනි 
චන දනු දනු  නිලසචිත දින කහනුක් දළක්රවභ ළදගත් දය 
ඉවත කරුණු ළිබඳඵ භේළිඹන්  ළරකීභ ළිබඳඵ උදහවයණඹ ඇසුදයන් රකහ ඵරමු  අඳ ඵු  ඵු තයඹක් තුශ  
භේළිඹන්  ළරකීභ ළිබඳඵ අයමුණක් ඳළ නඹ වළක එභ අයමුණ දකතයේ ඹවඳත් වුත් එඹ දේ දභරදවරත  න 
වි  ඹථහර්ථඹක් ඵ  ඳත්ක කය ගළනීභ  වළකි ඇත්දත් සීමිත ළිරික  ඳභණි  ඉවත වූ උදහවයණදේ අභල් දභන් 
දඵරදවෝ දදනහ ”උඳරිභදඹන්” ළරකීභ  සිතහදගන සිටිඹද  ප්රහදඹෝගික ක්රිඹහත්භක කය ගළනීභ  භත් ඇත්දත් 
ඉතහ කිිමඳ දදනකු ඳභණි  මින් දත්රුේගත තුත්දත් අයමුණ දකතයේ සුන්දය ඹවඳත්  එකක් ද ඹන්න දනර එඹ 
විදලතෂිත  භළනිඹවළකි ශිහ විඹ වළකි  ඹථහර්ථහදී කහරඹ වහ  ඵළඳුණු එකක්ද ඹන්න ඵය 

එළනි අයමුණකින් ඇය ?කවුරුන් විසින්ද? කදහද? දකරදවද?දකරදවරභද?ආදී දර නගන ඳළනඹන්  ළිබඳතුරු 
ඳඹය 
දභළනි රක්ණ ඳ නන නිහභ එභ අයමුණ කයහ ශිහ රවභ  දඳරමරවභක් ඇ න කයය  අයමුදණ් ළයදීේ භගවළරීේ 
ප්රභහදඹන් තභන් භ දළදනන්න  රසය එඵළවින් යහඳහරික අදවක් ළිබඳඵ අය අයමුණක් තඵහ ගළනීදේදී  
ද ”සභහේ”  SMART අයමුණක් තඵහ ගළනීභ  ඩා හ ළදගත් දේ 
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3.4. වාර්ථක ලයලවායකයන් අධයයනය කරන්න 

 
3.4.1රාජා මශේලාමබාල - නිමඳොැක් තීන්ා නි්ඳාදන  

 

1002 ර්දේ, ශ්රී රංකහදේ දවරභ යහඹකඹහ දර ශ්රී රංකහ හණිජ වහ කර්භහන්ත භණ්ඩා රදේ 

ප්රළටිනේ ේභහනදඹන් පුද රද යහජහ දවතහදඵෝර  ,2191 භළය 21 න දින භහතය ිමන්තළටිදේ උඳත් 

දයෝවණ පුත්රදඹකි. 

ඵහර දවෝදරිඹන් ඳස දදදනකුදගන් තුත්  ඵයඳතර ඳවුරක සිටි එක  ළිරිමි දරුහ  වූ යහජහදේ ලිඹහ 

මඳකහය ඳරීක්කයදඹකු වූ අතය භ ඳහළල් ගුරුරිඹක වූහඹ .දකරතයේ දුසකයතහ ඳළ නඹද  තභ 

Specific 
 

úfYaIs; ùu 
 

Measurable 
uekshyelsùu 

Achievable 

<Õdúhyelsnj 

Realistic 

h:d¾:jdoS nj 

Time bound 
ld,h yd 
ne÷Kq nj 
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දරුන්  දවර අධයහඳනඹක් රඵහ දීභ   දදභහළිදඹෝ නිතයභ දදව  වූව  .යහජහ තභ අනහගතඹ ජඹ 

ගළනීදේ අිපදඹෝගඹ බහයගත්දත් යජදේ දතකඹන් දර තඹ භහළිඹන් දරුන්දේ අධයහඳන ක තුතු 

වහත් ඳවුදල් නඩා ත්තු වහත් ගනු රඵන දළඩි ආඹහඹ වහ කළඳරවභ වඳුනහගළනීදභනි.  

2190 දී දභරයටු විලසවිදයහරඹ  ඇතුශත් වූ යහජහ යඵර් වහ දඳරලිභර් තහක්ණඹ ළිබඳඵ දළනුභ  රඵහගත් 

අතය ඉන් ළි රව තීන්ත නිසඳහදන භහගභක ප්රථභ රැකිඹහ රඵහගත්දත්ඹ  .ය කීඳඹක් එිම දතඹ කශද, 

දදභහළිඹන් ඵහර දවෝදරිඹන් ඇතුලු ඳවුදල් ගකීේ ර  උයදීභ  නේ  අනුන් ඹ දත් දතඹ කයනහ  

ඩා හ තභහදේභ යහඳහයඹක් සුළුදන් දවෝ  ආයේබ කශතුතු ඹළය අදඵෝධ කයගනිමින් සිටිදේඹ.  

ඔු දේ චීත්ත දඳයලිදේ තීයණහත්භක  අසථහක් 2191 ර්ඹ උදහ විඹ.ඔු  එභ අසථහදේදි ඳශමුන 

අදහනේ තීයණඹ ගත්දත්ඹ. 77 සිදුවූ ආණ්ඩු දඳයබඳඹත්  ,න නිසඳහදන කර්භහන්ත  ආයේබ කයන 

යහඹකඹන්  විදලත යහජය අනු්රවඹ රඵහදීභ   යජඹ රත් තීයණඹක්  අනු තභ යහඳහයඹ ආයේබ 

කිය ීභ  සුදුසුභ දරහ ඳළමිණ ඇතළය  යහජහ තීයණඹ කදශතඹ  .රැකිඹහදන් ඉත් වූ ඔු  

විලසවිදයහරදඹන් රත් නයහයක දළනුදභන් රැකිඹහදන් රත් ප්රහදඹෝගික දළනුභත් ංකරනඹ කයමින් 

තීන්ත  නිඳහදන යහඳහයඹ  අත ගළසීඹ.  

න යහඹකඹන්  මුු ණ ඳෆභ  සිදුන සිඹලු ගළ ළු යහජහ  දඳරදු විඹ .මරධනඹ ඳඹහ ගළනීභ 

ප්රධහනභ ගළ ලු විඹ.යජදේ දතකඹන් වූ දදභහළිඹන් , විලහර ඳවුරක නඩා ත්තු භියන් මුදරක් ඉ නරි 

කිරීභ  වළකිඹහක් දනරරවඹ. ඳවුර තු එකභ දේඳශ වූ නි ඉදිදකර   නුහදණ්ද, එඹ උක  රඵහ 

ගඵහගත් ණඹ මුදරකිනි.ණඹ මුදර  දගහ අන් රව දනරභළ න ඵළවින් එඹ නළත උකස ක ීරීභ  

වළකිඹහක් දනරරවඹ. 

එයන් ඳසුඵ  දනරවූ ඔු  ඥයාහතීන් වමුදේ සිඹ අයමුණ ඳළවළදිලි කිරීදභන් ඳසු රු  .0000 =/ක මුදරක් 

රැසකය ගළනීභ  වළකිවිඹ. එඹ ඔු දේ යහඳහයදේ මලික ප්රහේධනඹය. එභ මුදලින් ඔු  තීන්ත නිඳදරවභ  

අලය විවිධ අමුද්රය කිදරෝ එක, දදක ඵළගින් මිරදී ගත සීදත්ඹ  .අමුද්රය ඳඹහ ගත්තද ඒහ අමයහ 

ගළනීභ  ඹන්ත්ර දනරරවඹ. මිරදී ගන්න  මුදල් ද දනරරවඹ. ඒ වහ ඔු   උඳකහරී වූදේ ඔු දේ නිසඳහදන 

ලහරහ වූ දගදය කුසසිදේ, ඳළත්තක  නම මිරිසගරය. ය  අභතය ඔු  ඳළයණි කුයවන් ගරක් ද අටින් 

දරඹහ ගත්දත්ඹ.  

විලහර කුයවන් ගදරන් දිනක  කිදරෝ එකක  දදකක  ඩා හ ඇමරීභ දුසකය විඹ  .එදවත් උත්හවඹ අත් 

දනරවශ යහජහ දවඩිඹ ගුයමින් දෆත්ර කයගළ  නගින තුරු තීන්ත කුඩු ඇමරුදේඹ. තීන්ත කරේ 

කිරීභ වහ මුළුතළන්දගය  නම දරරකු බහජන උඳකහරී විඹ. විවිධ අත්වදහ ඵළලීේ කයමින් ියත් නර 

ආදල්ඳ කයන රළකර් ර්ග මුලින් නිසඳහදන ඹ කශ අතය දදභහළිඹන් වහ ඵහර නළගණිදඹෝ තභ ශ්රභදඹන් 

ඔු   උඳකහය කදශෝඹ. 

ක්රභදඹන් යතු  ,දකරශ, කළු ළනි තද ර්ණ ලින් තුතු රළකර්, ඩිස ළේඳර් ආදිඹ නිසඳහදනඹ කශ අතය 

තීන්ත ඇමරීභ වහ දතකඹන් දදදදදනකු ඵහ ගත්දත්ඹ. එදවත් විලහර කුයවන් ගදරන් තීන්ත 

ඇමරීභ දළඩි දදවක් දගන ද දීන ඵ ඳමින් ඔවුු  ඉත් ගිඹව. 

යහජහ එය තභ අිපදඹෝගඹ බහයගත්දත්ඹ  .දළඩි දර දදව ගනිමින් දිනක  තීන්ත ගළලුේ දවඹක  

ඳභණ අලය අමුද්රය ඔු  අමයහගත්දත්ඹ. එභ තීන්ත නිදඳරරළක් නමින් මි.ලී. 50, 100, 200 ලදඹන් 

කුඩා හ ටින්ර අසුයහ භහතය නගයදේ තභහ දන්නහ වඳුනන මුදරහලිරහ දත දගන ගිදේඹ  .දේහ 

ආනඹනික තීන්ත තයේභ තත්ත්දඹන් උස ඵ ඔු  ඳළසුදේඹ. මුදරහලිරහ දේ ඵඩු බහයගත්දත් 

විකිණුනු ඳසු මුදල් දගරවදේ  
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දඳරදයරන්දු ළි ඹ. කඩා ර  ඵඩු දළමීදභන් ඳසු ඔු  ඉතහ විභසිල්දරන් ඳසුවූදේ, ඳහරිදබෝගිකඹන්දගන් 

රළදඵන ප්ර නචහය ළිබඳඵය. එදවත් මිදරන් අඩු , අලුත් තීන්ත ර්ගඹක් වූ නිදඳරරළක්  ,මිරදී ගත් කිසිදු 

ඳහරිදබෝගිකදඹකුදගන් දචෝදනහක් එල්ර දනරරවඹ. එනිහභ ඔු දේ නිසඳහදන මිරදී ගන්න  දශඳුන් 

දඳශඹුනි. ඉන්ඳසු භහතය නගයඹ වහ ඉන් ළි තත් ඵයසිකරඹක ආධහයදඹන් බහණ්ඩා  දඵදහවළරි අතය 

උඳඹන ෆභ තඹක්භ අයළිරිභළසදභන් ඹබඳ ආදඹෝජනඹ කදශතඹ.  

තීන්ත නිඳදරවභ  අලය අමුද්රය මිරදී ගත තුතු වූදේ දකරශිනනි  .භහතය සි  දකරශම  ඳළමිදණන ඔු  

මිරදී ගත් අමුද්රය භහතය ඵරහ ඹන රිඹළදුදයකුදේ දරරරිඹක  ඳ හ එදිනභ යහ මදේ දකරශිනන් 

ළි දය.දඳෞේගලික ඵස දතහද එතයේ දිතුණු දනරවූ එකර රංගභ ඵඹක එල්ලී ඳළඹ 4-1 ඳභණ 

කහරඹක්ිම දගනභ භහතය  ගිඹ යහජහ ඳසුදහ අලුඹභ සි  එභ අමුද්රය කුයවන් ගදරන් අමයය  .දේ සිඹලු 

දුසකය ක්රිඹහ අතවළය රැකිඹහක  ඹහභ  කිිමඳයක් සිතුනු නමුත් උත්හවදඹන් නිසි පර රළදඵන ඵ  

ඔු  තුශ වූ දළඩි විලසහඹභ ඉන් ඔු  ළශළක්විඹ.  

2102 දී ඔු  භහතය ඵළංකුදේ කශභනහකරු ව මුවිඹ  .ඔු දේ උත්හවඹ වඳුනහගත් කශභණහකහයයඹහ, 

නිහ ණඹ ළිඹරවභ වහ රු. 15000/= ක ණඹක් රඵහදුන්දන්ඹ. එභ මුදලින් නිදත උක ළිඹහ, ඹබඳ 

එභ නිහ ඵළංකු  උකස දකර  රු.150000/= ක් රඵහ ගත්දත්ඹ. එභ මුදලින් අමුද්රය මිරදීගත් යහජහ 

ළි  ඳශහත්ර  ද බහණ්ඩා  දඵදහවළරිදේඹ. ළඩි කල් ඹහභ  දඳය ඔු දේ යහඳහරික දිතුණු රකහ ඵළල 

රංකහ ඵළංකු රු .ර.15 මුදරක් රඵහදුන්දන්ඹ  .එභ මුදලින් ෆන් යථඹක් මිරදී ගත්දත් ළි  ඳශහත්රත් ඒ 

න වි  නිදඳරරළක් තීන්ත ජනප්රිඹ දමින් ඳළ න ඵළවිනි. අදරවිඹ ඉවශ දගරස රහබ රඵන වි  ඔු  

දරරරිඹක් ද මිරදී ගත්දත්ඹ .  

යහඳහය දරෝකඹ  ළිවි උදහ වූ 21 න අවුරුේදේ තත් ළිඹයක් ඉදිරිඹ  තළීමභ  ඔු   වළකිවිඹ. ඒ 

2110 ර්ඹය. ඔු  ඳශමුය  දතඹ කශ ආඹතනඹ ඳහඩු රඵහ හ ඇත් ඵ දළනගත් යහජහ ජහඇර ළිිමටි 

එභ දගරඩා නළගිලි මවඹ මිරදී තත්දත්ඹ.  

2111 න වි  භහතය සිඹ කර්භහන්ත ලහරහ ළිිමටි අක්කය 3 ½ ක භූමිඹ මිරදී ගත්දත්ඹ  .ළි යටින් දගන්වූ 

නරවන ඹන්ත්ර සත්රලින් වහ ඳවසුකේලින් ළිරි කර්භහන්ත ලහරහ ඳළයණි කර්භහන්ත ලහරහ  ඹහඵද 

ළිිම හ ඇත. 2002 දදළේඵර් න වි  නිදඳරරළක් තීන්ත නිඳදන සිලිදකෝන් දකෝේංේස භහගදේ 

දකරශම කහර්ඹහරඹ ළිිමටි නිදඳරරළක්  ර්ස යහඳහරික න නිවන විෘත දකරිනි  .දභතයේ දිගු 

ගභනක් ඳළමිණි ඔු  මුලින්භ තීන්ත ඇමරීභ  දඹරදහරත් මිරිසගර වහ කුයවන්ගර, භහතය ළිිමටි ඳළයණි 

කර්භහන්ත ලහරහදේ අද ත් සුරැකි තඵහ ඇත.  

ඔු දේ ජඹ්රහහී ග ගභන දභය  යහඳහරිකදඹකු විසින් තඵන රද විදලත හර්තහකි  .ඔු  ර්දඹන් ර්ඹ 

සිඹ ජඹ්රහහී ග  ගභදන් ඉදිරි ළිඹය තඵමින් ේභහනඹ  ඳහත්ර විඹ. 

2119 ර්දේදී, දකුණු ඳශහදත් දවරභ යහඹකඹහ  ිමමි රිදී ේභහනඹ රඵහගත් යහජහ ඉන්ඳසු 1995, 

19 ,19 ,11 ර්ර එිම සර්ණ ේභහනඹ  ිමමිකේ කීදේඹ. කර්භහන්ත ක්දතත්රඹ  ඉටුකශ දභදවඹ 

වහ ආසිඹහදේ දවරභ යහඳහරිකඹහ  ිමමි“ යන්තරු ේභහනඹ ”2119 දී ඉන්දිඹහදේ ජහතයන්තය මිත්රත් 

ංගභඹ භියන් ළිරිනළමිණ.2001 දී ශ්රී රංකහදේ විශිස තභ යහඹකඹහ  ිමමි ප්රළටිනේ ේභහනඹ 

දිනහගත් අතය 1001 දී දභය  විශිස තභ කර්භහන්තඹ  ිමමි සර්ණ ේභහනඹ ද දිනහගත්දත්ඹ.දභය  

නිසඳහදිත තීන්ත ර්ග අතරින් ප්රථභ ය  එස .එල්.එස. ව නකඹ ිමමි වූදේද නිදඳරරළක් තීන්ත ර ඹ.  

එදහ ආයේබදේදී ඵහ ගත් දතකයන් දදදදනහ දතඹ කිරීභ ඉතහ දදව කය ඵ කිඹහ ඉත් ගිඹත් 

නිදඳරරළක් භහගදේ ර්තභහන දතක ංඛයහ 110 ඉක්භය .එදහ දිනක  තීන්ත ගළලුේ 10 ක් ඉතහ 
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අභහරුදන් කහ ගත්තත් අද භහසික නිසඳහදන ධහරිතහ ලී ර් ද රක් 2 ½ කි  .ශ්රී රංකහ පුයහ ද ශ 

නිදඹෝජිතඹන් 1000 ක  අධික ංඛයහක් විසිරී සිටින අතය භහරදියන ඇතුළු හක් කරහපීඹ ය ර ද 

නිදඳරරළක් වහ ඉල්ලුභ ර්ධනඹ රව ඇත. දභදත නිදත මුළුතළන්දගඹ වහ එිම උඳකයණත් දළඩි 

කළඳරවභ වහ උත්හවඹත් අතරින් සිඹ දේලදේ දවරභ යහඳහයඹ වහ දවරභ යහඹකඹහ ඵ  ඳත්වූ 

යහජහ දවතහදඵෝර සිඹ යහඳහරික ගභන් භහර්ගදේ හර්ථකත්ඹ කයහ ඳළමිණ ඇත. 

 

 

3.4.2.අබාන්ව් - දිරිම්ත කාන්ාාලමේ කාාල  

සිඹ ළමිඹහ ඳවුදල් නඩා ත්තු වහ ගන්නහ දදව භවන්සිඹ දද ඵරහ යදේ රහඵහර ියරික් වළකි 

ඳභණින් ඔු   වහඹ රවභ  ගත් උත්හවඹ ක්රභදඹන් ඇඹ විඹඳත් න වි  රංකහ පුයහ 10 ක  අධික 

ලහඛහ ංඛයහකින්  , 300 ක  අධික දතහ නිදඹෝජිත ආඹතන ංඛයහකින් වහ දතකයන් 1000 ක  

අධික ංඛයහකින් ද භන්විත භවහ යහඳහරික ෘක්ඹක් ඵ  ඳත් ඇත.  

               ඉන්දිඹහදේ ඳහර්සි ජහ නක ඉන්ජිදන්රුදකු වූ ගහන්ධි භවහතහ  2190 දී ශ්රී රංකහ යජදේ දතඹ 

වහ විදලත ආයහධනඹක් රළියණි .ඔු  සිඹ ියරි වහ දරු  නදදනහ  ද  භි දභිම පුයළසි බහඹ  ද  රළඵ 

ඳළමිණිදේඹ. ඔු දේ ළඩිභවල් දිඹණිඹ අඵහන්ස ගහන්ධි වූහඹ. ඇඹ දකර දවතදන් ඹවඳ ත් එදඩ්යහදේ 

කනයහයහභඹ  ඇතුශත් උස දඳශ දක්හ අධයහඳනඹ රළම අතය 21 ළනි විදේ දී දභය  කඩා දහසි මිරදී 

ගළනීදේ වහ විකිණීදේ ප්රධහන යහඳහරිකදඹකු වූ දඳසී දඳසද රන්ජි වහ විහව වූහ ඹ. 

දඹරවුන් ියරික වූ ඇඹ සිඹ ළමිඹහ භි ඵේඵරළිටිදේ කුලී නික ඳදිංචිඹ  ගිඹ අතය ළමිඹහ 

යහඳහරික ක තුතුර නියතනවි  දගදය දදරය ළඩා ලින් ඳසු ඉ නරින කහරදඹන් ප්රදඹෝජනඹක් 

ගළනීභ  සිතුහඹ  

ඇඹ ඳශමුදන්භ  ,දභය  විදේශිකඹන් ේසින් ඳහවිච්චි කිරීදභන් ඳසු  අදරවිකයණ  බහණ්ඩා  ළිබඳඵ 

පුත්ඳත්ර ඳශ වූ දළන්රවේ කිඹහ ඵරහ, බහණ්ඩා  මිරදී ගත්තහඹ. ඇඹ මුලින්භ ගත් දත් භවන භළසිභකි .

නිදත අත් උදේ  සිටි තහක්ණික ඥයාහනදඹන් දඳරදවරත් ඇරන් යෂල් නේ තරුණඹහ රහ එභ 

භළසීදේ අඩු ඳහඩු කහගත් අඵහන්ස එඹ ආඳසු විකිණුහඹ.එතනින් නතය දනරවූ ඇඹ දිගින් දිග භ 

ඳළයණි බහණ්ඩා  විකුණන සථහනලින් ඒහ මිරදී දගන නි ළිටුඳ තළන කුඩා හ ළඩා දඳරදශත දී  ඒහ 

ඳ ීබඳකය කය ආඳසු විකිණුහඹ  .ගෆස ලිප්, විදුලි ස මක්ක,දඳරශ ඔඳ දභන ඹන්ත්ර ආදිඹ දභය  කතුන  

සිිමනඹක් ඳභණක් ඳළ න අධිඹක අඵහන්දේ රීකන්ඩින් ගෘව උඳකයණ උණු කළවුේ දභන් අදරවි 

විඹ.  

2190 ර්දේ දී  ඵේඵරළිටිදඹන් මිරදී ගත් කඩා  කහභයඹක අඵහන්ස  නමින් කුඩා හ දශ රක් ආයේබ 

කශහ ඹ  .ඒදහ සි  අද දක්හභ ඇදේ වඹකඹහ වූ ඇරන් ර්තභහන අඵහන්ස යහඳහයදේ ළිබඳකය කිරීදේ 

අංලදේ අධයක්කයඹහඹ.  

බහණ්ඩා  වහ ඉල්ලුභ ළඩින වි  ඇඹ ක්රභදඹන් යහඳහයඹ පුළුල් කය අතය  2199 ආණ්ඩු දඳයලිදඹන් 

ඳසු ළි යටින් බහණ්ඩා  දගන්රවභ  වළකිඹහ රළීමභත් භි දකරල්ලුළිටිදඹන් ඳර්චස  10 ක ඉඩා භක් මිරදී 

දගන එිම යහඳහයඹ ආයේබ කශහ ඹ.  
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අඵහන්ස නමින් කුඩා හ දශ රක් ආයේබ කශ සුළු යහඳහරිකදඹකු  බහණ්ඩා  රඵහදදන්න  දරෝ ඳවශ 

භහගේ එකය සදහනේ වූදේ නළත  .අඵහන්ස උත්හවඹ අත දනරවළය දිගිනි දිග භ එභ භහගේර  ලිළි 

ලීහ ඹ. ඇදේ දනරඳසුඵ  වධර්ඹඹ ගළන විභසිලිභත් වූ එභ භහගේ  ,ඇදේ දතඹ ඳරීක්හ කය 

ඵළලීදභන් අනතුරු,සිඹ නිසඳහදන අඳනඹනඹ කයන්න  අය රඵහ දුන්දන් ඹ. ඳසු 

එංගරන්තඹ,ජඳහනඹ, චීනඹ,තහයරන්තඹ වහ දකරරිඹහ ඇතුලු දනත් ය ලින් ද ඇඹ  නිසඳහදන රඵහ 

දුනි.  

ඳළයණි බහණ්ඩා  මිරදී දගන අලුත්ළඩිඹහ දකර  නළත විකි ීදභන් යහඳහයඹ ආයේබ කශ අඵහන්ස 

ර්තභහනඹ න වි  ජංගභ දුයකථන භහගභ  ,දගරඩා නළගිලි ඳවසුකේ ළඳයීභ,හවන දතහ,ංචහයක 

නිදක්තන වහ ංචහයක දතහ,නීඳහයක්ක දතහ,ප්රචහයක දතහ,ආයක්ක දතහ,කෘෂි දබෝග නිසඳහදන 

ඹනහදී ක්දතත්ර ගණනහක ඳළ නරී ඳ නන අතය,ළල්රත්දත් ළිිමටි ළිාකය  දතහ භධයසථහනඹ සිඹ 

යහඳහයදේ ළදගත්භ අංලඹ දර වඳුන්ය .එදතභ අදරවිදඹන්  ඳසු දතඹ ළිාඵ ද තභහ දඵදවවින් 

උනන්දුන ඵ ඇඹ ඳය.  

දේ වළ  වළවිරිදි මිත්තනිඹදේ අදව න්දන් උත්හවඹත් ,කළඳරවභත්,අංකඵත් ඇත්නේ දිනිඹ 

දනරවළකි දදඹක් දභදරර නළ න ඵය.දිතුණුදේ යව නේ ඵහධක වමුදේ දනරළලී  රහබඹ ගළන ඳභණක් 

දනර තභහදේ ඉටු න දතඹ ගළන රකහ ඉදිරිඹ  ඹහභ  ඇදේ අදවය. 

 

 

3.4.3 ආචාර්ය ිව්ව ජිනමවේන මනුව්වකම ආමයාජනය කෂ 'ජිනමවේන 

කාල'  
 
ල්ලිකහය ඳවුරක ඉඳදී ළඳ විඳින්න භ වළකි  නියඹදී දේ භව දඳරදශරදේ ඳඹ ගහ දුක තු  කඳුශ 
සිනව විඳින්න ත් ළඩා  කයන මිනිසුන් වහ එක් දවඩිඹ මුගුරු වශහ වරි වරිඹ  ළඩා  කයන්න ත් ඔු  
දනත් භික් දතෝයහ ගත්දත්ඹ.‘ජිනදතන’ නභ දරර  දගන ගිඹ ඳයපුයක භවහ මිනිකු වූ ඔු  
යහඳහරික දරෝකදේ තරුක් න්දන් ඒ දනසභ වූ ග න රක්ණ නිහඹ. 
 

 ‘ජිනදතන’ රකුණ යදේ ඉවලින්භ තළුහ ඳයේඳයහක ඔඵ තුන්ළනි ඳයපුය. දළනගන්න කළභළ නය ඔදේ 
තදගරත...  
 

සී. ජිනදතන භදේ සීඹහ. එතුභහ තභය 1905 ඵයසිකල් අලුත්ළඩිඹහ කයන ළඩා දඳරශකින් දේ ජිනදතන 
ඉංජිදන්රු කර්භහන්තඹ ඇරැඹුදේ.  ශ්රී රංකහ දුේරිඹ ඳහලින් ඉංජිදන්රු ශිල්ඳඹ වදහශ එතුභහ, එතුභහදේ 
පුතු ටී. එස. ජිනදතනත් ඉංජිදන්රුදකු කශහ. ඒ භදේ ළිඹහ. භදේ ළිඹහ ඔු දේ පුතුන් වතය දදනහභත් 
ඉංජිදන්රුන් කශහ. ඒ අනු අළි ඉංජිදන්රු ඳවුරක්.  
 

ෘත් නඹ ඉංජිදන්රුදකු වුණත් ඔඵ   නදඹන්දන දනස ගභනක් දන්ද...  
 

ඔේ. සීඹහ, තහත්තහ, භභ ව භදේ අයඹරහ තුන්දදනහ භත් ඒ කහයණහ දඳරදුය. හේප්රදහයක අර්ථදේ 
ඉංජිදන්රුකු දනරරව, යදේ කර්භහන්ත ක්දතත්යඹ  උදේ න ආකහයදේ න නිඳළතුේ ව රැකිඹහ 
අසථහ උදහ කශහ. නමුත් භං ඉන් ඔේඵ  ගිිමන් දේ ගභන  තත් දනස මුු ණුයක් දුන්නහ.ඒ තභය 
කරහ විඹන් කශ අඹ ඉංජිදන්රුන් කිරීදේ යහඳෘ නඹ.  
 

රංකහදේ අධයහඳන ක්රභඹ තුශත් ළකසී නළ න එළනි ළඩා ළිබඳදශක් ඔඵ ක්රිඹහත්භක කයන්දන් 
දකරදවරභ ද...  



21 
 

දේ යහඳෘ නඹ  තරුණ තරුණිඹන් දතෝයහගන්න අළි ඈත ගේදනේර  ඹනහ. ඒ ඳශහත්ර ශභය කරහ 
විඹ දතෝයහ ගන්දන් දන කයන්න දදඹක් නළ න කභ  මි විදයහ, ගණිත අංලඹ  අදක් නිහ දනදය. 
ඔවුන්  ඳවසුකේ නළවළ. අද දේ යදේ කී දදදනක් ඉන්න ද කරහ උඳහධි  නඹහදගන යසහ නළ න. කරහ 
විඹ කශහ වුණත් ඉංජිදන්රු කර්භහන්තඹ  ශළදි තරුණඹන් දතෝයහ දගන අළි දේ පුු ණු ඳ න් 
ගන්නහ. දේ වහභ ඇඳ කළඳ වූ ආඹතන තුනක් ක්රිඹහත්භකය.  
 
දභරන ද ඒ ආඹතන...  
 
ප්රමුඛ ආඹතනඹ තභය ඒකර ළිිමටි JITI දවත් ජිනදතන න නිඳළතුේ වහ කහර්මික පුු ණු ආඹතනඹ.ඉන් 
රඵහ දදන ඉංජිදන්රු දළනුභ වහ ඳහඨභහරහ භහනය,‘Edexel High National Diploma’ 
ඳහඨභහරහ .අදනක තභය, JTRT ආඹතනඹ. සුනහමිදඹන් පීඩා හ  ඳත් මිනිසුන් උදදහ ඳ න් ගත් දේ 
යහඳෘ නඹත් අද පුු ණු ඳහඨභහරහ ඳළත්ත  නළඹුරු දරහ. JTF කිඹන්දන්, ‘ නස ජිනදතන 
ඳදනභ'.ඒදකන් දකදයන්දන් තනිකයභ පුණය ක තුතු.ආකල්ඳ ර්ධනඹ කයන ව ඵණ බහනහ 
ළඩා  වන්.  
 

ඔදේ ළිඹහ වඳුන්හ දුන් ජිනදතන තුය දඳරේඳඹ ළඩි දිතුණු කිරීදේ දගෞයඹ ිමමි න්දන් ඔඵ ...  
 
1977 විෘත ආර්ථිකඹ ඇරැඹීභත් භි තයගකහරිත්ඹ ළඩිවුණහ.දන්ේරික් තුය දඳරේඳඹත් නරවන 
තහක්ණදඹන් ළඩිදිතුණු කශහ.ඒ දේභ දකරශ භඩින ඹන්ත්ර, අත් ට්රළක් ර් ඇතුළු කෘෂි උඳකයණ 
ගණනහක් ජිනදතන නිසඳහදන අතය  එකතු කයන්න භ  පුළුන් වුණහ.  
 

ඔදේ ෘත් නඹ ජීවිතඹ ඇරැදමන්දන්...  
 

1973 දර්.ඒඳර්දේණ වහ ංර්ධන අංලදේ අධයක්යඹහ දරසින්. එවි  භහ, එංගරන්තදේ 
Loughborough විලස විදයහරදඹන් නිසඳහදන ඉංජිදන්රු තහක්ණඹ වහ කශභනහකයණඹ ළිබඳඵ 
උඳහධිඹත්, ‘Reading’ විලස විේඹහරදඹන් ඉංජිදන්රු තහක්ණඹ ළිබඳඵ ඳලසචහත් උඳහධිඹත් රඵහ දගන. 
ඒ සිඹල්ර  ඩා හ පුංචි කහදල් ඳ න් ළඩා ියදේදී රළුහ ඳන්නයඹ ඇදේ  නුහණහ.ළඩා  කයන්න ඳ න්ගත් 
ඳසුත් රින් ය ළිලිපීනඹ, ජඳහනඹ ඇතුළු ය ල් ගණනහක  දගරස රළුහ පුු ණු ව අත්දළකීේ භං 
අදප් ළඩා ියේර කහර්මිකඹන් වහ දඵදහ ගත්තහ.  
 

ඔඵ ඉංජිදන්රුදකු වුදණ් භවුළිඹන්දේ ඵර කිරීභ  ද නළ නනේ ඉංජිදන්රු ශිල්ඳඹ ඇදේ  නුහණු නිහ ද... 
 

අළි වතයදදනහභ ගිදේ ගල්කිසදත ලහන්ත දතෝභස විදුවර . ඉසදකෝදල් ඇරිරහ ආ ගභන් අළි ඹන්දන 
ගංගහයහභ ඳන්ර ශි  නුහණු අදප් ළඩා දඳරශ . ඉංජිදන්රුදකු වුණත් අළි දකිනහ අදප් තහත්තහ භජං 
නහදගන ළඩා  කයන අඹත් එක්ක වරි වරිඹ  ළඩා  කයන වළටි. අළිත් දඳරඩිකභ  එක එක දේ වදනහ. 
ඵහසඋන්නළදවතර  උදේ කයනහ. ළඩා  කිරීභ, භනුසඹත්ඹ, කශභනහකයණඹ, අයළිරිභළසභ දේ සිඹලු 
දේල් ආදර්ලඹක් විදිඹ  භදේ ඇි  ආදේ ඒ ශභහ කහරදේදීභය.  
 

1984, ඔදේ ජීවිතදේ වළයවුේ රක්ඹක් කිේදරත් ළිබඳගන්න ද...  
 

ඒක භ  විතයක් දනදය,ජිනදතන භහගභ ත් සුවිදලතෂී යක්. එඹ සිදුවුදණ් දඵල්ජිඹදේ සි  ඳළමිණි 
ළිඹදර් ප්රින්ජිඹස භවතහදේ වමුරවභත් භිය. ගල්  ඹර් දවත් ඝන  ඹර් නිසඳහදනඹ  අත ගළසුදේ, 
එඹ රංකහදේ එළනි ප්රථභ  ඹර් කර්භහන්ත ලහරහ ලදඹන්. ඒ දනදකර  එිම කිසිඳු අගක් මුරක් දවෝ 
තහක්ණඹක් අඳ දළන සිටිදේ නළවළ. භහ තු ඉංජිදන්රු දළනුමින් කහ ගත් ප්රහථමික භේ දේ උඳකයණ 
කිිමඳඹකින් ව ප්රින්ජිඹස භවතහ තු යඵර් තහක්ණික දළනුදභන් ඒ ළදඩ්  අතගළසුදේ. ඳසු කදරක 
දරර අංක එක  ඔහ තළුහ ‘දරෝඩ්ස හර්’ භහගභ ියිමවුදණ් එදරසින්.  
 

ඒ ඝන  ඹර් ඹළේදේ දරෝකදේ ය ල් ගණනහක . දභඹ අිපදඹෝගඹක් වුදණ් නළේද....  
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මුු ණ දුන් දුසකයතහ ඵහධක ගළ ලු අඳභණය. නමුත් අඳදේ ඉංජිදන්රු දළනුමින් ඹබඳ ඹබඳත් නළගිටිමින්, 
න දරඹහ ගළනීේ කයමින් දකදත දවෝ දරෝක දදශදඳරශ ජඹ ගත්තහ. ඳසුකහලීන ගල්  ඹර් 
නිඳදන තත් ආඹතන ියිම වූත් අළි  කිසිඳු අිපදඹෝගඹක් වුදණ් නළවළ.ර්තභහනඹ න වි  දරෝක 
ඝන  ඹර් දදශදඳරදශන් 25% ක ඳභණ දකර ක  ිමමිකේ කිඹමින් දරෝකදේ අංක එදක් ඝන 
 ඹර් නිසඳහදකඹහ ඵ  ඳත්  නදඵනහ. ඒ හර්තහ කිසිඳු ය ක් ිය නළවළ.2006, 2007 යර ශ්රී 
රංකහදේ තනි විලහරතභ අඳනඹන කරුහ දර ේභහනනීඹ වූදේත් දරෝඩ්ස හර් භහගභය. 
 

ප්ර නඳත් න ව ආකල්ඳ ළිබඳඵ ඔඵ ු ික් කතහ කයනහ. ආඹතනඹක හර්ථකත්ඹ  ඒ කහයණහ දදක 
ඵරඳහන්දන දකරදවරභ ද...  
 

ඒක  භහ දක්න දවරභ උදහවයණඹ දරෝඩ්ස හර් භහගභය. දේ ආඹතනඹ ේපර්ණදඹන්භ 
ඳත්හදගන ගිදේ ප්ර නඳත් න ව ඹවඳත් ආකල්ඳ භ නන්.  
 

දභරන ද ඒ ප්ර නඳත් න...  
 

අනයඹන්  ගරු කිරීභ, උස ඳහරිදබෝගික තෘප් නඹ වහ කළඳරවභ, අංක වහ ෘජු ඵ, ගකීභ වහ 
හමිමක ඵ, ඳරියඹ  වහ ංසකෘ නඹ  ගරු කිරීභ. දේ තභය අඳ දරෝකදේ අංක එක  ඔහ තළුහ 
ආඹතනික ප්ර නඳත් න. දේහ අඳ සිඹලු දතක හභහජිකඹන් ළිබඳඳදින්දන් දර්ලනඹක් තයභ ය.එඹ අඳ 
දගරඩා නළඟු දරෝඩ්ස හර් ංසකෘ නඹය.  
 

ඔඹ කිඹන ංසකෘ නඹ රංකහදේ සිඹලු භහගේර  ආදේල කයගන්න පුළුන් ද...  
 

ඇත්ත භ ඔේ, ආඹතනික ටිනහකේර  ගරු කයන සිඹලු භහගේර  ආදේල කයගන්න පුළුන්. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.පුද්ග ලයලවායක්තල නිපුනාා  

යහඹකත්ඹ ඹන්නලහසත්රඹක  දවෝ විදයහක  ඩා හ ප්රහදඹෝගික වූ ක්රිඹහලිඹකි.දභිම ඇ න ළදගත්කභ වහ 

ංකීර්ණඵ නිහභ දේ ළිබඳඵ දරෝකදේ ඳර්දේණ ගණනහක්භ සිදුකය ඇත.අද දරෝකදේ බහවිතහන 

යහඹකත් ංර්ධන පුු ණු ඳහඨභහරහ දඵරදවරභඹක ආයේබඹ සිදු ඇත්දත් දඩ්විඩ් භළක්දරරන් 

භදනෝවිදයහඥයාඹහ කයන රද ඳර්දේණඹක  අනුඹ.එඹ ෆභ පුේගරදඹක් භ දිතුණුරවභ  අබයන්තය දඳශමරවභක් 

ඇත, ඹන උඳකල්ඳනඹ භත ඳදනේ රව ඇත. දභභහක්හත්කයණ අිපදප්රතයණ (n Ach) ංකල්ඳඹ ඳදනේදකර  

යහඹකත් නිපුනතහ ප්රධහන කහණ්ඩා  තුනක  දඵදහ දක්හ ඇත. එනේ ජඹ්රවනඹ, ේඵන්ධතහ ව ඵරඹ 

ඹනුදනි. දේඅනු මලික යහඹක නිපුනතහ 10ක් වඳුනහදගන ඇත. 

4.1.අලවථ්ාල මවවීමවශ මුපිරීම 

හභහනය පුේගරයන් ගළ ළු දකින වි , යහඹකයන් අසථහ දකින අතය එභ අසථහන් රහබදහයී 

යහඳහරික තත්ඹන් ඵ  ඳරිර්තනඹ කිරීභ  මලිකත්ඹ ගනී. ඔවුන් 

• විභසුභ  රක්රවභ  දවෝ සිදුරවේ ලින් ඵරකිරීභ  රක්රවභ  දඳය ක්රිඹහ කයය. 

• යහඳහයඹ න ක්දතත්ර, නිසඳහදන දවෝ දතහන් දත යහප්ත කිරීභ  ළිඹය ගනිය. 
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• න යහඳහයඹක් ආයේබ කිරීභ , මරය, උඳකයණ, ඉඩා ේ, රැකිඹහ අකහලඹ දවෝ ආධහය රඵහ ගළනීභ   

අඳදනරදකින අහභහනය අසථහ ප්රදඹෝජනඹ  ගනිය. 

 

යහඹකයන් අසථහ දරඹන අතය ඒහ යහඳහරික 
තත්ඹන් ඵ  ඳරිර්තනඹ කිරීභ  මලිකත්ඹ 

ගනී.අසථහ දරවදේ ළදගත්කභ කුභක්ද?ඔඵ 
ක්රිඹහශීලී අසථහ දරඹන්දන් නේ, ඳළයණි 
දශදඳරරල් දවෝ ගනුදදනුකරුන් වහ න 
නිසඳහදන ඔඵ  වමුනු ඇත. හර්ථක යහඹකයන් 
ඳළයණි ගනුදදනුකරුන් තුටු කිරීභ වහ න ක්රභ 
දරවභ  උත්හව කය න. ඔදේ දදශදඳරශ භියන් 
ප්රදර්ලනඹ දකදයන ෆභ න අලයතහක්භ ඔඵ  
ප්රදඹෝජන ගත වළකි අසථහකි. 

 
 

 

 

4.2.මනොඳසුබට උ්තවාශය /අධිඨ්ානය 

යහඹකයන්  ඵහධක වමුදේ දනරඳසුඵසනහ උත්හවඹක්  නියඹ තුතුඹ. දඵරදවෝ මිනිසුන් 

ක්රිඹහකහයකභක් අතවළය දළමීභ  දඳශදමන වි , යහඹකයන් එඹ  ඇලී සිටි න. ඔවුන් 

• ළරකිඹ තුතු ඵහධක වහ අිපදඹෝග වමුදේ ළිඹය ගනිය. 

• අඛණ්ඩා  ක්රිඹහභහර්∙ග ගනිය, නළතදවරත් අිපදඹෝගඹක  දවෝ ඵහධහක  මුු ණ දීභ වහ විකල්ඳ උඳහඹ 

භහර්ගඹක  භහරු දය. 

• ඉරක්ක වහ අයමුණු හක්හත් කය ගළනීභ වහ අලය කහ්ය හධනඹ වහ දඳෞේගලික ගකීභ ගනිය. 

 

 

 

4.3.කැඳවීම 

යහඹකයන් ෆභ වි භ කිඹන දේ කය න. දඳෞේගලික ඳරිතයහගඹ දකරතයේ විලහර වුත් ඔවුන් 

ළභවි භ දඳරදයරන්දු ඉටු කයය. ඔවුන් 

• දඳෞේගලික කළඳකිරීේ වුද සිදු කය කහර්ඹඹක් ේපර්ණ කිරීභ  විලහර ප්රඹත්නඹක් දයය. 
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• දතකඹන් ේඵන්ධ කය දගන දවෝ ඔවුන්දේ සථහනඹ දගන කහර්ඹඹන් නිභ කයයව 

• ගනුදදනුකරුන් තෘප් නභත් කය තඵහ ගළනීභ  උත්හව කයන අතය දකටිකහලීන රහබඹ  ඩා හ 

දිගු කහලීන සුවදතහඹක  මුල් තළන දදය. 

 

 

 

4.4.කාර්යක්මාාල  වශ ගුණා්තමකභාලය වශා  ඇි ඉල්ලුම 

දභඹ ආලහ වහ ඵළඳී ඳතී: ගුණහත්භකබහඹ ළඩි දිතුණු කිරීදේ අලයතහඹ, ඩා හ දවර, දේගත් දවෝ 

රහබදහයී ඹභක් කිරීභ  ඇ න අලයතහ ළිබඳඵ දළඩි ආලහ. ඔවුන් 

• ඩා හ දවර, දේගත් වහ රහබදහයී දේල් කිරීභ  ක්රභ දරඹය; 

• විශිස ත්දේ ප්රමිතීන්  අනුකර දවෝ ඉක්භහ ඹන දර ක තුතු කිරීභ  ක්රිඹහ කයය 

• නිඹමිත දේරහ  ළඩා  නිභ කය ඇ න ඵත්, එකි වූ ප්රමි නදේ ප්රමිතීන් පුයහරන ඵත් ව නක කිරීභ 

වහ ක්රිඹහ ඳටිඳහටි ංර්ධනඹ කය එඹ බහවිතහ කයය. 

 

 

4.5.ගණනයකෂඅලධානම්ගැම ම. 

ගණනඹකශඅදහනේගළනීභයහඹකත්දේමලිකංකල්ඳලින්එකක්නඅතයඑඹඔවුන්යහඹකයන්ඵ ඳ

ත්කයය. ඔවුන්අදහනේගළනීභ කළභළත්දතන්සිටි න. ඔවුන් ිමතහභතහභ අදහනේ ගණනඹ කය විකල්ඳ ඇගයීභ  
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රක් කයය අදහනේ අභ කිරීභ  ව / දවෝ ප්ර නපරඹ ඳහරනඹ කිරීභ  ළිඹය ගනිය; වඅිපදඹෝගඹක් දවෝ 

භධයසථ අදහනභක් ඇ න අසථහන්ිම ඔවුන් සථහනගත දය.ඳළන නගින ඕනෆභ අදහනභක් වමුදේ යහඳහයඹක් 

නිර්භහණඹ කිරීභ , ංවිධහනඹ කිරීභ  ව කශභනහකයණඹ කිරීභ  අලය දළනුභ, කුරතහ ව ආකල්ඳ ර  

එකතු. න යහඳහයඹක් හර්ථක කයදගන ඹහභ වහ පුේගරදඹකු තු  නියඹ තුතු ප්රධහන රක්ණ එඹ  

ඇතුශත් ඹ.අධහනභ වහ ප්ර නරහබඹ ළිබඳඵ රකහ ඵළලීදේ දී අධහනභ ඉවර ඹනවි  ප්ර නරහඵඹ ඉවර ඹන අතය 

අධහනභ ඳවර ඹන වි  ප්ර නරහබඹද ඳවරඹය. 

 

 

4.6.  ඉක්ක වැකසීම. 

        යහඹකඹහ ෆභ වි  භ අනහගතඹ දකී.  අනහගතදේ ඇ න න යහඹක අසථහන්   මුු ණ දීභ දවහ 

 ර්තභහනදේ ක තුතු කයය.     ඒහ,           

 අර්ථත් වහ අිපදඹෝගහත්භක ඉරක්ක වහ අයමුණු විඹ වළකි ඹ. 

 ඳළවළදිලි වහ නිලසචිත දිගුකහලීන අයමුණු විඹ වළකි ඹ. 

 භළනිඹ වළකි දකටි කහලීන අයමුණු විඹ වළකි ඹ. 

 

 

 

 

 

 

ඒ අනු ඵරන වි  ඳළවළදිලි න්දන් අයමුණක රක්ණ කිිමඳඹක් ළිබඳඵද ළරකිලිභත් විඹ තුතු ඵය.  ඒහනේ 

නිලසචිතවිභ (Specific) ,භළනිඹවළකිරවභ (Measurable),ශගහකයගතවළකිරවභ (Achievable),තහත්වික 

(ළිබඳගතවළකි)රවභ (Realistic),කහරනිලසචිතවිභ (Time bound) ඹන රක්ණලින් තුතු විඹ තුතු ඹ. 

අයමුණු ළිිමටු රවදේ දී ඉවත රක්ණලින් එකක් දවෝ ඉටු දනරදේ නේ, එඹ හර්ථක අයමුණක් දනර 

“ඵරහදඳරදයරත්තුක් ඳභණක් ඹන්න" අර්ථත් දේ. 

4.7.  මාොරතුරු කිව ්කිරීම. 
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 හර්ථක ගභනක් ඹහභ  නේ දතරයතුරු අතයලය ය.  උඳකල්ඳන භත තීන්දු තීයණ ගළනීභ  ඩා හ රැසකය ගන්නහ 

දතරයතුරු භත තීන්දු තීයණ ගළනීභ හර්ථකත්ඹ  දවතතුනු ඇත. 

      යහඹකදඹකු ගණුදදනුකරුන්, තයගකරුන්, ළඳතුේකරුන් ඳභණක් දනර තහක්ණඹ වහ 

අසථහන් ළිබඳඵද දතරයතුරු ළිඳහකදඹකු දර ක තුතු කශතුතු දේ.  එඹ දනරසිදදන එකක් නේ 

අ නධහනකහරී යහඹක ගභනක  දවතතු දේ.   

 

 

4.8.  ක්රමානුූල වැසුම්කරණයවශ අධීක්ණය 'ක්රමානුූල 'මශල්ත 

'පිළිමල'වාර්ථක්තලය ට ියා දායක්තලයක් දරි.   

       මඵ කුභක් කිරීභ  ඹන්දන් ද ඹන්න තීයණඹ කිරීභ ළරසුේකයණඹ ය. එනේ, ඳළවළදිලි විලහර කර්ීයඹක් කුඩා හ 

දකර සර   කඩා හ එඹ ඉටු කය ගන්නහ ආකහයඹ ළරසුේකයණඹ දර ඳළවළදිලි කශ වළක.  

උදහවයණඹක් - නිදත ඇ න විදලත උත්ඹක් ළරසුේ කිරීභ. 

ළරසුේ කශ ඳරිදි තභ ක තුතු ඉටුදේදළය ඹන්න දරඹහ ඵළලිභ නළත්නේ ඳරීක්හ කිරීදේ ක්රිඹහලිඹ අක්ක්ණඹ 

දර වළදින් දේ.   

       ළිබඳදර දවත් ක්රභහනුකරඵහඹ පුු ණු කිරීභ තුබඳන් යහඹකත්දඹන් දරර ජඹගත් ජඳහනඹ, 

භළදල්සිඹහ දවරදභ උදහවයණඹ දේ. 

       එභනිහ ක්රභහනුකර ළරසුේකයණඹ ව අක්ක්ණඹ තභ ඉරක්ක ළඵෆ කිරීභ  භනහ ළිටුවරකි. 

 

 

4.9.  ඒ්තත ගැන්වීම ශා ජාකරණය. 
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 තභ අයමුණු හක්හත් කය ගළනිභ  දනත් අදඹකු  තභන්දේ භතඹ අදඵෝද කය දීභ  ඇ න වළකිඹහ 

ව ඒ දනුදන් ඵරඳෆේ කිරීභ  ඇ න වළකිඹහ දභයන් අදවස දේ. 

 ඒ දනුදන් නිලසචිත උඳහඹභහර්ග වදුනහ ගළනීභ වහ ඒහ ක්රිඹහත්භත කිරීභ යහඹකඹහ තු 

කුරතහඹකි. එදතභ ජහරකයණඹ ( Network ) යහඹකදඹකු තු ත්කභකි. 

තභන් තු අන්තර්පුේගර වළකිඹහන් භත යහඳහය ේඵන්ධතහ ජහරඹක් ඳත්හදගන ඹෆභ වහ ංර්ධනඹ කිරීභ 

  ක තුතු කිරීභ ළදගත් දේ.  විවිධ පුේගරයන්  ඵරඳෆේ කිරිභ වහ අනුර්තනඹ කිරීභ  ඇ න වළකිඹහ භත ඒත්ත  

ගළන්රවදේ කුරතහඹ තීයණඹ නු ඇත. 

 

 

4.10. ආ්තම ියල්ාවය  වශ ව්ලාධීන්තලය. 

තභන්  රළදඵන ඕනභ අිපදඹෝගඹක් ජඹ්රවණඹ කිරීදේ ඇ න වළකිඹහ ආත්භ විලසහඹ ය.  ආත්භ විලසහඹ නිහ 

දරර දින චරිත දවහ ඕනෆ තයේ උදහවයණ අන්තර්ජහරඹ ළිරික්සීදභන් ර්තභහනදේ දරඹහ ගත වළකි ඹ.  

යහඹකඹකු තු ඇ න ප්රධහනතභ අය නඹක් දර දභඹ වළදින්ඹ වළකි ඹ.  ඹේ තීයණඹක් ගළනීභ,  නයණ 

ක්රිඹහත්භක කිරීදේ ේපර්ණ ගකීභ තභන් බහයගළනීභ  ඇ න වළකිඹහ ආත්භවිලසහඹය. 

තීයණ ගළනීදේ දී අනයඹන්දේ නීතී රීතී දවෝ ඳහරනදඹන් දතරය සහක්න තීයණ ගළනීභ  ඇ න වළකිඹහ ද තත් 

ළදගත් යහඹක ගුණහංගඹකි. 
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05.ඔමේ ශැනියාල මැන බමු. 

05.1.ලයල වායක්තල ඳරීක්ණය. 

මඳෞද්ගලික ගුණාංග 

ඳවත දී ඇ න හකය තුගර 11 ිම ඔඵදේ දඳෞේගලික දළක්භ ඉතහ භළනවින් විදවහ දක්න්නහවූ ප්රකිලඹ A 

දවෝ B ප්රකහලන අතරින් දතෝයන්න එක් එක් හකය තුගරඹ  ඔඵ දක්න්නහවූ ප්ර නචහයඹ A දවෝ B 

ප්රකහලන තුගරදේ අංකඹ ිමත දනත් කඩා දහසිඹක  වන් කයන්න. 

1. A) ළඩා  කශ තුතු ඇත. 

B) භහදේ කහර්ඹඹන් වහ ඔවුන්දේ අදවස ගත වළකි ඵළවින් භභ ඹවඳත්,එදභන්භ සුදුසු මිතුයන්  

ඇසුය අගඹ කයමි. 
 

       2. A) භහදේ ගකීේ ළඩින වි  භ  තු ක් දළදන්. 

 B) භභ සුදුසු සථහනඹකතළන්ඳත්රවදභන් ඳසු ඕනෆභ දදඹක් සිදුරවභ  ඉඩා වරිමි. 
 

1 A) භ  ඳහඩුක් දගන දිඹ වළකි කිසික් භභ කිසි දිනක දනරයමි. 

 B) මුදල් උඳඹහගන්නහ භහර්ගඹ දත්රුේ ගළනීභ යහඳහයඹක ඳරමු ළිඹය දේ. 
 

9 A) දකතයේ ඹවඳත් වුත් එිම අහර්ථක බහඹ භ  අභහනඹක් දගන දදය නේ එළනි කිසිඹේ  

දවෝ දදඹක  භභ ඉදිරිඳත් දනරදමි. 

 B) භදේ ළඩා ළිබඳදර  අභතය අන් අඹදේ සුබසිේධිඹ ළිබඳඵ ද භභ සිතමි. 
 

5 A) භභ ආයේබ කශ ඕනෆභ යහඳහයඹක් දිතුණු කිරීභ උදදහ භවත් ඳරිශ්රභඹක් දයමි. 

 B) භභ තු  ව ආයක්හ රළදඵන කහර්ඹඹන් ඳභණක් කයමි. 

6 A) භභ අහර්ථක වුදවරත් මිනිසුන් භහ අභහනඹ  රක් කයනු ඇත. 

 B) භ  භහ ළිබඳඵ විලසහඹක් ඇ න නමුත්අන් අඹදේ උඳදදස ද අලයඹ. 
 

7 A) අසීරුතහඹන් එන අසථහන්ිමදී භභ ඒහ  විඳුේ දරඹමි. 

 B) භදේ අළුත් කහර්ඹඹ අහර්ථක වුදවරත් භදේ ර්තභහන ළඩා  ර භභ දිග භ නිඹළදරමි. 
 

8 A) ඒඹ නිළයදි ඹළය භ  වළදේ නේ භභ දවර අදවක් භි ඉදිරිඹ  ඹමි. 

 B) භභ ර්තභහනදේ කයමින් සිටින දදඹක  ඩා හ දවරඳින් භ  ඹභක් කශ වළකිඹ. 
 

9 A) ළඩා  කයන අසථහන්ිමදී දඳෞේගලික ේඵන්ධතහඹන්  වහනි දනරකයගළනීභ  භභ 

ගඵරහ ගනිමි. 

 B) කුභක් සිදුවුද එභ අත්දළකීදභන් ඹභක් ඉදගනීදේ අසථහක් ඇත. 
 

10 A) භභ දයන්නහ වූ උත්හවඹ අහර්ථක වුත් භ  ඒහයන් ඹභක් ඉදගන ගත වළක. 

 B) ඹවඳත් එදභන්භ සුදහයී ජීවිතඹක් ගත කිරීභ  භභ කළභළත්දතමි. 
 

11 A) ඹේ දිනඹක හනහ භ  භ ද උදහවිඹ වළකි නිහ භභ තයි  /දරරතරැය ර මුදල්  

ආදඹෝජනඹ කයමි. 

 B) භදේ ළඩා  ක තුතු ලින් භහ අහර්ථක වුදවරත් ඒහ  දවතතු දරඹහ ගළනීභ  භභ උත්හව 
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 කයමි. 
 

12 A) භ  භහදේ දතකයන් මිතුයන් දර ශකහ ඔවුන් සිඹළු දදනහ  භහන රකමි. 

 B) මී  ඩා හ දවර ළඩා ක් රළුහදනරත් භභ දළන  කයදගන ඹනු රඵන කහර්ඹදඹන් ඉත්දමි. 
 

13 A) න අදවක් ක්රිඹහත්භක කිරීභ  දඳය භභ ඒ ගළන ඳරිසමින් දරඹහ ඵරමි. 

 B) අන් අදේ ඹවඳත උදදහ භහදේ ළඩා  අතඳසු වුත් භභ එඹ ළශකිල්ර  දනරගනිමි. 
 

14 A) භ  යහඳහයඹක් නගහ සිටුරවභ  වළකිඹහක් රළදඵනුදේ ඒ වහ අලය ප්රහේධනඹ භ  

  නියනිනේ ඳභණි. 

 B) භ  යහඳහයඹක් නගහ සිටු රවභ  වළකිඹහක්  රළදඵනුදේ ඒ වහ අලය ප්රහේධනඹ භ   නදේ 

 නේ ඳභණි . 
 

15 A) ඹේ පුේගරදඹකු භි දවර ිමත ව විලසහඹ ඳළුදු වුද භභ භධයසථ ක්රිඹහ කයමි. 

 B) භහ කළභ න අතුරින් ක තුතු සිදු දනරවුදවරත් භභ දනත් විකල්ඳඹක් අනුගභනඹ කයමි. 
 

17 A) ඵළංකුක භදේ මුදල් සුයක්ෂිත නු ඇතළය භභ විලසහ කයමි. 

 B) භදේ ළඩා  ේඵන්ධභ  පර්ණ විලසහඹක් ඳ නන අතයභ එිම හසි ව අහසි ගළනද භ  

 අදඵෝධඹක් ඇත. 
 

18 A) ඹවමින් මුදල් භහ දත  නීමභ භභ අදප්ක්හ කයන දවයන් භ  ළඳ ඳවසුදන් ජීත්රවභ   

වළකි විඹ වළකිඹ. 

 B) තීයණ ගළනීදේදී දනත් අදඹකුදේ උඳකහය රඵහ ගළනීභ  භභ ඵරහදඳරදයරත්තු දමි. 
 

19 A) ඹේ පුේගරදඹකු ප්රථභදඹන්භ එු දේ ඥයාහතීන් ව දන්නහ වඳුනන අ ඹ දකදයිම ළරකිලිභත්  

විඹ තුතුඹ. 

 B) අසීරු ගළ ළු විඳීදභන් භභ තු ක් රඵමි. 

20 A) භ  පීඩා හ  ඳත්රවභ  සිදුවුත් 

 B) යහඳහයඹක් දිතුණු කිරීභ  මුදල් ඉතහ අතයහලයඹ. 
 

21 A) භදේ ඵරහදඳරදයරත්තු භදේ යහඳහයඹ ඉක්භනින් දිතුණු නහ දළකීභ න දවයන් භභ 

 ේඵන්ධ ගළ ළු ඇ න දනරනු ඇත. 

 B) අහර්ථක වූහ ඹළය දචෝදනහක් දනරරළීමභ  භභ ඳරිසේ දමි. 
 

22 A) භදේභ අදවස ර  අනු නිදවස ක තුතු කිරීභ  භ  ඉඩා වළරිඹ තුතුඹ. 

 B) භදේ අනහගතඹ වහ විලහර මුදල් ප්රභහණඹක් එක්රැස කිරීභ භත ඳභණක් භදේ තු  යහ 

 ඳතී. 
 

23 A) භහ අහර්ථක වුදවරත් එඹ සිදුන්දන් දනත් අදඹකුදේ යදිනි. 

 B) භ  තෘප් නඹක් දවෝ ඹවඳතක් ඹළය සිතන දේ ඳභණක්භ භභ කයමි. 
 

24 A) ළඩා ක් බහයගළනීභ  දඳය එයන් භහජදඹිම භ   නදඵන කීර් නඹ  වහනිඹක් සිදුදේදළය 

 සුඳරික්හකහරී දරඹහ ඵරමි. 

 B) අදනක් පුේගරයන් දභන් මිදරන් අධික දේ ගළනීභ  භ ද වළකිඹහක් ඇතළය භභ 

 ඵරහදඳරදයරත්තු දමි. 
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25 A) ජීත්රවභ ළිණි ළඳ වසුකේ ිමත නික් රළදඵනු ඇතළය භභ ඵරහදඳරදයරත්තු දමි. 

 B) භදේ අහර්ථක රවභ තුබඳන් භභ ඉදගන ගන්දනමි. 
 

26 A) ඕනෆභ කහර්ඹඹක් කිරීභ  ප්රථභ එිම දිගුකහලීන ප්රථිපර ගළන භභ සිතන්දනමි 

 B) භදේ උඳදදසර  අනු සිඹල්ර සිදුනු ඇතළය භභ ඵරහදඳරදයරත්තු දමි. 
 

27 A) මුරේ සිඹළු ළඳඳවසුකේ  රඵහ දදන ඵළවින් භදේ ප්රධහන අයමුණ මුදල් උඳඹහ ගළනීභ දේ. 

 B) නියන්තය භදේ මිතුයන් වමුන සථහනඹක දතඹ කිරීභ  භභ කළභළත්දතමි. 
 

28 A) භභ කයන්දන් කුභක් දළය භභ දන්නහ ඵළවින් එදභන්භ අන් අඹදේ විදේචන ර  භභ ියඹ 

 දනරදමි. 

 B) භභ අහර්ථක වුදවරත් භ  භහ දකදයිමභ කශ කිරීභක් ඇ නදේ. 
 

29 A) නියතුරු සිදුන්නහවූ අඳවසුතහඹන් ගළන දරඹහ ඵළලීඹ තුතුය. භභ අළුත් දවර ළඩා ක් 

          දරඹහ ගත තුතුය. 

 B) අළුත් ළඩා ක් කිරීභ  දඳය භභ භදේ මිතුයන්දගන් අහද රඵහ ගන්දනමි. 
 

30 A) භදේ සිඹළු ඳරපුරුදු භහ දඳරශමනු රඵය. 

 B) භ  විලහර මුදල් ප්රභහණඹක්  නදඵනු ඇතළය භභ ඵරහදඳරදයරත්තු දමි. 
 

31 A) භදේ කහරඹ විදේකී හර්ථක එභන්භ කයදයලින් දතරය ගතරවභ  භභ 

 ඵරහදඳරදයෝත්තු දමි. 

 B)  භභ අහර්ථක වුදවරත් එඹ සිදුවූදේ ඇය දළය නිර්ණඹ කිරීභ  භභ උත්හව කයමි. 
 

32 A) භභ කයන්නහවූ ක තුතු ර  අන් අඹ භළදිවත් නහ  භභ කළභ න දනරදමි. 

 B) මුදල් ඉඳයීභ වහ භභ ඕනෆභ දදඹක් කයමි. 
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ලයලවායක්තල ඳරීක්ණමන ු ණු වටශන 

01. A -1    13. A - 2    25. A - 1 

B - 2           B - 0                         B - 2 

 

02. A - 2    14. A - 1    26. A - 2 

 B - 1            B - 1                                                                B - 1 

 

03. A - 0    15. A - 1    27. A - 1 

 B - 1            B - 1           B - 1 

 

04. A - 0    16. A - 2    28. A -2 

B - 1           B - 1           B - 0 

 

05. A -2    17. A – 0    29. A - 0 

B - 1           B - 2            B - 1 

 

06.  A - 0    18. A - 1    30. A - 2 

B - 2           B - 0           B - 1 

 

07.  A - 2    19. A - 0    31. A - 1 

B  - 0          B - 2                         B - 2 

. 

08.  A - 1    20. A - 1    32. A - 1 

B - 2          B - 1                         B - 2 

 

09.  A - 1    21. A - 1 

B - 2           B - 0 

 

10.  A – 2     22.A - 1 

B - 1          B - 1 

 

11. A - 0    23. A - 0 

B - 2           B - 2 

 

12.  A - 1    24. A - 1      

B - 1                         B - 1 
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5.2.ඔඵ සුදුසදක් නේ ඊරි ළිඹය තඵමු. 

දළන් ඔඵ තු ඹහඳහයඹක නිතුක්තවිදේ දළඩි ආලහත් ඒ වහ දඹෝගයතහත්  නදේනේ ඊ රි ළිඹය 

න්දන් ඔඵ වහ දඹෝගය යහඳහය අදවක්  දගරඩා නගහ ගළනීභය. ඒ වහ ඳවත ආකහයඹ  ක තුතු 

කයමු. 

06.    සුදුසු ලයාඳාර අදශවක් ශනානා ගැම ම ශා මාාරා ගැම ම. 

06.1.   ලයාඳාර අදශවක් යනු 

අනගි යහඳහයඹක් අනගි යහඳහය අදවකින් ියිමදේ,තභහ විසින් අයමුණු කයගත් යහඳහයඹක කශතුතු 

මලික ළඩා ක තුතු භඵන්ධ දකටි නියවුල් විසතයඹක් හර්ථක යහඳහය හර්ථක යහඳහයඹක් ියිමරවභ  

මුලික ඳදනභ හර්ථක යහඳහය අදවක් ඇ නකය ගළනීභය. 

 

 

 

6.1.jHdmdr woyila ckkh lr.ekSfï l%ufõo 

 

 nqoaêl,ïnkh ' 
 Tfí m%foaYfha jHdmdr keröug hdu' 
 Tfí mßirh úu¾Ykh lsÍu' 
 w;aoelSï Ndú;hg .ekSu' 

 

1. nqoaêl,ïnkh 
 
nqoaêl,ïnkh hkq hï ud;Dldjla wrUhd Tfí ukig .,d tk ish¨u jHdmdr woyia 
fld<hl igyka lrkak th mqoa., nqoaêl,ïnkhhs' nqoaêl,ïnkh lKavdhï jYfhkao 
l< yel' lKavdhï.;lr lKavdhul ish¨u idudðlhskag ksYaÑ; fj,djla ,nd § 
Tjqkaf.a ukig .,d tk woyia ksoyfia fld<hl igyka lsÍug bv ,nd§fuka jHdmdr 
woyia  ckkh lsÍuhs' 
 

1.2. ුවහත්භකnqoaêl,ïnkh 

 
my; i`oyka woyia iïnkaOj jhqydßul nqoaê nqoaêl,ïnkfha fhÈh yel' 
 

 úlsKSu iïnkaOj woyia 

 ksmoùu iïnkaO woyia 

 fiajd iemhSu iïnkaOj woyia  

 jl%ldrj iïnkaO woyi 
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ksmoùu iïnkaO woyia             úlsKSu iïnkaOj woyia 

 

 
ksIamdokh 
 
 
 

fiajd iemhSu iïnkaOj woyia                 jl%ldrj iïnkaO woyi 
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නිලසඳහදන අදවස 

 එශළු ගහ 

 එශළු  විජරනඹ 

 කෆභ ඳළකේ 

 කළ, සුප් ,ළරඩ් නිසඳහදනඹ 

 

 

 

 

 

 

 

             

    

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්ර  අදවස 

 කෘෂි උඳකයණ අලුත්ළඩිඹහ 

 ජර ේඳහදන උඳකයණ 

 අලි ළ   

 හතු යයෂල්  

 දක් රින් 

 

 

දතහ අදවස 

 ප්රහවන 

 ශීතහගහය ඳවසුකේ 

 ගඵඩා හ ඳවසුකේ  

 මිර දතරයතුරු රඵහදීභ 

 කෘෂි උඳදේලන දතහ 

 

 

ියු ණුම් අදශව ්

 එශළු කඩා ඹක් දළමීභ 

 ජංගභ එරලු දරදහභ 

 දඳරදල් එශළු  විකිණීභ 

 එශළු භළසක් ආයේබ කිරීභ 

 එරලු අඳනඹනඹ කිරීභ 

 online විකිණීභ 
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Tfí m%foaYfha jHdmdr keröug hdu 

 

Tn Ôj;a jk m%foaYh mqrd ;ksj fyda ñ;%fhl= iu.  ießirkak ' tys we;s fj<oie,a idmamq 
ixlS¾K fj; hkak' tajd fydÈka ksÍCIKh lrkak' fï whqßka Tn m%foaYfha jHdmdr .ek 
fiùfuka  fj<ofmdf,a mj;sk wvqmdvq yÿkd.; yel' fï i`oyd my; wdlD;sh Ndú; l< 
yel' 

 

 
is,a,r fj<oie,a 

  
ksYamdolhska$.dùka  

 
f;d. fj<ÿka         

 
fiajd iemhqïlrejka 

 

Wod #-  
 

t<j`M fj<odu  

 
 
 .fvd,a idokakka 

 
 
f.dvke.s,s øjH      

 
 
f.dvke.s,s ie<iqï 
fiajd 

 

iïmQ¾K lrk ,o  j.=jg wkqj Tn m%foaYfha msysgd kdue;s jHdmdr ,ehsia;=jla by; j.=jg 
Ndú;d lrñka ilikak' 

iïmQ¾K lrk ,o  j.=fõ ,ehsia;=jg wkqj m%foaYjdiSkag wjYH úh yels Tng l,yels 
fydou jHdmdr wjiadj f;dard.kak' 

 

 

 

Tfí mßirh úu¾Ykh lrkak' 

Tfí m%foaYfha jHdmdßl wjia:d yÿkd .ekSu i`oyd Tn i;=j mj;sk Tng 
úfYaI jq ks¾udKYS,s yelshdjka Ndú;d l, yelsh' Tfí jHdmdr ,ehsia;=fõ Tn 
m%foaYfha mj;sk ish¨u wxY ksfhdackh lrhs kï Tfí m%foaYfha wd¾Ólh 
/§ ;sfnkafka l=uk l¾udka; yd fiajdjka uq,alrf.koehs Tng ;Srkh l, 
yel'  

Tfí m%foaYh lDIsl¾udka;h u; mokï jQjla úh yel' ke;skï uiqka we,a,Sfï 
l¾udka;h "  ixpdrl lghq;= úis;=re NdKav fyda úis;=re u,a ksIamdokh u; 
mokïjQjla úh yel' ta wkqj Tn m%foaYfha we;s iïm;a yd wdh;k i`oyd 
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nqoaêl,ïnkhl fhÈh yel' Wody¾k jYfhka my; wxYhka ms<sn`oj wjOdkh 
fhduq lrkak' 

1. i,ams,' 

2. m%O¾Yk  

3. iaNdúl iïm;a 

4. l¾udka;  

5. wdh;k 

6. wdh;k fjkqjg furg ksIamdokhka 

7. mqoa.,hka i;= yelshd oCI;d ks¾udKYs,S;ajh' 
 
 
w;aoelSï Ndú;hg .ekSu' 
 

I. Tfí w;aoelSï  
 

Tn mdßfNda.slfhl= f,i ,enq w;aoelSï fudkjdo @ tla  NdKAvhla fidhd oji 
mqrdjg fjfyi ù th fidhd .ekSug  fkdyelsùo @ tfukau Tng fkdfhla 
wjia:djkayS wjYH jq ksIamdok fyda fiajd ,nd .ekSug wmyiq jq 
wjia:djka .ek is;kak' 

II. fjk;a whf.a w;aoelSï' 

Tfí hy`Mjkaf.a" keoEhskaf.a w;aoelSï .ek úuikak' Tn i;=j mj;sk 
idudkH oekqu ÈhqKqlr .kak' Tn l:d fkdlrk mqoa.,hka iu. l:dlrkak'  
fï wh ;reK "jeäyssá"uy¨ " .eyeKq msßñ" úúO wd.ï " cd;Ska "úúO iudc 
uÜgï j,g wh;a wh iu. l:d lrkak' fuu.ska w¨;a woyia cks; úh 
yel'tfukau Tjqkag wjYH iajd fyda ksIamdok ,nd .ekSug fkdyels jQfha 
ukaoehs Tjqkaf.ka wikak' 

 

 

Tfí jHdmdrh iïnkaOj woyia ,ehsia;=j 

 

 jHdmdßl woyi                                        
 

       ksÍCIණh  
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6.2.සුදුසුභ යහඳහරික අදවක් දගරඩා නගහ ගළනීදේ විදයහත්භක ක්රභඹ 

 

fydou jHdmdr woyi f;dard.kak 

 

 

Tfí jHdmdr woyia hkqfjka Tfí m<mqreoao yelshdj $l=i,;dj "reÑh "wkd.; 
jákdlï j,g wkqj iqÿiqu jHdmdr woyia 03 la f;darkak' ta i`oyd my; i`oyka 
m%Yak j,g ms<s;=re iemhSu u.ska iqÿiqu woyia Wlyd.; yel' 

 

 

mdßfNda.slhka  

jHdmdrfha ksYaÑ; mdßfNda.slhka msßila isào Tjqka m%udKj;a o" mdßfNda.slhskag 
ksIamdok fyda fiajd ,nd.; yels o @ mdßfNda.slhd n,dfmdfrd;a;= jk .=Kd;aul 
NdKav fyda fiajd imhd.kafka lfiao@ 

fuu jHdmdrh i`oyd wjYH;djhla Tfí Tfí m%foaYfha ;sfí o 
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;r.lrejka 

Tfí m%foaYfha we;s tlu jHdmdrh fuh o tfia ke;skï wfkl=;a jHdmdr iu. ;r. 
lrkafka flfia o" 

iïm;a i`oyd wjYH;d 

 jHdmdrh i`oyd wuqøjH ,nd .ekSu " WmlrK " ia:dk iy l=i,;d iys; 
fiajl msßila .ek Tn oekqj;a o" 
 

 tu jHdmdrh i`oyd iïm;a ,nd .kakd ia:dk ms<sno Tn oekqj;a o" 
 

 jHdmdrh i`oyd uqo,a fhoúh yelso" 
 

l=i,;d 

 jHdmdrh mj;ajd.ekSug wod, l=i,;d m,mqreoao Tn i;= o" 
 Tfí wjY;djh jákdlï iy yelshdjka fuu jHdmdrh .e,fma o" 

 

jHdmdrh ;=,ska ,dN ,Nd.; yels o"  

jir 5 lska miqj;a fï jHdmdrh lrf.k hkq we;ehs Tn is;kafka o" 

Tfí jHdmdr woyi mdßfNda.slhska ";r.lrejka iïm;a iy wjYH;d iy Tfí 
l=i,;d j,g .e,fmk jHdmdrhla oehs udislj mq¨,aj is;d ;lafiare lrkak 
'bkamiq jvd;au iqÿiq jHdmdr woyi f;dard.kak' 

jHdmdr woyia w;ßka iqÿiqu jHdmdr woyi f;dard.ekSu i`oyd Ndú;d l< yels  
fpla ,siaÜ tlla my; oelafõ' 

 
wkq 
wxlh  

 
Wod #-  me,;jdka md,kh 
jHdmdr woyi #-  

       ,l=Kq ,nd §u 
b;d 
fyd`ohs 
15 

fydohs 
10 

idudkHh 
5 

 mdßfNda.slhska    

 ;r.lrejka    

 iïm;a iy wjYH;d    
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 oCI;d    

 

 

 

jHdmdr woyila f;dard .ekSu i`oyd(SWOT) úYaf,aIKh fhdod .ekSu' 

 

 

Yÿ w;(SWOT) úYaf,aIK 
 

jHdmdr woyi - me,;jdka md,kh 
 

jHdmdrh we;=,; lreKq 

 
           Yla;Ska 

 
             ÿ¾j,;d 
 
 
 
 

 

jHdmdrfha msg;  lreKq 
 

 
wjia:d 

 
              ;¾ck 
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දභරනද භ  කයන්න පුළුන්    

 

 

 

Yla;Ska jeäfhka ;sfío                    Tõ                ke; 

ÿ¾j,;d  wvqfjka  ;sfío                  Tõ                ke; 

wjia:d jeähka ;sfío                      Tõ                ke; 

;¾ck wvqfjka  ;sfío                      Tõ                ke; 

 

ඩා හත් ගළශදඳන යහඳහයඹ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

භහ තුටු න්දන් 

කුභකින්ද  

 

 

මමේ ධාරිාාලට 

ගැමඳන මට 

කරන්න 

පුළුලන් මම 

වතුටු කරලන 

ධහරිතහ 

රළදිඹහ 

වළකිඹහ 

භභ කවුද    

               SWOT 
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ඔඵ  ඩා හත් ගළශදඳන යහඳහයඹ න්දන්‚ ඔඵදේ ධහරිතහ  ගළරදඳන (ලදුඅත)  ඔඵ  කශ වළකි 

(  වළකිඹහ)  ‚  ඔඵ ඩා හත් තුටුකයන(රළදිඹහ )  යහඳහයඹය 

 

 

08.id¾:l jHdmdrhla wdrïN lsßu iy mj;ajd f.k hdu i|yd Tn oekqj;a 
úh hq;= 
 

wdh;k 
yd 

fiajdjka 
 
 

01.cd;sl jHjidh ixj¾Ok wêldßh 
561, 
we,aúá., udj;" 
kdrdfyakamsg'  
0112 368 393 

 

fiajdjka 
 

 fj<|fmd< f;dr;=re fnodyeÍu iy fj<|fmd< wjia:d fidhd.ekSu 
i|yd iydh ,nd §u 

 wdmiq ñ<§ .ekSfï úê úOdk" ud¾..; fj<|fmd< fj; y÷kajd§u 
hkdÈh o ksYamdolhskaf.a wjYH;djkag wkql+,j bgqlr §u 

 mqyqKqj" uQ,H wdOdr" fj<|m, myiqlï iemhSu iy fjk;a jHjidh 
ixj¾Ok fiajd iy miq úmrï fiajd ,nd §u 
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02 . ld¾ñl ;dCIK mqyqKq wdh;kh 

 
Y%s chj¾Okmqr" fldaÜfÜ' 
011-2379800 
011-2379850 
info@iti.lk 

 
 ksIamdok .=Kd;aulNdjh" ;dlaI‚l l%shdj,Ska jeä ÈhqKq lsÍu i|yd fldka;%d;a;=" 

mÍlaIK" úu¾Yk iy m¾fhaIK isÿ lsÍu iy l¾udka;fha Ndú;d jk l%u iy 
l¾udka;fha Ndú;d l< hq;= kj l%shdj,s yd l%u fidhd .ekSu 

 l¾udka; i|yd ;dlaI‚l fiajd iy WfmoaYk iemhSu iy ;dlaI‚l udreùï" 
;dlaIKhka i|yd wkqj¾;kh ùu yd ixj¾Okh iïnkaO l%shdldrlïj, ksr; ùu 

 
 
kj ;dlaIKhka iïnkaO  
 

 ld¾ñl ;dlaI‚l ixj¾Okh fõ.j;a lsÍfï wruq‚ka m¾fhaIK meje;aùu 
úfYaIfhka —rdlal ;dlaIKh˜ ms<sn| m%fhdackj;a ;dlaI‚l f;dr;=re /ia lsÍu" ieliSu 
iy fnod yeÍu 

 ld¾ñl ;dlaI‚l ixj¾Okh i|yd rdcH yd mqoa.,sl wdh;k" úYaj úoHd, yd 
ld¾ñl úoHd,  iu. iïnkaO fjuskam¾fhaIK isÿ lsÍu 

 ;dlaIK wdh;kfha m<mqreoq lafIa;%j, mqoa.,hska mqyqKq lsÍu 
 mdßißl ¥IKh iïnkaO iólaIK yd wëlaIK i|yd iyfhda.fhka lghq;= lsÍu iy 

ms<shï ks¾foaY lsÍu 
 
 
 

03.,xld ld¾ñl ixj¾Ok uKav,h 
 

615" .d¨ mdr" 
lgqneoao" 
fudrgqj' 
 
0112 605 156 
0112605323 
0112605326 
0112605327 

info@idb.gov.lk 

idbcedacs@gmail.com 
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fiajdjka 
 l¾udka; f;dr;=re yd WmfoaYk fiajdj iemhSu 
 l¾udka; ioyd ;dlaI‚l mqyqKqj ,nd§u 

 jHjidhl;aj ixj¾Ok fiajd iemhSu iy l¾udka;lrejkag ixj¾ê; ìï fldgia 
,nd§u 

 jHdma;s  fiajd iemhSu 
 bxðfkare fiajd iemhSu 
 fj<o m%j¾Ok fiajd iy wn,s wuqøjH iemhSu 
 
 

 

 

 

04.Y%s ,xld m%ñ;s wdh;kh 
 

fkd' 17" 
úlafgdaßhd fmfoi" 
we,aúá., udj;" 
fld<U 08' 
 
0112671567 
0112671579 

 
 

fiajdjka 
 cd;sl m%ñ;sh ilia lsßu 

 NdKav ;;a;aj iy;sl ksl=;a lsßu 

 ;;a;aj moaO;s iy;sl lsÍu 

 wmkhk NdKavj, ;;a;aj mÍlaId lsÍu 

 wdkhk mÍlaIdj 

 mÍlaIKd.dr fiajd 

 ;;ajh jeäÈhqKqj i|yd Wmfoia 

 
05.Y%S ,xld jD;a;sh mqyqKq wêldßh 
 
ksmqk;d mshi" 
wxl 354" 
we,aúá., udj;" 
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kdrdfyakamsg'  
0117270270 
 
 
fiajdjka 

 jHjidhlhka oekqj;a lsßfï jevigyka meje;aúu 

 l=vd yd uOH m%udKfha jHdmdr wdrïN lsÍugwfmalaId lrkakkag jHjidhl;aj 
ixj¾Ok jevigyka meje;aùu 

 jD;a;sh mqyqKq,dNSka i|yd mqyqKq mdGud,d ;=<ska jHjidhl;aj mqyqKqj ,nd §u 

 Kh myiqlï ,nd .ekSu i|yd nexl= iïnkaêlrKh 

 miqúmrï fiajd iemhSu 
 
 
06.cd;sl Ys,am iNdj 

 

frdyskd udj;" 
me,j;a;" 
n;a;ruq,a,' 
 
0112784425 
0112785381 
 

fiajdjka 
 Y%S ,xldfõ yd úfoaY j, m%o¾Yk meje;aúu 
 yia; l¾udka; NdKav ksIamdokh 
 NdKav ksIamdokh i|yd m%fhdackhg .kakd wuqøjHj, yd ksñ NdKavj, ;;a;ajh jeä 

ÈhqKq lsßu 
 yia; l¾udka; NdKav" fudaia;r ks¾udKh" ksIamdokh iy wf,úlrk Ys,amSkag wdOdr 

iemhSu 
 Ys,amSka mqyqKq lsÍu 
 Ys,amj,g wod< f;dr;=re yd oekqu me;sr úu 
 Y%S ,xldfõ mdrïmßl cd;sl fyda ixialD;sl jákdlulska hq;a yia; l¾udka; wdrlaId 

lsÍu ms<sn|j lghq;= lsßu 
 

07.Y%S ,xld wmkhk ixj¾Ok uKAv,h 
wmkhk ixj¾Ok uKav,h 
wxl 42" 
kjï udj;" 
fld<U 02' 

+94-11-230-0705 / 11 
+94-11-230-0715 
edb@edb.gov.lk 

tel:+94112300705
mailto:edb@edb.gov.lk
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fiajdjka 

 m%;sm;a;s WmfoaYkh - wmkhkhg ys;lr mßirhla ks¾udKh lsÍu Wfoid wmkhk 
ixj¾Ok m%;sm;a;s ms<sn|j rchg Wmfoia ,nd §u 

 kshdukh - wmkhk lafIa;%fha ld¾h idOkh kshdukh lsÍu 
 m%j¾Okh - Y%S ,xldfõ wmkhk ksIamdok iy fiajd m%j¾Okh lsÍug ksIamdok" ks¾udK" 

fj<|m, iy fjk;a ixj¾Ok jevigyka l%shdjg kexùu 
 myiqlï ie,iSu - wmkhk ixj¾Okfha flakaøia:dkh f,i wmkhkhg iïnkaO ish¿ 

md¾Yajlrejka iu. tlaj wmkhk ixj¾Ok l%shdldrlï j,g myiqlï ie,iSu iy 
iïnkaëlrKh lsÍu 

 oekqu ,nd§u - wmkhk lafIa;%hg iïnkaO ish¿u úIhka ms<sn|j WmfoaYk fiajd iy 
f;dr;=re iemhSu 

 wmkhklrefjl= f,i ,shdmÈxÑ ùu 
 Y%S ,xld wmkhklrejkaf.a kdudj,sh i|yd ,shdmÈxÑ ùu 
 úoHq;a fj<|fmd< i|yd ,shdmÈxÑ ùu 
08.ld¾ñl wOHdmk yd mqyqKq lsÍfï fomd¾;fïka;=j 
 
;e' fm' 557" 

ඕ,afldÜ udj;" 
fld<U 10' 
 
*elaia wxl(¬94 112 449 136 

úoHq;a ;emE,(info@dtet.gov.lk 

fjí wvúh( www.dtet.gov.lk 
 

fiajdjka 
 ld¾ñl wOHdmk ixj¾Okh i|yd cd;Hka;r iyfhda.s;djh j¾Okh lsÍu 

 cd;Hka;r ld¾ñl wOHdmk ixúOdk iu. iïnkaëlrKh fjñka f,dal m%cdj iu. 
iïnkaO ùu 

 kj fidhd.ekSï i|yd m%uqL;djh ,nd foñka oaú;Shsl wOHdmk lafIa;%h iu. 
iïnkaëlrKh f.dvke.Su 

 rdcH yd mqoa.,sl wdh;k iu. iïnKaëlrK ixj¾Ok jevigyk 

 W;=re kef.kysr m,d;a i|yd iqúfYaI jQ ld¾ñl wOHdmk ixj¾Ok jevigyka 
l%shd;aul lsÍu 

 ;dlaIK úoHd,$ ld¾ñl úoHd, mdGud,d i|yd isiqka n|jd .ekSu 

 úNd. meje;aùu yd iy;sl m;a ksl=;a lsÍu 

 jD;a;Sh ud¾f.damfoaYkh yd WmfoaYkh ,nd§u 

 /lshd.; lsÍu 

 jHjidhl;aj ixj¾Okh ms<sn| oekqj;a lsÍu 

 jD;a;Sh ksmqK;djhg iy;sl ,nd §u 

 
09.,lai, ^Y%S ,xld yia; l¾udka; uKav,h& 
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wxl 215"  
fn!oaOdf,dal udj;"  
fld<U 07' 
 

94112580579 
www.laksala.lk 

 

fiajdjka 

 yia; l¾udka; NdKav ksIamdokh mqM,a lsÍu iy tu NdKav ksIamdokh 
lsÍug Wmfhda.s lr .kakd wuq øjHj, ;;a;ajh jeä ÈhqKq lsÍu 

 yia; l¾udka; NdKav m%o¾Ykhg ;eîu yd úlsŒug lghq;= lsßu 

 yia; l¾udka; NdKav Y%s ,xldfõ yd úfoaY rgj, úls‚ug lghq;= lsßu 

 yia; l¾udka; Ys,amSka mqyqKq lsßu 
10.Y%s ,xld fudaia;r uOHia:dkh 
 
cd;sl fudia;r uOHia:dkh" 
wxl 10"  
o ue,a mdr"  
lgqneoao" 
fudrgqj' 
 
0112607814 
ndckatubadda@gmail.com 

 
 
fiajdjka 
 

 fudaia;r ks¾udKd;aul Wmfoia yd fiajd iemhSu 

 kj fudia;r ks¾udK ìys lsÍu yd tajd m%o¾Ykh lsÍu 

 fudaia;r ks¾udKlrKhg wjYH ;dlaI‚l iydh ,nd§u 

 fudaia;r ks¾udKlrejka mqyqKq lsÍu"  wf,ú iydh ,nd§u 

yd ks¾udK Èß.ekaùu 

 fudaia;r ks¾udKlrKhg wjYH f;dr;=re iemhSu 

 

11..kafkdarej lDIsfNda. fomd¾;fïka;=j 
 

;e'fm' 01" 
fmardfoksh' 
 

0812388011 $ 0812388234 
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fiajdjka 

 WoHdk fnda. jHjidhka ie,iqï lsßu yd ixj¾Okh lsßu ms<sn| WmfoaYk 

 mi" Ydl" fmfydr iy c,h úYaf,aIKh lsÍfï fiajd 

 m<sfndaO yd frda. y÷kd.ekSfï fiajd 

 bvï Ndú;d lsÍfï l%u" iy mdxY= c,h yd c, ixrlaIK l%u ms<sn| WmfoaYk 

 mYapd;a wiajkq ydks wju lsÍfï" lDIs ksIamdok ieliSfï yd wdydr ksIamdokh 

jeäÈhqKq lsÍfï l%u ms<sn| WmfoaYk 

 cd;sl yd wka;¾ cd;sl m¾fhaIK yd wOHdmksl ^úYaj úoHd," ;dlaI‚l úoHd," f.dú 

mdie,a& wdh;kj, iyfhda.s;djfhka WoHdk fnda. j.d lafIa;%fha udkj iïm;a 

ixj¾Okh 

12.l=vd jHdmdr ixj¾Ok wxYh 

420 " 

fn!oaOdf,dal udj;" 

fld<U 07' 

011 - 2665201 

011 - 2662002 

Sed.gov.lk@gmail.com 

fiajdjka 

• jHjidhl;aj ixj¾Okh 

• jHdmdßl wjia:d yd woyia W;amdokh 

• lKavdhï ;dlaI‚l mqyqKqj 

• wf,úlrKh 

• jHdmdr ie,iqïlrKh 

• fiajd ;;a;ajh yd mdßfNda.sl i;aldrh 

• jHdmdr l<ukdlrKh 

• jHdmdr ioyd f;dr;=re ;dlaIKh 

• udkj iïm;a l<ukdlrKh 

• fufyhqï l<ukdlrKh 

• uq,H l<ukdlrKh 

• .sKqïlrKh iy fmd;a ;eîu 

• Wmdh ud¾.sl l<ukdlrKh 
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13.fj<|fmd< f;dr;=re ,nd.; yels wdh;k 

 

• Y%s ,xld uy nexl=j 

 Y%s ,xld uy nexl= jd¾;dj 

 www.cbst.gov.lk 
 

 

• ck yd ixLHd f,aLK fomd¾;fïka;=j 

 l¾udka; iñlaIK jd¾;dj 

 ck ix.Kk jd¾;dj 

 www.statistics.gov.lk 
 

 

• Y%s ,xld jd‚c uKav,h 

 jd‚c uKav,h m%ldYk 

 www.chamber.lk 
 

 

• wmkhk ixj¾Ok uKav,h 

 wmkhk f;dr;=re" hka;% yd WmlrK f;dr;=re 

 Maito.info@villaemilia.com 
 

• ,xld ld¾ñl ixj¾Ok uKav,h 

 l¾udka; iÕrdj 

 www.idb.gov.lk 
 
 

• fldgia fj<|fmd, 

http://www.cbst.gov.lk/
http://www.statistics.gov.lk/
http://www.chamber.lk/
mailto:Maito.info@villaemilia.com
http://www.idb.gov.lk/
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 fldgia fj<|fmd, jd¾;d yd o¾Yl 

www.cbst.gov.lk 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.uQ,H iydh iy f;dr;=re ,nd.; yels wdh;k 

යහජය වහ යහජය දනරන ඵළංකු ඳේධ නඹ 

 

 ,xld ld¾ñl ixj¾Ok uKav,h 

615" .d¨ mdr " lgqneoao" fudrgqj 

011-2605323" 011-2605326 
 

 uq,H jd¾;d ilia lsßu 

 Wmfoia yd jHdmdr .Kqfokq igyka lsÍu ms<sn| mqyqKqúu ,nd Èu 

  

 foaYsh wdodhï fomd¾;fïka;=j 

Y%su;a Ñ;a;ïm,ï ta .d¾äk¾ udj; " fld<U 02 

0112135135 
 

 nÿf.úï ms<sn| fiajd iy Wmfoia 

 Y%S ,xld kj ksmehqïlrejkaf.a fldñiu 

46-48" fldgd mdr" fld<U 08 

011-2676645 $ 011-2676650 $ 011-2676647-9 

 ;dlaI‚l wf,ú iy uQ,H wdOdr ,nd §u 

 

15.jHdmdr kS;s fiajd  iy f;dr;=re ,nd.; yels wdh;k 

 

Y%s ,xld m%ñ;s wdh;kh 

17" úlafgdaßhd fmfoi" we,aúá., udj;" fld<U 08 ' 

http://www.cbst.gov.lk/
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011-2671567 $ 011-2671572 
 

 Y%s ,xld m%ñ;s ms<sn| kS;s 
 

m%dfoaYsh f,alï ld¾hd,h 

 l=vd jHdmdr ,shdmÈxÑ lsßu 

 ,shdmÈxÑ iy;sl ksl=;a lsßu 
 

uOHu mßir wêldßh 

104" fvkais,a fldínElvqj udj;" n;a;ruq,a,' 

011-7877277 $ 011-7877278 
 

 ksIamdok lghq;= isÿlsßfïÈ mdßißl ks;s l%shd;aul lsßu 

 

Y%s ,xld cd;sl nqoaêuh foam< ld¾hd,h 

3 jk uy," iud.ï ueÿr" wxl 400" ã wd¾ úfÊj¾Ok udj;" fld<U 10' 
 

 kj ksIamdok i|yd nqoaêuh foam< whs;sh ,nd §u 

 

wdfhdack uKav,h 

f,j,a26" ngysr l=MK" f,dal fj<| uOHia:dkh" fld<U 01' 

011-2385972 - 6 

 uyd mßudK wdfhdack ms<sn|j lghq;= lsßu 

niakdysr m<d;a jHdmdr ,shdmÈxÑ lsßfï fomd¾;fïka;=j 

frðiag%d¾ - 011 2 078390 

fmdÿ- 011 2 074690 
 

 jHdmdr kdu ,shdmÈxÑ lsÍu$ wjYH fjkialï isÿ lsÍu$ wj,x.= lsÍu$ iy;sl 

msgm;a ksl=;a lsÍu 

 

lïlre fomd¾;fïka;=j 

lïlre uyf,alï ld¾hd,h" kdrdfyakamsg" fld<U 05' 

011-2581142$ 011-2581143 
 

 lïlre ks;s m%ldYk 

m%dfoaYsh iNd iy k.r iNd ld¾hd, 

 l=vd jHdmdr ,shdmÈxÑ lsßu 

 ,shdmÈxÑ iy;sl ksl=;a lsßu 
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 jHdmdr kS;s fiajd  iy f;dr;=re ,nd.; yels wdh;k 
 

 Y%s ,xld m%ñ;s wdh;kh 

17" úlafgdaßhd fmfoi" we,aúá., udj;" fld<U 08 ' 

011-2671567 $ 011-2671572 
 

 Y%s ,xld m%ñ;s ms<sn| kS;s 
 

 m%dfoaYsh f,alï ld¾hd,h 

 l=vd jHdmdr ,shdmÈxÑ lsßu 

 ,shdmÈxÑ iy;sl ksl=;a lsßu 

 uOHu mßir wêldßh 

104" fvkais,a fldínElvqj udj;" n;a;ruq,a,' 

011-7877277 $ 011-7877278 
 

 ksIamdok lghq;= isÿlsßfïÈ mdßißl ks;s l%shd;aul lsßu 

 Y%s ,xld cd;sl nqoaêuh foam< ld¾hd,h 

3 jkuy," iud.ï ueÿr" wxl 400" ã wd¾ úfÊj¾Ok udj;" fld<U 10' 
 

 kj ksIamdok i|yd nqoaêuh foam< whs;sh ,nd §u 

 wdfhdack uKav,h 

f,j,a26" ngysr l=MK" f,dal fj<| uOHia:dkh" fld<U 01' 

011-2385972 - 6 

 uyd mßudK wdfhdack ms<sn|j lghq;= lsßu 

 niakdysr m<d;a jHdmdr ,shdmÈxÑ lsßfï fomd¾;fïka;=j 

frðiag%d¾ - 011 2 078390 

fmdÿ- 011 2 074690 
 

 jHdmdr kdu ,shdmÈxÑ lsÍu$ wjYH fjkialï isÿ lsÍu$ wj,x.= lsÍu$ iy;sl 

msgm;a ksl=;a lsÍu 

 lïlre fomd¾;fïka;=j 

lïlre uyf,alï ld¾hd,h" kdrdfyakamsg" fld<U 05' 

011-2581142$ 011-2581143 
 

 lïlre ks;s m%ldYk 

 m%dfoaYsh iNd iy k.r iNd ld¾hd, 

 l=vd jHdmdr ,shdmÈxÑ lsßu 

 ,shdmÈxÑ iy;sl ksl=;a lsßu 
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uyck /lshd fiajd uOHia:dk 

ñksian, yd /lSrlaId fomd¾;fïka;=j 

 


