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1. විධායක වාරාංය 
 

ජීන භංතඳතත් විවිධ කඩඉම් ඳසුකයමින් ඹන මිනිාතේ එෂ සුවිතලේෂී අ්ථාරී විාවඹ. 

විාවඳත් ව ෑභ යුරකතේ භ කකාඹන ඳයභාර්ථඹ න්තන් නිතයෝගී, බුේධිභත් දරුතකු බිහිකය 

ඔහු තවෝ ඇඹ ගුණගරුක, ඹවඳත් පුේගරතඹකු තර භාජඹට දාඹාද රීක්භ යි. එතේ වුත්, 

තෞඛ්යභඹ ගැටළු තවෝ කර්භානුරූඳ කරුණු තවේතු කයතගන ඇතැම් අ්ථාර දී විභතා හිත 

දරුන් තභතරොට බිහි තශ. එ ැනි විභතා තිචබුණ ද, ඔවුන් භාජතේ තසු ාභාජිකයින් වා 

භාන තර භ ැශරීඹ යුතු පිරිරී. එ ඵැවින්, ඔවුන්තේ අභිෘේධිඹ උතදා යජඹ විසින් 

තනොතඹකුත් ැඩපිළිතරල් දිඹත් කය තිචතේ. 

 

එ ැනි දරුන් භාජතේ තසු පිරි් වා භතරඹක පිහිටුවීභ පිණි ශභා අධිතේදී අධයාඳනික 

කුරතාන් ද, තරුණ අධිතේදී ෘත්තීභඹ කුරතාන් ද අත්ඳත් කයදීභ පිණි යජඹ විසින් එභ 

කාර්ඹඹන් ප්රධාන ලතඹන් භ අධයාඳන අභාතයාංලඹ භ් න් වා භාජ තේා තදඳාර්තතම්න්තුතශ 

ෘත්තීඹ පුහුණු ඳාල් භ් න් ඉටුකය ගැනීභට අතප්ෂා තකතර්. 

 

විගණනතේ අයමුණු වතේ ආඵාධිත දරුන් වා රඵාතදන තෞඛ්ය ඳවසුකම් වා අධයාඳනඹ 

ප්රභාණත් ද ඹන්න ව අධයාඳනතඹන් ඳසු ඔවුන් කිරීඹාකට තඹොමු රීක්භ තවෝ ්ඹං කිරීඹාෂ 

රීක්භට වැරීන තේ ප්රභාණත් ෘත්තීඹ පුහුණුෂ රඵා තදන්තන් ද ඹන්න ඇගයීභ තශ. 
 

ක අනු සිදු කශ විගණනතේදී ඳාල්ර විතලේ අධයාඳන කකකරට අනුයුෂත කය තිචබුණු 

විතලේ අධයාඳන ගුරු පුහුණු රද ගුරුරුන් එභ තේතඹහි තනොතඹදී ආඵාධිත තනොන දරුන් 

සිටින ඳන්තිච කාභයර තේතේ තඹදීභ, විතලේ අධයාඳන ගුරු පුයප්ඳාඩු විලාර ංඛ්යාෂ 

ඳැැතීභ, විතලේ අධයාඳන කකකඹ තත ප්රතශල වීභට රා තිචබුණු ඳවසුකම් ප්රභාණත් තනොවීභ 

ව අධයාඳනික වා තෞඛ්ය උඳකයණ ප්රභාණත් තනොවීභ ඹන කරුණු නික්ෂණඹ කයන රදී.   
 

යජතේ විතලේ ඳාල් ම්ඵන්ධතඹන් ගත්කශ ංඥා බාා බාවිතා කයන ශමුන් වා ම්භත 

ංඥා බාා ක්රභතශදඹෂ තනොභැතිච වීභ, ඳව තරේණිතේ ෂ්යත් විබාග ව අධයඹන තඳොදු වතිචක 

ඳත්ර (ා.තඳශ) විබාග වා තඳනී සිටින සිසුන්ට ප්රල්න ඳත්ර රීඹැවීභ වා වබාගී න ගුරුරුන් 

විතලේ අධයාඳනඹ වදායා ඇතිච ගුරුරුන් වුත් ඔවුන් විබාග ඳක්ෂකඹන් තර වබාගී න 

විඹඹන් ම්ඵන්ධතඹන් අතඵෝධඹෂ තනොභැතිච වීතභන් ගැටළු භතුවීභ, ංඥා බාා බාවිතා 

කයන ශමුන්ට සිඹ විඹ නිර්තේලඹ අතප්ෂෂිත කාරඳරිච්තේදඹ තුශ නිභ රීක්භට තනොවැරී වීභ, 

විබාග ප්රතිචපර ඉතා දුර්ර භ්ටටභක ඳැතීභ ඹන කරුණු නික්ෂණඹ කයන රදී. 

 

 



අන්ධ සිසුන් තත තේල් (Braille) භාධයතේ තඳශ තඳොත් රැබුණ ද, රූඳ ටවන් තේල් (Braille) 

භාධයතඹන් ඉදිරිඳත් කශ තනොවැරී වීභ, රූඳ ටවන් ඇසුරින් ඉදිරිඳත් කයන ප්රල්න වා පිළිතුරු 

ැඳයීතම් අඳවසු, විබාග ප්රල්න රීඹැවීභ වා ඳැමිතණන ගුරුරුන්ට දරුන් පිළිඵ  ව 

විඹ පිළිඵ  අතඵෝධඹෂ තනොභැතිච වීතභන් එඹ දරුාට අාසි වගත තර ඵරඳෑභ ඹන 

කරුණු නික්ෂණඹ කයන රදි. 
  

ඉවත නික්ෂණරට අභතය ගුරු උඳතේලකරුන්තේ තනොඳැමිණිභ, රින්ය සිදුන විඹ 

නිර්තේල තන්වීම් ම්ඵන්ධ ඳත්න පුහුණු ැඩටවන්, ම්භන්ත්රණ ආදිඹ වා විතලේ 

අධයාඳන කකකර වා විතලේ ඳාල්ර ගුරුරුන් ම්ඵන්ධ කය ගැනීභ ප්රභාණත් තනොවීභ, ගුරු 

භාර්තගෝඳතේල ංග්රව තනොරැීමභ, උඳ්ථාඹක කාර්ඹභණ්ඩර ප්රභාණත් තනොවීභ ආදිඹ විතලේ 

ඳාල් ම්ඵන්ධතඹන් කයන රද අතනකුත් නික්ෂණ අතය  විඹ. 
 

භාජ තේා තදඳාර්තතම්න්තුතශ  ෘත්තීඹ පුහුණු ඳාල්රට  ඵා ගන්නා සිසුන්  අතයභග දී  

ඳාඨභාරා වැය ඹාභ, ඳාඨභාරා ම්පුර්ණ කයන සිසුන්තේ කිරීඹාගත වීම් පිළිඵ නිල්චිත 

තතොයතුරු භාජ තේා තදඳාර්තතම්න්තු තු තනොතිචීමභ ැනි කරුණු නික්ෂණඹ කයන රදී. 

ඉවත දැෂතන නික්ෂණරට අනු ඳාල්ර විතලේ අධයාඳන කකක ්ථානගත රීක්තම්දී 

සිසුන්ට ප්රතශල ඳවසුකම් ඇතිච රීක්භ, බිහිරි ශමුන් වා ම්භත ංඥා බාාෂ වඳුන්ා දීභට 

කටයුතු රීක්භ, විතලේ අධයාඳනඹ ම්ඵන්ධ පුහුණු රැ ග ගුරුරු තනත් ඳන්තිච කාභයර 

තේතඹහි තඹදීභ තනුට විතලේ අධයාඳන කකකරට අදාශ  තේතඹහි තඹදවීභට කටයුතු 

රීක්භ, ගුරු භාර්තගෝඳතේල නිඹමිත ඳරිදි රඵා දීභට කටයුතු රීක්භ, විතලේ ඳාල්ර ඉගැන්වීතම් 

නියතන ගුරුරුන්ට විඹ නිර්තේල තන්වීම් ආදි විතලේ තත්ත්ඹන් පිළිඵ අනිාර්තඹන් 

දැනුත් රීක්භ වා කටයුතු රීක්භ, ප්රසිේධ විබාගර දී විතලේ අලයතා හිත දරුන් වා 

ප්රල්න ඳත්ර රීඹැවීභට ක දරුන්තේ විතලේ අලයතා පිළිඵ වා විඹ පිළිඵ අතඵෝධඹෂ ඇතිච  

ගුරුරුන් තඹදවීභට කටයුතු රීක්භ, භාජ තේා තදඳාර්තතම්න්තු භ් න්  සිඹ ෘත්තීඹ ඳාල්ර 

ඳතිචන අලයතා පිළිඵ තොඹා ඵරා කා අප්රභාද ැඳයීභට කටයුතු රීක්භ, ඔවුන් රද පුහුණු 

පරදාඹක ද ඹන්න නැත රකා ඵැලීභ වා  ඉගැන්වීභ තනුතන් දයන රද පිරිැඹට ාතප්ෂ  

ආඵාධිත සිසුන් කිරීඹාගත වීභ පිළිඵ ඳසුවිඳයභෂ සිදුකය අතප්ෂෂිත අයමුණු ශඟා කයතගන 

ඇතිචදැයි ඇගයීතම් ක්රභතශදඹෂ ක් කය ගැනීභ ඹන කරුණු තකතයහි අධානඹ තඹොමු කශ යුතු 

තශ. 

 

 



2. ශැඳින්වීභ 

ආඵාධ හිත තැනැත්තකු ඹන්තනන් වජතඹන්භ ඇතිච ව තවෝ එතේ වජතඹන්භ ඇතිච තනොව ද 

ලාක්රික තවෝ භානසික වැරීඹාන්හි ඹම් ඌනතාක ප්රතිචපරඹෂ තර ජීවිතතේ අලයතාන් 

මුළුභනින්භ  තවෝ තකොට් ලතඹන් තවෝ තභා විසින්  තභා වාභ ඉටුකය ගැනීභට තනොවැරී ව 

ඹම්  තැනැත්තකු අදව් තශ. 
 

තභභ ආඵාධ හිත පුේගරඹන්ද භාජතේ භ ාභාජිකඹන් න අතය, ඔවුන් අඹත් ප්රජා තුශ 

ඔවුනට භාන අයිතීන් රැබිඹ යුතු ඹ. එනම්, අධයාඳන, තෞඛ්ය, කිීරයෂා, ප්රතශල ඳවසුකම්, 

සුබාධන වා තනත් ඕනෑභ අලයතාෂ  අතනකුත් අඹට තභන්භ භාන තර ැඳයිඹ යුතු ඹ 

ඹන්න ජාතයන්තය  ලතඹන් ද පිළිතගන ඇත.  
 

අධයාඳනඹ ද සිඹම භ දරුන්තේ මුක ක භාන අයිතිචාසිකභෂ න ඵ 1948 භාන හිමිකම් 

පිළිඵ විල් ප්රකාලඹ භ් න්, 1989 ශභා අයිතිචාසිකම් පිළිඵ ප්රඥප්තිචඹ භ් න් වා තිචයය ංර්ධන 

ඉරෂක 04 ඹටතත් ද තවවුරු කය ඇත. ක අනු ලාක්රික තවෝ භානසික ආඵාධිත දරුන්ට ද  

අතනකුත් දරුන් වා භානභ අධයාඳනඹ රඵා දීභ වා අධයාඳන අභාතයාංලඹ තභන්භ ඳශාත් 

අධයාඳන තදඳාර්තතම්න්තු ද භැදිවත් වී ඇත.  
 

1944 ජුක  10 දින ඳත් කයන රද ර් අයිර් තජනින්ේ් තකොමිතම් vii ැනි ැසි ාර්තාතශ 

නිර්තේල ඳරිදි, 1948 තඳඵයාරි 01 දින ්ථාපිත කයන රද භාජ තේා තදඳාර්තතම්න්තු භ් න් 

ආඵාධිත පුේගරඹන්ට ෘත්තීඹ පුහුණු රඵා දීභ ද සිදු තකතර්. 
 

ශ්රී  රංකාතශ ආඵාධිත ඵ පිළිඵ යඳායඹ විසින් ආඵාධිතඹන් තනුතන් ප්රතිචඳත්තිචඹෂ ක ්

කයන තර  ය  ගණනාෂ තිච්තේ යජතඹන් ඉල්රා සිටීතම් ප්රතිචපරඹෂ තර එකට සිටි 

භාජ තේා අභාතයයඹා විසින් 1996 අංක 28 දයන ආඵාධිත ඵ පිළිඵ ජාතිචක ප්රතිචඳත්තිචඹ 

ඳාර්ක තම්න්තුතශ ම්භත කය තිචබුණි. ක ආඵාධිත පුේගරයින්තේ අයිතිචාසිකම් නනතිචක  

ඵරගැන්වීභ වා ඹ. 
 

2.1 විගණන  විය  ඳථය 

තභභ කාර්ඹාධන විගණනඹ  ඳවත ෂතේත්රර  සිදු  කයන රදී. 

(අ) යජතේ ඳාල්ර ආඵාධිත දරුන් තනුතන් රඵා තදන විතලේ අධයාඳනඹ 

ම්ඵන්ධතඹන් ඳක්ෂා රීක්තම්දී ශ්රී රංකාතශ ආඵාධිත  දරුන් තනුතන්භ ්ථාපිත 

කය ඇතිච, අධයාඳන අභාතයාංලඹ ඹටතත් දියින පුයා ඳතිචන උඳකෘත  ඳාල් 25 

තකතයහි විගණනතේදී අධානඹ තඹොමු කයන රදී. එතභන්භ, ඵ්නාහිය ඳශාත් අධයාඳන 



තදඳාර්තතම්න්තු ඹටතත් ඳතිචන කරාඳ කාර්ඹාර, තකෝටඨාල අධයාඳන කාර්ඹාරර ව 

විතලේ අධයාඳන කකක හිත ඳාල් ඳක්ෂාට  ඵඳුන් කයන රදී. 

 (ආ) ආඵාධිත පුේගරඹන්ට රඵා තදන ෘත්තීඹ පුහුණු පිළිඵ ඳක්ෂාතශදී භාජ තේා 

තදඳාර්තතම්න්තු  ඹටතත් ඳාරනඹ න සිඹම  ෘත්තීඹ පුහුණු භධය්ථාන විගණනඹට 

බාජනඹ කයන රදී. 

2.2 විගණනය වශා අධිකාර ඵය 

ශ්රී රංකා ප් යජාතන්ත්රික භාජාදී ජනයජතේ ආණ්ඩුක්රභ ය්ථාතශ 154 (1) ය්ථාතහි 

ඇතුශත් විධිවිධාන ප්රකාය භාතේ විධානඹ ඹටතත් විගණනඹ කයන රදී. 
 

2.3 භාත්කාල නතෝරා ගැනීභට නශේතු 

උඳතිචන් තවෝ විවිධ භාන ක්රිඹාකායකම් නිා තවෝ විවිධ ඳාරිරික තවේතන් භත තවෝ ආඵාධිත 

තත්ත්ඹට ඳත්න පිරි  දිතන න් දින ඉවශ අගඹෂ ගන්නා ඵ ාර්ෂික ංඛ්යාතල්ඛ්න 

ඳක්ෂාතශදී තඳනී ඹයි. තභතේ ආඵාධිත ඵට ඳත් වුද, එභ ජනතාටද භාජතේ අතනකුත් 

ජනතාට හිමින සිඹම  යප්රාද හිමි විඹ යුතු ඹ. එ ඵැවින් තභ ැනි පුේගරඹන් උතදා යාජය 

භ්ටටමින් විලාර භැදිවත් වීභෂ සිදු කයයි.  

 

ආඵාධිත දරුන්තේ අධයාඳනඹ උතදා අධයාඳන අභාතයාංලඹ වා ඳශාත් අධයාඳන 

තදඳාර්තතම්න්තු ද, ආඵාධ හිත වන් වා ෘත්තීඹ පුහුණු රඵා තදමින් ඔවුන් භාජ 

ංර්ධනතේ  ැඵෑ තකොට්කරුන් ඵට ඳත්රීක්භ වා  භාජ තේා අභාතයාංලඹ වා ඳශාත් 

භාජ තේා තදඳාර්තතම්න්තු ද ප්රධාන ලතඹන් භැදිවත් වී ක්රිඹා කයන ආඹතන තශ. 

 

ඉවත ආඹතන භ් න් ආඵාධිත ප්රජා තනුතන් ාර්ෂික විලාර මුදරෂ විඹදම්  කයන අතය  

එභ ැඹ රීක්භට ාතප්ෂ ආඵාධිත පුේගරඹන් වට භාජඹ තුශ ටිනාකභෂ, පිළිගැනීභෂ වා 

අනනයතාරීන් යුතු  භාජ ංර්ධනතේ ැඵෑ තකොට්කරුන් තර ජිත් වීභට වැරීඹාෂ 

රැතඵන්තන්ද ඹන්න ඇගයීභ උතදා තභභ භාතෘකා තතෝයා ගන්නා රදි. 

 

2.4 විගණන ප්රනේය 

විගණන ප්රතශලඹ වා ඳවත දැෂතන අණඳනත්, ගැ්ට නිතශදන ව ාක්රතල්ඛ්ක න් රා 

ඇතිච ප්රතිචඳාදන ැරරීල්රට ගන්නා රදී. 
 

 2003 අංක 33 දයන ඳනතිචන් ංතලෝධිත 1996 අංක 28 දයන වා ආඵාධ හිත 

තැනැත්තන්තේ අයිතිචාසිකම් ආයෂා රීක්තම් ඳනත 
 

 2003 ආඵාධිතබාඹ පිළිඵ ජාතිචක ප්රතිචඳත්තිචඹ  



 

 විතලේ අධයාඳනඹ ම්ඵන්ධතඹන් අධයාඳන අභාතයාංලඹ ව ඵ්නාහිය ඳශාත් අධයාඳන 

තදඳාර්තතම්න්තු විසින් රින් ය නිකුත් කයන රද ාක්රතල්ඛ්  

 අදාශ අතනකුත් ක ඹරීඹවික  භාතරෝානඹ ව ම්ඵන්ධිත නිරධාක්න්තගන් කයන රද 

විභසීම් 

 

2.5 විගණන අරමුණ  

තභභ කාර්ඹාධන විගණනතේ මක ක අයමුණ නුතේ, ආඵාධිත පුේගරඹන්ට භාජතේ අනිකුත් 

ඳාර්ලඹන්ට හිමි සිඹම  අයිතිචාසිකම් හිමි න්තන් ද ඹන්න ඇගයීභ ඹ. එනම් ආඵාධිත කුඩා 

දරුන්ට විතලේ අධයාඳනඹත්, ඳසු ෘත්තිචඹ අධයාඳනඹත් එෂ එෂ යාජය ආඹතන විසින් 

රඵාදීතම් කාර්ඹාධනඹ ඇගයීභයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. විව්තරාතීභක විගණන නවොයාගැනීේ, නිර්නද්ය වශ ආයතනික ප්රතිාාර 

3.1  ආඵාධිත දරුලන් වශා ඵා නදන අධයාඳනය  

ආඵාධිත දරුන්තේ අධයාඳනඹ, ක්රභානුූලර වා පිළිගත් ක්රභතශදරට අනු භතනෝ විදයාත්භක 

මරධර්භ උඳරිභ තර ැරරීල්රට තගන රඵා දිඹ යුතු ඹ. ක වා භාන වා තබෞතිචක ම්ඳත් 

තභන් භ සුදුසු ඳරියඹෂ ද අලය තශ. තභ ැනි අධයාඳන ක්රභඹරීන් ආඵාධිත ශමුන් භාජගත 

රීක්තම් අයමුණ ක්රභානුූලර  ඉටු කයගත වැරී තශ.   

 

3.1.1 රජ්නේ ඳාවල්ල විනේ අධයාඳන කකක වේඵන්ධ නික්ෂණ 

(අ) ඵ්නාහිය ඳශාතත් යජතේ  ඳාල්ර ඇතිච විතලේ අධයාඳන කකක 25කට අදාශ  2014 

ර්තේ දී සිදු කශ තබෞතිචක ඳක්ෂණරට වා එභ කකක පිළිඵ  තකෝටඨාල භ්ටටමින් 

රඵාගත් තතොයතුරු අනු භාන වා තබෞතිචක ම්ඳත් ප්රභාණත් තනොන අ්ථා 

ඳතිචන ඵ තවවුරු විඹ. එනම්, ඳාල් 15ක ව විතලේ අධයාඳන කකකරට ප්රතශල 

ඳවසුකම් තනොභැතිච වීභ, ඳාල් 13ක අධයාඳනික  උඳකයණ තනොභැතිච වීභ,  ඳාල් 19ක 

තගොඩනැ් ක  වා ැසිරීක    ඳවසුකම් තනොභැතිච වීභ වා ඳාල් 4ක  ගුරු බතුන් තනොභැතිච  

වීභ  ඹන කරුණු ඹ.   

 

(ආ) විනේ අධයාඳනයට අදාෂ ගුරු උඳනද්කලරුන් ශා විය අධයෂකලරුන්න  තනතුරු  

  පුරප්ඳාඩු වීභ. 

ඳාල්ර විතලේ අධයාඳන කකකරට අලය ගුරු උඳතේලකරුන්තේ අනුභත 

ංඛ්යාෂ තනොතිච ග අතය ඵ්නාහිය ඳශාතත් අධයාඳන තකෝටඨාල 38ක ඳැැතිච වි තලේ 

අධයාඳන කකක හිත ඳාල් 171ෂ වා අනුයුෂත කය තිචබුණු විතලේ අධයාඳන ගුරු 

උඳතේලකරුන්තේ ංඛ්යා 17තදතනකු ඳභණෂ  වු අතය අධයාඳන කරාඳ 11න් 

විතලේ අධයාඳනඹ ම්ඵන්ධ විඹ අධයෂරුන් කරාඳ 03 ක ැඩ ආයණඹ කයන 

ඳදනතම් සිටින ඵ ද නික්ෂණඹ විඹ. 

 

 

 

 

 



 2015 භැයි 13 දිනට 
--------------------------- 

කරාඳඹ 
 
 
------------- 

විතලේ අධයාඳන 
කකක හිත 

ඳාල් ංඛ්යා 
------------------- 

කරාඳඹට 
අනුයුෂත කය ඇතිච ගුරු උඳතේලකරුන් 

ංඛ්යා 
------------------------------ 

තකොශම 16 02 

ජඹර්ධනපුය 14                           02 (ැඩ ආයණඹ කයන) 

පිළිඹන්දර 17 01 

තවෝභාගභ 11                            01 (ැඩ ආයණඹ කයන) 

ගම්ඳව 10 02 

මිනුන්තගොඩ 15 02 

කැශණිඹ 17 02 

මීගමු 19 02 

කළුතය 16 02 

භතුගභ 20                            01 (ැඩ ආයණඹ කයන) 

තවොයණ 16 නැත 

   

3.1.2 විනේ ඳාවල් වේඵන්ධ විගණන නික්ෂණ 

අන්ධ, බිහිරි වා තනත් ආඵාධිත දරුන් වා අධයාඳනඹ රඵා දීභ තනුතන් දියින පුයා 

්ථාපිත කය තිචබුණු විතලේ ඳාල් 25ෂ ම්ඵන්ධතඹන් නික්ෂණඹ ව කරුණු ඳවත ඳරිදි තශ. 

(අ) විනේ අධයාඳන  කකක  ශා  විනේ ඳාවල්ල අධයාඳනය 

ඵ්නාහිය ඳශාත තුශ විතලේ අලයතා  හිත  දරුන් ඉතගනීභ රඵන යජතේ  ඳාල්ර   

ඳැැතිච විතලේ අධයාඳන  කකක ගණන වා   කාතේ අධයාඳනඹ රඵන ෂ්ය   ංඛ්යාට  

ඩා ැඩි ෂ්ය ංඛ්යාෂ විතලේ ඳාල්ර අධයාඳනඹ රඵන ඵ ඳවත ගු අනු 

නික්ෂණඹ විඹ.  

 

 

 

 



2014 ර්ඹ 
----------------- 

කරාඳඹ 
 
 

 
--------------- 

යජතේ ඳාල්ර 
ඳැැතිච විතලේ 

අධයාඳන කකක 
ංඛ්යා 

---------------- 

එභ ඳාල්ර 
ඉගැනුභ රඵන 
සිසුන් ගණන 

 
--------------- 

විතලේ ඳාල් 
ංඛ්යා 

 
 
----------------- 

එභ ඳාල්ර ෂ්ය 
ංඛ්යා 

 
 
------------------------ 

තකොශම 13 95 01 272 

ජඹර්ධන පුය 13 97 02 55 

පිළිඹන්දර 09 60 02 190 

තවෝභාගභ 13 82 - - 

ගම්ඳව 11 156 02 196 

කැශණිඹ 16 122 - - 

මිනුන්තගොඩ 16 122 - - 

මීගමු 17 128 01 197 

තවොයණ 19 208 01 54 

කළුතය 15 157 01 105 

භතුගභ 17 77 01 33 

 

තභභ ඳාල්ර අධයාඳන කටයුතු නගා සිටු වීභ වා ැඩි අධානඹෂ අදාශ ආඹතන 

විසින් තඹොමුකය තනොතිචබුණු ඵ ඳවත කරුණු අනු නික්ෂණඹ විඹ. 

(i) විය නිර්නද් නලනව් වීේලට අදාෂ ලැඩමුළු වශා වශබාගී නනොවීභ. 

2015 ර්තේ සිට 6 ය වා 10 ය විඹ නිර්තේල තන් වීභ පිළිඵ 2014 

ර්තේදී සිඹම භ ඳාල්ර ගුරුරුන් වට දැනුත් රීක්තම් ැඩටවන් ඳත්ා 

තිචබුණ ද, විතලේ ඳාල් 08ක ගුරුරුන් 59තදතනකු එ ැනි ැඩටවන් වා 

තඹොමුකය තනොතිචබුණි.  

 
 

(ii) ගුරු උඳනද්කලරුන්න  වශය නනොැබීභ. 

යජතේ ඳාල්ර ගුරුරුන්ට අලය භගතඳන්වීම් වා රින්ය ගුරු 

උඳතේලකරුන්තේ වාඹ ඇතැම් ඳාල්රට රැබුණ ද, විතලේ ඳාල් 06ක 

ගුරුරුන් 34තදතනකුට එ ැනි උඳතේලක වාඹෂ 2014 ර්තේදී රැීම 

තනොතිචබුණි. 

 



(ආ) අනනකුතී ලැඩමුළු, වේභන්ත්රණ ශා පුුණුවවීේ වශා අලව්ථාල නනොැබීභ. 

විතලේ ඳාල්ර තේඹ කයන ගුරුරුන්තේ විඹ දැනුභ ඉවශ නැංවීභ පිණි 

ංවිධානඹ කය තිචබුණු ැඩමුළු, ම්භන්ත්රණ වා පුහුණුවීම් ැනි දෑ සිඹම  ගුරුරුන් වට 

අ්ථා   රැතඵන   ඳරිදි      ංවිධානඹ   කය   තනොතිචබුණි. ක අනු ඇතැම් ඳාල්ර 

ගුරුරුන්ට තම් වා කැවීම් කය තනොතිචබුණි. ඇතැම් විට එභ කැවීභ න්නිතශදනඹ 

වී තනොතිචබුණි. එතභන්භ, කාට වබාගී වීතම් වුභනාෂ තිචබුණ ද, ක වා අ්ථාෂ 

රැීම තනොතිචබුණි. තම් අනු, විතලේ ඳාල් 13ක ගුරුරුන් 202තදතනකුතගන් 

51තදතනකු ඳභණෂ ම්භන්ත්රණ වා වබාගී වී තිචබුණු අතය  බිහිරි ශමුන්ට අදාශ 

තතොල් ඳාඨනඹ ම්ඵන්ධ ැඩමුළුරට ගුරුරුන් 38ෂ ද, තනත් පුහුණු වීම් වා 

ගුරුරුන් 124ෂ ද ඳභණෂ වබාගී වී තිචබුණි. 

(ඇ) ගුරු භාර්නගෝඳනද් වංග්රශ නනොැබීභ. 

විතලේ ඳාල්ර ගුරුරුන් වට අලය ගුරු භාර්තගෝඳතේල (ගුරු අත්තඳොත්)  ඇතැම් 

විතලේ ඳාල්ර ගුරුරුන් වට රැීම තිචබුණ ද, විතලේ ඳාල් 11ක ගුරුරුන් 51 

තදතනකුට සිඹ විඹට අදාශ ගුරු අත්තඳොත් රැීම තනොතිචබුණි. තම් නිා ඉගැන්වීතම් 

කටයුතු තුටුදාඹක තර ඉටු රීක්භට තනොවැරී වී තිචබුණි.  

 

(ඈ) විතලේ ඳාවල් ලලින් අධයාඳනය නිභ රීක්භ. 

විතලේ ඳාල්ක න් 2013 වා 2014 ර්ර දී අධයාඳනඹ නිභ කශ සිසුන් ෘත්තීඹ 

අධයාඳනඹ තත පිවිසීතම් තුටුදාඹක ප්රණතාෂ තනොතිචබුණු  ඵ විතලේ ඳාල් 25ක 

සිදු කශ ඳක්ෂාතශදී අනායණඹ විඹ.  වි්තය ඳවත ඳරිදි ඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඳාර 

---------- 

2013 ර්ඹ 

---------------- 

2014 ර්ඹ 

----------------- 

  

අධයාඳනඹ නිභ 

කශ සිසුන් ගණන 

 

--------------------- 

ෘත්තීඹ 

අධයාඳනඹට 

තඹොමු ව ංඛ්යා 

 

-------------------- 

 

අධයාඳනඹ නිභ 

කශ සිසුන් ගණන 

 

--------------------- 

ෘත්තීඹ 

අධයාඳනඹට 

තඹොමු ව 

ංඛ්යා 

------------------- 

ඵ/ශ්රී සුදර්ෂ් අන්ධ බිහිරි 

විදයාරඹ 

13 07 07 04 

ය/ඹතෝදයා අ බිහිරි 

විදයාරඹ 

07 නැත නැත නැත 

ඵඳ/තකො/සුඛිත විතලේ 

ඳාර 

09 02 13 03 

ඵඳ/භතු/භයුය විතලේ 

ඳාර 

01 නැත 09 03 

ඵඳ/චිත්රතල්ත් ඳාර 12 05 10 01 

භවා තංකඩගර අ 

බිහිරි විදුවර 

15 නැත 11 නැත 

වරා/ භවැ සිවියාජ 

විතලේ ඳාර 

23 08 18 06 

ඵඳ/තනත් න් යණ 

ක. විදුවර 

05 04 08 06 

කු/ගර විතලේ 

ඳාර 

18 13 07 02 

 ----------- 

103 

====== 

--------- 

39 

====== 

-------- 

83 

===== 

-------- 

25 

===== 

 

 



(ඉ) උඳව්ථායකයින් වංඛ්යාල ප්රභාණලතී නනොවීභ. 

ඵ්නාහිය ඳශාත් බාතශ 2006 අංක 03 දයන භාජ තේා ප්රඥාප්තිචතේ 12 න ගන්තිචඹ 

ඹටතත් ව 05 න නිතඹෝගඹ ප්රකාය  භාජ තේා අධයෂක ැීමභකට ඳත්න ඳරිදි 

සුදුසු කාර්ඹ භණ්ඩරඹෂ ආඵාධිත නිා ව ආඹතන තු විඹ යුතු ඹ. එතවත් ඇතැම් 

විතලේ ඳාල්ර රීසිදු උඳ්ථාඹකතඹකු තනොවීඹ. ක අනු,  2014 ර්තේ නික්ෂණඹ 

කශ ඳාල් 08ක තන්ාසික ෂ්ය ංඛ්යා 296ෂ වුද, එභ තන්ාසිකාගායර රීසිදු 

උඳ්ථාඹකතඹකු තේතේ තඹදී තනොසිටි ඵ නික්ෂණඹ විඹ. වි්තය ඳවත ඳරිදි විඹ. 

 

ඳාව 

------- 

මුළු ශිය 

වංඛ්යාල 

-------------- 

නන්ලාසික ශිය 

වංඛ්යාල 

-------------------- 
භාය/තයෝවණ විතලේ විදුවර 
 

123 59 

ඵ/ශ්රී සුදර්ෂ් අන්ධ වා බිහිරි ඳාර 
 

158 නැත 

වරා/භවැ සිවියාජ විතලේ ඳාර 
 

94 49 

ඵඳ/තවො/සුඛිත විතලේ ඳාර 
 

48 23 

ක/ශ්රී/ ාන්රතේකය විතලේ ඳාර 
 

70 55 

ඵඳ/භතු/භයුය විතලේ ඳාර 
 

29 15 

ගා/තනත් න් යණ ගා. විදුවර 
 

60 40 

රිතඹන්සි අර් ඹන්න අ බිහිරි විදුවර 
 

77 55 

 ------------ 
659 

====== 

-------- 
296 

===== 
 

(ඊ) විතලේ ඳාවල්ල ශියයන්න  ආඵාධිත උඳකරණ අලයතාල ඉු  නනොරීක්භ. 

විතලේ ඳාල් 08ක 2014 ර්ඹ තුශ අධයාඳනඹ රද ෂ්යඹන්ට අලය ැයඹටි, න් 

වල්, තේල් ඹන්ත්ර ආදී ආඵාධිත උඳකයණර ඌනතාෂ ඳැතිචඹද කා ඳඹා දී 

තනොතිචබුණි. වි්තය ඳවත දැෂතශ. 

 

 

 



 2014 ාර්ෂික අලයතා 
------------------------------- 

2014 ැඳයුම් ංඛ්යා 
----------------------------- 

ඳාර 
 

-------- 

ැයඹටි 
 

-------- 

න් 
වල් 

--------- 

තේල් 
ඹන්ත්ර 

--------- 

ැයඹටි 
 

-------- 

න් 
වල් 
------- 

තේල් 
ඹන්ත්ර 
------- 

i. භාය/තයෝවණ විතලේ 
විදුවර 

08 20 08 - - - 

ii. ඵ/ශ්රී සුදර්ෂ් අන්ධ බිහිරි 
විදයාරඹ 

15 - 12 10 - 06 

iii. ය/ඹතෝදයා අ බිහිරි 
විදයාරඹ 

05 49 01 - - 01 

iv. ගා/තනත් න් යණ 
ගා. විදුවර 

- 12 04 - 04 02 

v. කු/ගර විතලේ ඳාර - 05 09 - 02 - 

vi. රිතඹන්සි අර් ඹන්න 
අ බිහිරි විදුවර 

- - 10 - - - 

vii. අ/තන්කඩගර අ 
බිහිරි විදුවර 

10 103 04 - - - 

viii. වරා/භවැ සිවියාජ 
විතලේ ඳාර 

- 04 - - - - 

 

  (උ) ශ්රලයාඵාධිත සින්න්න  විබාග  ප්රතිප ුරර්ල භ්ටටභක ඳැලය භ. 

විතලේ ඳාල්ර ඉතගනුභ රඵන දෘයාඵාධිත සිසුන්තේ 5 ය ෂ්යත් විබාගතේ වා 

අධයඹන තඳොදු වතිචක ඳත්ර (ා.තඳශ) විබාගතේ ප්රතිචපර තුටුදාඹක භ්ටටභක ඳැතිචඹද, 

රයාඵාධිත සිසුන්තේ එභ විබාග ප්රතිචපර එ ැනි තුටුදාඹක භ්ටටභක තනොඳැැතිචණි. 

තම් අනු ඳක්ෂාට රෂ ව ඳාල් 3ක 2014 ර්තේ ප්රධාන විඹඹන් පිළිඵ ප්රතිචපර 

විල්තල්ණඹ රීක්තම්දී, දෘලයාඵාධිත සිසුන් 57 තදතනකු විබාගඹට තඳනී සිටි අතය ඉන් 

41 තදතනකු විබාගඹ භත් වී තිචබුණි. එතවත් රණාඵාධිත සිසුන් 109 තදතනකුභ තම් 

විඹඹන් වා විබාගඹට තඳනී සිටි නමුත් භත් වී තිචබුතණ් ඉන් සිසුන් 11 තදතනකු 

ඳභණි.  

   තභභ තත්ත්ඹට ඳවත කරුණු තවේතු වී ඇතිච ඵ නික්ෂණඹ විඹ.  

 



(i) ාභානය දරුන්ට නිඹමිත විඹ නිර්තේලඹභ තභභ දරුන්ට ද ආයණඹ 

රීක්භට සිදු  තිචබුණි. එතවත් විතලේ අලයතා ඳැතීභ තවේතුතන් නිඹමිත 

කාරඳරිච්තේදඹ තුශ අදාශ විඹ නිර්තේලඹ ආයණඹ රීක්භට තභභ ශමුන්ට 

තනොවැරී වීභ.  
 

(ii) ක ක විඹන්රට අදාශ ඳාරිබාෂිත ාන වා නිඹමිත ංඥා ්ථාපිත කය 

තනොතිචබිභ. 

 
 

(iii) බාවිතා කයන ංඥා ප්රාතේය ඹ ලතඹන් තන් න අ්ථා ඳැතීභ. 

(ඌ) අධයයන නඳොුර වශතික ඳත්ර (වා.නඳෂ) ශා ශියතීල විබාගනේී  ද්යාඵාධිත සින්න් මුුණණ 

නදන ගැටළු 

විතලේ ඳාල්ර ඉතගනීභ රඵන දෘයාඵාධිත ෂ්යඹන් ෂ්යත් විබාගතේදී වා 

අධයඹන තඳොදු වතිචක ඳත්ර (ා.තඳශ) විබාගතේදී මුහුණ තදන ගැටළු ඳවත ඳරිදි විඹ. 

 (i) අධයඹන තඳොදු වතිචක ඳත්ර (ා.තඳශ) විබාගතේදී තභන්භ, ෂ්යත් විබාගතේදී ද 

පින්තය, සිතිචඹම්, චිත්ර ආදී භාධයක න් ප්රල්න ඉදිරිඳත් කයන ඵැවින් එභ 

ප්රල්නරට දෘලයාඵාධිත සිසුන්ට ප්රතශල වීභට වැරීඹාෂ තනොභැතිච වීභ. 

උදා:-  - A, B, C අෂයක න්  ඇතිච තකොට් නම් කයන්න. 

         - වෘදතේ තකොට් ඊතරක න් තඳන්ා නම් කයන්න. 
 

(ii) දෘලයාඵාධිත සිසුන්තේ ප්රල්න ඳත්රඹ තේල් භාධයඹට ඳරිර්තනඹ කයන්තන් සිසුන් 

විබාග ලාරාතශ අසුන් ගැනීතභන් ඳසු ඹ. තම් නිා ඔවුන්ට ඳැඹ ½ ක ඳභණ 

කාරඹෂ නිකරු තණ් ඵරා සිටීභට සිදු තශ. එඹ ඔවුන්තේ භානසික කකාග්රතා 

තකතයහි ඵර ඳෑ වැක. එතභන්භ, ප්රල්න ඳත්රඹ සිසුන්ට තකොට් ලතඹන් රැතඵන 

නිා ම්පූර්ණ ප්රල්න ඳත්රඹ පිළිඵ එකය තීයණඹ කය ගැනීභට තනොවැරී වීභ. 

(iii) ගණිතඹ විඹ වා විතලේෂිත ප්රල්න ඳත්රඹෂ අන්ධ සිසුන් තනුතන් රඵා දුන්න 

ද, ක වා විඹ නිර්තේලඹෂ තනොතිචීමභ.  

(iv) විබාග ලාරාතශ යාජකාරි ඉටු කයන ගුරුරුන් වට ආඵාධිත දරුන් පිළිඵ භනා 

අතඵෝධඹෂ වා දැනුත් ඵෂ තනොතිචීමභ. තම් නිා ප්රල්න ඳත්රතේ ව ප්රල්න  

සිසුන්ට ඇතන තේ රීඹවීතම්දී කා ඔවුන්ට තත්රුම් ගැනීභට අඳවසු වීභ. 

(v) ාභානය දරුන්ට රඵා තදන තඳශ තඳොත්භ තේල් භාධයඹට වයා ආඵාධිත 

දරුන් තත රඵා තේ. එභ තඳොත්ර ඇතිච රූඳ ටවන් තේල් භාධයතඹන් 



රඵාදිඹ තනොවැරී වුද, රූඳ ටවන් ආශ්රිත ප්රල්නරට පිළිතුරු ැඳයීභට 

ආඵාධිත දරුන්ට සිදු වීභ. 

(vi) ෂ්යත් විබාගතේදී දෘයාඵාධිත දරුන් තනුතන් ප්රල්න රීඹැවීභට ඳැමිතණන 

ගුරුයඹා විඹානුඵේධ ගුරුයතඹකු තනොවීභ එභ දරුන්ට අාසි වගත තර 

ඵරඳෑභ. එනම්, විදයා විඹ තනොදන්නා ගුරුයතඹකු විදයා ප්රල්න ඳත්රඹ 

රීඹැවීභ තවෝ ංගීතඹ තනොදන්නා ගුරුයතඹකු ංගීතඹ ප්රල්න ඳත්රඹ රීඹැවීභ 

ැනි අ්ථා උදාවයණ තර දැෂවිඹ වැක. 

(vii) දෘලයාඵාධිත දරුන් වට පු්තකාර තඳොත් වා අතනකුත් තඳොත්ඳත් රීඹවීභ ඳවසු 

කයන ෂ යභතශදඹෂ න්තන්, ්කෑන් ඹන්ත්ර, ප්රකාල අෂය රීඹවීතම් ඹන්ත්ර 

(Optical Character Reader) ැනි භෘදුකාංගඹන් හිත ඹන්ත්ර ම්ඵන්ධ කය 

ඳරිගණක ආධායතඹන් මුද්රිත ඹන්ත්ර වා ක පි රීඹවීතම් ක්රභතශදඹයි. එතේ රීඹවීභට 

වැරීන තේ එභ ඳවසුකම් ඳඹා තනොතිචබුණි.  

 (එ) විනේ අධයාඳනය වේඵන්ධ පුුණුවල ැ ග ගුරුලරු නලනතී ඳන්ති කාභර / ඳාවල්ලට  

  නයොමුවීභ. 

අධයාඳන අභාතයාංල තල්කම්තේ අංක E.D./1/18/8/2/6 වා 2014 අතගෝ්තු 22 දිනැතිච 

ාක්රතල්ඛ්ඹ අනු විතලේ අලයතා හිත සිසුන් තනුතන් විතලේ අධයාඳන කකක 

ආයම්බ රීක්භ වා ගුරුරුන් ඳත්රීක්භ ම්ඵන්ධ විදුවල්ඳතිචරුන් දැනුත් කය තිචබුණි. 

එතවත් 2014 ර්ඹ තුශ ඳශාත් 09හි ඳැැතිච විතලේ අධයඹන ගුරු පුයප්ඳාඩු ංඛ්යා 

411ෂ විඹ. එතේ වුද, විතලේ අධයඹන ගුරු පුහුණු රද ගුරුරුන් 355ෂ තනත් 

ඳාල්/ඳංතිච කාභයර තේතේ තඹදී සිටි  ඵ දෂනට රැබුණි. වි්තය ඳවත ඳරිදි විඹ. 

 2014 ර්ඹ 
----------------- 

ඳශාත 

 

 

 

--------- 

මුළු පුයප්ඳාඩු 

ංඛ්යා 

 

 

---------------- 

විතලේ අධයාඳන 

ඳත්වීම්රඵා ාභානය 

ඳංතිචකාභයර තේතේ 

තඹතදන ංඛ්යා 

----------------- 

ඵ්නාහිය  164 56 

භධයභ 40 36 

දකුණ 30 69 

ඹම 36 31 



උතුරු භැද 24 42 

උතුය 51 19 

නැතගනහිය 28 48 

ඌ 08 25 

ඵයගමු 35 29 

එකතු 411 355 

 

(ක) විනේ අධයාඳන කකක වත ත නදභෂ භාධයය ඳාවල් 

 ඵ්නාහිය ඳශාත තුශ පිහිටුා ඇතිච අධයාඳන තකෝටඨාල 38ක 2015 භැයි 13 දිනට ඳාැල් 161ක 

සිංවර භාධයතඹන් විතලේ අධයාඳන  කකක ්ථාඳනඹ කය තිචබුණ ද, තදභශ භාධය විතලේ 

අධයාඳන කකක ්ථාපිත කය තිචබුතණ් 04ෂ ඳභණි. තකතේ නමුත්, ඵ්නාහිය ඳශාත් විතලේ 

අධයාඳන කකකඹ භ් න් තදභශ භාධයඹ වා තභ ැනි ශමුන්තේ ංඛ්යා තකොඳභණ ඹන්න 

පිළිඵ ඇගයීභෂ කය තනොතිචබුණි.  

නිර්නද් 

(i) ෑභ අධයාඳන කරාඳඹකටභ විතලේ අධයාඳන විඹ අධයෂකරුන් ඳත් රීක්භ වා 

විතලේ අධයාඳන ගුරු උඳතේලකරුන් ෑභ අධයාඳන තකෝටඨාලඹකටභ අනුයුෂත න 

ඳරිදි ඵා ගැනීභ.  

 

(ii) විතලේ අධයාඳනඹ පිළිඵ පුහුණු රැබු ගුරුරුන් තනත් ඳන්තිච කාභයරට වා 

ඳාල්රට තඹොමු වීභ ැශැෂවීභ. 

 

(iii) විතලේ අධයාඳන කකකරට අලය අධයාඳනික උඳකයණ ප්රභාණත් ඳරිදි පුයාලීභ වා 

ාභානය ඳාල්ර විතලේ අධයාඳන කකක ්ථාපිත රීක්තම්දී වැරීතාෂ තයෝද පුටු , 

අත්ාරු වා සුදු ැයඹටි ආදිඹ බාවිතා කයන ශමුන්ට ඳැමිණිභට ඳවසු ප්රතශල භාර්ග හිත 

්ථානඹක කා ්ථාපිත කශ යුතු වීභ. 

 

(iv) යජතේ ඳාල්ර විතලේ අධයාඳන කකක වා ව ඳන්තිච කාභය  ඳත්ා තගන ඹාභ 

වා ප්රමිතීන් වඳුන්ා දීභ. 

 



(v) රින් ය සිදුන විඹ නිර්තේල තන්වීම් වා ඳත්න පුහුණු ැඩටවන් වා 

ම්භන්ත්රණ ආදිඹ වා විතලේ අධයාඳන කකක වා උඳකෘත ඳාල්ර ගුරුරුන්ද 

ම්ඵන්ධ කය ගැනීභ. 

 
 

(vi) ෂ්යත් විබාගඹ වා තභන්භ අධයඹන තඳොදු වතිචක ඳත්ර ාභානය තඳශ වා උ් 

තඳශ විබාග වා විබාග ඳක්ෂකරුන් තඹොදා ගැනීතම්දී විබාගඹට තඳනී සිටින විතලේ 

අලයතා හිත  දරුන්තේ භානසික භ්ටටභ වා  ආඵාධතේ ්බාඹ පිළිඵ වා විඹ 

පිළිඵ අතඵෝධඹෂ ඇතිච ඳක්ෂකරුන් අනුයුෂත රීක්භ. 

 

(vii) තේල් තඳශ තඳොත් මුරණඹ වා තඵදාවැක්භ විධිභත් කය අලය සිඹම  ගුරුරුන්ට කා 

නිසි තරාට තඵදා වැක්භ සිදු රීක්භ. 

 

(viii) සිසුන් තන්ාසික අධයාඳනඹ රඵන උඳකෘත ඳාල්ර සිටිඹ යුතු උඳ්ථාඹකයින් 

 ංඛ්යා පිළිඵ නිල්චිත පිරිවිතය ක් රීක්භ වා එභ ංඛ්යා ෑභ උඳකෘත 

 ඳාරකටභ රඵා දීභ. 

 

(ix) බිහිරි ශමුන්තේ අධයාඳන ප්රතිචපර ඉතාභ ඳවශ භ්ටටභක ඳතිචන ඵැවින් ප්රමිතිචගත ංඥා 

බාාෂ වඳුන්ා දීභ. 

 

ආයතනනේ අදශව් දැෂවීභ 

‘’විතලේ අලයතා හිත සිසුන්ට අධයාඳනඹ රඵාදීතම් ඩාත් තඹෝගය ක්රභඹ තර නුතන 

පිළිගැනීභ න්තන් අන්තර්කයණ අධයාඳනඹයි. තම් අනු ඉදිරිතේදී විතලේ ඳාල් වා විතලේ 

අධයාඳන කකකරට සිසුන් තඹොමු රීක්භ තනුට ාභානය ඳන්තිචරට විතලේ අලයතා හිත 

සිසුන් තඹොමු රීක්භ එනම් අන්තර්කයණඹ තකතයහි අධානඹ තඹොමු කයනු රැතේ. " 

3.2  ආඵාධිත පුද්ගයන් වශා ඵානදන ල්තීතිය පුුණුවල වේඵන්ධ නික්ෂණ 

භාජ තේා තදඳාර්තතම්න්තු ඹටතත් ඳාරනඹ න ආඵාධිත ෘත්තිචඹ පුහුණු භධය්ථාන 

ම්ඵන්ධතඹන් ව නික්ෂණ ඳවත දැෂතශ.   

3.2.1 ල්තීය ය පුුණුව අධයාඳනය වාර්ථකල නිභ රීක්භ. 

භාජ තේා තදඳාර්තතම්න්තු ඹටතත් ඳත්නා ෘත්තිචඹ පුහුණු භධය්ථානරට අබයාරාභින් 

ඵා ගැනීභ වා ඔවුන් විසින් පුහුණු නිභකය ඉත් ඹාභ පිළිඵ 2013 වා 2014 ර්රට 

අදාශ  තතොයතුරු ඳක්ෂා රීක්තම්දී ඵා ගත් ංඛ්යා ව පිට ව ංඛ්යා අතය ඳවත ඳරිදි 

තන්කම් ඳැැතිචණි.   



ෘත්තීඹ 
පුහුණු 
ආඹතනඹ 
 
 
 
 
---------- 

ර්ඹ 
---------- 

2013 
--------- 

2014 
--------- 

ඵාගත් 
ංඛ්යා 

 
------------ 

පුහුණු  
අන් කශ 

ංඛ්යා 
------------- 

තන 
 
 

------- 

ඵාගත් 
ංඛ්යා 

 
----------- 

පුහුණු  
අන් කශ 

ංඛ්යා 
------------- 

තන 
 
 

------ 
සීදු 123 62 61 107 61 49 

කැටර 45 03 42 43 11 32 

ත්තත්ගභ 79 61 18 110 55 55 

තතශඹුඹාඹ 66 13 53 110 61 49 

අමුණුකුඹුය 55 10 45 56 29 27 

 368 149 219 426 217 212 
 

ඉවත තතොයතුරු අනු, ඵාගත් අබයාරාභින්තගන් සිඹඹට 60ක ප්රභාණඹෂ 2013 ර්තේදී ද, 

සිඹඹට 49ක ප්රභාණඹෂ 2014 ර්තේදී ද ඳාඨභාරා ම්පුර්ණ රීක්භට අභත්  තිචබුණි. එනම්, 

ඳාඨභාරා ඳත්ා  ෘත්තීඹ වැරීඹා රඵා දී ඔවුන්තේ ජින තත්ත්ඹ උ් කයලීතම් අයමුණ 

නිසි ඳරිදි ඉටු වී තනොතිචබුණු ඵ නික්ෂණඹ විඹ. 

 
 

3.2.2 කාර්යභණ්ඩ පුරප්ඳාඩු පිරවීභට කටයුතු නනොරීක්භ. 

ෘත්තීඹ පුහුණු භධය්ථාන වා  අනුභත තම්්රන් තනතුරු ංඛ්යා 12තදතනකු වුද, ඉන් 

තනතුරු 08ෂභ 2014 ය පුයාභ පුයප්ඳාඩු ඳැැතිචණි. එඹ තන්ාසිකාගාය ඳාරනඹ නිසි ඳරිදි 

ඳත්ාතගන ඹාභට ඵාධාෂ වී තිචබුණි.  

3.2.3 පුුණුවල වේපුර්ණ කෂ සින්න් වේඵන්ධ ඳන් විඳරේ කටයුතු සිුර රීක්භ. 

විගණනඹට බාජනඹ කශ ෘත්තිචඹ පුහුණු භධය්ථානර පුහුණු නිභ කශ සිසුන් ම්ඵන්ධතඹන් 

සිදු කශ  විගණන ඳක්ෂාතශදී ඳවත කරුණු අනායණඹ විඹ. 
 

(i) පුහුණු නිභ කශ සිසුන්ට කුභන තවෝ කිරීඹාෂ  රඵා දීභට තදඳාර්තතම්න්තු තවෝ 

ෘත්තිචඹ පුහුණු භධය්ථාන ෘජු තර භැදිවත් වී තනොතිචබුණි. ෘත්තීන්රට ඉල්ම භෂ 

ඇතිච ආඹතන වා තභභ ශමුන් අතය ඵතාෂ ඇතිච තනොරීක්භ  උදාවයණඹෂ  තර 

දැෂවිඹ වැක. 

 
 



(ii) ෘත්තිචඹ පුහුණු කටයුතු වා ෘජු විඹදම් තර 2014 ය තුශ දශ ලතඹන් 

රු.48,960,889ෂ ැඹ කය තිච ග අත.ය එභ මුදරට ාතප්ෂ ආඵාධිත පුේගරඹන් 

රඵාගත් ෘත්තීඹ පුහුණු භ් න් ඔවුන් ආර්ථික ලතඹන් විඵර වතේ ද ඹන්න නිල්චිත 

තර තවවුරු කයතගන තනොතිචබුණි. 
 

3.2.4 අරමුදල් වේඳාදනය 

ඉවත නික්ෂණ අනු තභභ කාර්ඹඹ ඉටු රීක්භ වා ප්රභාණත් තර අයමුදල් ම්ඳාදනඹ 

කයගත යුතු තශ. තම් ම්ඵන්ධතඹන් කශ ඳක්ෂාතශදී අනායණඹ වු ඳරිදි ඳසු් ඹ ය 4ක 

කාරඹ තුශ බාණ්ඩාගායඹ තතිචන් ාර්ෂික අයමුදල් ඉල්ම ම් කශ ටිනාකමින් පුනයාර්තන 

විඹදම් වා සිඹඹට 17.35ෂ ද, ප්රාේධන විඹදම් වා සිඹඹට 29.12ෂ ද තර අයමුදල් රැීම 

තනොතිචබුණි. තම් නිා  ඉදිරි ැඩටවන් තවෝ විතලේ යාඳෘතිච වා  අයමුදල් ඉල්ම ම් රීක්තම්දී  

අදාශ අලයතා තවවුරු න තර  එභ ැඩටවන් තවෝ යාඳෘතිචර වි්තය ාර්තා ද භඟ 

බාණ්ඩාගායඹ තතිචන් ඉල්ම ම් රීක්තභන් ප්රභාණත් අයමුදල් තනොරැීමභ පිළිඵ ගැටම  ඹම් 

ප්රභාණඹකට අභ කයගත වැරීන ඵ නික්ෂණඹ විඹ. 

 

නිර්නද් 

(අ) ෘත්තීඹ පුහුණු කටයුතු වා අලය උඳකයණ අප්රභාද රඵා දීභට කටයුතු රීක්භ. 

 
 

(ආ) ෘත්තීඹ පුහුණු නිභ කශ සිසුන් පිළිඵ අඛ්ණ්ඩ ඳසු විඳයම් ාර්තාෂ ය තදකෂ 

තවෝ ඊට ැඩි කාරඹෂ ඹනතුරු භාජ තේා නිරධාරින් භ් න් රඵා ගැනීභට කටයුතු 

රීක්භ. 

 

(ඇ) ෘත්තීඹ උඳතේලක තනතුරු පුයප්ඳාඩු පියවීභට අප්රභාද කටයුතු රීක්භ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04. නිගභන 

(අ) විතලේ අලයතා හිත දරුන් සිටින විතලේ අධයාඳන කකක වා උඳකෘත ඳාල් 

ම්ඵන්ධතඹන් අධයාඳන අභාතයාංල භ්ටටමින් වා ඳශාත් අධයාඳන තදඳාර්තතම්න්තු 

භ්ටටභන් හිමි විඹ යුතු අධානඹ ප්රභාණත් තනොවීතභන් එභ ශමුන්ට අධයාඳනතේ භ 

අ්ථා අහිමි න ඵ නිගභනඹ තකතර්.   

(ආ) ෘත්තීඹ අධයාඳන කටයුතු වා දිරි තදමින් වා විලාර පිරිැඹෂ දයමින් තභ තදඳයින් 

නැගී සිටිඹ වැරී අභිභානත් පිරිෂ බිහි රීක්භ වා භාජ තේා අභාතයංලඹ වා 

තදඳාර්තතම්න්තු තගන ඇතිච උත්ාවඹ ාර්ථක කය ගැනීභට අනුගභනඹ කයන ඳසු 

විඳයම් ක්රිඹාභාර්ග ප්රභාණත් තනොන ඵ නිගභනඹ තකතර්. 

 

 

 

 

 

 


