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SLIDA New Intervention 
to research                    
development 
By designing & launching the Research Based Policy    
Formulation and Researcher Development Program 
SLIDA took the initial step to contribute toward the 
national level requirement for researcher               
development. The inaugural program was              
successfully held on 02 November, 2022 with the 
participation of 67 officers in-person and 16 officers 
online. As the first group 184 officers have registered  
in different discipline i.e. Divisional Secretaries,     
Additional Director Generals, and several                
department heads island wide. 

Two eminent guest lectures; by Dr. Suren Batagoda,    
Advisor to the President and Professor    K.A. Siddisena, 
Emeritus Professor of Demography, University of         
Colombo illuminated the event, by conducting the    
opening session. 

Dr. W.M.M.G.D. Wijekoon Additional Director General (R&D) lighting the     

traditional oil lamp 

Dr. Suren Batagoda, Advisor to the President ,conducting the session 

Dr. (Mrs.) P.G.D. Pradeepa Serasinghe, Director General 
of SLIDA, being the host of the program, engaged in a 
dialogue on how SLIDA is positioned to be the best           
facilitator for public sector research. Dr. W.M.M.G.D.   
Wijekoon,  Additional Director General (R&D), who is the 
lead of the program, welcomed and moderated the    
sessions. The inauguration was also attended by senior 
management and faculty of SLIDA.     

Participants enrolled to the programme 

Mrs.N Jayasundara Additional Director General (Organizational Development) 

lighting the traditional oil lamp 
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Write us…… 

 
SLIDA NEWSLETTER, published by the Sri Lanka Institute of 

Development Administration; offers the opportunity to present your 

ideas and experiences, new trends that you see, new proposals and 

various creative ideas in the form of articles or dialogues in any 

selected medium Sinhala, Tamil, or English. 

Your creations, suggestions, ideas as well as criticisms will        

undoubtedly be a strength to us. 

Send it all to the address below or to the email given. 

 

Programme officer 

“Sandharani” Research Centre 

Sri Lanka Institute of Development Administration 

No 28/10,Malalasekara  

Mawatha,Colombo 07 

Sandharani@slida.gov.lk 

Semi Annual magazine launched….  

“Kalamana”; SLIDA semi-annual magazine that         
includes articles related to management, sustainable 
development and environmental management,      
performance and economic efficiency, development    
interventions , finance  &  procurement  management, 
productivity concepts &  implementation, public   
management, launched the volume 08 on 02nd         
December, 2022. It was  symbolically offered to        
Director General Dr.(Mrs). Pradeepa Serasinghe. The  
Additional Director General (Research & Dev/Non 
Managerial Training), who is also the Chief   Editor of 
the magazine, Senior Consultants and staff members 
those who worked in the publication panel were    
present at the occation. 

Newsletter Committee….. 
 

Advisor                               : Dr.(Mrs).P.G.D. Pradeepa Serasinghe, 
                                                 Director General 
 

Chief Editor                      : Dr.W.M.M.G.D. Wijekoon 
                                                Additional Director General 
                                               (Research and Development/ 
                                                Non-Managerial Training) 
 
Associate Editors          :  Mr.K.R. Gangadara 
                                                Senior Consultant 
 
                                                Mr.N Gowridasan 
                                                Consultant 
 
                                                Ms.P  Bopagamage 
                                                Associate Consultant 
 
Composition & Layout : Ms. Hasara Nimeshani 
                                                Development Officer 
 
Photographer                :  Mr.Jagath Wimaladasa 
                                                Management Assistant 
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Mrs. D. Senadheera, member of the publication team, offering the magazine 

to Dr.P.G.D Pradeepa Serasinghe,Director General of SIDA.                 

Dr.W.M.M.G.D Wijekoon, Additional Director General (Research &        

Development/Non Managerial Training) is also seen in the picture. 



 

 

Certificate Awarding Ceremony of Sri Lanka 

Scientific Service &                                                                                          

Architectural Service 

2020/2022 
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The certificate awarding ceremony of the Induction Training Programme of Sri Lanka Scientific Service &            
Sri Lanka Architectural Service – 2020/22 was held on 30th September, 2022 at the Sanhinda Hall. Forty two (42) 
Sri Lanka Scientific Service Officers and 01 Sri Lanka Architectural Service Officer received their certificates) Upon 
the     successful completion of the Induction Training Programme. A colorful  Talent Show was staged, prior to 
the awarding ceremony. The ceremony was chaired by Dr. (Mrs.) P.G.D. Pradeepa Serasinghe, Director General 
of SLIDA and was attended by special invitees, Mr. K.D.N. Ranjith Asoka and Mr. K.R. Uduwawala,  Additional 
Secretaries of the Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Council & Local  Government as 
well as Mrs. G.I.D.C. Wijesinghe, Director (Sri Lanka Scientific Service). Mentor of the Programme, Dr. 
W.M.M.G.D. Wijekoon, Senior Consultants, Consultants and Management of SLIDA also participated in this 
event.  

 
Mr. K.D.N. Ranjith Asoka, Additional Secretary to the Ministry of Public        

Administration, Home Affairs, Provincial Council & Local Government lighting the 

traditional oil lamp 

Certificates awardees  

Dr. P.G.D. Pradeepa Serasinghe,  Director General of SLIDA lighting the traditional oil lamp 
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ශ්රී ලංකා ස ලංවා්ධන ප ලංිපාිසකප ලං

ආයතපයේ 

35 ්වර  ලංයවේ්ස ලංඇගයුම් ලංතිළිණ ලං

ප්රදාසපය ලං 
ශ්රී ලාකා වාවර්ධය ිපාිාලය  ත යය ව වවර  0 ්ව 
(1982 – 2022)  පිරීම ිනමිති වකොව වගය ත යයව3 
වවේව  කරනු ලබය ව්ථීර කාර්   මණ්ඩලව3 
දීර්ාකාලීයව වවේවව3 ිනරයව සිිකය  ිනලධරයි් ව 
ඇගයීමව ල්ව කිරීමව කවයුතු කරය ලදි.  ඒ අනුව 
අඛණ්ඩව වවර   කව වඩා වකඩි වවේවා කාල ්ව වපුරා 
ඇති ම ්මම ම ්මමී්  ව  වැවයකු   ිතසි්  ත යය  
වවය කරනු ලකබු දිර්ාකායය වවේවාව ඇගයුම ව  ඒ 
වවනුවව්  කෘයගුණ ැක්වීමම වව්  තිි ණ ප්රැාය  කිපාමව 
කවයුතු කරය ලදි. වමම තිි ණ ප්රැාය ප්මවව  ්රි  ලාකා 
වාවර්ධය ිපාිාලය ත යයව3 වවේවක ුභාවාධක 
වාගම  මගි්  වාිතධාය  කරය ලැ අයර,  2022/11/10 
වය දිය ත යයව3  ප්රධාය ්රවණාගාරව3දී ප්මවව  
ිව්මවය ලදි.  ළම අවව්ථාවව ව ාාගි වු  අධය්වෂ 
ජයරා ද තචාර්  ප්රදීිා වවේරසිා  ම ්මමි  ිතසි්  ළම 
ිනලධර ්   යම වවේවාකාල  තු  වමම ත යය  
වම්බ් ධව ්  කරය ලැ වවේව  අග  කරමි්  ප්රනාවා 
කරය ලැ අයර,  වවු් ව ුභාාසිානය  ැ පිපායමය ලදි.  
ළවවේම,  වවු්  වේ දීර්ාකාලීය වවේවා කාල  තු  ව්ලීඩා 
ත යයව3  වර්යමාය  ප්රගති  ැ්වවා ත ගම්  මවගහි 
යම අ්මැකකීම් ව දඛයගය කර යකබීම වර්යමාය ව  
අයාගය කාර්   මණ්ඩලව3 වාමාජිකයි් ව ැ  
පුර්වාැර්න ්ව වය  බව ැ අවධාරණ  කරය ලදි. 

ශ්රී ලාකා වාවර්ධය ිපාිාලය ත යයව3    වවරක වවේවා 

ඇගයුමව ල්ව කරය ලැ ිනලධර ්  (වම්ිව සිව)  

01. බී.ළච්. ල්ව වම්  ම යා       - වකඩවව ්  ව ා ක   I 
(වවේවා කාල  වවර  6) 

02.තර්.පී.ගුණාය් ැ ම යා     -වකඩවව ්  ව ා ක  I  
(වවේවා කාල  වවර  6) 

03. ඩබ්.ළව්.ඩී.අ දිතව් ම යා      - ක මයාකාර ව කාර I    
(වවේවා කාල  වවර  6) 

04. පී.ජී.පි වතී වමයිත              - ක මයාකාර ව කාර I 
(වවේවා කාල  වවර  6)  

05. තර්.ඒ.ළව්.පී.රණීමර ම ්මමි  -ව දඛකාධිකාරී   

(වවේවා කාල  වවර  6) 

06. ළම්.ව්ව.කම ද ම යා     - වකඩවව ්  ව ා ක I 
(වවේවා කාල  වවර  8) 

  

ව්ලීඩස ලංපුව්ත සකය 

 ලං2022 ලංජසති  ලංකියවීම් ලංමසවය ලංවමරයි 

ජාතික කි ීමම් මාව  වකමරීම පිි බඳව තචාර්  
ළච්.ළව්.වයසිා  පුව්යකාලව3 පුව්යකාල ාධිිතිින , ප්රි ාින 
බාලුභපා  ම ්මමි  ිතසි්  2022 ව්වවයෝබර් මව 0  වය දිය 
පැා රැව්ීමවම්දී කි ීමවම් වකැග්මකම ව  ජාතික කි ීමම් 
මාව  වකමරීම පිි බඳව ව්ලීඩා කාර්යමණ්ඩල  ැකනුව්ම 
කරමි්    කි ීමම් මාව ව වමගාමීව පුවය්කාල  මඟි්  
වාිතධාය  කිරීමව අවේ්වෂිය වකඩවව ්  පිි බඳව ැ ැකනුම් 
වැය ලදී. අයතුරුව වජයෂ්උ පිවශනක වම් ති 
වවේයායා ක ම ්මමි  ිතසි්  යමා කුඩා ක  සිවම 
විෝමි්ම කි ීමම ක  තකාර  ව  ඒ තුි ්  යමා ලැ 
ජ ග්ර ණ්ම, කි ීමම යම ජීවය පුරුශැ්ව කර ග්ම තකාර ්ම 
පිි බඳව සි  අ්මැකකීම් වබැා ග් යා ලදී. වල්ීඩා පුවය්කාල  
ිතසි්  2022 වර්ෂව3 ජාතික කි ීමම් මාව  පිි බැ විොව්වර් 
කිහිි ්ව ිනර්මාණ  කර ත යය ැක් ිතම් පුවරුවල ව  

ව තව්ඇේ (WhatsApp) වමූ    ර ා වබැා  පාය ලදි.  
මාව  පුරාම කි ීමම් මාව  වකමරීම පවැවා  වකඩවව ්  
ගණයාව්ව ක්රි ා්මමක කරය ලදී.    

වඳුදාස ලංදිප ලංඋදාෑවප ලංරැව්වීම 
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01.ව්ලීඩස ලං සධනය ලංමණ්ඩකය ලංඅතර ලංදාැනුම් ලංමිනුම් ලං ලං

තරඟස්ලියක් ලංිැ්ැත්වීම. 

 
ැකනුම් මිනුම් යරවාවය  වව වැකකි්  යුතුව 
වාිතධාය  කරය ලදී. වමාජ මාධය වව්වවේ 

ව තව්ඇේ (WhatsApp) වමූ    ර ා 
2022.10.0   ා 2022.10.1   ය දිය ්  හි සිදු 
කරය ලදී. 

02. සධනය ලංමණ්ඩකයේ ලංවසමසජි යින්යේ ලං වි, ලං

නිවදාැව් ලංනිධනමසණ ලංඑ තු්ක් ලංවැ සීම. 

 
03.ිදාය ලං රවවින්දාපසත්ම  ලංයර රස්ක් ලංිැ්ැත්වීම ලං

(වම්ිත් ලංදාසය ත්්ය ලංපුව්ත සකයසධිිතිනිය). 

ිදාය ලංරවවින්දාපසත්ම  ලං්ැඩවනයන් ලංඅ්ව්ාස්ක් 

යරවාවය ජ ග්ර ක ්  පිි බඳව 2022 වැවකම්බර් මව 0  වය දිය 
පැා රැව්ීමවම්දී ප්රකාන ව ි්ම කිරීම්ම අැා  තිි ණ ප්රැාය ්ම සිදු  
කිරීම්ම කරය ලදී. 

 
 ැකනුම් මිණුම් වකඩවව ය අාක 01 හි ජ ග්රා ක ා - ිත් ැයා 

රවාාගිකා වමරසිා  ම ්මමි  
 ැකනුම් මිණුම් වකඩවව ය අාක 02 හි ජ ග්රා ක ා - ඉෂාපා 

බුශධිකා වමයිත  

04. වි, ලංනිවදාැව්, ලංිදාය ලංනිධනමසණ ලංදදිපාිත් ලංකිීම 

ව්වවයෝබර් මාව  පුරා ව්ලීඩා කාර්   
මණ්ඩල  ිතසි්  ඉදිපාි්ම කරය ිනර්මාණ 
අතුවර්  ුභිතවනේෂී ිනර්මාණ ඉදිපාි්ම කරමි්  
යයාග හිමිකරග්ම ිනලධාපා් , 
 
 පී.ජී.පි වතී වමයිත  
 අනුර බුල්මගමවේ ම යා 
 පූර්ණිමා ළර් තිකා ම ්මමි   

සුවිය ේෂි ලංනිවැදාැව් ලංනිධනමසණ රු්න් ලංතම ලංතයසග ලංක ස ලංගත් ලං ලංඅ්ව්ාස් 

ුභිතවනේෂී ිනර්මාණ වයෝරා වගය පුව්යකාල සිතුිතය ිවුවරහි ි  
කිරීමවැ කවයුතු කරය ලදී.  2022 ජාතික කි ීමම් මාව  වකමරීම 
පවැවා ව්ලීඩා ත යයව3 අධය්වෂ ජයරා දතුමි  ඇතුු  කාර්   
මණ්ඩලව ්  ලැ ව ව ෝග ව පුව්යකාල ාධිිතිිනවේ කෘයඥයාව 
පිපායමය ලදි.  
 

ප්රියසනි ලං සකරිපාය 

පුව්ත සකයසධිිතිනි 

ශ්රී ලංකා ස ලංවා්ධන ප ලංිපාිසකප ලංආයතපය 
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නීතී ලං සව්ත්රය ලං ැික   ලංඋියශ සත්ම  ලංව්දානින් ලංවමන්විත ලං

සුභසෂිතය 
ුභාාෂිය  සීයාවක යුගව3 ප්රචයයව ිකවති ජය කාවය කෘති ්ව වය අයර වමම කෘති  රචයා ක  අලගි ව් ය 

මුකවවිකතුමා වකෝ තව ත යුගව හි ිකවති අධයාිිනක දියුණුව වවති්   වග්ම යල කි. කිව්තු වර්ෂ 1611 දි රත ය ුභාාෂිය  වඩා්ම 
විොදු ජය ාවේ ඇුභරව ි්ම ග්ර් ථ කි. වාව්කෘය පිවශන ග්ර් ථ ඇුභවර්  කරුණු වගය වමාජව3්ම පුශගල ාවග්ම දියුණුවව 
පිව ෝගී වය පිවශනය ්  කකිකවකොව ය කවුණු ව යි්  ුභාාෂිය   නු අ් වර්ථ ැ වවයි.  මයාවකොව කි ය ලශවශ ුභාාෂිය  යි. 
ළ්වයරා වාව්කෘය ිඬිවරව කුවේ අැ ව අනුව වම් වලෝක  ිතෂ වහිය වෘ්වෂ කි. ළහි  වවගය ඇ්මව්ම අමෘය යල වැක්ව ිමණි. 
ළයම් ුභාාෂිය රවාවව්ාැ   ා වජ්ජය වාගම  යි. වමයි්  ප්රකව ව් ව්  මායව ඉති ාවව හි තරම්ාව හි සිවම ිතෂ වහිය වම් 
වලෝකව3   ි්ම ිකවක්මමව ුභාාෂිය රවාව්වාැ  ැ මාර්ග ැර්නක ්ව වූ බවයි.මයාවකොව කි ය ලැ පිවශන  ඍේවේැ , පිිනෂශ, 
බ්රා ්මණ තදී ඉිකරණි වාහියයව දී අිව අ ම්වබ්   මු වේ. ෛජය වාහියය වබව ිත්  විෝෂණ  ීම ඇ්මව්ම ුභාාෂිය 
පිවශනව ින. බුදු ැ වම් වලෞකික ජීිතය ව වබොව ෝ අැා  වය වකොවව්හි ැ ුභාාෂිය පිවශන ැකකගය  කකි . තරම්ාව3 සිව ම 
ව  දිව වකසි ්  බුදු ැ ම ිතසි්  හි්වමවනු ලකබීම ිනවා වමරව වමාජව3   ි්ම ිකවක්මම රඳා ිකවතුවණ් ළම ැ වම් ඇතු ්ම චර් ා 
ධර්ම මාර්ගව ින. ළව ්ම ිුභ කාල ක බුදු ැ ම්ම වමව හි් දු ැ වම් බලිෑම් ැ වමරව වමාජව3 යකග ත ිනවා ළහි ප්රතියල ්ව වලව 
අිවේ තරාම අධයාියව හි නීති නාව්ත්ර  ැ අිනවාර්  ිතෂ ්වව ිකවති බව ළහි ප්රාථමික අවවථ්ාවවහි වයවකාර , අනුරුශධ නයක , 
සූර්  නයක  වකින නීති ග්ර් ථ  ැාර් ය් ව  ුනයාගය  කකි  .වමාජව3 ගුණ වගාවව  ා ික්වෂණ ව මව ෝිකාරී වූ වම් වාහියය 
ග්ර් ථ සිා ල වාහියය ව ළකතු වූව3 වකෝ තව ත යුගව3 ි   වූ වලෝවකඩ වවරාවවින. වමහිදී අිවේ ිකවුභමව ල්වවය ුභාාෂිය  
යමකති ිැය ග්ර් ථ , වලෝවකඩ වවරාවව්  අයතුරුව ි   වූ සිා ල පිවශනයා්මමක ග්ර් ථ  වය අයර, සීයාවක රාජසිා  රුගවේ 
අවදිව හි වකජඹුණ ව්රේෂ්උයම කිිත ාණ්  වූ අලගි ව් ය මුකවවිකතුම් වේ කෘති ්ව බව  ි ය කිත  ිතමවය ිතව විින  යි. 

 

නිති  ලංසුිවන්ප ලංවරවවි ලංරැඳි ලංමු්    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංතඹර 

කිවි  ලංගජබින්ප ලං   ලංඑ වර ලං ය වර ලං   ලං ලං ලං ලං ලං ලංයුර 

අකගිය්න්ප  ලංමු ය්ික ලංපමැති ලං   ලංකිවියර 

යුතු ලංිදාවන්ප ලං යම් ලං වි ලං ය ය     ලං ලංඅමයුර 

 
ඉයා ප්රව් ය වූ මුව යමකති වයළුම් මවලහි ිනයරම වරවිත වශිත  රැි,, යිනව  කසිවරය සිා ව කු වම්  කීම්  යමකති 

ඇතු්  මකඩිකවක්මවූ, අලගි ව් ය මුකවවික යම් කිත ා ිැව ්   ා  ව් යව ්  යුතු වූ අමාව්ව වකින වම් කාවය කව ේ .   නුවව්  
වමම කිතව ්  අර්ථ ගක් වේ. ුභාාෂිය  ඇ්මය වනව ් ම නීති ග්ර් ථව කි. ග්ර් ථ  තරම්ාව හිදී ම කිිත ාණ්  ඒ බව ිවවා 
ඇ්මව්ම වමවවේ . 

“පු්  ලංනීති ලංවතගත ලංිදා ලංඅරුත් ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංයකදා 

 ලං ලංසිර  ලං සින් ලංවැය වින් ලංකියමි ලංිදා ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ැඳ” 

 
ගකඹුරු වූ නීති නාව්ත්ර ග්ර් ථ ් හි ත ිැාර්ථ ්  වා්වෂිේය වකොව සිා ල ාාෂාවව්  ිැය ව යවා කි ය බව වමයි්  

ිකවවවේ.  ුභාාෂියව3 මුල සිව අග ැ්වවා ඇති වෑම ිැය ක ම වාවේ නීති නාවත්්ර ව අැා  පිවශන රවා්මමකව ඉදිපාි්ම වකොව ඇති 
බව ැකකි   කකි . වබෞශධ වාව්කෘතික ග්ර් ථ ් වේ ැ යාලඩි ාර් වකින ්රිතඩ නීති ග්ර් ථ ් වේ ැ තාාෂ  ලකූ  අලගි ව් ය 
කිිත ාවණෝ ළකල වයව ාරව හි ිකවති චර් ාධර්ම ැ යම කෘති  විෝෂණ  කිරීම වඳ ා පිව ෝගී කර ග්ම .ුභාාෂිය  කාවය 
ග්ර් ථව3 තරම්ා  ව් ව්  ාාගයවතු්  ව ් වවේවේ ගුණ වඳ ්  ිැය කිින. ළම ි මු ිැයව ්  ම වමහි ඇති නබ්ැ රව , පිමා 
පිවම් , ාාෂාව තදී වෑම අාග ්ව ගකය ම අවවබෝධ කර ගය  කකි . 

 

වත ලංය්ත ලංිත ලංයමත ලංවඟ ලංරව ලංයවවි ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංිසිඳු 

අ්පත ලංසුර ලංමත ලංමිණිතර ලංවර ලං   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංපුබුදු 

දිගුරතැඟිලි ලංදාක ලංයි  ලංයමොක් ලංසු්ඳ ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංරැඳු 

සියිත ලංසිය ලංසිය ලංිත ලංසියිත ලං   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංපමදු 
  
ව්මව ්  වකවරහි ිකතුරුණු ෛමත්රි  ඇති, ප්රසිශධ වාා ා යමකති  ාව ්  ිතසි්  ඇුභරු ක , වකීමම පිණිව යකමුණු 

වැිත ් වේ හිව් මුදුවයහි ඇති මකණි්වවල රනම්ි  යමකති ිතව ද පිපුණු දි්ව රතු ඇඟිය යමකති විති විි ්  යුතු ිනව්  යමකති ුභවි,්  
රැුනණු බුදු රදු් වේ සිපාිා යමකති පියුම වුනව   ් ය වමම ිැයව3 අැ ව . වාමායය ජය ාව ි ුභවව්  අවවබෝධ කරගය  කකි, 
ජය ා වඩා්ම වමීි ජයකාවය ල්වෂණවය්  යු්වයව රත ය ුභාාෂියව3  ළය කිත ජයයාව අයර ප්රචයය ිත .    

 

“ඇ ලංතැ ලංත් ලං ලංපැත්ත ලංිරයකෝ ලංසුදානි   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමරත 

 ලංර ලංය   ලංත් ලං ලංයරයිකි ලංිව් ම් ලංයපොත සම ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංසිත 

 ලංපැ ලංත ලංත් ලං ලං ලං ලංඑිරයකෝ ලංදන් ලං්ප ලංඅ්ැඩ  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංපැත 

 ලංඇ ලංයතො ලංත් ලං ලං ලංපැතිය ලංිව් ලං   ලංරන ලංය්යි  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවිිත” ලං ලං(17 ලං විය) 

 

           “පින් ලංමදා ලංපුතුන් ලංසියයක් ලංකදු්ත් ලං   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංනිවරු 

   ගුණ ලංපැණ ලංය යකන් ලංයුතු ලංපුතුමය ලංදතස ලං ලං    ලං ලංගරු 

   එ  ලංපුන් ලංවයදාන් ලංදුරු ලංය්යි ලංයකෝ ලංගණ ලං ලං ලං   ලංඅදුරු 

   යප  ලංතරු ලංරැසින් ලංඑයකවන ලංයපොම ලංයව්ය    ලං ලං ලංදුරු” ලං(12 ලං විය) 
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වම් අැ්ම විොදු ජය වයව ාරව3 ිවතිය ිැය ශිත්මව කි. සීයාවක යුගව3 සිව අැ ැ්වවා ාාිතය ව ිත්ම ජය කිත බවව ි්මව ඇති වම් 
ිකදිවල ළවවේ ීමමව ගකබ්වූ ිතවනේෂ  කාවය ගුණ කවවර්ැ   වයව ාර ාාෂාවව  ාවවමි්   අලගි ව් ය ිහහිකරග්ම  වව්ා ්මය 
ෛනය ැ  ළවවේ්ම වයොවේ යම් ළහි ගකබ්වූ අගයා පිවශන ැ  තගමික යකඹුරුවකි්  යුතු ජය ජීිතය ිකවක්මම පක ා ග්ම වමාජ 
වයය ැ  ජය කිතව3 වරල අවයාජ ගුණ ්ම, වාරධර්ම ලාවණය වකොවග්ම ළහි ප්රාාව්ම ඒ සි  දලවම  වඩා ව ේූ  ූතය වූ බව වඳ ්  
ක   කකි . ුභාාෂිය  කාලීය වමාජව3 ිකවති වමාජ වාව්කෘතික ය්මව ්  ව ේූ  වකොව ිතයාන  කරා ව මුවය ජයයාවව ගුණ 
ධර්ම වව ා දීම පවැවා ජයයාවව වඩා්ම වමීි බව් ව ර්ව ළයම් ජයකිත තරව  මි්  රත ය වමම කෘති  පිි බැව පුාත බණ්ඩාර 
ව් යව්ගල ම යා සිා ල වාහියය වානව3 වමවවේ වැ ්  කර ඇය.“අවුරුදු සි ගණය්ව තිව්වවේ සි  ගණය්ව ිඩිවරු්   ිතෂ  
විෝම ය ා සිා ල වාහියය වෂෝෂණ  ක ්ම  විොදු ජයයාව වමව ැවව වැවේව ද ඇුභරව ි්මව ඇති යම් ග්ම ජයප්රි   විෝම ගණය 
අව්ම ඇගිය ගණයව වඩා යකය.  ගැය වේවා  ිැය, වේවා ජයයාවවේ ාාිතය ව යකතිවම බකපා  කික ව වම්මය  ල්ම ඒ විෝම වි  
ජය ිරපුර්ම වමග වැ වම ගම්  ගනී. වකොවය්ව කි වූව්ම රුත   අඩු වයොවය  කි වා බකලූ බකලූ රමවම රුත   ැයවය ඒ විොය  ම් 
වකවයකු    මගව ව ොමු කරවය බලවේග ්ව ඇති වලොව වයය වවා බකදුනු පිවශන කෘති කි. වකෝ තව ත  වාහියය යුගව3දි ිහහිිත 
ත වලොවකඩ වගරාව ව   වාහියය ිරපුවර් ඒ විෝම ාණව3 ිලමුවක් යා . වැවක් ය යම් සීයාවක කාලව3 ිහහිවූ ුභාාෂිය  
කාවයයි. (  9 පිුවව)”කුවවල හි අග , ුභැය දුැය ගුණ, වබොරු වයො කීවම් අග , පඩඟු වයොීමම, පගතු් වේ වව්ාාව  තදි  
ඒවාව ්  ික කදිය වකවර්.  වම්වා ළදිවයැා වමාජව3 ජීව්මවය  ිතව අවනය වය වාරධර්ම . ුභාාෂියව3 ිැය පිමාවය්  අලාකාර 
කර තිබීම ිතවනේෂ්මව කි. ඉදිපාි්ම වකවරය පිවශන විොදු ජය ාව ි ුභවව්  වව ා ගය  කකි වය ිපාදි ළදිවයැා ජිිතය   ා 
බකවැය වවය්ම සිශධි වමග වම්බ් ධ කරමි්  රචයා වකොව ඇය. 

 
          “ ලංපැ ලංණැ ලංති  ලංදාපන්රන ලංමදා ලංගුණයක් ලං   ලං ලං   ලංදා 

   ි ලං් ලංති ලං ගක ලංය ටු ලංඅකුරක් ලංයමන් ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංනි දා 

 වි ලංම ලංති ලං ලං දාපන්රන ලං   ලංකිසි ලංගුණ ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංයපොමදා 

  එ ලංපැ ලංති ලං යව් ලංය ලංදිය ලංපින ලංඇදි ලංදරක් ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංයකදා” 

 
ුභාාෂිය  යිතවම් අරමුණු කෘතිව3 ම වැ ්  වේ.  ිාය, වාව්කෘය වයොැ් යා අ ව නීති නාව්ත්ර  ඉවගය ගකනීමව පිකාර කිරීම ළම 
අරමුණ යි. ඒ බව ි ය කිතව ්  ික කදිය වේ. 

 
           “ි ලංර ලං  යිොරණ ලංදසි්ර ලංමුය්හි ලංමප ලං ලං ලං ලං    ලං ලං ලං ලං ලංපදා 

           යදා ලංම ලං   ලංවකු ලංමගදා ලංයපො ලංරව  ලංවතර     ලං ලං ලං ලං ලං ලංදාදා 

           පු්  ලං  නීති ලංවර ලංව  ලංගත ලංිදා ලංඅරුත් ලං  ලං ලං ලංයකදා 

           සිර  ලං   සින් ලංවැය වින් ලංකියමි ලංිදා ලං  ලං ලං ලං ලං ැදා” ලං 

 
ුභාාෂියව3 විකයාකම විොදු පිවශන කාවය ්ව ිමණ්ව වයොවේ. වකෝ තව ත යුගව3දී සිා ල වාහියය ව ළ්වවූ පිවශන කාවය 
ගණව3 වැවක් ය වලව වලකා ුභාාෂිය  ගකය ින ඬීමම ිතචාර ව ෝගය වයොවේ.  වකවය්ව ළ  නීතී ග්ර් ථ ්ව වලව අග  කරති.  
නයක කාවය ාණව හිලා  ැ වලකවමි්  ුභාාෂිය  ිැය සි  කි්  වම් ිතය වේ. වම  රාජසිා  රුගවේ අාාවව ්  ිුභ  ය කවුණු 
වලව වකලව්ව. කිත ා වකොයකින්  වූවැ පිවශන වයෝරාවගය ඇ්මව්ම යම්  වවවවය වමාජ ිකවක්මවමහි  ථාර්ථ  ව ි  කරය 
අාය ් යර  කීමවම් ැ යු්වයව . දුැය් වේ දුර්ගුණ  ා ුභැය් වේ ුභගුණ  දු් වා දීවමහි වකඩි රුත  ්ව ුභාාෂිය  තුි ්  විව් .  
ළවම් ම රුග්  ගකය කරය වව ් ැ  වහු යම්  ඇුභරු ක  රුග්  ගකයැ සිතිවම්  යයූවවේ විව් , 

 
           “ ිැ ලංප ලංව ලංර ලං යපෝප ලංනිපාදුන් ලංකදා ලංරජ ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවැිත 

    ය ො ලංර ලංත ලංර නිරසදු නත් ලං්ැඩියයන්   ලං ලං ලං ලංවිිත 

  ලං ලං ලං ලංති ලංර ලංව ලංර ලං පැණති ලං ර්ප ලංකදා ලංඑම   ලං ලං ලංවැිත 

     සු ලංර ලංපු ලංර ලං වැිතනත් ලංසිය ලංගුයණනි   ලං ලංයරිත” ලං ලං(28 ලං විය) 
 
රාජසිා  රුගවේ අිතචාරව්ම ක්රි ා පිි බඳව කිත ාවේ සියව යකගුණු   කීමම්ැ වම් අේයමය  ඉදිපාි්ම කිපාමව අනුබල ්ව වූ වලව 
වකලකි   කකි . සීයාවක යුගව3 වමාජ  අතින  ිහහිුභණු වූවකි. තගම ැ ම පිි බැ තක දි ිහදිගි , ිරවතුරු පවදුරු ිමණ්ව 
වයොව වවු්  ිනවා වමාජ ව ිහහි වූ ිතෂ ත ාර ිාය වර්ග ගකයැ  කරුණු සිහි ව යාවය  වර්යමාය වමාජ ිකවක්මමවැ  ගකලවිය 
අයුපා්  ි ය  කිත   මගි්  කි ා ිායි. 

 
         “  සු ලංර ලංපු ලංර ලං වැි ලංවියප ලංපින් ලංයපොම  ය යරති 

    අ ලංර ලංත ලංර ලං ි්ස ලංබිය ලංයදාප ලංි් ලංම ලං   ැරැකති 

    ිැ ලංණ ලංව ලංර ලං යපෝප ලංයකෝැ ලංපරයන්යේ ලං  ලං ලං ලං ලං ලංසිපාති 

    කි ලංපා ලංරැ ලංර ලං මර ලංඑ ්ප ලංය ොර ලංවිෂම ලං   ලං ලං ලං ලංය ොති” 

 
ුභාාෂිය  ජයයාවවේ පුදුම වගෞරව ව ිාත්රව ිවති.  වර්ව කි වූ ිතව යව වර්ව කි වා බකයවම් රුත   වමහි කිතවල ිකවතීම්ම,  
වවයා පිවශන ්  ගකබ්ව තිිහම්ම ළම ජයාැර  ලකිහමව ව ේතු වූ කරුණයි.  වමහි ගකබ් කව ේ මයා වැ්  වශ ව යි්   ුභාාෂිය යම ැ 
විොයව අතිනයි්  ගකලවේ. 

 
          “ ලංග ලංජ ලංකු ලංම්  ලංබිදිප ලංඑ වර ලංය වපාදු ලං කැ ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංති 

   ය ො ලංත ලංර ලංම්  ලංවස ලංවු්ත් ලංතණ ලං  ක ලංනුබුදි  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංති 

   වි ලංහි ලංගු ලංම් ලං කුයකන් ලංයුතු ලංඋතුයම  ලං ලංඅබිමපැ ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංති 

   දි ලංවි ලංහි ලංම් ය ොනත් ලංය ොතරම් ලං ම් ලංයපොම ලංය යර ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංති ලං” ලං(90 ලං විය) 
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සිා  ා වකයරම් බඩගිින පව්ම යණ වයොකයි. ළිපාශවැ්  ම ්මමව ෝ ජිිතය  ගි ්ම වයොයරම් වකඩ වයොකරති. වමම 
්වෘෘ්වෘෘ වෑම කිත කම  ැක්වවව් ව්  වයය වවා ක  යථයවූ වමබදු පිවශන ්  . ඒවා අග  ක  වයො කකි යරමවම වකවයකුවේ 
 කදිමව පිකාරව ිවති. වාහියය කෘති ්ව වනව ් ැ ුභාාෂියව3 අග  ඉ ි ්  දිව්වේ. ුභාාෂිය කතුවර ා හිවයෝිවශන , 
ිාචය් ත්ර , කුවල ාය් ැ තදි වාව්කෘය විෝමවල ඇුභර ලබාවගය ඇය. ධම්මිැ  වකින ිාය විොයිව්ම පිවශන ැ ඍුගවම 
පපුවාවගය ඇය. අදුෛර, යා දවය තදි ්රිතඩ විෝමවල වැ ්  පිවශන ැ ත්ර  වකොව වගය ඇය. ඒ කවර කෘති ්ව ත්ර  වකොව 
ග්මය ැ විොදු ජය ාව රුත  ිපාදි ජයකිත තරව  මි්  වමහි ඇති කාවය රචයාකර තිිහම ුභිතවනේෂි .  වමහි ළය ිැය සි   ම වමු්රවාෝෂ 
ිතපාවය්  ය ා තිවබ්. වම්වා දුර්වලයා වැව පි ාවව ්  බලා ිාඋක මුවගව සියාව්  යකවගය අයුපා්  පිවැව් ඉදිපාි්ම කර  තිිහමැ 
ිතවනේෂ්මව කි. විොදු ජය ජීිතයව3 වෑම අාන ්ව වකවරහි ම බලිාය ප්රකව ැෘෂ්වා් ය  ා පිමා ුභාාෂිය  පුරා ිතහිදී ඇය. රාජය 
ිාලය , ව්මපුරුෂ ත්ර , ම ්මමා ගති ිකවතුම්, ිරාර්ථචර් ාව තදී විොදුජය ුභාසිශධි ව අැා  ිතිතධ කරුණු පිි බඳ පිවශන රාික ්ව 
වමහි ගකබ් ීම ඇය. 

 

“   ලංර ලංදා ලංර ලං ලං ලං ලං ලං ලංදුදාප  ලංපිපාසිඳ ලං  ලංදාතු්දා ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවතර 

               යගො ලංර ලංත ලංර ලං ලං ලං ලංවපුන්  ලංවිකසින් ලං න ලංමිණි ලං  ලං ලං ලං ලං ලංක ර 

               ප ලංර ලං් ලංර ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවඳුන් ලංතුර ලං්කඳිමිනි ලංරැම ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං්ර 

               ි ලංර ලංර ලංන ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංබියම ලංමිව ලංඅම ලංයදාති ලං ්ර  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං්ර ලං 

 
කුපාරු අව්මපුරුෂව ෝ නාව්ත්ර  වක වරව ම ැකය සිික ්ම, කණ්උ මාණිකයව ්  අලාකාර වූ ඉයා ැරුණු වර්ි ්  වම්  

 කමිතව ම රජ යමකති වුන්  රුක වව ාවගය අනු්   ව ිහ  ම මිව කිසි කවලක   ිය්ව වලව්ම ැ?  නුවව්  කිත ා වමාජව ්  
ිතමවා ඇය. ම ්ම ගුණව ්  යුතු ම ්මම ්   ව ිකමිණි ිති්මති  යක් ි්ම නුවණ ඇති ප්මයමව ෝ ම දුරු කරති. මවඩහි ළරුණු ම්ම 
ඇ්ම රුග වගොඩ ග් යව යම් ම ්ම බල ඇති ඇ්ම රවජකු  කර අ්  කවවර්ව වමර්ථ වේ ැ? කි ා කිත ා ඉයාම්ම වරලවිැ ාාිතය 
වකොව ික කදිය වකොව ඇය. 

 

“ වි ලංපු ලංක ලං ලං ලං ලංගුණැති ලං ලං ලංමරතුන් ලං ලංරන ලං ලංිත් ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවිිත 

               නි ලංව ලංක ලං ලං ලංපැණින් ලං ලංයුතු  ලංඋතුයම  ලංම  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංදුරකත 

                 ලංක ලංක ලං ලං ලංගිලුණු ලං ලංමත ලං ලං්රණිඳු ලං ලංයගොඩ ලං   ලං ලං ලං ලං ලංගනුත 

               තු ලංමු ලංක ලං ලං ලං ලං කැති ලං ලංගිජියදාකු ලං ලංමිව ලං ලංඅන් ලං   ලං ලං ලංය ්ත” 

 

මෑය ඉති ාවව හි බාල ිරපුර හි්වමීමම වඳ ා ුභාාෂියව ්  ලකබුණු පිිකව ල ුභළු ිුව වයොවේ. වමහි ිැය ්  කවිාඩම් වයොක  ළක 
ැරුවවකු ව ෝ ැකපා ක ළැා වමරව වමාජව හි සිික ා  යි සිති  වයො කකි . බාල ිරපුර   මවව ව ොමු කරමි්  ම සිා ල ිැයව3 රව 
ිත් ැය ව වැොර ිතවෘය කිරීම්ව වනව නු්ම සිා ල ාාෂාවේ ප්රීමණ්මව  ලබා දීවම් තරම්ාක පි වර්ව වනව නු්ම ළකල ුභාාෂිය  
වමරව අධයාිය ිිකිාිකව හි ිතවනේෂ වථ්ාය ්ව වගය තිබුණු බව අි ිතසි්  අමයක ක  යුතු වයොවේ.මිිනවා  ව   ි්ම ගුණ වම්  ම 
අ  ි්ම ගුණ ැ ඇ්මව්ම . වැොව් යකති යකයක්මවයකු වම් වලොව පිදි් ව්  යකය. ිතවනේෂව ්  මෘදු වූ ම ද ිකණිව ්  බර වූ වයළුම් 

මල කුව ඇති රළු ැණ්ඩකි්  යු්වය . 
 

        “ ලං ලංමි ලංනි ලංව් ලංරන ලං ලං ලං ලං ලංයවොඳුරු ලං ලංගුණ ලංවර ලංනුගුණ ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඇත 

            යපො ලංයදාො ලංව් ලං ලං ලං ලංය යපකු ලං ලංයමදියත ලංඋිදායන් ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංපැත 

           ය් ලංයව ලංව් ලං ලං ලං ලංසිනිඳු ලං ලං ලංමු්රදා ලං ලං ර ලංවරව ්  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංිත 

           ය ො ලංයරො ලංව් ලං ලංපළින් ලං ලං ලංයුතු ලංය්යි ලං ටු ලංයිළිනි ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංයුත ලං” 

   
අතීය වර්යමාය අයාගය කවර කාල කව වුවුැ පත ය අයුපා්  රචයා කර ඇති ුභාාෂිය ,  වර්යමාය අධයාිය ්වවෂේත්රව ්  ගියී 
වගොව් ිව්මයා අගයා පිවශනා්මමක ග්ර් ථ අයර  ි ්ම ළකතු ක  යුතු කෘති ්ව වලව ිකවසි   කක. වමවකින කෘති   ය බාල ිරපුර 
වවය ව ොමු වකොව වවු්    මව ගක් ීමමව කවයුතු කිරීම වර්යමාය වකඩිහිික ිරපුවර් ැ  යුතුකමකි. ළම ිනවා ුභාාෂිය , වලෝවකඩ 

වවරාව, බුදුගුණ අලාකාර  වකින ිකරණි කාවය ග්ර් ථ ැරුව් ව කව ිාඩම් කරීමමව කාල  පැා ීම ඇය. ළ   ව ව ැවවවේ ැරුව් වේ 
  ි්ම ගුණ වගාවව අයයවනය අාග කි.  
 

ආශ්රිත ලංරන්ා 

  අධයාිය ප්රකානය වැිාර්යවම්් තුව (201 ).  

වාහියය රවාවව්ාැ    10 – 11 ව්රේණි,  
 
  වකො ඹ අධයාිය ප්රකානය වැිාර්යවම්් තුව. 

ගුණවවේකර, බ් දුවවේය (2007). වාහියය ඉති ාව   වකො තව ත- සීයාවක-ම නුවර- මායර. වකො ඹ  ගුණවවේය වමාගම.  
 
 ව් යව්ගල, පුාත බණ්ඩාර(වාව්) (1961). සිා ල වාහියය වාන    තරම්ාව3 සිව ක්රි.ව. 199  ැ්වවා වයොරතුරු වාගෘහියයි.  

වකො ඹ  ඇව්. වගොඩවේ වමාගම.  

 

 
ප්රියසනී ලං සකරිපාය 

පුව්ත සකයසධිිතිනිය 

ශ්රී ලංකා ස ලංවා්ධන ප ලංිපාිසකප ලංආයතපය. 
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වාහිඳ  

 සධනයසක ලංජීවිත... 

හිමිදිපා පැව3 ිකමිවණය ළවකකී 
විර දිය ඉතිපා වකඩ ිකක කඩිමුඩිව3 කරතී 
දිය  පුරා කාල   ුභරවමි්  ිනයකතී 
රාජකාපා ඉුවකර වැයි වහු ිනසි ිපාදී 
 
යවවකකු ළයි ව මි්  යකය කිසි  දිසී 
කති වබොති වවලාවව යකය වකඩ  දීසී 
ව දි ද වැොඩවමි්  යකය යකය  කසිරී 
කරයා වැ ්ව යකය ග් යා ිඩි ව වපාීම 
 

යමා ිතසි්  සිදු කලයුතු වකඩ වකොවව 
දිය දිය ිමා වවයි ිතය කරමි්  ම ජය මුැල 
කරමි්  වවේව  කල  කකි පිපාම  
ළ යි ිනලධරව කුවේ යුතුකම  කම ිතවම 
 

-පූධනනිමස ලංඑරන්ති ස ලංයියධනරස ලං- 
 

නුඹන ලංමත යි ලංදා ලංදාම්මී... 

නුවේ අයකඟිය වලහුණු ැා සිව 
පාදුම් පිපාමදිමී 
මවේ  ැවය වගොළු කර් යව 
හිතුවය ඇයි ැම්මී 
 
වි විොව්ම වයොබලාපු පිුව 
අපි ළයතුරා ප් යා 
නුඹ ළැා දු්  වවරළු අහුවර් 
හියා ම ද පිපුයා 
 
ී්  හිපාවිොැ වයෝ්වකඩුවව 
වකවවයවකොව ර සි්  
මය්වවවයවා ළක කුවේ  ව 
ගි පු  කික වතුික්  

 

-අනුර ලංබුකත්ගමයේ ලං- 

වල්  වැොර ඇරුණා 
විම් වැොර වකහුණා 
ුභේිා වශීම 
පිව මා ඇදුණා. 

 
විම් ිනල අ දලා 
ව ද ිතල ව ො දලා 
කුනළු පිවඩ්   ැවය ිතය ලා 
යල මල පිපිලා 
තිර ිව ඉපාලා 
ින ද කවවරොළු ම ද විති යකයලා. 

 
ග ද  වැී ම ද 
කකව ම් ක  වය්ම 
ව ය දු්  වකහි කුනි ්  වයමුණා 
ඉ  ගිින ඇිතලී 
ව්වවර දිසි දී 
ඊ වර යකතිවම  ැ ිකළුණා                                                     

    - ලංනිධනමසණ ලංයමොයරොට්ික- 
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2
nd

 and 3
rd
 Training of Trainers (ToT) 

Programmes for the Uva & 

Southern Provincial Councils  

Final two training of trainers (ToT) programs for year 
2022 were successfully conducted in collaboration 
with Uva and Southern Provincial Councils. These   
programmes were held for five days from 14th to 18th 
November 2022, in Passara, Badulla and 12th to 16th 
December 2022, in Wakwella, Galle; respectively.  

 
Ms. R.H.C. Priyanthi, Deputy Chief Secretary 
(Administration) of the Uva Provincial Council          
participated as the chief guest in the opening           
ceremony held in Passara. Also Dr. W.M.M.G.D.       
Wijekoon, Master Trainer and Additional Director   
General of SLIDA,     Mr. K.R. Gangadhara, and Ms.          
Samanthi Senanayake, Senior Consultants of SLIDA 
joined the programme as resource persons.  

 

 

Mr. Sumith Alahakoon, Chief Secretary of the      
Southern Province and Dr. P.G.D. Pradeepa 
Serasinghe,    Director General of SLIDA participated as 
the chief guests in the opening ceremony of the final 
ToT program for year 2022, held in Galle.  
 
Dr. W.M.M.G.D. Wijekoon, Master Trainer and         
Additional Director General of SLIDA and Mr.                
N.Gowridasan, Consultant joined the programme as       
resource persons. Altogether, fifty seven (57)           
participants were trained as trainers through these 
programmes. Following are some of the events       
captured during the session. 

Participants engaged in a training 

Participants engaged in a training Participants engaged in a training 

Chief Guest of the programmes 



අධය්වෂ ජපරසල් ලං තුමියයේ ලං මග ලං යින්වීම ලං යනයත් ලං ආගමි  ලං  මිටුයව් ලං වාවි පයයන් ලං රස ලං සුභවස   ලං වාගමයේ ලං

මැදිරත්වීයමන් ලං ්ධනෂ ලං අ්වසපයේ ලං ි්ත්්නු ලංකැබූ ලං ්ැඩවනරපක් ලංයකව ලංආයතපයේ ලං ිසඨමසකස් න ලං වරභසගී ලං ය්මින් ලංසිික ලං

අ යසිප ලංඅමසතයා යේ ලංගරුතර ලංව්්සමීන්්රන්යවේ ලං34 ලංපමක් ලංවිෂයයහි ලංදාර්ල් ලංදාසපමය ලංපිා ම ලං2022.12.13 ලංදිප ලංශ්රී ලංකා ස ලං

වා්ධන ප ලං ිපාිසකප ලං ආයතපයේදී ලං ි්ත්්ප ලං කදී. ලං දන්අපතුරු් ලං  ලං උන්්රන්යවේකස ලං විසින් ලං ිපාත්රසප ලං  ධනම ලං යශ පස්ක්දා ලං

ි්ත්්ප ලංකදී. ලං 
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ිපාත්රසණ ලං ධනම ලංයශ පස් ලංරස ලංවාායස ලං්රන්යවේ ලංඋයදාවස ලංවාාගත ලංදාර්ල් ලංදාසපය... 

්ධනෂ ලංඅ්වසප ලංක්රි ට් ලංතරඟස්ලිය 

ශ්රී ලාකා වවර්ධය ිපාිාලය ත යයව3 ුභබ වාධක වාගම  මඟි්  වමාජ ව්මකාර වයාිෘති වවනුවව්  වාිතධාය  කරනු 
ලබය වාර්ෂික වකඩවව ්  මාලාවේ ළ්ව අාග ්ව වලව වමම වර්ෂව3දී ක්රික ත යරවාවය ්ව වැවකම්බර් මව 17 වය දිය 
යාිත් ය ක්රීඩාාගයව3දී ිව්මවනු ලකබී . වම් වඳ ා වය වාර්වෂණ වැිාර්යවම්් තුව, ිත්රාම වකුවේ වැිාර්යවම්් තුව, 
යාගපාක වාවර්ධය  ා ිනවාව අමායයාන , රාජය ිපාිාලය, ව්වවශන කවයුතු, ි ා්ම වාා  ා ි ා්ම ිාලය අමායයාන  ව  
ශ්රී ලාකා පුව්යකාල වාගම   ය ත යය ව ාාගී වූ අයර වය වාර්වෂණ වැිාර්යවම්් තුව ිතසි්  රතරයාව ැ, යාගපාක 
වාවර්ධය  ා ිනවාව අමායයාන  ිතසි්   අනුරතරයාව ැ දියාගනු ලකබී .  

  ආචසර්ය ලංී..ජී.ී  ලංප්රදීිස ලංයවේරසිාර ලංඅ යක්ෂ ලංජපරසල්තුමිය ලංවිසින් ලංව්්සමීන්්රන්යවේ ලංඋයදාවස ලං
දාසපය ලංපිළිගැන්වීම 

වාායස ලං්රන්යවේ ලංිපාත්රසප ලං ධනම ලංයශ පස් ලංඅරඹමින් 

දර  ලං්ම්ිව ලංය  ්ර ලංසින ලංපිළි්ලින් ලංශ්රී ලංකා ස ලංවා්ධන ප ලංිපාිසකප ලංආයතපයේ ලංඅ යක්ෂ ලංජපරසල්තුමිය,අතියධන  ලංඅ යක්ෂ ලංජපරසල්තුමිය ලං ලං(දයගනුම් ලංරස ලංවා්ධන ප) ලංරස ලංක්රීඩ  ලංක්රීඩි ස්න් ලං

ඡසයසරූි ලං්ක ලංදාැක්යව් 
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