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ජාතික වමාජ වංලර්ධන ආයතනය 

වමාජ ලැඩ පිළිබ දෑවුරුදු උවව් ඩිප්ලෝමා ඳාඨමාාල 

සංශ මාධයයදලදමෂ මාධයය - 2019ද2020 

වමාජ ලැඩ පිළිබ දෑවුරුදු ඩිප්ලෝමා ඳාඨමාාලේ 2019ද2020 අධයයනලර්ය වශා ිෂය ිෂයාල බ බලානැමම 

පිණිව අයදුම්ඳත් කැලනු ැලේ. ලමම ඳාඨමාාලේ අරමුණ ල බල බ වමාජ ලවේලා, වමාජ සුභවාධන ශා වමාජ 

වංලර්ධන ක්ලේත්රය බ වශා අලය ිදදයාත්මක දැනුම, සලවතා ශා ආකපවඳලන් බ පිපුන් බ වමාජ ලැඩ ල්ත්තිකන් බ 

බිහි කිරීමන්.  

01. ඇතුෂත්වීලම් සුදුසුකම් 

(I) අ.ලඳො.ව. (උවව් ලඳෂ) වමත්වීම (ිදයය බ 03 වශා වාමාර්ථ බානැමම) ; ලශෝ   

(II) (අ) රාජය ලශෝ ඳෂාත් රාජය ලවේලල  ඳශත වශ බ තනතුරක ලශෝ ලැඩි නණනක අවුරුදු 03 ක   

 ලනොඅඩු වතුටුදායක ලවේලයක්වම්න්ර්ණ කර තිබීම.  

 

(i) වමාජ ලවේලා ලදඳාර්තලම් බතුලේ, දිළිදු වශන ලදඳාර්තලම් බතුලේ ශා ඳෂාත් වභාල වමාජ 

 ලවේලා නිධාපු; 

(ii) ඳපුලාව ශා ෂමාරක්ක ලවේලා ලදඳාර්තලම් බතුලේ ඳපුලාව නිධාපු, වශතික ක ඳාවපවල  

ඳාවපවඳති, නිලාවාචාර්ය ශා උඳනිලාවාචාර්ය, ෂමාරක්ක නිධාපු ; 

(iii)  බ බධනානාර ලදඳාර්තලම් බතුලේ ලේර් ශා සුභවාධන නිධාපු; 

(iv) වමුඳකාර ලදඳාර්තලම් බතුලේ වමුඳකාර වංලර්ධන ඳරීක්ක නිධාපු ; 

(v) රාජය ඳපුඳාන ශා ව්ලලශ ක ුතතු අමාතයාංල  රාම නිධාපු ; 

(vi)  රාම වංලර්ධන ලදඳාර්තලම් බතුලේ රාම වංලර්ධන නිධාපු, වශකාර රාම වංලර්ධන නිධාපු ; 

(vii) ජාතික  තරුණ ලවේලා නිධාපු (ප්රාලශය ය ලපවකම් කාර්යාය) ශා වශකාර තරුණ ලවේලා 

නිධාපු; 

(viii) කර්මා බත ශා ලැිදන් ක්ලේත්රල  රාජය මතිනත වංව්ථා, ම්ඩඩ, ලඳෞශනන්ක අංල  ප්රජා 

වංලර්ධන නිධාපු, සුභවාධන නිධාපු ; 

(ix) වම්ශධි වංලර්ධන නිධාපු, ක්ෂි නි්ඳාදන ශා ඳර්ල ණ වශකාර ; 

(x) මුපව ෂමාිදය වංලර්ධන නිධාපු ; 

(xi) ලනිතා වංලර්ධන නිධාපු ; 

(xii) වංලර්ධන වශකාර (වමාජ ලවේලා ලදඳාර්තලම් බතුල) ; 

(xiii) ලැඩව ශ බ වශකාර (වමාජ විදබනැ බවීම් අමාතයාංය) ; 

(xiv) උඳලශන වශකාර (වමාජ විදබනැ බවීම් අමාතයාංය) ; 

(xv) ෂමා හිමිකම් ප්රලර්ධන නිධාපු ; 

(xvi) ලැඩිහිටි හිමිකම් ප්රලර්ධන නිධාපු ; 
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(xvii) අධයාඳන ශා උවව් අධයාඳන අමාතයාංල  ශා ඳෂාත් වභාල ුවරුලරු බ ; 

(xviii) ධීලර ශා ජජ වම්ඳත් අමාතයාංල  ධීලර වමාජ වංලර්ධන වශකාර ; 

(xix) ඉඩම් ලකොමවාපුව් ලදඳාර්තලම් බතුලේ ජනඳද නිධාපු ; 

(xx) ලවෞඛ්ය ලවේලා ලදඳාර්තලම් බතුලේ මශජන ලවෞඛ්ය ඳරීක්ක, මශජන ලවෞඛ්ය ලශද ද ලශදි 

නිධාරී බ, මලනෝ වලදය වමාජ ලවේලක ; 

(xxi) ඳෂාත් ඳාන ලදඳාර්තලම් බතුලේ වශ ඳෂාත් ඳාන ලකොමි බ වභාලේ ප්රජා ම්ඩඩ 

නිධාපු, ඳෂාත් ඳාන නිධාපු, වශන නිධාපු ; 

(xxii) රජල  ලශෝ රජල  ලනොලන ලශෝ ලඳෞශනන්ක අංල  ආයතනල ලශෝ වමාන තනතුරු දරන 

නිධාරී බ ; 

(xxiii) මානසක ලවෞඛ්ය වංලර්ධන වශකාර නිධාපු (ලවෞඛ්ය අමාතයාංය) ; 

(xxiv) ජාතික වමාජ වංලර්ධන ආයතනල  අධයාඳන වභාලේ අනුමැතිය  ය ත්ල ඉශත වශ බ 

සුදුසුකම් ලශෝ ඊ  වමාන ලලනත් සුදුසුකම් වන්රා තිබීම.  

ව ශන : 

(i) ඉශත වශ බ අධයාඳන සුදුසුකම්ල  ලඩා ඉශෂ අධයාඳන සුදුසුකම් ලශෝ වමාජ සුභවාධන ද වමාජ 

වංලර්ධන ක්ලේත්රල   න්ුලපව ඳෂන්රුශදක් තිලබන අයදුම්කරුල බ ලකලරහි ලැඩි වැෂකිපවක් දක්ලනු 

ැලේ.  

 

 

02. ලයව් සීමාල - අයදුම්ඳත් භාරන බනා අලව බ දින  ලයව අවුරුදු 20   ලනොඅඩු වශ අවුරුදු 46  

  ලනොලැඩි ිදය ුතතුය.  

 

03. ලලනත් ලකො බලශස  

(i) රැකියාල නිුතතු ලශෝ දැන මත් ලලනත් ඳාඨමාා ශදාරන අය ලදලර් න්ර්ණකාලීන ඳාඨමාාලක් 

ලන ලමම ඳාඨමාාල  බැඳීම  අදශව් කර බල බ නම්, ලර් ලදකක කායක් වශා නිලාඩු 

බානැමම අතයාලය ලන අතර, නිලාඩු බානැමලම් වම්න්ර්ණ ලනීමම අයදුම්කරු වතු ලේ. 

ඳාඨමාාලේ න්යාඳදිංචිය  ලඳර අධයයන නිලාඩු බානත ුතතුය.  

(ii) ඳාඨමාාලේ කාසීමාල තුෂදී ලලනත් න්ර්ණකාලීන ඳාඨමාාලක් ශැදෑරීම  අලවර ලනොමැති 

අතර, ලලනත් ඳාඨමාාලක් ශදාරන බල ලශළි වුලලශොත් ලමම ඳාඨමාාලල බ ඉලත් කිරීම  

ක ුතතු කරනු ැලේ.  

 

04. ිදය මාාල ඳශත වශ බ ඳපුදි වමාසක 4 කි බ වම බිදත ලේ.  

(i) ඳෂමු ලවර, ඳෂමු වමාසකය :  

ව.ලැ.ඩි. 111 - වමාජ ලැඩ ශැඳි බවීම 

ව.ලැ.ඩි. 112 - වමාජ ඳපුවරය 

ව.ලැ.ඩි. 113 - මානල ලර්ධනය ශා වංලර්ධනය  

ව.ලැ.ඩි. 114 - න්ශනන් බ වශ ඳවුපව වමඟ ලැඩ කිරීම. 

ව.ලැ.ඩි. 115 - ශ්රී ංකාලේ වමාජ සුභවාධන ලවේලා  

ව.ලැ.ඩි. 116 - ක්ලේත්ර න්ුණුල I 
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(ii) ඳෂමු ලවර, ලදලන වමාසකය :  

ව.ලැ.ඩි. 121 - වමාජ ක්ඩඩායම් වමඟ ලැඩ කිරීම. 

ව.ලැ.ඩි. 122 - නැටුම් නිරාකරණය ශා වාමය ලනොඩනැඟීම 

ව.ලැ.ඩි. 123 - ශ්රී ංකාලේ වමාජ ප්ර්න 

ව.ලැ.ඩි. 124 - වම්ඳරීක්ණ ඳපුචය 

ව.ලැ.ඩි. 125 - මානල අන්තිලාසකම් ශා වමාජ ලැඩ  

ව.ලැ.ඩි. 126 - ක්ලේත්ර න්ුණුල II 
 

(iii) ලදලන ලවර, ඳෂමු වමාසකය :  

ව.ලැ.ඩි. 211 - ප්රජාල වමඟ ලැඩ කිරීම 

ව.ලැ.ඩි. 212 - වමාජ සුභවාධන, ඳපුඳානය වශ ප්රතිඳත්ති  

ව.ලැ.ඩි. 213 - වමාජ ලැඩ ඳර්ල ණ 

ව.ලැ.ඩි. 214 - මානල ලාවභුමිල ලවේලා වැඳුතම  

ව.ලැ.ඩි. 215 - මානල ලාවභුමිල ලවේලා වැඳුතම (ක්ලේත්ර න්ුණුල) 

ව.ලැ.ඩි. 216 - මානසක ලවෞඛ්ය ශා උඳලශනය  

ව.ලැ.ඩි. 217 - අඳරාධ, ප්රච්ඩඩත්ලය ශා බාාඳචාර  

ව.ලැ.ඩි. 218 - ආඳදා කෂමනාකරණය  

 

(iv) ලදලන ලවර, ලදලන වමාසකය :  

Z* ඳෂමු ලර්ය - ඳෂමු ලවලර් ඳෂමු වමාසකය තුෂ ිදයය බ 5 ඳංති කාමර ලශන  

ඳැලැත්ලලන අතර, ඳැය 288 ක ක්ලේත්ර න්ුණුලක් බා ලශ.  

ඳෂමු ලවලර් ලදලන වමාසකය තුෂ ිදයය බ 5 ක් ඳංති කාමර ලශන 

ඳැලැත්ලලන අතර, ඳැය 300 ක ක්ලේත්ර න්ුණුලක් බා ලශ.  

*ලදලන ලර්ය - ලදලන ලවලර් ඳෂමු වමාසකය තුෂ ිදයය බ 07 ක් ඳංති කාමර  

ලශන ඳැලැත්ලලන අතර, මානල ලාවභුමිද ලවේලා වැඳුතම පිළිබද  

දින 10 ක ක්ලේත්ර න්ුනුලක් ද ඇතුෂත් ලේ.  

 

ලදලන ලවලර් ලදලන වමාසකය වම්න්ර්ණලය බම ඳැය 960 ක ක්ලේත්ර 

න්ුණුලක් බා ලශ.  
 

05. න්ඛිත ඳරීක්ණලය බ වමත්ලන අය වම්මුඛ් ඳරීක්ණ ම්ඩඩයක් ඉදිපුය  ඳමුණුලනු ැලේ. අලවාන 

තීරණය නනු බ බල බ ආයතනල  බලානැමලම් ම්ඩඩය ිදසනි.  

06. ඳාඨමාාල ඳැලැත්ලලන මාධයය - සංශ ද ලදමෂ  

07. අයදුම්ඳත් - ලමහි ඳශත දැක්ලලන ආදර් ආක්තිය  අනුසලල 11 ½” x 8 ½” ප්රමාණල  කඩදාසල 

පිළිලයෂ කරන ද අයදුම්ඳත් 2018.12.09 ලැනි දින ලශෝ ඊ  ලඳර ැලබන ලවේ ලපවඛ්කාධිකාරී, ජාතික 

වමාජ වංලර්ධන ආයතනය, අංක 488 ඒ, නාල ඳාර, රාජගිපුය යන න්පිනය  න්යාඳදිංචි තැඳෑල බ එිදය 

ුතතුය. අයදුම්ඳත්ර ඳැමිණ ද බානත ශැකිය. දැන  රැකියාල නිුතක්ත අයදුම්කරුල බ අයදුම්ඳත් එිදය 

ුතත්ලත් තම ලවේලයයාල  මාර්නලයනි. අයදුම්ඳත් භාරන බනා අලවාන දිනය ඉක්මලා ැලබන සයලුම 

අයදුම්ඳත් ද, නියමිත සුදුසුකම් වන්රා ලනොමැති ශා අවම්න්ර්ණ අයදුම්ඳත් ද කිසදු දැනුම් දීමකි බ ලතොරල 

ප්රතික්ලේඳ කරනු ැලේ.  

 

ාමිණි අත්තනායක 
අධයක් ජනරාපව (ලැ.ආ.)  
ජාතික වමාජ වංලර්ධන ආයතනය  
 

2018 ඔක්ලතෝබර් 11 දින  
488 ඒ, නාල ඳාර,  
රාජගිපුය. 
ජාතික වමාජ වංලර්ධන ආයතනල දීය.  
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ආදර් අයදුම්ඳත 

ජාතික වමාජ වංලර්ධන ආයතනය 

වමාජ ලැඩ පිළිබ දෑවුරුදු ඩිප්ලෝමා ඳාඨමාාල 

සංශ මාධයයද ලදමෂ මාධයය - 2019ද2020 

 
 

 

 

කාර්යාලීය ප්රලයෝජනය වශා ඳමණි. 

01. මුසලරු වමඟ නම :  

(i) සංශල බ   : ........................................................................................... 

(ii) ඉංග්රීස කැපි පව අසලලර බ  : ........................................................................................... 

02. මුසලරුලන් බ ශැඳි බලලන නම්  : ........................................................................................... 

03. ව්ත්රීදන්රු භාලය    : ........................................................................................... 

04. ිදලාශක ද අිදලාශක බල   : ........................................................................................... 

05. උඳ බ දිනය    : ........................................................................................... 

2018.12.09 ලැනි දින  ලයව :  අවුරුදු ....................... මාව ..................... දින ..................... 

06. ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අංකය   : ........................................................................................... 

07. න්පිනය (ලඳෞශනන්ක) : 

(i) සංශල බ   : ........................................................................................... 

(ii) (ඉංග්රීස කැපි පව අසලපු බ)  : ........................................................................................... 

න්පිනය (රාජකාපු)  

(i) (සංශල බ)   : ........................................................................................... 

(ii) (ඉංග්රීස කැපි පව අසලපු බ) : ........................................................................................... 

දුරකථන අංකය : ...................................... 

08. ඳදිංචි දිව්ත්රික්කය   : ........................................................................................... 

09. ඳදිංචි ප්රාලශය ය ලපවකම් ලකොඨාඨාය : ........................................................................................... 

10. ඳාඨමාාල ශැදෑරීම  බාලඳොලරොත්තු ලන මාධයය 

(සංශ ද ලදමෂ)   : ........................................................................................... 

11. අධයාඳන සුදුසුකම් : 

වමත් වු ිදභානය ිදයය බ වාමාර්ථය ිදභානය  

ලඳමසටි ලර්ය 

වශ ිදභාන අංකය 

මාධයය ිදභානය  

ලඳම සටි 

දිව්ත්රික්කය 

01. අ.ලඳො.ව 

(වා.ලඳෂ) ද 

ලජය්ඨ 

ඳාඨාා 

වශතික ඳත්ර 

 

 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

    

02. අ.ලඳො.ව 

(උදලඳෂ)  

 

01. 

02. 

03. 

04. 
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ිද්ලිදදයාය  ඇතුෂත් වීම  අලම සුදුසුකම් බා තිබුල්ඩදඔ ඔේ ද නැත 

03. උඳාධිය :      

ිදයය බ වාමාර්ථය ලර්ය ශා 

මාධය ය 

ිද්ලිදදයාය 

01. 

02. 

03. 

04. 

   

 

12.  ලලනත් අධයාඳනික ලශෝ ල්ත්තීය සුදුසුකම් පිළිබ ිදව්තර  

(i) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ii) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(iii) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. දැන  නිුතතු රැකියාල ශා කන් බ නිුතක්තල සටි රැකියා  

ලදඳාර්තලම් බතුලදආයතනය තනතුර කාසීමාල 

ස  දක්ලා 

01. 

02. 

03. 

04. 

   

 

14. ලලනත් සුදුසුකම් : 

(වමාජ සුභවාධනය පිළිබ බා ඇති ඳෂන්රුශද, වමාජ ලවේලා වංිදධානල දරා ඇති නිත, ිදලේ 

දක්තා ශා රුචිකත්ලය බ පිළිබ වශ බ කර බන. (අලය නම් ලලනත් ඳත් ඉරුලක් අමුණ බන). 
 

15. දැන  ලලනත් ඳාඨමාාල බ කිසලක් ශදාර බල බ නම් ිදව්තර දක්ල බන.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

16. ලමම ඳාඨමාාල ලතෝරානැමම  ලශේතු :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

මා ිදස බ ඉශත වශ බ කර ඇති ිදව්තර වතය බල වශතික කරමි. ලතෝරානැමලම බ අනතුරුල ඉ බ 

කිසලක් අවතය බල ලඳම ගියලශොත් ඳාඨමාාලල බ මා ලනරඳා ශපුනු ැබීම  ය ත්ලන බල දනිමි. 

 

................................................ 

අයදුම්කරුල  අත්වන 

දිනය : ……………………… 

 

……………………………………………………………………………  හිමිදමයාද මියද ලමනිදයල  අයදුම්ඳත නිර්ලශ කර 

ඉදිපුඳත් කරමි. අයදුම්කරුල  ඉශත වශ බ කර ඇති ලතොරතුරු නිලැරදිය. ඔු ද ඇය ලමම ඳාඨමාාල ශැදෑරීම 

වශා ලැටුප් වහිත ද රහිත නිලාඩු පි  මුදාශැපුය ශැකිය.  
 

................................................. 

ලදඳාර්තලම් බතුලේද 

ආයතන ප්රධානියාල  අත්වන 

දිනය     : ……………………………………………… 

ඳදිද නාමය    : ……………………………………………… 

ලදඳාර්තලම් බතුල ද ආයතනය  : ……………………………………………… 

නි මුද්රාල    : ……………………………………………… 


