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ආයතනික පසුබිම 
 
 

 

ආයතනය   :      මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව 

අමාතාංශය  ය           :   තාක   ප්රක පත්ක , ආර්ථි   ටයුතු, නැවත පදංචි කිරීමම් හා  
                                    පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ මයෞවන  ටයුතු       
                                    අමාතාංශය  ය 
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        නාරාමහේන්පිට,  ම ොළඹ 05 
 

ඊ මම්ල් ලිපිනය :      director.nhrdc@gmail.com 

මවබ් අඩවිය  :      www.nhrdc.gov.lk 

දුර ථන අං ය  :      0112595679 

ෆැක්ස්    :      0112595679 
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දර්ශනය 

අනාගතය සඳහා සූදානම් ශ්රම බක ායක් 

මමමෙවර 

රමටහි මානව සම්පත් සංවර්ධනය උමදසා ඵකදායි 

ප්රක පත්ක  හා නව රණ උපායමාර්ග සංවර්ධනය කිරීම, 

ක්රියාත්ම  කිරීම, ප්රවර්ධනය කිරීම හා පහුක ම් සැකීම 

 

අගයන් 

 සාමූහි ත්වය 

 නිර්මාණශීලිත්වය 

 පාරිමවෝගි  නැඹුරුතාව 

 සමානාත්මතාව 
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සභාපතිතුමාමේ ප්රකාශය 
 

පුද්ගක, ආයතනි  හා තාක   මට්ටමින් පුහුණු  හා යාවජීව  අධයන  සංස් ෘක යක් දරිමත් කිරීමම් අරමුණින් 

තාක   මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව බහුවිධ රාත මදපාර්තමම්න්තුවක ප්රයත්නයන් 

සම්බන්ධී රණය කිරීම සිදු රයි. තාතන්තර හා තාක   පාර්ශය  ව රුවන්මේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් 

ශ්රී කං ා තාක   සවාව හා සබැ ප ප්රයත්නයන් ගණනාවක් අපමේ තාක මේ කුසකතා හැකියාවන් මගොඩනැගීම 

ම මරහි අවධානය මයොමු  ර ඇත. මමම උත්සාහයන් ආර්ථි  හා ශ්රම බක ාමේ ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා 

මමන්ම රැකියා ස්ථානමේ තනතාව සවිබක ගැන්වීම ඉහළනැංවීම සහ රමට් ආර්ථි  ක්රියාවනන් සඳහා ඉහළ 

සහවාගීත්වයක් ප්රවර්ධනය  රමින් වැදගත් මමනෝවිදාත්ම  අවශය  තා සපුරානම අරමුණු ම ොට ද සිදු රනු 

කබයි. 

2018 සඳහා අපමේ මූලි  පරමාර්ථය වූමේ අනාගතයට ගැකමපන ශ්රම බක ායක් සඳහා  ටයුතු කිරීමයි. 

මබොමහෝ ක්ම ේත්රයන් තුළ මහොඳ ප්රගක යක් අප විසින් කබා ඇතත්, ඉදරිමේ දී ඉටුකිරීමට ඇක   ාර්යයන්  මබොමහෝ 

ය. මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව මානව සම්පත් සංවර්ධනමේ සියලු අංශය   පිළිබඳ 

මතොරතුරු හා ප්රක පත්ක මය උපමදස් ශ්රී කං ා රතයට කබා දීමට  ැපවී සිටී. ඒ සඳහා මයෝගවන පරිද සවාව 

සැ ීමම් කා අපමේ සාමූහි  ප්රමශශය  ය අතවශය   මශ.  

ඉහළ වර්ධනයක් සහිත  ර්මාන්ත සඳහා වැඩි වැඩිමයන් පුහුණු ශ්රමය අවශය   වන බැවින් මමම නව යුගමේ දී, 

ශ්රම ආනයන මත යැපීම මවනුවට, මානව සම්පත මවනුමවන් ආමයෝතනය කිරීමට රට වැඩි අවධානයක් මයොමු 

 ළ යුතුය. මම් අනුව කුසකතාවයන් සාර්ථ ව මයොදවා ගැනීම පිණිස තනතාවමේ කුසකතා හා හැකියාවන් මදස 

බැනමම් මාර්ගයක්  සකසා මදන  උචිත සහ සංමශදී රාමුවක් රටට ධනය උත්පාදනය  රනම සඳහා වන 

 ාමකෝචිත අවශය  තාවයකි.  

සංචාර  හා ආගන්තු  සත් ාර අංශය  ය, මසේවා අංශය  ය, නි ්පාදන හා ඉදකිරීම් අංශය  ය සහ විමද්ශය   රැකියා අංශය  ය 

යන ආර්ථි  වර්ධනය සඳහාවන තීරණාත්ම  අංශය   හතරක් ඉකක්   ර ගනිමින් ද,  අනාගත ශ්රම බක ාමේ 

අභිමයෝගයන්ට මුහුණ දීමට උප ාර  රමින් ද, ශ්රී කං ා මානව ප්රාේධන සමුළුවට පළමු වතාවට 

සත් ාර ත්වය සැපයීමට හැකියාව කැබීම මහේතුමවන්  2016 වසර ශ්රී කං ා තාක   මානව සම්පත් සංවර්ධන 

සවාවට වැදගත් වසරක් විය. මම් සම්බන්ධමයන් මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව රතය 

සමඟ අඛණ්ඩව  ටයුතු  රනු ඇත. 

 2018 වාර්ෂි  වාර්තාව අමේ තාතීන්මේ අනාගත ආර්ථි  අවශය  තා සඳහා නිපුණතා මගොඩනැගීම සඳහා අප 

දරණ උත්සාහයට සාක්ෂි සපයනු ඇතැයි මම විශ්ය  වාස  රමි. මමම ඵකදායී සිත්ගන්නා ුකළු හා  ාමකෝචිත 

සංවාදය සහ අපමේ සියලු ප්රධාන පාර්ශ්ය  ව රුවන් සමඟ මතොරතුරු හුවමාරු කිරීම අඛණ්ඩව සිදුකිරීමට  අපි 

බකාමපොමරොත්තු මවමු. 

 

දමන් ් වීරක්ම ොඩි 

සවාපක  
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1 

 

 

1.ආයතනික පසුබිම ො විෂය පථය 

 

මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ වැදගත් 

 ාර්ය වාරයක් ඉටුකිරීමට 1997 අං  18 දරණ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවා 

පනක න් ස්ථාපිත  රන කද ආයතනයකි. එම ආයතනයට කබාදී ඇක  බකතක යටමත් මානව සම්පත්  

සංවර්ධනමයහිකා සියලු  ටයුතුවකදී ප්රමුඛතාවය දීමටත් මානව සම්පත් සංවර්ධනය මවනුමවන් 

ප්රක පත්ක  ස ස් කිරීමටත් ප්රවර්ධනය කිරීමටත් ක්රියාත්ම  කිරීමට සහාය කබා දීමටත් යනාදී වැදගත් 

 ාර්යවාරයනට වගකීම දරයි. එහි ප්රධාන පරමාර්ථය වන්මන් මානව සම්පත් සංවර්ධනය 

සම්බන්ධමයන් ප්රක පත්ක මය මාර්මගෝපමද්ශය   හා උපමදස් අදාළ අමාතවරයාට සහ රතයට කබා දීමයි. 

 

1.1 ආයතනික ෙැඳින්වීම 
 

 

තාක   මට්ටමම් උපමද්ශය    මණ්ඩකයක් වශය  මයන් 1987 ජුනි මස 05 වන දන  මානව සම්පත් 

සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව ආරම්ව වූමේ මයෞවන  ටයුතු පිළිබඳ අමාතාංශය  මේ 

ඒ  යක් වශය  මයනි. ඉන් ඉක්බික ව 1997 අං  18 දරණ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා 

තාක   සවා පනත මඟින් ස්වාධීන වවස්ථාපිත මණ්ඩකයක් මකස විදා හා තාක් ණ අමාතාංශය  ය 

යටමත් ස්ථාපනය  රන කද. එතැන් සිට ම ටි  ාකයක් තුළදී, එනම් 2000 වර් මේදී මමම ආයතනය 

 ාර්මි  අධාපන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාතාංශය  ය යටතට පැවමරන අතර, 2001 දී එය අධාපන හා 

සංස් ෘක    ටයුතු අමාතාංශය  ය යටතටද ඉන්පුක නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය හා  ාර්මි  පුහුණු 

අමාතාංශය  මේද මයෞවන  ටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාතාංශය  මේ පාකනයටද නතු විය. මමමසේ 

ම ටි  ාකයක් තුළ අමාතාංශය   රැස ට අනුබද්ධවී  ටයුතු  ළ මමම ආයතනය, වර්තමානමේදී තාක   

ප්රක පත්ක , ආර්ථි   ටයුතු, නැවත පදංචි කිරීමම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ 

මයෞවන  ටයුතු අමාතාංශය  ය යටමත් සිය  ටයුතු පවත්වා මගන යයි. 

 

  1.2 දර්ශනය  

 “අනාගතය සඳහා සූදානම් ශ්රම බක ායක්“ 

 

1.3 මමමෙවර  

      රමටහි මානව සම්පත් සංවර්ධනය උමදසා ඵකදායි ප්රක පත්ක  හා නව රණ උපායමාර්ග    

      සංවර්ධනය කිරීම, ක්රියාත්ම  කිරීම, ප්රවර්ධනය කිරීම හා පහුක ම් සැකීම 
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1.4  අරමුණ  

 

 

මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාමශ අරමුණ වනුමේ රතයට මානව සම්පත් 

සංවර්ධනය උමදසා ප්රක පත්ක  සහ මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය කබා දීමට ුකදුුක ආයතනි  රාමුවක් 

බිහිකිරීමයි.  මානව සම්පත් සංවර්ධන ප්රක පත්ක  ක්රියාවලි සැකුකම, ප්රක පත්ක  සමාමකෝචනය හා 

මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමත් යනාදී අංශය   සඳහා මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා 

තාක   සවාව වගකීම් දරයි.   

සවා පනමත් 14(1) වගන්ක යට අනුව සවාමශ  ාර්ය සහ  ර්තව පහත පරිද මශ.  පහත දැක්මවන 

 ාරණාවකට එනම් - 

  i.  (අ) රැකී රක් ා, පුහුණුව හා අධාපනය  

      (ආ) විදාව හා තාක් ණය උපමයෝගී  ර ගැනීම 

    (ඇ) ජීවන තත්වය නංවානම 

    (ඈ) අවාසි ර තැනැත්තන්මේ  ණ්ඩායම් සඳහා සමාත ආරක් ාව සැකුකම් කිරීම සහ  

      (ඉ) ආර්ථි  ප්රක සංස් රණ මගින් හිමි ම් රැ දීම සම්බන්ධමයන් වන මහෝ අදාළ වන මානව 

සම්පත් ඛණ්ඩ පරිමම්ය කිරීම සහ සමමෝධානය කිරීම ඇතුළුව, තාක   මානව සම්පත්        

ප්රක පත්ක මේ සියලු අංශය  වලින් අමාතවරයාට උපමදස් දීම 

 

  ii.  තාක   ප්රක පත්ක යට අනුකූක වූ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් සැකුකම් හා වැඩසටහන් රතයට   

       ඉදරිපත් කිරීම සඳහා වි යවාර අමාතවරයාට නිර්මද්ශය   කිරීම. 

 
iii. තාක   මානව සම්පත් සංවර්ධන ප්රක පත්ක ය සහ ක්රියාත්ම ව පවත්නා සැකුකම් සහ වැඩසටහන් 

 ලින්  ක සමාමකෝචනය කිරීම හා පරීක් ා  ර බැනම සහ අවශය   වන විට , ඒ ප්රක පත්ක යට, 

සැකුකම්වකට හා වැඩසටහන්වකට  ළයුතු මවනස් කිරීම් අමාතවරයාට නිර්මද්ශය   කිරීම. 

 
iv. ආණ්ඩුව විසින් අනුමත  රන කද මානව සම්පත් සංවර්ධන සැකුකම් සහ වැඩ සටහන් ක්රියාත්ම  

කිරීම ගැන මසොයා බැනම      

                                                
v. මම් පනමත් උපමල්ඛනමේ සඳහන්  වර මහෝ වි යයන් හා සම්බන්ධ යම් වාපෘක යක් ක්රියාත්ම  

කිරීම. එමසේ වුවද එම වාපෘක ය මවනත් යම් අමාතවරමයකුට පවරා ක මබන වි යයන් හා 

සම්බන්ධ වන අවස්ථාව , එය ක්රියාත්ම  කිරීම, ඒ මවනත් අමාතාවරයාමේ එ ඟත්වය ඇක ව 

විය යුතුය සහ  

 
vi. තාක   අරමුණුවකට අනුකූකව මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමට අවශය   යයි මහෝ හිත ර යයි 

මහෝ ආනු ංගි  යයි සවාව අදහස්  රන මවනත් සියලු ක්රියා සිදුකිරීම 
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1.5 සභාව සතු බලතල 
 

1997 අං  18 දරණ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවා පනමත් 16 (2) 

(1) වන උප වගන්ක ය අනුව සවාව සතු බකතක මමමසේය. 

අ) සවාමශ  ර්තව ඉටුකිරීම සඳහා අවශය   වන සමීක් ණ, විමර්ශය  න, අධයන සහ 

පර්මේ ණ කිරීමට. 

(ආ) මානව සම්පත් සංවර්ධනයට අදාළව  ාරණා සම්බන්ධමයන් විමශය  ේ ඥයන්මේ, 

වෘත්ක  යන්මේ මහෝ මහතනයාමේ මතය දැන ගැනීම සඳහා ප්රසිද්ියමේ මහෝ 

මපෞද්ගලි ව  රුණු විමීමට. 

(ඇ) සවාව විසින් ඉටු රනු කබන  ර්තවවකට සමාන  ර්තව ඉටු  රන  ශ්රී කං ාමවන් 

බැහැර පිහිටි තාතන්තර නිමයෝතායතන සහ මවනත් සංවිධාන සමඟ සම්බන්ධතා 

ඇක  ර පවත්වාමගන යාමට. 

(ඈ)  මම් පනත යටමත් සවාමශ  ර්තව ඉටු කිරීම සඳහා අවශය   වන සියලු 

ම ොන්ත්රාත්තුවකට සහ ගිවිුකම්වකට එළඹීමට සහ ඒවා ඉටු කිරීමට. 

(ඉ)  ශ්රී කං ාමශ මහෝ විමද්ශීය රටවක පිහිටි ආයතන මහෝ පුද්ගකයින් මගින් මානව සම්පත් 

සංවර්ධන පර්මේ ණ පැවැත්වීම සඳහා  ටයුතුවක මයදීමට. 

(ඊ) මානව සම්පත් සංවර්ධනය හා ඊට සම්බන්ධ ක්ම ේත්ර පිළිබඳව මතොරතුරු දත්ත 

බැංකුවක් පිහිටුවා පවත්වාමගන යාමට. 

(උ) යම් බැංකුව  මහෝ බැංකුවක තංගම, ඉක රිකිරීම් මහෝ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත  ර 

පවත්වාමගන යාමට. 

(ඌ) චංචක සහ නිශය  ්චක යන මදවර්ගමේම ආධාර හා පරිතාග පිළිගැනීමට සහ 

වාරගැනීමට. 

(එ) මානව සම්පත් සංවර්ධනමේ විවිධ අංශය  වක නිපුණ විමශය  ේ ඥ සංචිතයක් සංවර්ධනය 

අරමුණු  ර මගන සවාමශ නිළධරයන්මේ දක් තා වැඩි දයුණු කිරීම සඳහා අවශය   

පියවර ගැනීමට. 

(ඒ) සවාමශ  ර්තව සාර්ථ  මකස ඉටුකිරීම සඳහා අවශය   වන  මිටු, විමශය  ේ ඥ 

 ණ්ඩායම් සහ උපමද්ශය    මණ්ඩක පත් කිරීමට. 

(ඔ) අමාතාංශය  වලින්, ආණ්ඩුමශ මදපාර්තමම්න්තුවලින්, රාත සංස්ථාවලින්, වවස්ථාපිත 

මණ්ඩකවලින්, පළාත් සවාවලින්, පළාත් පාකන ආයතනවලින් සහ මපෞද්ගලි  

අංශය  මේ ආයතනවලින්  කබා ගන්නා සංඛා මල්ඛන ඇතුළුව සවාව විසින් අවශය   යැයි 

සක නු කබන මතොරතුරු ඉල්කා සිටීමට සහ ඒවා කබා ගැනීමට. සහ 

(ඕ) සවාමශ  ර්තව බකතක සහ  ාර්ය ඉටු කිරීම, ක්රියාත්ම  කිරීම සහ සිදු කිරීම සඳහා 

අවශය   යැයි හිත ර යැයි මහෝ ආනු ංගි යයි සවාමශ මතය අනුව සවාව විසින් 

සක නු කබන සියලු පියවර ගැනීමට. 



 

4 

 

2. මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී ලංකා ජාතික සභාමේ සංවිධාන වුෙය 

 
තාක   ප්රක පත්ක , ආර්ථි   ටයුතු, නැවත පදංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ 

මයෞවන  ටයුතු අමාතංශය  මේ වි ය පථය යටමත් ක්රියාත්ම  වන මමම සවාව 1997 අං  18 දරණ 

මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවා පනමත් විියවිධාන යටමත් පත් ළ සවාපක  

සහ සාමාජි යින් 20 මදමනකුමගන් සමන්විත මශ. ඉන් 15 මදමනකු නික බකමයන් පත්වන අතර අදාළ 

ආයතනවලින් 5 මදමනකු සාමාජි යන් මකස පත්වනු ඇත. ඒ හැරුණු විට අදාළ ක්ම ේත්රයන්හි 

පකපුරුද්ද හැකියාව යනාදය සක ා 5 මදමනකු පත් රනු කබන අතර මින් මදමදමනකු පුද්ගලි  

අංශය  මයන් මශ. සවා සභි යන් අතුරින් එක් අමයකු විධාය  සවාපක  මසේ නම් කිරීමට වි යවාර 

ඇමක තුමාට බකය පැවමර්. මමහි ප්රධාන විධාය  නිළධාරියා වනුමේ සවාමශ සවාපක ය. 2018.12.31 

දන වනවිට සාමාජි යන් 20 මදමනකුමගන් සමන්විත විය. 2018.12.31 දනට සවාමශ අධක්  

මණ්ඩකය පහත සාමාජි යන්මගන් සමන්විත විය. 

පනමත් 3(1) (අ) සිට (ව) දක්වා වගන්ති යටමත් කර ඇති පත්වීම්  

1. සවාපක , මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව  

2. මල් ම්, සැකුකම් ක්රියාත්ම  කිරීමම් වි යවාර අමාතාංශය  ය 

3. මල් ම්, උසස් අධාපන වි යවාර අමාතාංශය  ය  

4. මල් ම්, අධාපන වි යවාර අමාතාංශය  ය 

5. මල් ම්, විදා හා තාක් ණ වි යවාර අමාතාංශය  ය 

6. මල් ම්,  ම් රු වි යවාර අමාතාංශය  ය  

7. මල් ම්, රාත පරිපාකන වි යවාර අමාතාංශය  ය 

8. මල් ම්, මසෞඛ වි යවාර  අමාතාංශය  ය 

9. මල් ම්,  ර්මාන්ත සංවර්ධන වි යවාර අමාතාංශය  ය 

10. මල් ම්,  ෘෂි ර්ම වි යවාර අමාතාංශය  ය 

11. සවාපක , තෘතීයි  සහ වෘත්තීය අධාපන ම ොමි න් සවාව  

12. අධක්  තනරාල්, තෘතීයි  සහ වෘත්තීය අධාපන ම ොමි න් සවාව   

13. සවාපක , තාක   අධාපන ම ොමි න් සවාව 

14. සවාපක , විශ්ය  ව විදාක ප්රක පාදන ම ොමි න් සවාව  

15. සවාපක , තාක   ආධුනි ත්ව සහ  ාර්මි  පුහුණු කිරීමම්  අිය ාරිය 

16. මල් ම්, මුදල් වි යවාර අමාතංශය  ය 

පනමත් 3 (2) (ග) වගන්තිය යටමත් පත්කිරීම්  

1. මහාචාර්ය  ාමමනා ගුණරත්න, පීඨාියපක , මානව ශය  ාස්ත්ර හා සමාත විදා පීඨය, විවෘත විශ්ය  ව විදාකය  

2. මහාචාර්ය රංගි  හල්වතුර, මතේ ්ඨ  ථි ාචාර්ය, මමොරටුව විශය  ්ව විදාකය 

3. ආචාර්ය චන්ද්රා ඇඹුල්මදනිය, 165/1ී, මපොල්මහේන්මගොඩ පාර, ම ොළඹ 05 

 4.  උපාලි රත්නාය  මයා,  2000 ේකාසා නිවාස, 25, නව මරෝහල් පාර, ශ්රී තයවර්ධනපුර, නුමේමගොඩ 
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2018 වර්ෂ මේ  මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී ලංකා ජාතික සභාමේ පාලක මණ්ඩල රැස්වීම් 

පැවැත් වූ දිනයන් ො සෙභාගි වූ සාමාජිකයන් පිලිබද විස්තර - 

 

 

*ආචාර්ය රනිල් අමබ්සිංහ ඉල්කා අස්වූ බැවින් ඒ මවනුවට 2018.09.18 දන සිට උපාලි රත්නාය  මහතා  සහා 
සාමාජි මයකු මකස පත්  රන කද.

#
 

සාමාජි යා සහ ආයතනය 

2
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01. සවාපක , මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව  
√ √ √ √ 

02. මල් ම්, සැකුකම් ක්රියාත්ම  කිරීමම් වි යවාර අමාතාංශය  ය - 
√ √ √ 

03. මල් ම්, උසස් අධාපන වි යවාර  අමාතාංශය  ය - - √ - 

04. මල් ම්, අධාපන වි යවාර  අමාතාංශය  ය - - - - 

05. මල් ම්, විදා හා තාක් ණ වි යවාර  අමාතාංශය  ය 
- √ √ - 

06. මල් ම්,  ම් රු වි යවාර  අමාතාංශය  ය √ - √ √ 

07. මල් ම්, රාත පරිපාකන වි යවාර  අමාතාංශය  ය - - √ - 

08. මල් ම්, මසෞඛ වි යවාර  අමාතාංශය  ය - - - √ 

09. මල් ම්,  ර්මාන්ත සංවර්ධන වි යවාර  අමාතාංශය  ය 
- - - √ 

10. මල් ම්,  ෘෂි ර්ම වි යවාර  අමාතාංශය  ය - - - - 

11. සවාපක , තෘතීයි  සහ වෘත්තීය අධාපන ම ොමි න් සවාව  √ √ √ √ 

12. අධක්  තනරාල්, තෘතීයි  සහ වෘත්තීය අධාපන ම ොමි න් සවාව   - - √ √ 

13. සවාපක ,  තාක   අධාපන ම ොමි න් සවාව √ - √ √ 

14. සවාපක , විශ්ය  ව විදාක ප්රක පාදන ම ොමි න් සවාව  √ - - - 

15.  සවාපක , තාක   ආධුනි ත්ව සහ  ාර්මි  පුහුණු  කිරීමම් අිය ාරිය - - √ - 

16. මුදල්  වි යවාර  අමාතාංශය  මේ මල් ම්මේ නිමයෝජිත √ - √ - 

17. මහාචාර්ය   ාමමනා ගුණරත්න (පත් ළ සාමාජි ) √ √ √ √ 

18. මහාචාර්ය රන්ගි  හල්වතුර ( පත් ළ සාමාජි  ) - √ √ √ 

19. ආචාර්ය චන්ද්රා ඇඹුල්මදනිය ( පත් ළ සාමාජි  ) √ √ √ √ 

20. ආචාර්ය රනිල් අමබ්සිංහ /උපාලි රත්නාය  ( පත් ළ සාමාජි  )* - √ - √ 

 

 
මුළු සෙභාගිත්වය 08 08 14 12 
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3.මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී ලංකා ජාතික සභාමේ සංවිධාන සටෙන 
 

 

 

 

 

 

         
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අධක්  
මණ්ඩකය 

සවාපක  
 

සහ ාර අධක්  (මූක) 

පරිපාකන නිකධාරි 

රියැදුරු (04) 

සහ ාර 
අධක් (පර්මේ ණ) 

පර්මේ ණ නිළධාරි (04) 

 ළමනා රණ 

සහ ාර (02)  

 ළමනා රණ සහ ාර (04) 

 

සංවර්ධන නිළධාරි 

(04) 
 

Officer(04) 

 ළමනා රණ 
සහ ාර  (02) 

. (02) 

 ාර්යාක  සහාය  (04) 

 

සහ ාර අධක්  (සංවර්ධන) නීක  නිළධාරි/  සවා 
මල් ම් 

වා ා පරිවර්ත  

(01) 

 ළමනා රණ 
සහ ාර  (01) 

අධක්   
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4.මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී ලංකා ජාතික සභාමේ මසේවක ලැයිස්තුව ො ඔවුන්මේ තනතුරු  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

තනතුරු නාමය 

අනුමත 

මසේවක 

සංඛ්යාව 

2018.12.31 දිනට 

මසේවමේ මයදී 

සිටින සංඛ්යාව 

2018.12.31 
දිනට 

පුරප්පාඩු  

සංඛ්යාව 

 

නම 

සවාපක  01 01 - දමන් ් වීරක්ම ොඩි මහතා 
අධක්  01 01 - මක්.ඒ කලිතධීර මහතා 

සහ ාර අධක්  03 02 01 
මේ.ඒ.ී.පී. තයසිංහ මිය 
එස්. තනිගීකන් මහතා 

සවා මල් ම්/නීක  
නිකධාරි 

01 01 - 
ජී.ජී.  ුකනි උත්පකා මමනවිය 

 

පර්මේ ණ නිකධාරි 04 02 02 
ඩී.මසන්ක ල්නාදන් මහතා 
එන්.ඩී එදරිසිංහ මමනවිය 

පරිපාකන නිකධාරි 01 01 - මක්.වී.එස්. එරංගා මිය 

වා ා පරිවර්ත  01 - 01 - 

සංවර්ධන නිකධාරි 
 

04 03 01 
ආර්.ඩී.ී.එස්. රාතපක්  මහතා 
මක්.පී.පී. මපමර්රා මහතා 
මක්.ී ගුරුසිංහ මිය 

සවාපක මේ 
මපෞද්ගලි  සහ ාර 

01 - 01 
 

- 

 ළමනා රණ 
සහ ාර 
 

08 07 01 

ී.ආර්. මද්දමේ මහතා 
එම්.ජී.එන්. දල්හාරි මිය 
මක්.ී මුතුමාක මමනවිය 
ජී.එම් සද්ධාමංගක මිය 
ආශය  ා ුකමර්නි එදරිසිංහ මිය 
මක්.එල්.එස්.එන්  ඹුරුගමුව මිය  

හිරුණි චමමෝද මමනවිය                              

රියැදුරු 
 

04 04 - 

ජී.එම්. පින්නදූව මහතා 
මටරන්ස් පියල් මහතා 
ආර්.ී.ආර්. තයවර්ධන මහතා 
ගයාන් ජීවන්ත මහතා   

 ාර්යාක සහාය  
 

04 03 01 
එන්.ජී. නදුන් මධුරංග මහතා 
ඩබ්.ආර්.ඒ. ප්රින්ස් ැන්විල් මහතා 
ඒ. නයනා ප්රියදර්ශය  නී මමනවිය 

මුළු එකතුව 33 25 08  
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නව බඳවා ගැනීම් 

 

නම           තනතුර                 බඳවාගත් දිනය 

 

1) ගයාන් ජීවන්ත මයා                                    රියැදුරු                           2018/04/19  

2) මක්.එල්.එස්.එන්  ඹුරුගමුව මිය                 ළමනා රණ සහ ාර              2018/05/10   

3) මක්.එස් විමේසිංහ මයා                               ළමනා රණ සහ ාර              2018/05/10  

4) හිරුණි චමමෝද මමනවිය                              ළමනා රණ සහ ාර              2018/06/01                                             

 

 

මසේවමයන් ඉල්ලා අස්වීම් 

 

නම     තනතුර            ඉල්ලා අස්වූ දිනය  

  

1) ආර්.එල්.අයි. සංජීවනි මිය                  ළමනා රණ සහ ාර               2018/01/24  

2) ආර්.එම්.ඒ. යූ.මක්. රත්නාය  මිය පර්මේ ණ නිකධාරි    2018/04/04                            

3)   එම්.ඒ.එච්.ඩී.ී මපමර්රා මිය  පර්මේ ණ නිකධාරි    2018/06/08                                   

4)  මක්.එස් විමේසිංහ මයා         ළමනා රණ සහ ාර               2018/08/04                                                                                                        

5)  එන්.යු.එස්.  රුණාමසේ ර මිය  සහ ාර අධක් (මූක)   2018/09/28                                           

6)  පී.ඊ.එස්. ද සිල්වා මිය   සංවර්ධන නිකධාරි                        2018/10/12                                                  
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මේශිය ො විමේශීය පුහුණුව 

 

සමාමකෝචිත වසර තුළ, ආයතනමේ  ාර්ය මණ්ඩකමේ වි ය දැනුම වැඩිකිරීමම් අරමුණ ඇක ව, ඔවුන් 

මවත මද්ශීය සහ විමද්ශීය පුහුණු කබාමදන කද. 2018 වසර තුළ පුහුණුවකට සහවාගි වූ නිකධාරීන්මේ 

විස්තර පහත පරිද මශ. 

 

මේශිය පුහුණුව– පුේගල/කණ්ඩායම් 

 

මේශිය පුහුණු - පුේගල 

 

අංකය පුහුණු වැඩසටෙන සෙභාගිවූවන්මේ තනතුර ආයතනය කාලසීමාව 

01) මටෝස්ට් මාස්ටර් අධක්  හා පර්මේ ණ 
නිකධාරී 

CIMA දන 11 

02) වාර්තා ලිවීමම් කුසකතා සහ ාර අධක්   මිමකෝදා ඇ ඩමිය දන 3 

03) නිපුණතා සංවර්ධන වැඩරාමුව සහ ාර අධක්  IPM ආයතනය දන 3 

04) මහතන  ථා හා ඉදරිපත් කිරීමම් 
කුසකතා 

නීක  නිකධාරී /සවා 
මල් ම් 

මිමකෝදා ඇ ඩමිය දන 3 

05) රාත ප්රසම්පාදනය සහ ාර අධක්  – මූක SLIDA දන 3 

06) වාපෘක   ළමනා රණය පර්මේ ණ නිකධාරී නිපුණතා සංවර්ධන 
අරමුදක(SDFL) 

දන 2 

07) අියක් ණ සංවර්ධන පුහුණුව පර්මේ ණ නිකධාරී 

/සංවර්ධන නිකධාරී 

SDFL දන 1 

08) විධාය  සංවර්ධන වැඩසටහන පරිපාකන නිකධාරී IPM දන 08 

09) ISO/IEC පිළිබඳ මපොදු පුහුණුව සංවර්ධන නිකධාරී ශ්රී කං ා පැවරීම් 
මණ්ඩකය 

දන 02 

10) සයිබර් ආරක්   සම්මන්ත්රණය සංවර්ධන නිකධාරී -IT ICC දන 01 

11) දත්ත විශ්ය  මල් ණය සඳහා 
Advanced Ms. Exel  

සංවර්ධන නිකධාරී AAT දන 01 

12) ප්රසම්පාදන  ළමනා රණ 
පාඨමාකාව 

 ළමනා රණ සහ ාර  SDFL දන 10 

13) අයවැය ස සක්ිරීම හා 
වාණ්ඩාගාර ගිණුම් රණ ්රමය 

 ළමනා රණ සහ ාර  මිමකෝදා දන 01 

14) රාත මසේවය තුළ මුදල් 
මරගුකාසි 

 ළමනා රණ සහ ාර  මිමකෝදා දන 01 

15) පුහුණු අවශය  තා විශ්ය  මල් ණය  ළමනා රණ සහ ාර  SDFL දන 02 

16) විියමත් ලිපි ලිවීමම් කුසකතා  ළමනා රණ සහ ාර  මිමකෝදා දන 02 

17) මගොනු  ළමනා රණය හා 
පරිපාකන ක්රියාපටිපාටි 

 ළමනා රණ සහ ාර  මිමකෝදා දන 03 

18) රියදුරන් හා ුකළු මසේව යින් 
සඳහා ආචාරධර්ම හා විනය 

රියැදුරුන් SDFL දන 02 

19)  ාර්යාක වාවිතය සඳහා ඉංග්රීසි රියැදුරු,  

 ාර්යාක සහය   

මිමකෝදා දන 03 

20) ගබඩා හා මතොග 
 ළමනා රණය 

 ළමනා රණ සහ ාර  මිමකෝදා දන 02 

21) රතමේ ගිණුම් රණය  ළමනා රණ සහ ාර  SDFL දන 02 

22) රාත මසේවය තුළ විනය 
ක්රියාපටිපාටි 

 ළමනා රණ සහ ාර  මිමකෝදා දන 02 

23) “නව රණ ඩිජිටල් රණය” 

වාර්ෂි  සම්මන්ත්රණය  

අධක් ,  පර්මේ ණ 

නිකධාරීන්, පරිපාකන 
නිකධාරී 

OPA -සිනමන් 
මල්ක්සයිඩ් 

 

දන 01 
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මේශිය පුහුණුව - කණ්ඩායම් පුහුණුව  

 

පුහුණු වැඩසටෙන සම්පත් 

දායකයා/ආයතනය 

කාලසීමාව සෙභාගිවූවන් 

බාහිර පුහුණුව - 
 ණ්ඩායම් මගොඩනැගීම 
සහ නාය ත්වය 

මච් ඇඩ්මවන්චර් පාක් - 
හංවැල්ක 

දන 1   
සියලූම  ාර්ය 
මණ්ඩකය 

මදමළ වා ාව  රාමේන්ද්රන් මහතා අඛණ්ඩව මාස 12  
සියලූම  ාර්ය 
මණ්ඩකය 

MS වාපෘක ය චමීර උඩවත්ත මහතා දන 5  

සංවර්ධන නිකධාරීන් 
සහ ඉහළ  ාර්ය 
මණ්ඩකය 

 

 

 

විමේශ පුහුණුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අංකය නම තනතුර පුහුණු වැඩසටෙමන් නම ආයතනය 

 

1 

පී.ඊ.එස්. ද සිල්වා 
මිය 

සංවර්ධන 
නිකධාරී 

 ළමනා රණ හැකියා පුහුණු 
වැඩසටහන 

පුත්ර විශ්ය  ව විදාකය, 
මැමල්සියාව 

 

2 

ආචාර්ය මක්.ඒ. 
කලිතධීර 

අධක්  
ශ්රී කාංකීය රාත අංශය  මේ ශ්රම 
බක ාය  ාර්යක් ම කිරීමම් 
වැඩසටහන 

පිලිපීනමේ 
 ළමනා රණය පිීබබඳ 
ආසියානු ආයතනය 

3 
එන්.ඩී. එදරිසිංහ 
මමනවිය 

පර්මේ ණ 
නිකධාරී 

ශ්රී කාංකීය රාත අංශය  මේ ශ්රම 
බක ාය  ාර්යක් ම කිරීමම් 
වැඩසටහන 

පිලිපීනමේ 
 ළමනා රණය පිීබබඳ 
ආසියානු ආයතනය 

 

4 

ජී.ජී.  ුකනි 
උත්පකා මිය 

නීක  නිකධාරී 
 ළමනා රණ හැකියා පුහුණු 
වැඩසටහන 

පුත්ර විශ්ය  ව විදාකය, 
මැමල්සියාව 
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5.2018 දී රාජය මසේවා අංශය විසින් සිුකක  වයාපතති/ වැඩසටෙන් 

 

5.1 ඵලදායී සෙ සදාචාර රාජය මසේවා සංස්කතතිය සඳො මප ුක නිපුණතා රාමුව (CFW) 

 

මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව (NHRDC) රාත මසේවය තුළ නිකධාරීන්මේ 

කුසකතා සහ හැකියාවන් උසස් කිරීම සඳහා අධයනයක් සිදු ර ඇත. ප්රවීනයින්මේ  ණ්ඩායමක් සමඟ  

NHRDC විසින් සිදු ළ අධයනය මත පදනම් වී,  රාත මසේවය සඳහා මපොදු නිපුණතා වැඩරාමුවක් 

(CFW) සංවර්ධනය  රන කද අතර 2017 ජූනි 27 දන  ැබිනට් අමාත මණ්ඩකය විසින් එය අනුමත 

 රන කද.  

 

ඒ අනුව, 2018 අමප්රේල් 5 දන බණ්ඩාරනාය  තාතන්තර සම්මන්ත්රණ ශය  ාකාමශද (BMICH) වැඩමුළුවක්  

පවත්වන කද අතර, ඉහත නිපුණතා රාමුව ක්රියාත්ම  කිරීමට මාර්ග සැකැස්මක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා  

මානව සම්පත් සංවර්ධන ක්ම ේත්රමයහි ප්රවීනයින්මේ අදහස් සහ මයෝතනා කබාගන්නා කද.  

 

දැනට ශ්රි කං ා සංවර්ධන පරිපාකන ආයතනය සහ රාත පරිපාකන අමාතංශය  මේ සහමයෝගමයන් මමම 

නිපුණතා රාමුව ක්රියාත්ම  කිරීමම් ක්රියාවලිය  රමගන යාමට NHRDC අමේක් ා  රයි. මමම නිපුණතා 

රාමුව සවාව මගින් ක්රියාත්ම   රනු කබන ස ම ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් වකදී වාවිතයට ගැමන්. 
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5.2 ශ්රම සං්රමණය පිීබබඳ කාර්යය බලකාය (TFLI) 

ශ්රී කං ාව සමහර ආර්ථි  අංශය   සහ  ර්මාන්ත තුළ වර්ධනයට වන මද්ශීය  ම් රු හිඟය ට මුහුණ 

මදමින් සිටී.  තනවි ාශය  ය, සමාත ආ ල්ප, ආර්ථි ය පුළුල්වීම සහ බාහිරට ගකායන ශ්රම සං්රමණය මමම 

හිඟයට දාය  වන අතර, සමහර රැකියා සඳහා  ැමැත්ත අඩුවීම, අමනකුත් මසේවා මයෝත යින්මේ තරඟය, 

ප්රමාණවත් මනොවන වැටුේ හා මගවීම්, ුකදුුක ම් සහිත පුද්ගකයින්මේ හිඟය, රැකියාමශ නියමයන් හා 

ම ොන්මද්සි හිඟය නිර්මාණය තුළ වැදගත්  ාර්යවාරයක් ඉටු  රයි. විමද්ශිය ආමයෝතන සහිත වාපෘක  

තුළ මමන්ම ශ්රී කං ාවට අයත් සමාගම්වක එවැනි හිඟයන් වාර්තා මශ. ශ්රී කං ාවට විමද්ශිය මසේව යින් 

මගනඒම සහ නියාමනය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් ආයතනි , ෛනක   ප්රක පත්ක යක් සහ මමමහයුම් 

වැඩරාමුවක් දැනට ශ්රී කං ාව තුළ මනොමැත.  

 

 මමම වැදගත් ගැටළුව  රා තාක   ප්රමශශය  යක් ස ස් කිරීමම් අවශය  තාව හුනනා ගනිමින්, NHRDC විසින් 

අදාළ රතමේ ආයතන,  ර්මාන්ත හවුල් රුවන් සහ වෘත්තීමය සංවිධානවක නිමයෝජිතයින්මේ 

සහවාගිත්වය ඇක ව ශ්රී කං ාව තුළ ශ්රම සං්රමණය පිළිබඳ  ාර්යය බක ායක් (TFLI) පිහිටුවීමට පියවර 

මගන ඇත. මමම  ාර්යය බක ාමේ අරමුණ වන්මන් රතමේ සක ා බැනම සඳහා ප්රක පත්ක  නිර්මද්ශය   සහ 

 ාර්ය සැකුකම් කිහිපයක් ස ස් කිරීමයි.  

 

 මම් සම්බන්ධමයන්, රාත ආයතන,  ර්මාන්ත හවුල් රුවන් සහ වෘත්තීමය සංවිධාන නිමයෝතනය වන 

පරිද පහත සඳහන් සාමාජි යින් 20 මදමනකුමගන් සමන්විත  ාර්ය බක ායක් පිහිටුවන කද. NHRDC හි 

අධක්  මණ්ඩක සාමාජි  ආචාර්ය චන්ද්රා ඇඹුල්මදනිය විසින් එහි මුකුකන දරණ කද.  

 

ශ්රම සං්රමණය පිීබබඳ කාර්යය බලකාමේ සාමාජිකයින් 

1. ආචාර්ය චන්ද්රා ඇඹුල්මදනිය - NHRDC හි සවා සාමාජි  ( මිටු සවාපක )  

2. ආචාර්ය මක්.ඒ. කලිතියර -අධක් , NHRDC  

3. ශය  ාන්ත කුකමසේ ර මහතා - UN සං්රමණ ආයතනමේ තාක් ණි  විමශය  ේ ඥ, IOM  

4. ආචාර්ය නිශය  ා අරුණක ක - අධක්  (පර්මේ ණ), IPS  

5. එම්.එච්.එම්.එන් බණ්ඩාර මහතා- අධක්  (ආර්ථි   ටයුතු හා මවමළඳ), විමද්ශය    ටයුතු අමාතංශය  ය  

6. ආචාර්ය ඊ.ඩබ්.මක්.මේ.බි. ඇහැමල්මපොක-නිමයෝත අධක්  (ආර්ථි  පර්මේ ණ මදපාර්තමම්න්තුව),         

    මහ බැංකුව  

7. රුචිරා ගුණමසේ ර මහත්මිය -නීක ඥ/BASL, OPA  

8. බී.එච්.එම්.ඩී. මහේරත් මහතා - සහ ාර අධක් , සංවර්ධන උපායමාර්ග හා අන්තර් තාක   මවමළඳ  

     අමාතාංශය  ය  

9. එස්.ඩී.එල්.  රුණානාය  මහතා-මත ්ඨ රතමේ නීක ඥ, නීක පක  මදපාර්තමම්න්තුව.  

10. ජී.ඩබ්. කුකරත්න මහතා -සහ ාර  අධක් , තාක   ප්රක පත්ක  සහ ආර්ථි   ටයුතු අමාතංශය  ය.  

11. අමබ්රත්න මුතුගක මහතා -මහ මල් ම්, කං ා තාක    ර්මාන්ත මණ්ඩකය   
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12. එම්.එල්. දසිත නිමරෝ න මහතා- පාක  (ප්රක පත්ක  සංවර්ධන හා ප්රක සංස් රණ), ආගමන විගමන  

      මදපාර්තමම්න්තුව 

13. මංගක රන්මදනිය මහතා - නිමයෝත සාමානාිය ාරී – පුහුණු හා බඳවාගැනීම්, විමද්ශය   රැකියා 

 ාර්යාංශය  ය 

14. ක ස්ස රුමබ්රු මහතා -සහ ාර සාමානාිය ාරී, තාක   වාණිත මණ්ඩකය  

15. කාල් සමරමසේ ර මහතා - අධක්  (පාකන සහ සැකුකම්), මිනිස්බක සහ රැකීරක් ා මදපාර්තමම්න්තුව 

16. ජී.එම්.එච්.බී. සිරිවර්ධන මහතා - මත ්ඨ මපොලිස් අිය ාරී, අධක් , මපොලිස් මදපාර්තමම්න්තුව  

17. බී. වසන්තන් මහතා - මතේ ්ඨ  සහ ාර මල් ම්,  ම් රු හා වෘත්තීය සමික  සබඳතා අමාතාංශය  ය.  

18. මංජුක විදානපක රණ මහතා -වැඩබකන අධක් , TVEC  

19. ණි ්  වීරසිංහ මහතා -අධක්  තනරාල්, EFC  

20. ඉංජිමන්රු නිශය  ්ශය  ං  එන් විමේරත්න මහතා -මහ මල් ම්/ ප්රධාන විධාය  නිකධාරි, CCI.  

ආරාධනය අනුව සෙභාගිත්වය  

21.  ුකනි උත්පකා මහත්මිය, නික  නිකධාරී, NHRDC  

22. මේ.ඒ.ී.පී. තයසිංහ මහත්මිය, සහ ාර අධක් , NHRDC  

23. ආර්.ඩී.ී.එස්. රාතපක්  මහතා, සංවර්ධන නිකධාරි, NHRDC  

2018 ඔක්මතෝබර් සිට මදසැම්බර් දක්වා  ාකසිමාව තුළ පවත්වන කද සාර්ථ  සා ච්ඡා හයකින් පුක, ශ්රී 

කං ාවට ශ්රම සං්රමණය සඳහා ප්රක පත්ක  නිර්මද්ශය   රාශියක් සමඟින් අවසන් වාර්තාව ම ටුම්පත්  රන 

කද අතර එය මර්ඛීය අමාතාංශය  ය මවත ඉදරිපත්  රන කද.  
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5.3 මේශන මාලාව -2018 

ශ්රී කං ාව තුළ රාත අංශය  මේ නිකධාරීන්මේ කුසකතා ප්රවර්ධනය කිරීම පිණිස, මානව සම්පත් සංවර්ධනය 

කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාමශ වත්මන් සවාපක  දමන් ් වීරක්ම ොඩි මහතාමේ සං ල්පය ට අනුව විවිධ 

 ළමනා රණ මට්ටම්වක රතමේ නිකධාරීන් සඳහා මද්ශය  න මාකාවක් 2016 වසමර් සිට පැවැත්වීමට 

සැකුකම් රන කද. වසර තුළදී, විවිධ ආයතන නිමයෝතනය  රන නිකධාරීන්මේ එ මුතුමවන් මද්ශය  න 

හයක් සංවිධානය  රන කද.  

 

මමම  ාර්යමේ අරමුණ වන්මන් ම ොළඹ සහ පිටත ප්රවීන සම්පත් දාය  මණ්ඩකයක් තුළින් ඵකදායී සහ 

ගුණාත්ම  මද්ශය  න මසේව යින් මවත කබාදීමයි.  

 

2018 වසර තුළ පවත්වන කද මද්ශය  නවක සාරාංශය  ය පහක න් දැක්මශ. 

පැවැත්වූ වැඩසටෙන් වල ඡායාරූප - 

මේශකයාමේ නම 
සම්පත් දායකයාමේ 

නම 

දිනය සෙ 

ස්ථානය 

සෙභාගිවූවන් 

ගණන 
සංවිධානය කම ේ 

රාත මසේවය 
තුළ නිවැරද ආයතනි  
සංස් ෘක ය සංවර්ධනය 
කිරීම 

මතරාඩ් ඩී මුතුකුමරු 

මහතා, සවාපක  හා  

නිර්මාතෘ, මකොව පුරා 

මගෝලිය නාය ත්වය 

සඳහා මධස්ථානය 

LLC 

2019.01.29. 

පදනම් ආයතනය 
80 NHRDC 

පාරිමවෝගි  සත් ාරය 

ධම්මි   ල්පමේ 

මහතා, අධක් , 

සිේම ොම් පුද්ගලි  

සමාගම 

2018.05.24 

දස්ත්රික් මල් ම් 

 ාර්යාකය, 

හම්බන්මතොට 

271 

NHRDC සහ දස්ත්රික් 

මල් ම්  ාර්යාකය, 

හම්බන්මතොට 

රාත අංශය  මේ 

ඵකදායිතාව වර්ධනය 

සඳහා ්රමමෝපාය 

සංවර්ධනය 

සිකන් සිංහම් මහතා, 

මත ්ඨ උපමද්ශය   , 

මැම න්සි හා සමාගම, 

ක්වාකාකාම්පූර් 

 

2018.06.07 

CA Sri Lanka 

125 

NHRDC, CA Sri Lanka,  

ICC, HR වෘත්තීමය 

සංගමය 

පාරිමවෝගි  සත් ාරය 

ධම්මි   ල්පමේ 

මහතා, අධක් , 

සිේම ොම් පුද්ගලි  

සමාගම 

2018.08.21 

දස්ත්රික්  මල් ම් 

 ාර්යාකය, 

මමොණරාගක 

265 

NHRDC  සහ දස්ත්රික්  

මල් ම්  ාර්යාකය, 

මමොණරාගක 

2018.09.11 

ආගමන හා 

විගමන 

මදපාර්තමම්න්තුව 

 

170 

NHRDC සහ     ආගමන 

හා විගමන 

මදපාර්තමම්න්තුව 

2018.12.18 

දස්ත්රික්  මල් ම් 

 ාර්යාකය, 

කුරුණ ගක 

 

380 

NHRDC  සහ දස්ත්රික්  

මල් ම්  ාර්යාකය, 

කුරුණ ගක 



 

 

  

15 

 

රාජය මසේවය තු  නිවැරදි ආයතනික සංස්කතතිය සංවර්ධනය කිරීම 

 

 

පාරිමභෝගික සත්කාරය – ෙම්බන්මත ට දිස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය 

 

 

 

රාජය අංශමේ ඵලදායිතාව වර්ධනය සඳො ්රමමෝපාය සංවර්ධනය 

 



 

 

  

16 

          

        

පාරිමභෝගික සත්කාරය –මම ණරාගල දිස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පාරිමභෝගික සත්කාරය –  ආගමන ො විගමන මදපාර්තමම්න්තුව 



 

 

  

17 

 

            

       

 

පාරිමභෝගික සත්කාරය – කුරුණෑගල දිස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

18 

5.4 සුළු ො මධය පරිමාණ වයවසායකයින් සවිබලගැන්වීම 

මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව ුකළු හා මධ පරිමාණ වාපාර ප්රතාව සවිබක 

ගැන්වීමට වැඩසටහන් රාශියක් පැවැත්වීම සඳහා සැකුකම්  රන කද. ඒ අනුව, දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටහන් 

මද ක් ගම්පහ සහ රත්නපුර යන දස්ත්රික්  මදමක් ලියාපදංචි සහ සරීය මට්ටමම් වවසාය යින් 

මවනුමවන් එම දස්ත්රික් වක දස්ත්රීක් මල් ම්  ාර්යාකවක සහමයෝගිත්වමයන් 2018 ඔක්මතෝබර් 01 දන 

සහ 2018 ඔක්මතෝබර් 26 දන සාර්ථ ව පවත්වන කද.   

 

ුකළු හා මධ පරිමාණ වවසාය යින්ට අන්තර් තාක   මවමළඳමපොක මවත පිවිීම  අරමුණ  ර ගනිමින් 

ුකළු හා මධ පරිමාණ වවසාය යින් 310 ට මමම වැඩසටහන් පවත්වන කදී. ගම්පහ දස්ත්රික් මේ 

අක මර්  දස්ත්රික් මල් ම් සහ රත්නපුර දස්ත්රික් මේ දස්ත්රික් මල් ම් මමම අවස්ථාවනට සහවාගි විය. 

පිළිමවලින් ගම්පහ සහ රත්නපුර යන දස්ත්රික්  තුළ ුකළු හා මධ පරිමාණ වවසාය යින් සඳහා පහත 

සඳහන් මද්ශය  න පවත්වන කදී. 

දිනය සෙ 

ස්ථානය 

 
සම්පත් දායකයා 

සෙභාගි වු  

ගණන 

 

2018.08. 01 

 

 

දස්ත්රික් 
මල් ම් 
 ාර්යාකය, 
ගම්පහ 

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩකමේ  
රාත ාරි සහ  ාර්යයන්, අපනයන 
මවමළඳමපොක අවස්ථාව සහ SMEs 
විසින් මුහුණ මදන ගැටළු 

ක ක ා චන්ද්රමසේන මහත්මිය, සහ ාර 
අධක් , අපනයන සංවර්ධන 
මණ්ඩකය 

 

 

 

 

180 SMEs සඳහා ණය පහුක ම් (ක්ෂුද්ර 

මූක) 

අමික තයමසේ ර මහාත, 

සම්බන්ිය රණ නිකධාරී, හැටන් 
නැ නල් බැංකුව  

මූක සාක් රතාව, මහ බැංකුව සහ 
රතය විසින් ක්රියාත්ම   රන ණය 
පහුක ම් 

එම්.එස්.මක්. ධර්මවර්ධන මහතා 
අක මර්  අධක් , මහ බැංකුව 

අත්දැකීම් සහ මුහුණපාන ගැටළු 
හුවමාරුව 

සාර්ථ  වවසාය මයක්, ගම්පහ 
දස්ත්රික් ය 

2018.10.26 
දස්ත්රික් 
මල් ම් 
 ාර්යාකය, 
රත්නපුර 

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩකමේ 
රාත ාරි සහ  ාර්යයන්, අපනයන 
මවමළඳමපොක අවස්ථාව සහ SMEs 
විසින් මුහුණ මදන ගැටළු 

ඩී.එම්.පී. දසානාය  මහතා,  
නිමයෝත අධක් , 
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩකය 

130 SMEs සඳහා ණය පහුක ම් (ක්ෂුද්ර 

මූක) 

සනත් මපමර්රා මහතා 
 ාමීය සංවර්ධන බැංකුව, රත්නපුර 

මූක සාක් රතාව, මහ බැංකුව සහ 
රතය විසින් ක්රියාත්ම   රන ණය 
පහුක ම් 

එම්.එස්.මක්. ධර්මවර්ධන මහතා 
අක මර්  අධක් , මහ බැංකුව 

 

 
                       එක් එක් ඇගයීම් වර්ගය සහිත සෙභාගිකයින්මේ සංඛ්යාව පිබඳබඳ වට ප්රස්ථාරය 
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වැඩසටෙමනහි ඡායාරූප  -  
 

 
 
ගම්පෙ දිස්ත්රික් වැඩසටෙන 
 
 
 

     

         
 
රත්නපුර දිස්ත්රික් වැඩසටෙන 
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5.5 NHRDC හි සංඛ්යාන අත්මප ත 

දැක්මමහි ම ොටසක් මකස, ශ්රී කං ාව තුළ අධාපන ක්ම ේත්රය සම්බන්ධමයන් අදාළ පාර්ශය  ්ව රුවන්මේ 

මතොරතුරු පරතරය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වාර්ෂි ව සංඛාන අත්මපොතක් ප්ර ාශය  යට පත් කිරීමට අප 

ආයතනය ක රණය ම ොට ඇත. ඒ අනුව, මමම අත්මපොත 2015 සිට ප්ර ාශය  යට පත් ළ අතර නවතම 

අත්මපොත 2018 ද ප්රතාශය  යට පත් රන කදී. 

 

මපොදුමශ අධාපනය, TVET සහ උසස් අධාපන අංශය  වකට අදාළ වැදගත් සංඛා මල්ඛන මමම 

විවරණිතාව තුළ ඇතුළත්ය. සියලූම දත්ත ශ්රී කං ා මහ බැංකුමශ වාර්ෂි  වාර්තා, විශය  ්ව විදාක ප්රක පාදන 

ම ොමි න් සවාමශ විශය  ්ව විදාක සංඛා මල්ඛන යනාදය පිළිබඳ මවබ් අඩවිවලින් කබාගත හැකි ද්වීක යි  

දත්ත මූකාශ්ර මත පදනම් වී රැස්  රන කද. මමම අත්මපොමතහි ශ්රි කං ාව තුළ අධාපනිත ක්ම ේත්රය පිළිබඳ 

රැචි ත්වයක් ඇක  දත්ත පර්මේ  යින්ට, ප්රක පත්ක  සම්පාද යින්ට සහ  තීරණ ගන්නන්ට වැදගත් මශ.  
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6. 2018 වර්ෂමේදී පුේගලික අංශය විසින් සිුකක  වයාපතති 

6.1 පාසල්වල වතත්තිය මාර්මගෝපමේශ ශක්තිමත් කිරීම සඳො ෙැකියා මග ඩනැගීමම් වැඩසටෙන්  

විියමත් වෘත්ක ය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය සිුකන්ට ඔවුන්මේ අමේක් ාවන්, අවශය  තා සහ ඔවුන්මේ අනාගත 

පුහුණුව සහ වෘත්ක ය සංවර්ධනය මපෝ ණය කිරීම සඳහා වැදගත්ය. මමම මාර්මගෝපමද්ශය  ය පාසල් සිුකන්ට 

ඔවුන්මේ අනාගත සැකුකම් සමග ගැකමපන වි යයන් මතෝරා ගැනීම සඳහා ද වැදගත් මශ. එමමන්ම,  

වෘත්ක ය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය රැකියා සඳහා ඉල්ලුම සහ සිුකන්මේ කුසකතා සඳහා ගැකමපන වටිනා ම් 

දාමය තුළ රැකියා සඳහා සහය වනු ඇත.  

වර්තමානය වන විට, පාසල් සිුකන් සඳහා වෘත්තීන්හි වගකීම වැඩිමවමින් පවතී. මමවැනි වර්ගමේ වෘත්ක ය 

මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය ප්රවර්ධනය කිරිම පිණිස, සිුකන් සමග වෘත්තීමය සා ච්ඡා පවත්වන ආ ාරය පිළිබඳ 

ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීමම් අරමුණ ඇක ව ද්වික යි  පාසල් හතරක් ගම්පහ, ගාල්ක,   ගල්ක සහ 

මපොමළොන්නරුව යන දස්ත්රික් වලින් මතෝරාගන්නා කද. මමම වැඩසටහනින් වි යමාකා 

මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය පිීබබඳ ගැඹුරු ප්රවීන උපමද්ශය  නයක් සහ පාසමල් දැක්ම සහ ප්රක පත්ක  පිළිබඳ 

විමශය  ේෂිත උපමද්ශය  නයක් කබා මදන කද.  

මමම වයාපතතිමේ පරමාර්ථ: 

 පාසල්වක වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය ශය  ක්ක මත් කිරීමට සහායවීම. 

 වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය පිළිබඳ ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීම සහ එම ගුරුවරුන් හරහා සිුකන් 
දැනුවත් කිරිම. 

 එක් එක් සිුකන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා වෘත්ක ය කැදයා පරීක් ණ සහ මමනෝමශද පරීක් ණ පැවැත්වීම. 

 පාසල් වි යමාකාවට වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය සහ උපමද්ශය  නය ඇතුළත් කිරීමට අවශය   පියවර 
ගැනීම. 

ඒ අනුව, අධාපන අමාතංශය  මේ සහය ඇක ව අප ආයතනය විසින් පාසල්වක වෘත්තීය 

මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය ශය  ක්ක මත් කිරීම පිණිස මතෝරාගත් දස්ත්රික්  හතරකින් පාසල් හතරක් මතෝරාමගන 

ඇක  අතර, එය පහත පරිද සාරාංශය    ළ හැකිය. 

අංකය ස්ථානය දිනය 
පාසල් 

ගණන  

සෙභාගි වූ 

ගණන 
සම්පත් දායකයින්මේ නම් 

1 
  /ගම්/තයම ොඩි 
මහ විදාකය, 
ගමන්මුල්ක 

2018 ජූනි 
18 සහ 19 
මදදන 

 

18 දන -
63 
19 දන -
68 

 ආචාර්ය අජිත් තයවර්ධන මහතා 
 එම්. විදානපක රණ මහතා 
 කු ාන් මපමර්රා මහතා 
 නන්දන  නගරත්න මහතා 

2 

 කමහේ/ ශ්රී 
ුකමංගමකෝදය 
ද්වික යි  පාසක,  
වංචාවක, ගාල්ක 

2018.07.31 8 120 

 ආචාර්ය අජිත් තයවර්ධන මහතා 
 ආචාර්ය මක්.ඒ. කලිතධීර මහතා  
 කු ාන් මපමර්රා මහතා 
 මක්.එම්.එම්.ී.එච්. මරොද්රිමගෝ මිය 

3   / රන්වක මහානාග 
මහ විදාකය  

2018.11.15 66 120 

 ආචාර්ය අජිත් තයවර්ධන මහතා 
 ආචාර්ය මක්.ඒ. කලිතධීර මහතා 
 කු ාන් මපමර්රා මහතා 
 මක්.එම්.එම්.ී.එච්. මරොද්රිමගෝ 

මහත්මිය 

4 
මපො/මතෝපාවැව මහ 
විදාකය 

2018.11.27 දන මමම වැඩසටහන පැවැත්වීමට  ටයුතු මයොදා ක බුනද, 
මපොමළොන්නරුව  ළාප අධාපන අධක් මේ ඉල්නම පරිද එය  ල්දැමීමට 
සිදුවිය. 

 

සම්පත් දාය යින් සහ සා ච්ඡා  ළ මාතෘ ා පිළිබඳ විස්තර පහක න් දැක්මශ. 
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සම්පත් දායකයින්මේ නම මාතතකාව  

ආචාර්ය අජිත් තයවර්ධන 
වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   උපමද්ශය    සහ 1st CG 
පුහුණු රු – ම ොළඹ විශ්ය  ව විදාකය 

පාසල් ්රමය තුක වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය 
ශය  ක්ක මත්  රන ආ ාරය 

ආචාර්ය මක්.ඒ. කලිතධීර, NHRDC 
වර්තමාන ශ්රම මවමළඳමපොක තුළ පවත්නා ඉල්ලුම සහ 
සැපයුම 

මංජුක විදානපක රණ මහතා 
අධක්  (වැඩබකන), TVEC 

වෘත්තීය, තාක් ණි , අධාපනි  සහ පුහුණු අවස්ථා 

කු ාන් මපමර්රා මහතා 
 ථි ාචාර්ය,  ැකණිය විශ්ය  ව විදාකය, පර්මේ ණ හා 
වැඩසටහන් නිකධාරී 

වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය ශය  ක්ක මත් කිරීමම්දී 
ගුරුවරයාමේ  ාර්යවාරය 

නන්දන  නගරත්න මහතා, මත ්ඨ මාර්මගෝපමද්ශය   
උපමද්ශය    -  “ ැරියමි” ආයතනය 

ගුරුවරුන් සඳහා වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්ව සහ 
වෘත්තීය පරීක් ණ 

මක්.එම්.එම්.ී.එච්. මරොද්රිමගෝ මහත්මිය   
වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   නිකධාරී, නිපුණතා සංවර්ධන 
හා වෘත්තීය පුහුණු අමාතංශය  ය 

ගුරුවරුන් සඳහා වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්ව සහ 
වෘත්තීය පරීක් ණ  

 

වසර තුළ මමම ආදර්ශය   වාපෘක ය ක්රියාත්ම   ර නියාමනය  රමින්, NHRDC විසින් පහත සඳහන් 

මයෝතනා සහ නිර්මද්ශය   සිදු රන කදී. 

 

 වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය සහ උපමද්ශය  නය පිළිබඳ ස ම ගුරුවරමයකුටම යාවත් ානන දැනුම 

කබාදම වැදගත් බව  

 සැම සිුකමවකුටම වෘත්තීය පරීක් ණයක් සහ මානවමශද පරීක් ණයක් තැබීම හා ඒවා වාර්තා කිරීම 

අවශය   බව ගුරු පුහුණු වි යමාකාව තුළ වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය සහ උපමද්ශය  නය පිළිබඳ 

මාතෘ ාව ඇතුළත් කිරීම. 

 පහත සඳහන් නිකධාරීන්මේ දාය ත්වමයන් ප්රාමද්ශිය මල් ම් මට්ටමින් වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්ව 

සහ උපමද්ශය  න  ාර්යය සඳහා විියමත් වැඩසටහනක් ක්රියාත්ම   රනු කබයි.  

1. මානව සම්පත් සංවර්ධන නිකධාරීන් (ප්රාමද්ශිය මල් ම්  ාර්යාකවකට අනුයුක්ත) 

2. නිපුනතා සංවර්ධන නිකධාරීන් (ප්රාමද්ශිය මල් ම්  ාර්යාකවකට අනුයුක්ත) 

3. වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්ව මධස්ථානවක වෘත්තීය උපමද්ශය   යින්  

4.  ාර්මි  අධාපන සහ පුහුණු ආයතනවක (VTA, DTET, NYSC) පුහුණුව කද වෘත්තීය 

මාර්මගෝපමද්ශය   ත්ව නිකධාරීන් 

  උපමද්ශය   යින් සහ පුහුණු රුවන් වෘත්තීය පුහුණු රණය  

  එක් එක් අංශය  ය සඳහා වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය    නිකධාරීමයක් සහ සම්බන්ිය රණ නිකධාරිමයක් 

පත් කිරීම  
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පැවැත්වූ වැඩසටෙන් වල ජායාරූප - 
 

 

         /ගම්/තයම ොඩි මහ විදාකය, ගමන්මුල්ක 

                

 

 කමහේ/ ශ්රී ුකමංගමකෝදය ද්වික යි  පාසක,  වංචාවක, ගාල්ක 

 

    
 

 
  / රන්වක මහානාග මහ විදාකය 
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මමම වාර්තාමේ ප්රතිචාර  

 

 

   

ඉහත රූප සටහනින් අන්තර්ගතය මපන්වා මදන අතර මමවැනි වැඩසටහන්වලින් තෘේක මත්වීම සහ දැනුම 

පිළිබඳ මට්ටම විශි ්ඨ සහ මහොඳ බවට සකකුණු ම මර්.  

 

6.2 "රැකියා අරුණ" වැඩසටෙන 

වැදගත් වර්ධන  ර්මාන්තවකට නව දක් යින් ආ ර් ණය  රගැනීමට පුහුණු සහ නුපුහුණු යන 

මදවර්ගමේ තරුණයින් ඉකක්   රමින්  "රැකියා අරුණ"පැවැත්මශ. 

 

සැම වසර ම, සිුකන්මගන් 47%ක් පමණ මපොදු අධාපනමයන් සහ TVET අංශය  මයන් පිට මශ. මමමසේ 

ඉවත්වන සිුකන් මැද මපරදග සං්රමණය, ත්රිමරෝද රථ රියදුරු වැනි නුපුහුණු ශ්රමබක ායට ඇතුළත් මශ. 

එබැවින්, NHRDC විසින් මානව සම්පත් සමුළුව,  ාර්මි  සංසද, ප්රක පත්ක  සංවර්ධනය සහ වෘත්තීය  

මපොක සහ වෘත්ක ය නව රණ වැඩසටහන් වැනි විසුනම් තුළින් මමම ගැටළුව ආමන්ත්රණය කිරීමට 

වාර්ෂි  වාපෘක  තුළින් මබොමහෝ  ාර්යයන් ඉටු රමින් සිටී. රැකියා මසවීම, නිපුනතා මගොඩනැගීම සහ 

රැකියා මසොයන තරුණ ප්රතාව මවමළඳමපොක රැකියා සඳහා ලියාපදංචි  ර ගැනීම සඳහා රාත හා පුද්ගලි  

අංශය  මේ සහමයෝගය මත පදනම් වී වෘත්තීය මපොළ සහ වෘත්ක ය නව රණ වැඩසටහන් සංවර්ධනය  රන 

කද.   

සමාගම්, පුහුණු කබාමදන්නන් සහ රැකියා මසොයන්නන් අතර මතොරතුරු හුවමාරුව මමහි අරමුණ මශ. 

එමමන්ම එක් ස්ථානය ද විවිධ සමාගම් තුළ රැකියා අවස්ථා ගමශ ණය කිරීමටද හැකියාව කැමබනු ඇත. 

ආයතනි  ීමාවාසි , රැකියා සථ්ාපනය සහ වෘත්තීමය මතොරතුරු  රා තරුණයින්ට ප්රමශශය  ය ඇක  කිරීමට 

මමවැනි රැකියා මපොළ මමමහයවනු කබන අතර තරුණ ප්රතාව සහ ආයතන අතර නාය ත්වය මගොඩ 

නැගීම සඳහා අවසථ්ාවන්ද මින් සැකමසේ.     

 

රූපසටහන 4 – වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   ත්වය පිළිබඳ ප්රක චාර 

විශි ්ඨයි මහොඳයි තරමක් මහොඳයි 

වැඩසටෙමන් අන්තර්ගතය  වැඩසටෙන පිබඳබඳ තතප්තිය  ඔබ ලබාගත් දැනුමම් මට්ටම 
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පරමාර්ථ:  

1)  ර්මාන්ත/සමාගමවක කබාගතහැකි රැකියා අවසථ්ා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටහනක් සංවිධානය 

කිරීම සහ රාත හා පුද්ගලි  පුහුණු ආයතනවක කබාගතහැකි නිපුනතා පුහුණු පාඨමාකා පිළිබද 

දැනුවත් ම ඇක  කිරීම සහ රැකියා මපොක පැවැත්වීම.  

2)   පාසක හැරගිය තරුණයින් හුනනා ගැනීමට  ර්මාන්ත මසේවා මයෝත යින්ට අවස්ථා කබාදීම.  

3)    පාසක හැරගිය තරුණයින්ට  ර්මාන්ත අවස්ථා පිළිබඳ අධාපනය කබාදීම. 

4)    ර්මාන්ත මසේවා මයෝත යින් සමග තාකගතවීමට පාසක හැරගිය තරුණයින් සඳහා අවස්ථාවක්  

       කබාදීම. 

වැඩසටෙමන් නිමැවුම 

 

 

සහවාගිවූවන්මේ ගණන 874ක් වූ අතර මමවැනි වැඩසටහන් පැවැත්විමමන් පුක ඔවුන් රැකියා අවස්ථාවන් 

කබාගන්නා කද. සමහර සමාගම් බඳවාගැනීම් සම්න්ධව මතොරතුරු කැබී මනොමැක  අතර පුද්ගකයින් 854ක් 

පමණ පුහුණු ආයතන තුළ ඔවුන්මේ නිපුණතාව සංවර්ධනය  ර ගැනීමට පාඨමාකා හැද රීම සඳහා 

ලියාපදංචි විය.  

තෘතීයි  හා වෘත්තීය අධාපන ම ොමි න් සවාව, අධාපන අමාතංශය  ය, මිනිස්බක සහ රැකිරක් ා 

මදපාර්තමම්න්තුව, කං ා හාම්පුතුන්මේ සංගමය, වාණිත මණ්ඩකය සහ දස්ත්රික් මල් ම්  ාර්යාකය සහ 

මරදපිළි සහ ඇඟළුම්, ඔමටෝ මමොබයිල්, මහෝටල් සහ සංචාර   ර්මාන්තය, මතොරතුරු සහ සන්නිමශදන 
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තාක් ණය, ඉදකිරීම, ආහාර තාක් ණය සහ විදුත් සහ මටලි සන්නිමශදන ඉංජිමන්රු වැනි විවිධ 

පුකබිම්වක  ර්මාන්ත නිමයෝජිතයින් වැනි ප්රධාන පාර්ශය  ්ව රුවන්මේ සහමයෝගමයන් මමවැනි වැඩසටහන් 

සංවිධානය  රන කද.  

 

 

 

ශ්රී ලංකාමේ ශ්රම හිගය 

ශ්රම හිඟය ශ්රී කං ාව තුළ ප්රධාන රැකියා ක්ම ේත්ර විසින් මුහුණ මදන ප්රධාන ගැටළුවකි. ඉන්දීය සාගරමේ 

්රමමෝපායි ව පිහිටා ඇක   ආසන්න වශය  මයන් 21,007,264  තනගහනය සහිත ශ්රී කං ාව දකුණු ආසියානු 

මවමළඳමපොක  රා ප්රධාන පිවිුකම් මාර්ගය මශ. මිලියන 806  පමණ වන ශ්රමබක ායක් සමඟ, අපමේ 

තාක ය 97%ක් වැනි ඉහළ සාක් රතා අනුපාතයක් රඳවා ගැනීමට සමත්ව ඇක  අතර පරිගණ  සාක් රතාව 

ආසන්න වශය  මයන් 29%කි.    

 

සංචාර   ර්මාන්තය, ඉදකිරීම, ඇඟළුම්, වැවිලි, මතොරතුරු තාක් ණ සන්නිමශදන සහ මසේවා වැනි 

ක්ම ේත්රවක දරුණු ශ්රම හිගයකින්  ර්මාන්ත මපමළන අතර, ශ්රී කාංකි  තරුණයින් පස් මදමනකුමගන් එක් 

අමයක් විරැකියාමවන් සිටී. තරුණයින් විශය  ාක සංඛාවක් අධාපනය තුළ මහෝ රැකියාවක් තුළ මයදී 

මනොමැත. අධාපනය තුළ මහෝ රැකියාවක් තුළ මයදී මනොමැක  සංඛාව වයස අවුරුදු 15 සිට 24 දක්වා 

16% සිට 17% දක්වා මදගුණ වී ඇත. ඔවුන් අධාපනය තුළ වැඩි  ාකයක් ගත  රනු කැවතවත්, 

තරුණයින්මේ අධාපනි  ප්රක ඵක සතුටුදාය  විය මනොහැ . වයස අවුරුදු 25-29 අතරින්, 8%ක් පමණ 

උපාියයක් මහෝ උසස් අධාපනි  මට්ටමක් කබාමගන ඇත. ඉක රි පිරිසට තෘතීයි  අධාපන ුකදුුක ම් පවා 

මනොමැත.  

 

වර්තමානමේ, මිලියන අට  පමණ වන තනතාව රැකියාව  නිරත බවට වාර්තා වී ඇක  අතර විරැකියා 

අනුපාතය සියයට 4.6ක් තරම් පහළ මට්ටම  මශ. එය 372,000 පමණ මශ. එමසේවුවත් වර්තමානමේ 

මසේවාමයෝත යින් විසින් මුහුණපාන විශය  ාකතම අභිමයෝගවලින් එ ක් වන්මන් ඔවුන්මේ වාපාර සඳහා 

මසේව වයින් මසොයා ගැනීමයි. දැනට චීනය සහ ඉන්දයාමශ මසේව යින් දහස් ගණනක් සිටින අතර 

මන්පාකය මමන්ම මියන්මාරමයන් ශ්රමි යින් බඳවා ගැනීම සඳහා අවස්ථාවන් විවෘත මවමින් පවතී. සංඛා 

මල්ඛන මපන්වා මදන තවත් ගැටළුවක් වන්මන් එහි තනගහනමයන් ආසන්න වශය  මයන් සියයට 9.67ක් 

පමණ වයස අවුරුදු 65ට වඩා වැඩි බවයි. මමම අනාවැකිය මඟින් මපන්වා මදන්මන් 2021 වන විට ශ්රී 
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රැකියා මප ල වැඩසටෙන්වල ප්රතිඵල 

කං ාමශ වයස්ගත තනගහනය මිලියන 3.6ක් පමණ වන බවයි  එය මුලු තනගහනමයන් 16.7% කි. 2041 

දී මුළු තනගහනමයන් හතමරන් එ ක් වයස්ගත තනතාව විය හැකිය.  

“මද්ශිය තරුණ කුසකතා බාහිරට සං්රමණය වීමත් සමඟ තාක   ශ්රම බක ාය තවදුරටත් බරක් බවට 

පත්වනු ඇක  බවත්,  ාන්තා ශ්රම බක ාමේ සහවාගිත්වමේ අඩු මට්ටම තවදුරටත් පවක න බවත් එමමන්ම, 

ශ්රී කාංකීය වයසගත තනගහනමේ ශ්රම බක ා සහවාගිත්වය අඩු මට්ටම  පවත්නා බව සංඛා මල්ඛන 

මපන්වා මදන බවත්” LBO පැවීය. 

 

මම් සම්බන්ධව NHRDC හි කාර්යය 

 

ශ්රී කං ාව එකී අභිමයෝග බිඳදැමීම සඳහා ක්රියාවලි කිහිපයක්  රමගන යයි. නමුත් ඒවා ප්රමාණවත් 

මනොමශ. NHRDC විසින් 2016 මානව ප්රාේධන සමුළුව  ාකමේද තාක   මට්ටමම්දී පුද්ගලි  සහ රාත 

අංශය  මේ විධාය  නිකධාරීන් කිහිප මදමනක් සමඟ සහ වි යමාකා අදාළත්වය සහ දැනුවත් කිරීමම් 

වැඩසටහන් වැඩි කිරීමට TVET අංශය  ය සමඟ සම්මන්ත්රණ තුළින් යම් උත්සාහ දරා ඇත. මමය මසේවා 

මයෝත යින්ට සහ අනාගත රැකියා මසොයන්නන් යන ම ොටස මදමක් අවශය  තා සපුරානමට විචක් ණ 

මාර්ගයකි. ඉන් මසේවා මයෝත යින්ට අනාගත අයදුම් රුවන් දහස් ගණනක් හමුවීමට, දැනුම්දීමට සහ 

සම්මුඛවිමට අවස්ථාව කැමබන අතර රැකියා මසොයන්නන්ට ප්රශය  ්න ඇසිමට, ඔවුන්මේ දැනුම පිළිබඳ  ථා 

කිරීමට සහ වැදගත් සම්න්ධතා මගොඩ නැගීමට අවසථ්ා උදා මශ.   
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  6.3 විමේශ විශ්ව විදයාල සමස සෙමයෝගිත්වමයන් රාජය අංශමේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳො ඉමගනුම් සෙ 
සංවර්ධන අවස්ථා 

මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව සාර්ථ ව 2018 ද විමද්ශිය පුහුණු වැඩසටහන් 

නවයක් (09) සහ මැමල්සියාමශ පුත්ර විශය  ්ව විදාකය සමඟ සහමයෝගිත්වමයන් විමද්ශිය පුහුණු වැඩසටහන් 

මද ක් රාත අංශය  මේ  කමනා ාරිත්ව  ාර්ය මණ්ඩකය, විවාග මදපාර්තමම්න්තුමශ නිකධාරීන්, 

පාසල්වක විදුහල්පක වරුන් සහ විශය  ්ව විදාක  ාර්ය මණ්ඩකමේ තාක් ණි  නිකධාරීන් සඳහා සාර්ථ ව 

පවත්වන කදී. ඊට අමතරව, පිලිපීනමයහි ඇක   ළමනා රණය පිළිබඳ ආසියානු ආයතනය(AIM) සමඟ 

සහමයෝගිත්වමයන් 2019 දී ඉහළ  කමනා ාරිත්ව  ාර්ය මණ්ඩකය සඳහා පළමු විමද්ශීය පුහුණු 

වැඩසටහන ආරම්ව  රන කදී. එක් එක් වැඩසටහන පිළිබඳ විස්තර පහක න් දැක්මශ. 

 

වැඩසටෙමන් නම රටවල් කාලසීමාව සෙභාගි 

වූ ගණන 

ඉලක්ක කණ්ඩායම 

 ළමනා ාරිත්ව හැකියා සංවර්ධන වැඩසටහන-6 මැමල්සියාව හා 

සිංගේපූරුව 

2018 මපබ 25 - 

මාර්තු 03 

28  කමනා ාරිත්ව  ාර්ය 

මණ්ඩකය 

 ළමනා ාරිත්ව හැකියා සංවර්ධන වැඩසටහන-7 මැමල්සියාව හා 

සිංගේපූරුව 

2018 අමගෝ 05 - 

අමගෝ 11 

19  කමනා ාරිත්ව  ාර්ය 

මණ්ඩකය 

තාක් නි  නිකධාරීන් III සඳහා  හැකියා 

සංවර්ධන වැඩසටහන 

මැමල්සියාව 2018 ජූනි 26  - 

ජූලි  02 

20 තාක් ණි  නිකධාරින් 

පාසක පදනම්  ළමනා ාරිත්වය පිළිබඳ 

නාය ත්ව වැඩසටහන -3 

මැමල්සියාව හා 

සිංගේපූරුව 

2018 මපබ 07 - 

මපබ 17 

30 විදුහල්පක   

පාසක පදනම්  ළමනා ාරිත්වය පිළිබඳ 

නාය ත්ව වැඩසටහන -4 

මැමල්සියාව හා 

සිංගේපූරුව 

2018 මපබ 21 - 

මපබ  28 

30 විදුහල්පක  

විවාග මදපාර්තමම්න්තුව සඳහා මාර්ගගත විවාග 

්රමය පිීබබඳ වැඩසටහන 

මැමල්සියාව 2018 අමගෝ 22 - 

අමගෝ 28 

15 විවාග  නිකධාරින්  

පාසක පදනම්  ළමනා ාරිත්වය පිළිබඳ 

නාය ත්ව වැඩසටහන -5 

මැමල්සියාව හා 

සිංගේපූරුව 

2018 ඔක් 03  -  

ඔක් 12 

30 විදුහල්පක  

පාසල් සඳහා මාර්ගගත විවාග පරිපාකන ්රම 

සැකුකම් කිරීම සහ ක්රියාත්ම  කිරීම  

මැමල්සියාව 2018 අමගෝ 12 -

අමගෝ 18 

08 විවාග  නිකධාරින් 

පාසක පදනම්  ළමනා ාරිත්වය පිළිබඳ 

නාය ත්ව වැඩසටහන -6 

මැමල්සියාව 2018 ඔක් 17 – 

ඔක් 23 

30 විදුහල්පක  

IT මමමහයුම් සහ නඩත්තුව පිළිබඳ වැඩසටහන මැමල්සියාව 2019 තන 30 – 

මපබ 5 

10 IT ඉංජිමන්රුවන්- 

කංවීම 

 ළමනා ාරිත්ව හැකියා සංවර්ධන වැඩසටහන-8 මැමල්සියාව හා 

සිංගේපූරුව 

2019 මාර් 10 – 

මාර්තු 16 

27  කමනා ාරිත්ව  ාර්ය 

මණ්ඩකය 

නාය ත්වය සහ   ළමනා ාරිත්ව සංවර්ධන 

වැඩසටහන  

පිලිපීන දූපත්  2019 මාර්තු 31 – 

අමප්රේල් 6 

14 ඉහළ  කමනා ාරිත්ව 

 ාර්ය මණ්ඩකය 



 

 

  

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විමද්ශිය පුහුණු වැඩසටහන් සාර්ථ ව අවසන් කිරීම මවනුමවන්, සහක  පත් ප්රදානය කිරීමම් උත්සවයක් 

බත්තරමුල්ක මවෝටර්ස්-එේඩ් හි මනොවැම්බර් 30 දන පවත්වන කද. NHRDC සවාපක , දමන් ් වීරක්ම ොඩි, 

මමොරටුව විශය  ්ව විදාකමේ මත ්ඨ  ථි ාචාර්ය සහ NHRDC සවා සාමාජි , මහාචාර්ය රන්ගි  

හල්වතුර සහ NHRDC සවා සාමාජි  ආචාර්ය චන්ද්රා ඇඹුල්මදනිය යන අයමේ අනුහමයන් මමම 

උත්සවය පවත්වන කද.  
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6.4 කර්මාන්ත සෙ වතත්තීය පුහුණු ආයතනමේ සෙමයෝගමයන් අංශය තු  ගුණත්ව ප්රමිතති 

වර්ධනය කිරීම 

ශ්රී කං ාමශ තාතන්තර වාණිත මණ්ඩකය (ICCSL) මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   

සවාව (NHRDC) සමඟ එක්ව හවුල් සා ච්ඡා සංසදයක් සඳහා සත් ාර ත්වය කබාදුන් අතර ප්රධාන 

මද්ශය  නය ඉදරිපත් කිරීම ශ්රි කං ාමශ තර්මන් තානාපක  මතෝන් මරෝඩි විසින් පවත්වන කදී. තානාපක  විසින් 

‘තර්මනිමේ ද්විත්ව වෘත්තීය පුහුණු ්රමය: අමනකුත් රටවල් සඳහා ආදර්ශය  යක්’ පිළිබඳ  ථා  රන කදී. 

මමම සංසදය 2018 මපබරවාරි 14 දන බණ්ඩාරනාය  තාතන්තර සම්මන්ත්රණ ශය  ාකාමශ සිනමා ශය  ාකාමශ 

ද පවත්වන කදී. මමම සා ච්ඡාමශ පරමාර්ථය වූමේ වැදගත් වර්ධන  ර්මාන්ත සඳහා දක් තා සැපයුම 

වැඩි කිරීමයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 මසේවා නියුක්ති වටිනාකම් මයෝජනා සංවර්ධනය කිරීම මගින් ප්රධාන අංශ ප්රවර්ධනය කිරීම 
සඳො කර්මාන්ත සමස වැඩ කිරීම 

 

මමම වැඩසටහමනහි පරමාර්ථය වූමේ වැදගත් වර්ධන  ර්මාන්ත සඳහා කුසකතා සැපයුම වැඩි කිරීමයි. ඒ 

අනුව පත් රන කද  මිටුව විසින් මයෝතනාවක් ස ස්  රන කද අතර එම මයෝතනාව අදාළ පුහුණු 

ආයතන මවත යවා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

31 

6.6  ශ්රී ලංකාවට දක්ෂ විමේශීය ශ්රමිතකයන් මගන මම; එය ශකය විකල්පයක් / සංවාද 

මණ්ඩපයක් ද? 

මමම සැසිය අප ආයතනය විසින් ශ්රී කං ාමශ වරකත් ගණ ාිය ාරීන්මේ ආයතනය සහ තාතන්තර 

වාණිත මණ්ඩකය සහ ශ්රී කං ාව සහ ීඒ ශ්රී කං ාව සමඟ එක්ව 2018 ඔක්මතෝබර් 2 වන දන සංවිධානය 

 රන කදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.7  ස්ත්රීපුරුෂ කමිටුවේ නිර්වේශ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කර්මාන්තය සමඟ කටයුතු කිරීම  

i. ස්ත්රීපුරුෂ වාර්තා නිර්දේශ දැනුවත් කිරීම සඳහා අයි චැනල් හී රූපවාහිණි වැඩසටහන  

NHRDC හි ඉල්නම මත පදනම් වී, රූපවාහිණි සංස්ථාව විසින් ස්ත්රීපුරු   මිටුමශ සවාපක  චිරන්ක  

කුමර් මහත්මිය සහ ස්ත්රීපුරු   මිටුමශ සාමාජි  ගයානි ද අල්විස් මහත්මිය සමඟ 2018 

ඔක්මතෝබර් 30 දන අයි වැනල් හි රූපවාහිණි වැඩසටහනක් සංවිධානය  රන කදී.     

 

අමනකුත් වැඩසටෙන් 

ii.  රැකියා මවමළඳමපොක තුළ  ාන්තා සහවාගිත්වය (2018.02.27) – “චැනල් අයි” මදමළ 

වැඩසටහන සහ ාර අධක්  (පර්මේ ණ) එස්. තනිගීකන් මහතා විසින් වැඩසටහමන් 

අවසානය පවත්වන කදී.   

iii. ශ්රම බක ාය තුක  ාන්තාවන් සඳහා බාධ , අවස්ථා සහ නිර්මද්ශය   පිළිබඳ සහ ශ්රී කං ාව තුළ 

 ාන්තා ශ්රම බක ාමේ සහවාගිත්වය (FLFP) පිළිබඳ මණ්ඩක සා ච්ඡාව. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

32 

 7. 2018 වසර තු  සංවර්ධනය ක  ප්රතිපත්ති 

7.1 රාජය වයවස්ථාපිත ආයතනයන්හි අධයක්ෂවරු සඳො යෙපාලනය පිබඳබඳ අත්මප ත 

ගරු අාමාතතුමාමේ උපමදස් මත, මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව, ශ්රී කං ා 

වරකත් ගණ ාිය ාරී ආයතනය (ICASL) සමඟ සහමයෝගිත්වමයන් දැනට පවත්නා මාර්මගෝපමද්ශය   

යාවත් ානන  රමින් රාත වවසායන්හී සවාපක වරුන් සහ අධක්  මණ්ඩකය සඳහා යහපාකනය 

පිළිබඳ අත්මපොතක් සංවර්ධනය  රන කද. මමම අත්මපොත මගින් අධක්  මණ්ඩක අවධානය අවශය  වන 

මනා වවහාර ක්ම ේත්රයන් පිළිබඳ මාර්මගෝපමද්ශය   සහ පැහැදලිකිරීම් කබා මද්.   

යහපාකනය පිළිබඳ මමම අත්මපොමතන් තනතාවට ඉහක මට්ටමම් මසේවාවක් කබාදීම සඳහා රාත 

වවසායන් හී අධක්  මණ්ඩකවක මසේවය  රන සවාපක වරුන් සහ අධක් වරුන් ඉකක්   රයි. ශ්රී 

කං ා අධක් වරුන්මේ ආයතනය, රාත වවසාය මදපාර්තමම්න්තුව, තාක   ප්රක පත්ක  සහ ආර්ථි  

 ටයුතු අමාතාංශය  ය, රාත වවසාය සංවර්ධන අමාතංශය  ය සහ ශ්රී කං ා මහ බැංකුමශ නිමයෝජිතයින් 

සමඟ ICASL හි රාත අංශය   පාර්ශය  වමේ සවාපක  සහ හිටපු රාත වවසාය අධක්  තනරාල් සහ මුදල් සහ 

්රම සම්පාදන අමාතාංශය  මේ මුක  ළමනා රණ අධක්  වී.  නගසවාපක  මහතා විසින් මුකුකන දරණ 

කද  මිටුවක් මඟින් මමම අත්මපොත සංවර්ධනය  රන කද.     

මමම අත්මපොමත් පළමු පිටපත ICASL ආයතනමයහි වාර්ෂි  සම්මාන ප්රදාන උත්සවමේදී 2017 

මදසැම්බර් 5 දන ගරු අාමාතතුමා මවත පිරිනමන කද. මමම මපොත ICASL හිදී 2018 අමප්රේල් 10 දන 

NHRDC සහ ICASL විසින් සංවිධානය  රන කද උත්සවය ද නික වශය  මයන් දයත්  රන කද අතර ශ්රි 

කං ා පාර්ලිමම්න්තුමශ ගරු  ථානාය   රූ තයසූරිය ප්රධාන ආරාියත අමුත්තා මකස මමම අවසථ්ාවට 

සහවාගි විය.             
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7.2 "රාජය අංශය තු  වැඩකිරීමම් නව මාර්ග" පිබඳබඳ සම්මන්ත්රණය  

මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව (NHRDC) වෘත්තීය සංගම් පිළිබඳ ආයතනය 

(OPA) හා එක්ව රාත අංශය  ය තුළ වැඩකිරීමම් නව මාර්ග පිළිබඳ සම්මන්ත්රණයක් සංවිධානය  රන කද. 

මමම සම්මන්ත්රණය ම ොළඹ 07 මහාචාර්ය ස්ටැන්ලි විමේුකන්දර මාවමත් 275/75 හි OPA රැස්විම් 

ශය  ාකාමශදී 2018 ජූනි 12 දන පස්වරු 6.00ට පවත්වන කදී.   

 

 “රාත අංශය  ය තුළ වැඩකිරීමම් නව මාර්ග ගමශ ණය” පිළිබඳ NHRDC වාර්තාව සහ OPA සමාමකෝචිත 

වාර්තාව ශ්රී කං ා පාර්ලිමම්න්තුමශ ගරු  තානාය  මද්ශය  මාන  රූ තයසූරිය මවත පිළිමවලින් NHRDC 

සවාපක  දමන් ් වීරක්ම ොඩි මහතා සහ OPA සවාපක  කලිත් විමේතුංග මහතා විසින් වාරමදන කදී.  මමම 

සම්මන්ත්රණය මණ්ඩක සා ච්ඡාවකින් අවසන් විය. ශ්රී කං ා පාර්ලිමම්න්තුමශ ගරු  තානාය  මද්ශය  බන්දු 

 රූ තයසූරිය, OPA සවාපක  (ප්රමාණ ) කලිත් විමේතුංග මහතා,  හිටපු උසස් අධාපන රාත අමාත, 

මහාචාර්ය රජීව විමේසිංහ, NHRDC සවාපක  දමන් ් වීරක්ම ොඩි මහතා, විධාය  සවාමශ සාමාජි , රවි 

අමබ්සූරිය මහතා, OPA විධාය  සවාමශ සාමාජි   ැේටන්, රන්ජිත් වීරසිංහ මහතා මණ්ඩක සා ච්ඡාවට 

සහවාගි වූහ.     
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7.3“ශ්රම බලකාමේ ඵලදායිතාව වර්ධනය කිරීම සඳො ්රමමෝපායන්” පිබඳබඳ සැසිය 

මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව (NHRDC) ශ්රී කං ා වරකත් ගණ ාිය ාරී 

ආයතනය (ICASL), මානව සම්පත් වෘත්ක  යින්මේ සංගමය (AHRP) සහ ශ්රී කං ා තාතන්තර වාණිත 

මණ්ඩකය (ICC) සමඟ එක්ව ම ොළඹ 07, මළකමසේ ර මාවමත් පිහිටි ශ්රී කං ා වරකත් ගණ ාිය ාරී 

ආයතනමේ රැස්වීම ශය  ාකාමශද 2018 ජූනි 7 දන මපරවරු 9.30ට මසේව  සහවාගිත්වය සහ ඵකදායිතාව 

වර්ධනය  රන සංස් ෘක යක් ඇක කිරීම සඳහා ්රමමෝපායන් පිළිබඳ සැසියක් සංවිධානය  රන කදී.   

 

විදා, තාක් ණ සහ පර්මේ ණ, නිපුනතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත, ගරු ආචාර්ය සරත් 

අමුණුගම ප්රධාන අමුත්තා විය. මැම න්සි සහ සමාගමම් වසර 24  පළපුරුද්ද සහිත, මැම න්සි හි 

මත ්ඨ හවුල් රු, මැම න්සි හි රාත මසේවා වාවිතය පිළිබඳ සම-නාය  සහ මැමල්සියන් වාවිතය 

පිළිබඳ සවාපක  ීකන් සින්හම් මහතා ප්රධාන මද්ශය  නය පැවැත්වූහ. මමම සැසිය රාත අංශය  ය තුළ මානව 

සම්පත් වාවිතයන් වර්ධනය  ර ගන්නා ආ ාරය පිළිබඳ මණ්ඩකය සා ච්ඡාවකින් අවසන් රන කදී.   

 

CA ශ්රී කං ා හි රාත අංශය  මේ සවාපක  වී.  නගසබාපක , රාත මසේවා ම ොමි න් සවාමශ සාමාජි , එස්. 

රනුේමේ, SLIDA හි අධක්  තනරාල් වසන්තා මපමර්රා, AHRP  හි සවාපක , ප්රදපා  ැකුකාවක සහ 

පවර්ස් ශ්රී කං ා හි ප්රධාන විධාය  නිකධාරී, මරොල්ෆ් බ්කාසර් මමම මණ්ඩකය සා ච්ඡාවට ඇතුළත් විය. 

මමම සැසිය මමමහයවනු කැවතමශ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාමශ සවාපක , 

දමන් ් වීරක්ම ොඩි විසිනි.  
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7.4 "ශ්රී ලංකාවට පුහුණු විමේශීය මසේවකයින් මගන්වීම" පිබඳබඳ සාකච්ඡා සංසදය 

මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   ශ්රී කං ා වරකත් ගණ ාිය ාරී ආයතනය (ICASL) 

සහ ශ්රී කං ා තාතන්තර වාණිත මණ්ඩකය (ICC) සමඟ සහමයෝගිත්වමයන් "ශ්රී කං ාවට පුහුණු විමද්ශීය 

මසේව යින් මගන්වීම; එය ස්ථිර විකල්පයක්ද?" පිළිබඳ සා ච්ඡා සංසදයක් සංවිධානය  රන කදී. මමම 

සැසිය ම ොළඹ 07 මළකමසේ ර මාවමත් ශ්රී කං ා වරකත් ගණ ාිය ාරී ආයතනමේදී 2018 ඔක්මතෝබර් 2 

දන මපරවරු 8.30 සිට පස්වරු 11.30 දක්වා පවත්වන කද.   

සා ච්ඡා සංසදය ශ්රී කං ාව තුළ ශ්රම හිඟමේ විශය  ාකත්වය සහ ස්වවාවය පරීක් ා  රන කද අතර විවිධ 

උපායමාර්ග වාවිතමයන් ඇබ ර්තු පිරවීමට ්රමමෝපායන් හුනනා ගන්නා කද. එමමන්ම මමම සංසදය මඟින් 

රටතුළ ශ්රම හිඟ ගැටළුව සඳහා දයහැකි විසුනම් සා ච්ඡා  රන කද. මමම සංසදය පුහුණු විමද්ශිය ශ්රමය 

මගනඒමම් ගැටළුව ආමන්ත්රණය කිරීමට විමශය  ේ  අවධානය මයොමු  රන කද.   

 

අචාර්ය නීශය  ා අරුණක ක  ‘ශ්රී කං ාවට පුහුණු විමද්ශීය මසේව යින් ආනයනය කිරීම; එය ස්ථිර 

විකල්පයක්ද?’ යන මාතෘ ාව පිළිබඳ පර්මේ ණ පත්රි ාවක් ඉදරිපත්  රන කද අතර  ආසියානු සංවර්ධන 

බැංකුමශ (ADB) මතේ ්ඨ ආර්ථි  විදාඥ උට්සශ කුමාර් ශ්රී කං ාව මුහුණපාන ගැටළු කිහිපයක් 

ආමන්ත්රණය  රන කද.   

ශ්රී කං ාමශ සංවර්ධන උපායමාර්ග සහ තාතන්තර මවමළඳාම පිළිබඳ ගරු රාත අමාත, ුකජීව මසේරසිංහ 

ප්රධාන ආරාියතයා වූ අතර ශ්රි කං ාමශ බංගකාමද්ශය   මහ ම ොමසාරිස්, ගරු රියාස් හමිදුල්කා මගෞරවණිය 

ආරාියතයා විය. ඔහු විමද්ශය   ශ්රමය ආනයනය කිරීම තුළ බංේකාමද්ශය  මේ අත්දැකිම හුවමාරු  ර ගන්නා 

කද.  

පහත සඳහන් සාමාජි යින්මගන් සමන්විත මණ්ඩක සා ච්ඡාවක් සැසිමයන් පුක පවත්වන කද.  

1. ශ්රී කං ාමශ සංවර්ධන උපායමාර්ග සහ තාතන්තර මවමළඳාම පිළිබඳ ගරු රාත අමාත, ුකජීව 

මසේරසිංහ,  

2. ආගමන හා විගමන මදපාර්තමම්න්තුමශ පාක  තනරාල් නිහාල් රණසිංහ මහතා  

3. ශ්රී කං ා වරකත් ගණ ාිය ාරී ආයතනමේ සවාපක , තගත් මපමර්රා මහතා  

4. ශ්රී කං ා ඉංජිමන්රු ආයතනමේ උප සවාපක , ඉංජිමන්රු අර්ජුන මනම්මේරි මහතා  

5. ප්රක පත්ක  අධයන ආයතනමේ පර්මේ ණ අධක් , ආචාර්ය නිශය  ා අරුණක ක  

6.  ම් රු මදපාර්තමම්න්තුමශ ම ොමසාරිස් තනරල්, ඒ. විමකවීර මහතා  

7. රතමේ ෛවද නිකධාරීන්මේ සංගමමේ මහ මල් ම්, මදොස්තර චන්දන ධර්මරත්න 

8. ඇක්සස් ඉංජිනියරින්ේ හී  ළමනා රණ අධක්  ක්රිස්මටෝපර් මතෝුකවා මහතා  

9. NHRDC හි සවාපක  සහ ICC ශ්රී කං ා (සවාපක ) දමන් ් වීරක්ම ොඩි මහතා 
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7.5 අධයාපන අයවැය මයෝජනා– 2019 

   2018 ජූලි 24 දන ශ්රී කං ා වරකත් ගණ ාිය ාරී ආයතනමේදී පාර්ශය  ්ව රුවන් කිහිප මදමනකුමේ 

සහවාගිත්වමයන් අයවැය මයෝතනා සංසදයක් අපි පැවත්වූමවමු. මමම සංසදමේදී මානව සම්පත් 

සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව (NHRDC) විසින් ස ස් ළ මයෝතනා සා ච්ඡා  රන කදී. 

මමම මයෝතනා පුකගිය දත්ත, දෘ ්ටි ම ෝණ සහ අධාපනයට අදාළ ගැටළු සම්බන්ධමයන්  ටයුතු  රන   

NHRDC මණ්ඩකය  ප්රක ඵක වාවිතමයන් ස ස්  රන කදී.  අයවැය ඇස්තමම්න්තු සාර්ව මට්ටමම් 

අධාපන මාර්ගය සඳහා ක රණය  රන කදී.  

ප්රධාන මයෝතනා 12 කි. 

1. STEM අධාපනය හුනන්වාදීමමන් ශ්රී කං ාමශ  ාන්තා ශ්රමබක ා සහවාගිත්වය සහ මපොදු අධාපනය තුළ 

STEM අධාපනය සම්බන්ධ සිුකන්මේ සංඛාව වැඩිකිරීමට සහ මද්ශය  පාකන සහ ප්රතා නාය යින් සඳහා  

STEM අත්දැකීම වර්ධනය කිරිම සඳහා මාර්ග සැකැස්ම.  

2. මසේවයට සූදානම් ශ්රමබක ායක් සංවර්ධනය කිරීමට තාක් ණි  අධාපනය ශය  ක්ක මත් කිරීම - රුපියල් 

මිලියන 300. 

3. ප්රක ඵක මත පදනම් වූ ඉමගනුම තුළින් අනාගතයට සූදානම් ශ්රමබක ාය  

4. තෘතීයී , වෘත්ක ය සහ වෘත්තීමය අධාපනය තුළ සිුකන්ට ඉතා ඉහක ප්රමශශය  ය  

5. විශ්ය  ව විදාක අධාපනය -  ාර්ය මණ්ඩක සංවර්ධනය, ඵකදායිතාව සහ තාතන්තර රණය - රු මි. 200. 

6. ගුරුවරුන් සඳහා පුහුණුව සහ දරිදමනා  

7. අධාපන සහ පුහුණු ආයතන – පුද්ගලි  ආයතන සඳහා තනි ස්ථාන මසේවය  

8. අධාපනය සහ පුහුණුව පිළිබඳ රතමේ සහ විමද්ශිය ආයතන සමඟ හවුල් ාරත්වය  

9. නව රණ සහ වවසාය ත්ව සංවර්ධනය  

10. වි යමාකා පිළිබඳ මවමළඳමපොක හැඩගැස්ම සහ ආයතන සන්නම් රණය  
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11. ත්රිමරෝද ධාවනමේ මයදී සිටින තරුණයින්මේ ඵකදායිතාව සහ ජීවමනෝපාය උසස් කිරීම  

ඉහත මයෝතනා ඇතුළත්ව සමස්ත අයවැය පහත පරිද ස ස්  ර ඇත. 

 

මප ුක අධයාපන අයවැය (2017 තතය) 

වියදම් අයිතමය රු. මිත. 2017 2018* 2019 අයවැය 2020 

අධාපන අයවැය 256,881 304,434 350,981 404,980  

අධාපන හා පළාත්සවා 

අමාතාංශය  ය 

201,160 232,193 238,019 271,455 

 අධාපන අමාතාංශය  ය 79,516 82,294 85,235 97,626 

 පළාත් සවා 121,644 149,899 152,784 173,829 

පශ්චාත් -ේවිතියික අධයාපන අයවැය (2017 තතය) 

වියදම රු. මිත. 2017 2018* 2019 අයවැය 2020 

පශ්ය  චාත් -ද්වික යි  අධාපනය 55,721 72,241 112,961 133,525 

උසස් අධාපනය 47,421 61,284 64,786 77,855 

වෘත්ක ය අධාපනය  8,300 10,957 30,626 35,421 

නිපුනතා සංවර්ධනය 

වියදම රුපියල් මිතලියනවලින් 2019 අයවැය 2020 

පුහුණු සහ නිපුනතා සංවර්ධනය 17,549 20,249 

ඒ අනුව, අධාපනය සඳහා 2019 ද මුළු අයවැය මුදක රුපියල් බිලියන 351කි. 

මපොදු අධාපනය සඳහා අයවැමයන් මවන් ළ මුදක රුපියල් බිලියන 238කි. 

පශය  ්චාත්-ද්වික යි  අධාපනය සඳහා අයවැමයන් මවන් ළ මුදක රුපියල් බිලියන 113කි. 
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8.2018  වසර තු දී මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ජාතික සභාමේ සිුකකරන ලද 
පර්මේෂණ වාර්තා ො ප්රකාශන  

                                                                          

                             

   ශ්රම සං්රමණය පිීබබඳ කාර්යය බලකාය (TFLI)  සංඛ්යාන අත්මප ත- 2018  

  

                                  

     

    අධයාපන අයවැය මයෝජනා– 2019     
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9. මුලය තත්ත්ව ප්රකාශය 

2018 මදසැම්බර් 31 දිනට 

      
ශ්රීකංරුවලින් 

 
සටෙන 2018 

 
2017 

 
අයවැයගත 

වත්කම් 
      

ජංගම වත්කම් 
      

මුදල් හා මුදකට සමාන ද  1 19,867,509.10 

 

 8,565,644.90  20,200,000.00 

 

කැබීම් 2 40,062.82 

 

 71,162.82  71,163.00 

මතොග 3 697,344.32       619,970.85  700,000.00 

මපර මගවීම් 4 278,423.21 

  

 164,415.91  280,000.00 

 

අමනකුත් තංගම වත් ම 5 2,999,024.93  2,836,874.76         3,010,000.00 

  
 

23,882,364.38 

  

12,258,069.24 

  

24,261,163.00 

ජංගම මන වන වත්කම් 

     

යටිතකපහුක ම්, පිරියත සහ 
උප රණ 

6 13,590,726.07 

 

 14,805,195.29  14,000,000.00 

 

මමෝටර් වාහන 6 6,486,611.88 

 

 9,326,611.88  6,474,395.00 

අමනකුත් වත් ම් 
6 455,327.29 

 

 582,804.46           525,000.00 

 

 20,532,665.24 

 

 24,714,611.63       20,999,395.00 

 

මුලු වත්කම්  44,415,029.62  36,972,680.87  45,260,558.00 

වගකීම් 
 

   

 

  

ජංගම වගකීම් 
 

     

මගවිය යුතු 
7 1,214,467.12 

 

 1,192,086.32  1,291,538.00 

ම ටි- ානන මවන්කිරීම් 
8 483,242.82 

 

 313,742.82  100,000.00 

 
 1,697,709.94  1,505,829.14  1,391,538.00 

ජංගම මන වන වගකීම් 
 

      

මසේව  ප්රක කාව 

 
9 2,500,934.50    1,990,089.75  2,000,000.00 

  
2,500,934.50 

 

 1,990,89.75  2,000,000.00 

මුළු වගකීම්  
 

4,198,644.44 

 

 3,495,918.89  3,391,538.00 

 

ශුේධ වත්කම්  

 

40,216,385.18 

  

33,476,761.98 

  

41,869,020.00 



 

 

  

40 

 

 

 

 

ශුේධ වත්කම් /ස්කන්ධය 

 

ප්රාේධන දායකවීම    

දාය  ප්රාේධනය           3,000,000.00  3,000,000.00 3,000,000.00    

ප්රතාගණන සංචිත           13,490,249.80 13,490,249.8               14,000,000.00               

රතමේ දීමනා -ප්රාේධනය 

 
15,780,100.38      14,636,523.89            15,000,000.00 

  

                                                      

සමුච්චිත  අක රික්තය /(හිඟය) 7,946,035.00 2,349,988.29 9,869,020.00 

මුළු ශුේධ වත්කම්/ස්කන්ධය  40,216,385.18 33,476,761.98           41,869,020.00  

 

 

 

 

සහ ාර අධක්  (මුදල්)     සවාපක  

 

දනය :        දනය : 
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10.මූලය කාර්යසාධනය පිබඳබඳ ප්රකාශය 

     2018 මදසැම්බර් 31 දිමනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳො 
 

      

ශ්රීකංරුවලින් 

       

 

සටෙන 2018 

 

2017 

 

අයවැයගත 

 

ආදායම 

 

   

  

  රතමේ දීමනාව -
පුනරාවර්තන 

10 23,999,900.00 
 

21,133,114.00 
 

24,000,000.00 

රතමේ දීමනාව - 

ප්රාේධනය 
11 10,346,423.51 

 
12,623,137.60 

 
15,078,000.00 

අමනකුත් දමනා 12 8,126,660.41  6,861,867.08  8,000,000.00 

වත් ම් බැහැර කිරීමමන් 
කාවය 

13 (177,460.76) 
 

(1,068,524.32) 
 

- 

අමනකුත් ආදායම් 14 645,671.10 
 

140,792.29 
 

160,000.00 

මුළු ආදායම 
 

42,941,194.26 
 

39,690,386.65 
 

          47,238,000.00 

 

වියදම් 

 
      

වැටුේ,මශතන හා මසේව  
ප්රක කාව 

15 17,582,539.74 
 

17,443,075.49 
 

16,724,980.00 

දීමනා සහ අමනකුත් 
ස්ථානමාරු මගවීම් 

16 9,048,188.32 
 

6,727,619.63 
 

9,945,000.00 

සැපයීම් සහ වාවිතා ළ 
පාරිමවෝගි  වාණ්ඩ 

17 795,776.53 
 

680,040.50 
 

             825,000.00 

ක් යකිරීම සහ 
්රමක් ය වියදම 

6 4,101,234.63 
 

5,689,845.88 
 

4,201,000.00 

ගමන් වියදම්, යැපුම් 
දීමනාව හා දීමනා 

18 295,358.10 
 

336,527.50 
 

355,000.00 

උපමයෝගිතා සහ මසේවා 19 4,006,597.44 
 

2,993,768.87 
 

3,943,000.00 

නඩත්තු වියදම් 20 1,050,436.19 
 

1,459,557.36 
 

1,055,000.00 

මවනත් වියදම් 21 465,016.60 
 

192,371.50       320,000.00 

මුළු වියදම් 
 

37,345,147.55 
 

35,522,806.73 
 

37,368,980.00 

කාලසිමාව සඳො 

අතිරික්තය/(හිසය) 

 

 5,596,046.71  4,167,579.92  9,869,020.00 
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11.ශුේධ වත්කම්/ස්කන්ධය තු  මවනස්විම් ප්රකාශය 

2018 මදසැම්බර් 31 දිමනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳො                                                                                                                                    ශ්රීකංරුවලින් 

පාලන ස්කන්ධමේ අයිතිකරුවන්ට මබදාෙැරිම 

  
දායක 

ප්රාේධනය 

ප්රතයාගණන 

සංචිතය 

රජමේ දීමනාව -

ප්රාේධනය 

සමුච්චිත 

අතිරික්තය/(හිසය) 

මුළු ශුේධ 

වත්කම්/ස්කන්ධය 

2017 තනවාරි 01 දනට ප/මග මශය  ේ ය 3,000,000 13,490,249.80 15,435,982.49 (1,817,591.63) 30,108,640.66 

බැහැර ක වත් ම් මත ප්රතාගණන අක රික්තය - - - - - 

රතමේ දමනා මවත මාරු කිරීම - ආදායම - - - - - 

 ාකීමාව සඳහා ශුද්ධ වත් ම්/ස් න්ධ 
හිඟය/අක රික්තය තුක සෘජුවම හුනනාගත් ශුද්ධ 
ආදායම  

- - 11,823,679.00 - 11,823,679.00 

ප්රතාගණන වත් ම් මත පුකගිය ප්රතාගණන 
අක රික්තය නැවත හුනනා ගැනීම 

- -  - - 

විකම්බීත ආදායම - - (5,689,845.88) - (5,689,845.88) 

 ාකීමාව සඳහා අක රික්තය/හිඟය - -  4,167,579.92 4,167,579.92 

 ාකීමාව සඳහා හුනනාගත් මුළු ආදායම සහ වියදම් - - (799,458.60) 4,167,579.92 3,368,121.32 

2017 මදසැම්බර් 31 දිනට ඉදිරියට මගනා මශේෂය   

3,000,000.00 

 

 13,490,249.80 

     

14,636,523.89 

       

  2,349,988.29 

     

33,476,761.98 

2018 තනවාරි 01 දනට ප/මග මශය  ේ ය 3,000,000.00 13,490,249.80 14,636,523.89 2,349,988.29 33,476,761.98 

පුකගිය වසමර් ගැකපීම - - - - - 

බැහැර ළ වත් ම් මත ප්රතාගණනය  ළ අක රික්තය - - - - - 

රතමේ දමනා මවත මාරු කිරීම - ආදායම - - (6,071,874.88) - (6,071,874.88) 

 ාකීමාව සඳහා ශුද්ධ වත් ම්/ස් න්ධ 
හිඟය/අක රික්තය තුක සෘජුවම හුනනාගත් ශුද්ධ 
ආදායම   

- - 11,490,000.00 - 11,490,000.00 

විකම්භිත ආදායම - - (4,274,548.63) - (4,274,548.63) 

 ාකීමාව සඳහා අක රික්තය/හිඟය - - - 5,596,046.71 5,596,046.71 

 ාකීමාව සඳහා හුනනාගත් මුළු ආදායම සහ වියදම් - - 1,143,576.49 5,596,046.71 6,739,623.20 

2018 මදසැම්බර් 31 දිනට ඉදිරියට මගනා මශේෂය 

  

3,000,000.00  

 

  

13,490,249.80  

 

15,780,100.38 7,946,035.00 40,216,385.18 
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12.මුදල් ප්රවාෙ ප්රකාශය 

2018 මදසැම්බර් 31 දිමනන් අවසන් වු වර්ෂය සඳො මකාබේධ මුදල් ප්රවාෙ ප්රකාශය 

     

  
2018 

 

2017 

මමමෙයුම් කාර්යයන්මගන් මුදල් ප්රවාෙ 

   

  

අක රික්තය/(හිගය) 5,596,046.71 
 

4,167,579.92 

මුදල් මන වන ගලායාම්  
  

ක් යවිම 4,101,234.63 
 

5,689,845.88 

පාරිමතෝෂි  වියදම් 728,819.75 
 

480,317.00 

පුකගිය වසමර් ගැකපීම 
 

- 
 

- 

විකම්බිත ආදායම 
 

(4,274,548.63) 
 

(5,689,845.88) 

මවන්කිරීමට වැඩි විගණන ගාස්තුව  -  (6,325.00) 

මසේව  ණය මත මපොළිය 
 

(119,097.10) 
 

(108,396.55) 

විගණන ගාස්තුව 
 

397,200.00 
 

80,500.00 

මද්පක, පිරියත සහ උප රණ විකිණිම මත 
(කැබීම්)/අකාව 

177,460.76 
 

1,068,524.32 

පාරිමවෝගි  ගබඩාව තුළ වැඩිවීම් (අඩුවිම්) (77,373.47) 
 

(54,995.15) 

මපර මගවීම්වක වැඩිවීම් (අඩුවිම්) (114,007.30) 
 

(164,415.91) 

මසේව  ණය තුළ වැඩිවීම් (අඩුවිම්) (170,705.17) 
 

(418,700.60) 

මවනත් අත්ක  ාරම්වක වැඩිවීම් (අඩුවිම්) 1,250.00 
 

(15,000.00) 

මගවීමට ඇක  ද   තුළ වැඩිවීම් (අඩුවිම්) 22,380.80  345,417.57 

අමනකුත් තංගම වත් ම්වක  තුළ වැඩිවීම 15,000.00 
 

264,855.50 

කැබීම්වක වැඩිවීම (අඩුවිම) 31,100.00 
 

- 

මගවූ විගණන ගාස්තුව  
 

(227,700.00)  (74,175.00) 

මගවු පාරිමතෝෂි ය  (217,975.00)  - 

රතමේ දීමනාව  5,418,125.12  4,890,387.28 

 

මමමෙයුම් කාර්යයන්මගන් ශුේධ මුදල් ප්රවාෙ  

 

11,287,211.10 
 

10,455,573.38 
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ආමයෝජන කාර්යයන්මගන් මුදල් ප්රවාෙ      

මගොඩනැගිලි සහ වුහ මිකද ගැනීම   - (6,531,265.68) 

නබඩු හා සවිකිරීම්  මිකද ගැනීම   - (4,235,272.50) 

 ාර්යාක උප රණ  මිකද ගැනීම   (1,450.00) (496,274.65) 

විදුත් සවිකිරීම්  මිකද ගැනීම   - - 

පරිගණ   මිකද ගැනීම   (44,700.00) (527,420.00) 

මමෝටර් රථ  මිකද ගැනීම   - - 

මසේව  ණය මත මපොළිය 
 

 119,097.10 108,396.55 

මෘදු ාංග  මිකද ගැනීම   - - 

මපොත්පත්  මිකද ගැනීම   (15,344.00) (29,414.84) 

මවනත් වත් ම්  මිකද ගැනීම   (45,000.00) (56,411.30) 

පිරියත සහ උප රණ අමකවිමයන් කත් මුදක 
 

 2,050.00 - 

ආමයෝජන කාර්යයන්මගන් ශුේධ මුදල් ප්රවාෙ  
 

 14,653.10 (11,767,662.42) 

     

මූලය කාර්යයන්මගන් මුදල් ප්රවාෙ  
    

     

මූක  ාර්යයන්මගන් ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහ 
 

- 
 

- 

මුදල් හා මුදකට සමාන ද  හි ශුද්ධ 
වැඩිවීම/(අඩුවීම)  

11,301,864.20 
 

(1,312,089.04) 

 ාකීමාව ආරම්වමේදී මුදල් හා මුදකට සමාන 
ද    

8,565,644.90 
 

9,877,733.94 

 ාකීමාව අවසානමේදී මුදල් හා මුදකට 
සමාන ද   

19,867,509.10 
 

8,565,644.90 

     

මුදල් ප්රවාෙ ප්රකාශයට සටෙන් 
    

අතැක  මුදල් සහ බැංකුවක මශය  ේ  
   

 

මහතන බැංකුව ගි/අ 119100120409161 
 

141,976.73 
 

190,419.80 

කං ා බැංකුව ගි/අ 165197 
 

19,725,532.37 
 

8,375,225.10 

 

 
 19,867,509.10   

8,565,644.90 
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13. සටෙන් 

 

 

       

 

 

          2018 

 

          2017 

 

      අයවැයගත 

මුදල් ො මුදලට සමාන දෑ 1 

  

  

  
මහතන බැංකුව ගි/අ 

119100120409161 

 

 

141,976.73 

 
 

190,419.80 
 

200,000.00 

 

 

කං ා බැංකුව ගි/අ 165197 

 

 

 

19,725,532.37 

 
 

8,375,225.10 
 

20,000,000.00 

 

 

 

 

19,867,509.10 

 
 

 

8,565,644.90 
 

 

20,200,000.00 

    

  

  ලැබිය යුතු 2 

  

  

   

නිමල් මබෝපමේ ( හිටපු සවාපක ) 
                     

40,062.82 

                

71,162.82  

  

71,163.00                                    

  

                      

40,062.82 

 

                      

71,162.82                 

            

          71,163.00                               

    

  

  මත ග 3 

  

  

  
පාරිමවෝගි  ගබඩා 

 

697,344.32 

  

619,970.85  700,000.00 

 

 

697,344.32 

  

619,970.85  700,000.00 

මපර මගවීම් 

 
4 

     

රථවාහන රක් ණය  278,423.21                   

 

 164,415.91         280,000.00 

  

                   

278,423.21 

 

 

 

164,415.91 
 

                    

280,000.00 

    

  

  මවනත් ජංගම වත්කම් 5 

  

  

  මසේව  ණය -ආපදා  2,982,579.93 

 

 2,811,874.76  3,000,000.00 

උත්සව අත්ක  ාරම්  8,750.00 

 

 10,000.00  10,000.00 

ආපුක මගවිය යුතු තැන්පතු  - 

 

 15,000.00  - 

වත් ම් මිකදීගන්නන්මගන් 
කැබීම් 

 

 7,695.00  -  
- 

  

 

  2,999,024.93                

 

 

 

2,836,874.76 
 

 

3,010,000.00                  
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මේපල, පිරියත ො උපකරණ (සටෙන 06) 
 

          

 

  

 

ලී බඩු ො සවිකිරීම් කාර්යාල උපකරණ විදුත් සවිකිරීම් පරිගණක මතුකකාංග රථවාෙන මප ත්පත් මවනත් වත්කම් 

 
මගොඩනැගිලි හා වුහ 

වාර්තා රන 
 ාකීමාව  - 
2018.01.01 
සිට 
2018.12.31 
දක්වා 

2
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1
7 

 
2

0
1

8 

2
0

1
7 

 

ආරම්ව  
මශය  ේ ය 

4,964,689.09 2,239,912.21 3,378,042.99 2,935,476.29 66,135.25 66,135.25 5,718,212.98 5,190,792.98 776,556.61 776,556.61 14,200,000 14,200,000.0 127,659.99 98,245,15 1,077,505.8 1,278,824.5 6,531,265.68 - 

එ තුකිරීම් 

- 4,235.272.50 1,450.00 496,274.65 - - 44,700.00 527,420.00 - -  - 15,344.00 29,414,84 45,000.00 56,411.30 - 
 
 

6,531,265.68 

ගැකපීම 
- - - - - -  - - -  -  - - - - - 

බැහැරකිරීම 
- (1,510,495.62 (64,164.00) (53,707.95) - - (79,416.26) - - -  - (59,224.65) - (106,727.5 (257,730.0 - - 

අවසන් මශය  ේ ය 
4,964,689.09 4,964,689.09 3,315,328.99 3,378,042.99 66,135.25 66,135.25 5,683,496.72 5,718,212.98 776,556.61 776,556.61 14,200,000 14,200,000.0 83,779.34 127,659.99 1,015,778.3 1,077,505.8 6,531,265.68 

 
6,531,265.68 

සමුච්චිත ක් ය 

කිරීම (වසර 
ආරම්වමේදී) 

752,404.93 1,044, 791.00 1,462,128.39 1,198,822.90 33,242.13 30,326.33 3,602,513.59 2,707,675.64 775,839.49 593,559.46 4,873,388.12 1,016,694.06 81,311.82 77,635.08 541,049.51 519,515.66 3,578.78 
 
- 

ගැකපීම 
- - - - - - - - - -  - - - - -  - 

ක් ය කිරීම  
(මූක 

 ාර්යසාධනය 
පිළිබඳ 

ප්ර ාශය  නය 
පරිද)  

498,799.47 334,120.11 339,065.39 293,842.29 2,915.80 2,915.80 1,199.90 894,837.95 717.12 182,280.03 2,840,000.00 3,856,694.06 6,324.30 3,676.74 85,649.37 117,900.12 326,563.28 3,578.78 

අඩු ළා 
බැහැරකිරිම 
මත සමුච්චිත 
ක් ය කිරීම 

- (626,506.18) (31,642.00) (30,536.80) - - (20,580.00) - - -  - (59,224.65) - (10,880.00) (96,366.27)  
 
- 

 
ප්රතාගණන 
වත් ම් මත 

සමුච්චිත ක් ය 
කිරීම 

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

අවසන් මශේෂය 
1,251,204.40 752,404.93 1,769,551.78 1,462,128.39 36,157.93 33,242.12 3,583,133.49 3,602,513.59 776,556.61 775,839.49 7,713,388.12 4,873,388.12 28,411.47 81,311,82 615,818.88 541,049.51 330,142.06 

 
3,578.78 

ශුේධ ධාරණ 

අගය 
3,713,484.69 4,212,284.16 1,545,777.21 1,915,914.60 29,977.32 32,893.12 2,100,363.23 2,115,699.39 - 

 
717.12 

 
6,486,611.88 9,326,611.88 55,367.87 46,346.17 399,959.42 536,456.29 6,201,123.62 6,527,686.90 
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 සටෙන 2018  2017  අයවැයගත 

මගවියයුතු       7           

දුර ථනය   21,434.10   46,851.25      50,000.00 

අන්තර්තාක පහුක ම්   13,690.00   27,380.00      30,000.00 

පුවත්පත් බිල්   2,250.00   1,990.00   2,000.00 

සනීපාරක්   හා ආරක් ාව   180,998.14   125,356.47   130,000.00 

මද්ශිය ගමන් වියදම්   2,100.00   1,050.00   1,200.00 

තාව ාලි  වැටුේ   -   19,000.00   - 

අතී ාක   18,295.39   17,313.93   18,000.00 

විදුලිය හා තකය   48,842.29   2,999.48   3,500.00 

ශ්රම මවමළඳමපොක සමීක් ණය   250,000.00   250,000.00   250,000.00 

 ාර්යාක අළුත්වැඩියාව සහ නඩත්තුව   -   50,290.65   50,000.00 

මගොඩනැගිලි සහ වුහ මුදල් 
රඳවාගැනීම 

  445,837.28   445,837.28   445,838.00 

ත්රිමරෝද සමීක් ණය පැවැත්වීම   -   60,000   - 

වැඩබකන වැටුප   4,918.78   -   - 

අමනකුත් අත්ක  ාරම්   1.00   1   - 

රථවාහන අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තුව   11,500.00   60,937.26   10,000.00 

ප්රචාරණය - MCDP   -   20,079.00   21,000.00 

හැකියා වැඩරාමුව  184,147.13  -  185,000.00 

රැකියා අරුණ  23,903.01  -  25,000.00 

මවනත්  3,750.00  -  5,000.00 

සම්මන්ත්රණ හා වැඩමුළු  2,800.00  -  5,000.00 

මගවිය යුතු වෘත්තීය දීමනාව  -  63,000.00  60,000.00 

    1,214,467.12   1,192,086.32   1,291,538.00 

මකටි-කාලීන මවන්කිරීම් 8          

විගණන ගාස්තුව – 2014   81,580.00   81,580.00   - 

විගණන ගාස්තුව – 2015   -   -   - 

විගණන ගාස්තුව – 2016   -   80,500.00   - 

විගණන ගාස්තුව - 2017   80,500.00   80,500.00   - 

විගණන ගාස්තුව - 2018  250,000.00  -  100,000.00 

අඩමාන ණය මවන්කිරිම - 
එන්.මබෝපමේ 

  71,162.82   71,162.82   - 

    483,242.82   313,742.82   100,000.00 
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  සටෙන 2018   2017   අයවැයගත 

මසේව  ප්රක කාව  9           

පාරිමතෝෂිත මවන්කිරීම   2,500,934.50   1,990,089.75   2,000,000.00 

          

රතමේ දමනාව - පුනරාවර්තන 10 23,999,900.00   21,133,114.00   24,000,000.00 

            

රතමේ දමනාව - ප්රාේධනය 11         

රතමේ දමනාව -සංවර්ධන  ටයුතු   6,071,874.88   6,933,291.72   10,078,000.00 

විකම්බීත දීමනාව   4,274,548.63   5,689,845.88   5,000,000.00 

    10,346,423.51   12,623,137.60   15,078,000.00 

            

විමද්ශිය පුහුණු වැඩසටහන් මත කාවය 
(අකාවය)  

12 8,126,660.41   6,861,867.08   8,000,000.00 

    8,126,660.41   6,861,867.08   8,000,000.00 

            

වත් ම් බැහැරකිරීම මත කාවය (අකාවය)  13 (177,460.76)   (1,068,524.32)   - 

             

මවනත් ආදායම් 14          

විවිධ ආදායම   526,574.00   32,395.74   50,000.00 

ආපදාණය මපොළිය   119,097.10   108,396.55   110,000.00 

    645,671.10   140,792.29   160,000.00 

වැටුේ, මශතන හා මසේව  ප්රක කාව 15          

වැටුේ හා මශතන   10,398,615.57   9,639,681.90   10,577,480.00 

වැඩබැනමම් වැටුප   30,566.70   5,634.93   - 

විමශය  ේ  දීමනාව      -   -  

ජීවන වියදම් දීමනාව    2,371,485.16   2,530,849.28   3,824,000.00 

අතුරු දීමනාව   416,828.00   -   - 

ගැකපුම් දීමනාව    419,808.35   1,972,515.79   - 

ප්රවාහන දීමනාව   600,000.00   600,000.00   - 

ඉන්ධන දීමනාව   242,000.00   210,600.00   - 

මසේ.අ.අ   1,449,631.62   1,348,676.41   1,450,000.00 

මසේ.නි.වා.අ.  362,143.30  337,169.47  363,000.00 

අතී ාක   278,800.34   199,324.96   270,000.00 

නිවාඩු දන මගවීම්   7,440.95   16,805.75   9,000.00 

තාව ාලි  වැටුප   -   29,500.00   - 

පාරිමතෝෂි  වියදම්   728,819.75   480,317.00   231,500.00 

වෘත්තීය දීමනාව   276,400.00   72,000.00    - 

    17,582,539.74   17,443,075.49   16,724,980.00 
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  සටෙන 2018   2017   අයවැයගත 

දීමනා සෙ මවනත් ස්ථානමාරු මගවීම් 16           

පුවත් ලිපිය   16,500.00   290,177.70   25,000.00 

ශ්රම මවමළඳමපොක සමික් ණය   -   513,512.25   - 

මසේව  පුහුණුව හා සංවර්ධනය   -   924,031.03   - 

ගුණත්වය හා ඵකදායිතා වැඩසටහන්   -   474,833.32   - 

නාය ත්වය මගොඩ නැගීමට මානව සම්පත් 
්රමමෝපායක් සංවර්ධනය 

  -   497,158.72   - 

රැකියා අරුණ වැඩසටහන   2,094,125.88   -   2,000,000.00 

තාක් ණි  අංශය  මේ නිපුනතා පරතර 
අධයනය 

  358,868.36   19,995.00   400,000.00 

ුකළු හා මධ පරිමාණ අංශය  ය ශය  ක්ක මත් කිරීම   220,643.20   -   500,000.00 

සංචාර  අංශය  මේ නිපුනතා පරතර අධයනය    -   53,530.60   - 

මානව සම්පත්  ළමනා රණ ප්රදානය   -   600   - 

අධක්  අත්මපොත (KPMG)   282,330.00   1,162,519.39   300,000.00 

වාර්ෂි  පුහුණු පරතරය   34,912.00   -   50,000.00  

පුහුණු විමද්ශිය මසේව යින්   143,304.00   -   40,000.00 

අයවැය මයෝතනාව   226,683.20   -   300,000.00 

ආපුක එන සං්රමණි යින් නැවත හැඩගැස්ම   -   461,165.90   - 

තාක   මානව සම්පත්    3,005.00   1,000.00   50,000.00 

පාර්ශය  ව ාර  මිටුවක් පත්කිරීම   -   44,911.00   - 

නිපුණතා වැඩරාමුව ක්රියාත්ම  කිරීම   1,681,989.85   6.360.00   1,700,000.00 

වාත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  නය ශය  ක්ක මත් කිරිම   522,849.97   31,820.00   600,000.00 

මඩංගු දැනුවත් කිරිමම් වාපෘක ය   -   35,980.00   - 

MCDP   -   972,121.80   - 

සංඛාමල්ඛන අත්මපොත   111,500.00   49,266.00   100,000.00 

ත්රිමරෝද අධයනය   -   818,319.16   - 

රාත මසේවය තුක වැඩකිරිමම් නව මාර්ග   -   27,591.30   - 

නිර්මද්ශය   ක්රියාත්ම  කිරීමට  ර්මාන්තමේ 
CSE සමඟ  ටයුතු කිරිම 

  22,676.00   342,646.46   30,000.00 

 ළමනා රණ  ාර්ය මණ්ඩකය සඳහා CPD 

වැඩසටහන් 
 852,357.99  -  1,000,000.00 

මමොඩියුක සංවර්ධනය කිරීම  254,207.98  -  300,000.00 

තත්ත්ව සහක   වර්ධනය  309,390.08  -  400,000.00 

ගුණත්වය සහ ඵකදායිතාව  68,592.25  -  100,000.00 

නිපුනතා දත්ත පදනම  36,906.04  -  50,000.00 

ඝණ අපද්රව  ළමනා රණය  254,994.00  -  300,000.00 

වටිනා ම් ම ොටස්  2,025.00  -  - 
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  Note 2018   2017   Budgeted 

සම්මන්ත්රණ/වැඩමුළු  1,550,327.52  -  1,700,000.00 

    9,048,188.32   6,727,619.63   9,945,000.00 

සැපයීම් සහ වාවිතා  ළ පාරිමවෝගි  ද්රව 17           

ලිපිද්රව හා  ාර්යාක උප රණ   120,016.53   102,990.50   125,000.00 

ඉන්ධන හා ලිහිසි මතල්   675,760.00   577,050.00   700,000.00 

    795,776.53   680,040.50   825,000.00 

ක් ය කිරිම සහ ්රමක් ය වියදම 6 4,101,234.63   5,689,845.88   4,201,000.00 

ගමන් වියදම්, යැපුම්දීමනා සහ දීමනා 18          

මද්ශිය ගමන් වියදම් සහ යැපුම් දීමනා    18,308.10   16,527.50   20,000.00 

විගණන සාමාජි යින් සඳහා දීමනාව   48,000.00   84,000.00   85,000.00 

අධක්  මණ්ඩක සාමාජි  දීමනාව   228,000.00   236,000.00   250,000.00 

විමද්ශිය සංචාර හා යැපුම් දීමනාව  1,050.00  -  - 

    295,358.10   336,527.50   355,000.00 

උපමයෝගිතා සහ මසේවා 19           

වරිපනම්   40,320.00   40,320.00   40,300.00 

විදුලිය   679,893.63   548,083.98   650,000.00 

තකය   39,432.30   35,247.31   25,000.00 

දුර ථන ගාස්තු සහ කුලිය   420,754.22   432,962.69   435,000.00 

තැපැල් ගාස්තු සහ මටමකක්ස් ගාස්තු   8,375.00   7,245.00   8,000.00 

සනීපාරක්   මසේවාව   502,182.97   544,433.67   506,400.00 

ප්රචාරණය   95,565.00   48,300.00        90,000.00 

ආරක්   මසේවාව   1,433,154.90   959,843.97   1,373,300.00 

අන්තර්තාකය   150,590.00   164,280.00   165,000.00 

මවනත් උපමයෝගිතා සහ මසේවා   636,329.42   203,052.25   650,000.00 

නීක මය ගාස්තු   -   10,000.00   - 

    4,006,597.44   2,993,768.87   3,943,000.00 

නඩත්තු වියදම් 20           

රථවාහන අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තුව   -   838,150.86   - 

රථවාහන රක් ණය   737,038.51   419,869.90      750,000.00 

 ාර්යාක උප රණ අළුත්වැඩියා සහ 
නඩත්තුව  

  198,426.69   133,180.50   200,000.00 

පරිගණ  අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තුව    24,725.00   20,872.50   
      

25,000.00 

මවනත් වත් ම් අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තුව    90,245.99   47,483.60   80,000.00 

    1,050,436.19   1,459,557.36   1,055,000.00 

මවනත් වියදම් 21          

විගණන ගාස්තුව   397,200.00   80,500.00   250,000.00 

පුවත්පත් සහ සඟරා   2,250.00   22,960.00   - 

මසේව  ශුවසාධනය   -   23,045.00   - 

සංහ වියදම්   65,566.60   65,866.50   70,000.00 

    465,016.60   192,371.50   
     

320,000.00 
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සටෙන  12 - පැෙැදිලි කිරීම 

 

  

    

 

ආදායම 

  

 

පාඨමාකා ගාස්තුව 

 

                         

                      

45,266,799.00 

    

 

අඩු ළා 
 

  

 

වියදම් 

  

 

 

 

 

ප්රමශශය  පත් හා  විසා 
 

8,941,260.00 

 

 

මැමල්සියාමශ පුත්ර විශය  ්ව විදාකයට මගවීම 

 

25,793,447.85 

 

 

සම්පත් දාය  ගාස්තුව (මද්ශිය සැසිය) 

 

680,000.00 

 

 

ශය  ාකාව මවන්කිරීම 

 

468,500.00 

 

 

සංහ වියදම් 

 

11,233.00 

 

 

සන්නිමශදනය  12,379.92 

 

මවනත් 

 
  

584,936.65  

 

 

 

ආධුණි  දීමනාව 

           

      31,000.00 

 

මුද්රණය සහ ලිපිද්රව                                                                         

             

 114,977.50 

 

 
 

සම්බන්ධී ාර  යැපුම් දීමනාව  262,003.67 

 

 

ප්රදාන උත්සවය  187,200.00 

 

 

තාක   රක් ණ වාර අරමුදක (NITF)  53,200.00 

 

මුළු වියදම් 

 

                  

37,140,138.59 

 

විමේශීය පුහුණු වැඩසටෙන්වලින් අතිරික්තය (හිසය) 
 

                    

8,126,660.41 
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14. වැදගත් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තිවල සාරාංශයකින් සමන්විත සටෙන් සෙ අමනකුත් විස්තරාත්මක 

සටෙන් 

1. 1997 අං  18 දරන පනක න් ස්ථාපිත මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව, 

ආයතනය මවත පැවරි ඇක  බකතක යටමත්, මානව සම්පත් සංවර්ධනයට අදාළ වන්නා වූ සියළුම 

 ටයුතු සඳහා ප්රමුඛත්වය කබාමදන අතර, මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා ප්රක පත්ක  ක්රියාත්ම  

 රයි. 

 

2. ගිණුම් විදො දැක්වීම සෙ මූලය ප්රකාශ නිකුත් කිරීමට බලයදීම 

මූක පනමත් (1971 අං  38 දරන) 14 වගන්ක ය පරිද, රාත ආයතනයක් මකස, මානව සම්පත් 

සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව එහි මූක වර් ය අවසන්වීමත් සමඟම එම වසර තුළ එහි 

බකතක,  ාර්යයන් සහ රාත ාරි ක්රියාත්ම  කිරීම, මුදාහැරීම සහ  ාර්යසාධනය සහ එහි ප්රක පත්ක  

සහ වැඩසටහන් පිළිබඳ ම ටුම්පත් වාර්ෂි  වාර්තාවක් පිළිමයළ  රනු කබයි.  එකී වාර්තාමශ වසර 

තුළ ආයතනය මවත අදාළ අමාතවරයා විසින් මදන කද උපමදස් විස්තර ම මර්. එම වසර අවසාන 

වීමමන් පුක මාස හතරක් තුළ එකි වාර්තාමශ පිටපත් අදාළ අමාතවරයාට, මුදල් අමාතංශය  යට (ඔහු 

අදාළ අමාතවරයා මනොමශනම්), ්රම සම්පාදන අමාතංශය  යට සහ විගණ ාියපක  මවත ඉදරිපත් 

 ළ යුතුය.  

මූක පනමත් (1971 අං  38 දරන) 14 වගන්ක ය පරිද, එක් එක් මූක වර් ය සඳහා රාත සංස්ථාව  

ගිණුම් එම වසර අවසන් වී මාස හතරක් තුළ විගන ාියපක  මවත ඉදරිපත් ළ යුතු අතර එහිද 

විගණ ාියපක  විසින් විමශය  ේ මයන් දක්වා ඇක  ආ ාරයට ගිණුම් පිළිබඳ වාර්තා ඒ සමඟ ඉදරිපත්  ළ 

යුතුය. මමම උප වගන්ක මේ පූර්වගාමි විියවිධාන උල්කංඝණය  රන මහෝ ඒවාට අනුකූකවිමට 

අසමත්වන යම් සංසථ්ාවක් මමම පනත යටමත් වරද රුමවක් වන අතර, මමහේස්ත්රාත්වරමයක් 

ඉදරිමේ ම ටි පරීක් ණයකින් පුක  වරද රුමවකු කිරීම මත රුපියල් එක් දහස  මනොඉක්මවන 

දඩමුදකක් මගවිමට සිදුවිය හැ . 

 

3. අනුකූලතා ප්රකාශනය 

 

මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාමශ ගිණුම් රණ ප්රක පත්ක ය ශ්රී කං ා වරකත් 

ගණ ාිය ාරී ආයතනය විසින් ප්ර ාශය  යට පත් ළ ශ්රී කං ා රාත අංශය  මේ ගිණුම් රණ ප්රමික යට 

අනුකූකව ස ස්  රනු කබයි.  

  

4. ඇගයීමම් පදනම 

 

සමහර නබඩු හා සවිකිරීම්,  ාර්යාක උප රණ, විදුත් සවිකිරීම් සහ උප රණ, පරිගණ , 

රථවාහන සහ මවනත් වත් ම් සඳහා ශ්රී කං ා තක්මසේරු මදපාර්තමම්න්තුව සහ ස්වාියන 

තක්මසේරු රුවන් විසින් පිළිමවලින් 2008, 2011, 2014 සහ 2016 වර් යන්හි සිදු ළ 

ප්රතාගණනය හැර සවාමශ මූක ප්ර ාශය   ඓක හාසි  පිරිවැය පරිවර්තනය යටමත් ස ස් ම මර්.  
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5. වත්කම් ඇගයීමම් පදනම 

 

5.1 මද්පක, පිරියත හා උප රණ සමුච්චිත ක් යකිරීම අඩු ක පිරිවැය/ඇගයීමට සඳහන් ම මර්.  

5.2 වියදම් කිරීම සඳහා  ලින් ක සිදුවන අයකිරීම් මඟින් අමේක්ෂිත ඵකදායී ජීව ාකය පුරා ස්ථාවර 

වත් මම් පිරිවැය ්රමානුකූකව මබද යන පරිද සියලූම මද්පක, පිරියත හා උප රණ මත ක් යකිරීම 

අය රනු කබයි.  

5.3 මිකදගත් වර් ය තුළ කිසිදු ක් යකිරීමක් මවන් මනො රනු කබන අතර 2009 වසරට මපර මිකදී ගත් 

වත් ම් සඳහා බැහැර  රන වසර තුළ මුළු වසමර් ක් යකිරීම මවන් රනු කබන අතර 2009 සිට 

ඉදරියට එක් එක් වත් ම මිකද ගත් දනය/බැහැර  රන දනය මත පදනම් වී ක් යකිරීම ගණනය 

 රනු කැමබ්.  

5.4 පාරිමවෝගි  මතොග පිරිවැයට පහළ සහ ශුද්ධ උපකබ්ිය ළහැකි වටිනා මට අගය ම මර්.   

 

6. ක්ෂය කිරීම 

වත් ම් පන්ක  සහ ක් ය කිරීමම් අනුපාත පහත පරිද මශ. වත් ම් පන්ක  ඒවාමේ ස්වවාවය සහ 

වාවිතයට අනුකූකව තීරණය ම මර්. 

මගොඩනැගිලි හා වුහ      5% 

ලිබඩු හා සවිකිරීම්    10% 

 ාර්යාක උප රණ    10% 

විදුත් සවිකිරීම් සහ උප රණ   20% 

පරිගණ      20% 

පරිගණ  මෘදු ාංග    25% 

රථවාහන     20% 

මපොත්පත්     10% 

මවනත් වත් ම්     10%   

7. වාර්තාකරන දිනමයන් පසු සිුකවීම් 

 

සියලූම වැදගත් මශය  ේ  පත්ර සිදුවීම් සක ා බකා ුකදුුක ගැකපීම් සිදු ර මූක ප්ර ාශය  යන්හි අනාවරණ 

සිදු ර ඇත. පරිශ්රමේ නවී රණ  ටයුතු 2017 තනවාරි සිට ආරම්ව  රන කද අතර මදසැම්බර් හි 

අවසන්  රන කද. නමා ඉදකිරීම් සමාගම මවත මගවිය යුතු රඳවාගත් මුදල් මශය  ේ  පත්රමේ මගවිය යුතු 

මකස හුනනාමගන ඇක  අතර අනුරූප වත් ම් මගොඩනැගිලි සහ වුහ යටමත් හුනනාගන්නා කදී.  

 

8. වත්කම් මාරුකිරීම 

 

නබඩු හා සවිකිරීම්,  ාර්යාක උප රණ සහ අමනකුත් වත් ම් වැනි වත් ම් නවී රණය මහේතු ම ොට 

මගන බැහැර  ර ඇත. මමම වත් ම් පුහුණු මධස්ථානවක වාවිතා කිරීම සඳහා වෘත්තීය පුහුණු 
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අිය ාරිය මවත මාරු ර ඇත. ඉහත වත් ම් මාරුකිරීම සඳහා අවශය   අනුමැතීන් අමාතංශය  මයන් 

කබාගන්නා කදී. 

 

9. රජමේ දිමනා සඳො ගිණුම්කරණය 

 

මහා වාණ්ඩාගාරමයන් කද පුනරාවර්තන දීමනාව සහ ප්රාේධන දමනාව පිළිමවලින් මානව සම්පත් 

සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාමශ පුනරාවර්තන සහ ප්රාේධන වියදම් සපුරානම සඳහා වාවිතා 

ම මර්. පර්මේ ණ සහ සංවර්ධන  ටයුතු  (NHRDC  ටයුතු) මත දරණ කද ප්රමාණය සහ වසර තුළ 

අය රන කද ක් යකිරීමට සමාන මුදකක් ප්රාේධන වත් ම්වක ඵකදායි ජීව ාකය පුරා ්රමානුකූක 

පදනමත් මත ආදායම මකස හුනනා ගැමන්. 

 

10. විශ්රාම ප්රක කාව පිරිවැය 

 

10.1 නිර්ණය ක  දායක සැලැස්ම – මසේ.අ.අ. ො මසේ.නි.භා.අ 

 

මසේව  අර්ථසාධ  අරමුදල් (E.P.F)  දාය ත්වය සහ මසේවා නියුක්ක  යින්මේ වාර අරමුදල් 

(E.T.F) දාය ත්වය  සඳහා ුකදුුක ම් කබන සියලුම මසේව යින් අදාළ වවස්ථා සහ මරගුකාසි සමඟ 

අදාළ දාය  අරමුදක මඟින් ආවරණය ම මර්. සියලූම දාය ත්වයන් E.P.F සහ E.T.F පනත්වක 

නියමයන් සහ මරගුකාසි පරිද  E.P.F සහ E.T.F මවත මප්රේ ණය  ර ඇත.  

10.2 විශ්රාම පාරිමතෝකකය 

 

විශ්රාමි  පාරිමතෝෂි ය සඳහා මූක ප්ර ාශය  යන්හි මවන්කිරිම් සිදු රනු කබන අතර එය සියලූම 

මසේව යින් සඳහා “මසේව  ප්රක කාව” පිළිබඳ ගිණුම් රණ ප්රමික යට අනුකූකව 1983 අං  12 දරණ  

පාරිමතෝෂිත මගවීම් පනත යටමත් මගවිම් සඳහා  මගවිමට යටත් මශ. පාරිමතෝෂි  වගකීම සඳහා 

බාහිරව අරමුදල් කබා මනොගන්නා අතර ජීවගණ  මකස අගය මනම මර්. 

11. මූලය කාර්යසාධනය 

 

ප්රාේධන වත් ම් ක්රියා රවීම සහ නඩත්තුව සඳහා දරණ කද සියලූම පිරිවැය ආදායමට අය ර ඇත. 

ආදායම සහ වියදම අතර හිඟය/අක රික්තය සියලූම දැනුවත් වගකීම් සහ වත් ම් ක් යකිරිම සඳහා 

මවන්කිරීම් සිදුකිරීමමන් පුක ගණනය  රනු කැමබ්. 

12. මුදල් ප්රවාෙ ප්රකාශය  

 

මුදල් ප්රවාහ ප්ර ාශය  ය ශ්රී කං ා රාත අංශය  මේ ගිණුම් රන ප්රමික  අං  02 හි 27 වගන්ක ය මඟින් විස්තර 

ම මරන සෘජු ්රමය වාවිතමයන් ස ස්  රනු කබයි.  

13. අමාතයංශය විසින් පවරන ලද වාෙන 

 

අං  WP- PD 6170 හා චැසි අං   JNICJUD22Z0116541 දරන වාහනය 2016.02.01 දන සිට 

තාව ාලි  පදනමක් මත NHRDC මවත තාක   ප්රක පත්ක  හා ආර්ථි   ටයුතු අමාතංශය  ය විසින් 

මවන්  ර ද ඇත.  
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15.විගණන විමසුම් ො පිබඳතුරු 
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මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී ලංකා ජාතික සභාමවහි 2018 මදසාම්බර් 31 දිමනන් අවසන් වර්ෂය 

සඳො වූ මූලය ප්රකාශන සෙ මවනත් ෛනතික ො නියාමන අවශයතා පිබඳබඳව 2018 අංක 1  දරණ ජාතික 

විගණන පනමත් 12 වන වගන්තිය ප්රකාරව විගණකාිපපති වාර්තාව. 

 

උක්ත  රුණ සම්බන්ධමයන් ඔමබ් අං  VTY/D/NHRDC/01/18/08 හා 2019 ඔක්මතෝම්බර් 10 දනැක  

විගණ ාියපක  වාර්තාව හා බැමඳේ.  ඒ අනුව මාමේ පැහැදලි කිරීම් පහත පරිද  ාරුණි ව ඉදරිපත්  රමි. 

 

1.2 (අ)  එ ඟ මශ. 2019 වර් මේදී මමවැනි අතපුකවීම් මගහරවා ගැනීමට  ටයුතු  රන මකස උපමදස් 

මදන කදී.  

(ආ) තවමත් මමම සමීක් ණ වාර්තාව කැබී මනොමැත.2019 වර් මේදී  මමම මවන් කිරීම මූක 

ප්ර ාශය  ණවක ගැකපීමට එ ඟ මවමි. මමම සමීක් ණ  ාර්යය මික  ැඳවුම් ර ම ොළඔ විශය  ්ව විදාකමේ 

ආචාර්ය දුනුසිංහ මහතාට ඉටු  ර මදන මකස වාර මදන කදී. එමහත් ඔහු විසින් මමම  ාර්යය  නියමිත 

පරිද ඉටු  ර මනොදුන් අතර ආයතනය මගින් එය ඉටු  ර මදන මකස කිහිපවරක්ම දැනුම් මදන කදී. 

එමහත් මමම  ාර්යය අීරු  ාර්යයක් බැවින් නැවත මික  ැඳවුම් කබා මගන ඉදරිමේදී ඉටු කිරීම සඳහා 

 ටයුතු  රමගන යමි. 

(ඇ) 2018 වර් මේදී කිසිදු වත් මක් ප්රතාගණනය මනො රන කදී. ඊට මපර වර් වකදී  රන කද 

ප්රතාගණනය කිරීම් වකදී මමම වරද සිදු වී ඇක  අතර ඉදරි ප්රතාගණනමේදී ප්රමික යට අනුකූකව කිරීමට 

උපමදස් මදන කදී. 

(ඈ) 2019 වර් මේදී මුක ප්ර ාශය  න වක සහ මවෞක  ව ඇක  වාණ්ඩ සන්සන්දනය  ර මූක ප්ර ාශය  ණ 

නිවැරද  ර ගැනීමට උපමදස් මදන කදී. 

(ඉ) 2019 වර් මේදී මමම වියදම වියදමින් ඉවත්  ර ස්ථාවර වත් මක් මකස ගිණුම්ගත කිරීමට සහ 

මමවැනි වැරද තව දුරටත් සිදු මනොවන මකසට  ටයුතු කිරීමට උපමදස් මදන කදී. 

(ඊ) එ ඟ මශ. 2019 වර් මේදී මමවැනි අතපුකවීම් මගහරවා ගැනීමට  ටයුතු  රන මකස උපමදස් මදන 

කදී.  

(උ) එ ඟ මශ. පුකගිය වර් වකදී එහි සමානතාවයක් දක්නට මනොකැමබ්. 2019 වර් මේ සිට නිවැරදව 

ගිණුම්ගත කිරීමට උපමදස් මදන කදී. 

 

02. (අ) මර්ඛීය අමාතංශය   වලින් අවන්තර විගණන නිළධාරිමයක් පත්  රන මකස ඉල්කා ඇත. ඒ අනුව 

අමාතංශය   උපමදස් අනුව ඉදරි පියවර ගනිමින් පවතී. 

 

ආ)  පාක  මණ්ඩක සංයුක ය සළ ා බැනමම්දී නික බකමයන් පත්වන ආයතනයන්හි මල් ම්වරුන්, 

සවාපක වරුන් හා අධක්  තනරාල්වරමයකුමගන් සමන්විත මශ. ඒ අනුව එම එම නිළධාරීන්මේ  ාර්ය 

බහුකත්වය සක ා බැනමම්දී සියළු මදනා එ ම දන  රැස් ර ගැනීම ඉතා අීරු  ාර්යයකි. 1997 අං  18 

දරණ අප පනමත් ප්රක පාදන ප්ර ාරව නිළ බකමයන් පත්වන නිළධාරියා රැස්වීමට සහවාගී වියයුතු බැවින් 
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මවනත් නිළධාරිමයකු සහවාගී ර ගැනීමම් හැකියාවක්ද නැත. මම් සඳහා විසුනමක් මකස පාක  මණ්ඩක 

සංයුක ය මවනස් කිරීම සදහා අප පනත සංමශය  ෝධන  ටයුතු මම් වන විට සිදු  රමින් පවතී. 

අධාපන ක්ම ේත්රයට අදාක අයවැය මයෝතනා හුනන්වාදීම වැනි වාපෘක  වකදී අධාපන අමාතංශය  මේ 

අදහස් හා මයෝතනා විමසා ඇක  අතර මමම වාපෘතීන් පිළිබඳව අදාක අමාතංශය   හා සම්බන්ධව  ටයුතු 

 ර ඇත.  

ආයතන වුහය සහ පාක  මණ්ඩක රැස්වීමක් පැවැත්වීම සඳහා වැය වන මුදක සක ා බැනමම්දී එය 

මාසි ව පැවැත්වීම අනවශය   වියදමක් බව හැමේ. 2017.12.15 දන පැවැත්වූ පාක  මණ්ඩකමේදී ගත් 

තීරණයන් අනුව පාක  මණ්ඩක රැස්වීමක් මාස 02  ට වරක් පැවැත්වීමට තීරණය  ර ඇත. 2018.10.26 

දන සිදු වූ රතය මවනස්වීම සමඟ පාක  මණ්ඩකමේද සමාජි යින් මවනස් වූ අතර ඔවුන් පත් ර ගැනීමට 

සැකකිය යුතු  ාකයක් ගතවිය. රැස්වීම් පැවැත්වීමට මනොහැකි විය. 

 

03. (අ)  පර්මේ ණය මගින් කබා දී ඇක  නිර්මද්ශය  යන්ට අනුව සංචාර  ක්ම ේත්රමේ ත්රිවික රියදුරන් සහක   

කිරීමම් වැඩපිළිමවකක් ශ්රී කං ා සංචාර  මණ්ඩකය විසින් ආරම්ව  රන කද අතර දැනට එය ක්රියාත්ම  

මශ.  ඒ සඳහා වෘත්ක මේ නියැලි අය සඳහා වැඩමුළුවක්ද පවත්වනු කබයි. 

 

(ඇ) මමම අලුත්වැඩියාවට අදාකව රක් ණ සංස්ථාව මඟින්  රු. 86039.53   මුදකක් මටොමයෝටා කං ා 

ආයතනයට මගවා ඇත. ඉක රි මුදක වාහනය මිකදීමගන අවුරුදු 05 ට වඩා වැඩි නිසා මගවීමට මනොහැකි 

බව දන්වා ඇත. මමම මගවීම් සිදුකිරීම නිසා රක් ණ වාරි ය වැඩිවීමත් ප්රසාද දීමනාව අහිමි වීමත් සිදු වී 

ඇත.  

 

(ඈ) මමම ප්රාේධන වටිනා ම 2013 වර් මේ සිට මූක ප්ර ාශය  න වක දක්වා ඇක  අතර මමය කබා ගත් 

ආ ාරය පිළිබඳ කිසිදු මතොරතුරක් වාර්තා වී ඇක  තැනක් මසොයාගත මනොහැකි අතර 2013 වර් මේ මූක 

ප්ර ාශය  ණ විගණනය  ළ විගණ වරුන්ට මම් සම්බන්ධ සියලු මතොරතුරු කබා දී ඇක  බව එව ට සිටි 

නිළධාරීන්මගන් දැනගන්නට කැබුණි. දැනට ආයතනමේ සිටින නිළධාරීන් මම් සම්බන්ධව කිසිදු 

මතොරතුරක් මනොදන්නා බවද දන්වා සිටිමි. 

 

 

ආචාර්ය මක්.ඒ. කලිතධීර 

අධක්  

සවාපක  මවනුවට 

 

 

 

 

 


