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ජාතික ප්රතිත්තති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත තදිංචි කිරීමේ හා පුනරු්තථාතන, උතුරු තළා්ත 
සිංවර්ධන සහ ම ෞවන කටයුතු අමාතාිංශ  
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Njrpa nfhs;iffs;> nghUshjhu tptfhuq;fs;> kPs;FbNaw;Wk; kw;Wk; 
Gdu;tho;T> tlkhfhz mgptpUj;jp> njhopw;gapw;rp> jpwd;fs; mgptpUj;jp kw;Wk; 

,isQu; tptfhuq;fs; mikr;R  
 

354/2, නිපුණතා පි ස, 7 වන මහල, ඇල්විටිගල මාවත, මකොළඹ 05 

354/2> 7 Mk; khb> epGdjh gpar> vy;tpl;bnfy khtj;ij> nfhOk;G - 05 

354/2, NIPUNATHA PIYASA, 7TH FLOOR, ELVITIGALA MAWATHA, COLOMBO 05. 
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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 
 

ලිපිනය  :      354/2, 7 වන මහක, නිපුණතා පියස, ඇල්විටිගක මාවත,  
        නාරාමහේන්පිට,  ම ොළඹ 05 
 

ඊ මම්ල් ලිපිනය :      director.nhrdc@yahoo.com 

මවබ් අඩවිය  :      www.nhrdc.gov.lk 

දුර ථන අං ය  :      0112595679 

ෆැක්ස්    :      0112595680 

බැංකු  රුවන්  :      කං ා බැංකුව 
                                       මහතන බැංකුව 
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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 සැකසීම 

 

අගයන් 

 සාමූහි ත්වය 

 නිර්මාණශීලිත්වය 

 පාරිමවෝගි  නැඹුරුතාව 

 සමානාත්මතාව 
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සභාපතිතුමාමේ ප්රකාශය 
 

තනි පුද්ගක, ආයතනි  මමන්ම තාක   මට්ටමින්, පුහුණු හා  යාවජීව අධයන සංස් ෘක යක් පිණිස 

උනන්දුව ඇක  කිරීමම් අරමුණින් මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව බහුවිධ 

රාත මදපාර්තමම්න්තු ප්රයත්නයන් සම්බන්ීක රණය  රයි. 

සවාමේ ප්රධාන වගකීම් සහ  ාර්යවාරයන් වන්මන් මසේවා නියුක්ක ය, පුහුණුව සහ අධාපනය සම්බන්ධ 

මහෝ ඒ හා අදාළ වන ආංශි  මානව සම්පත් තාර්කි  රණය සහ සම්බන්ීක රණය; විදාව සහ 

තාක්ෂණය මයොදාගැනීම; ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම; අවාසි සහගත පුද්ගක  ණ්ඩායම් සඳහා සමාත 

ආරක්ෂණය සැකුකම් කිරීම; සහ ආර්ථි  ප්රක සංස් රණ සමඟින් හිමි ම් පවත්වා ගැනීම ඇතුළත්ව 

සියලුම අංශය  වලින් තාක   මානව සම්පත් ප්රක පත්ක ය පිළිබඳව අමාතවරයාට උපමදස් දීමයි. 

 

2019 වර්ෂය සඳහා අපමේ මූලි  පරමාර්ථය වූමේ “අපමේ ශ්රම බක ාමේ අනාගතය සූදානම්” යන 

ආයතනි  දැක්ම සාක්ෂාත්  ර ගැනීමයි. 

මපොදු රාත අංශය  මේ  ළමනා රණ  ාර්ය මණ්ඩකය, පාසල් විදුහල්පක වරුන්, විශය  ්ව විදාක පරිපාකන 

 ාර්ය මණ්ඩකය සහ විශය  ව් විදාක  ාර්මි  නිකධාරීන් වැනි විවිධ ඉකක්   ණ්ඩායම් සඳහා විමද්ශය   

පුහුණු වැඩසටහන් අටක් සංවිධානය කිරීමට මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව 

සමත් විය. මමම වැඩසටහන් වක ප්රධාන පරමාර්ථය වූමේ රැකියා ආශ්රිත නිපුණතා සහ රාත අංශය  මේ 

නිකධාරීන්මේ ඒ  පුද්ගක ප්රවර්ධනය ඉහළ නැංවීමයි. පිලිපීනය, මැමල්සියාව සහ සිංගප්පූරුව යන රටවක 

සහමයෝගමයන් මමම වැඩසටහන් පැවැත්විණි. 

එමසේම,  ළමනා රණ මට්ටම්වක සහ එයට පහළ මට්ටම් වක සිටින රාත මසේව යින්මේ කුසකතා 

නංවාලීම සඳහා එනම් රාත නිකධාරීන්මේ ඵකදායීතාවය වැඩි දයුණු කිරීම, රාත මසේව යාමේ 

 ාර්යවාරය මවනස් කිරීම, ආතක මයන් මතොර මසේව යින් බිහි රලීම සම්බන්ධමයන් මද්ශය  න මාකාවක් 

පවත්වන කදී. මමම වැඩසටහන් වක අරමුණ වූමේ සාරධර්මානුකූළ, ඵකදායී හා පුරවැසි මක්න්ද්රීය 

 ළමනා රණ ශ්රම බක ායක් සමඟින් රාත මසේවාවන් සැපයීමම් ගුණාත්ම   බව ඉහළ නැංවීමයි. 

ශ්රී කං ාමේ අපද්රව අංශය  මේ ඝන අපද්රව  ළමනා රණය තීරණාත්ම   රුණකි. මමම ක්මෂේත්රමේ 

නියැලී සිටින වවසාය යින්මේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම සඳහා පළාත් සවා අමාතාංශය  මේ හා ශ්රී 

තයවර්ධනපුර විශය  ්ව විදාකමේ ඝන අපද්රව  ළමනා රණ ඒ  මේ සහමයෝගමයන් මානව සම්පත් 

සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව පාඨමාකා මමොඩියුකයක් නිර්මාණය  මළේය. මමම 

වැඩසටහමන් මූලි  පරමාර්ථය වන්මන් ඝන අපද්රව  ළමනා රණමේ තාක්ෂණි  දැනුමට අදාළ 



 

iv 

 

නිපුණතා කුසකතා හා එක්ව මනා  ළමණා රණ කුසකතා සමඟින් වවසාය ත්වය සපයා දීම පිණිස 

ඝන අපද්රව  ළමනා රණය පිළිබඳ පාඨමාකාවක් සඳහා පහුක ම් සැකසීමයි.  

  
පාසල් පද්ධක ය තුළ වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  නය ශය  ක්ක මත් කිරීමම් අරමුණින් අප සවාව, අධාපන 

අමාතාංශය  ය සමග වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  න වැඩමුළු පවත්වන කදී. 

 

තීරණාත්ම  වර්ධන  ර්මාන්තවකට නව කුසකතා ග්රහණය  ර ගැනීම සඳහා දක්ෂ හා නුපුහුණු තරුණ 

තරුණියන් ඉකක්   ර ගනිමින් “රැකියා අරුණ” වැඩසටහන පවත්වන කදී. සෑම වසර ම සිුකන්මගන් 

47% ක් පමණ සාමාන අධාපනමයන් සහ තෘතීයි  සහ වෘත්තීය අධාපන පද්ධක මයන් ඉවත් මේ. 

මමමසේ ඉවත් වන සිුකන් මැද මපරදග රටවල් සඳහා සංක්රමණය වීම, ත්රිමරෝද රථ ධාවනය වැනි නුපුහුණු 

ශ්රම බක ායට  පිවිමසේ. මානව ප්රාේධන සමුළුව,  ාර්මි  සංසද, ප්රක පත්ක  සංවර්ධනය හා වෘත්තීය 

ප්රදර්ශය  න සහ වෘත්තීය අභිමප්රේරණ වැඩසටහන් වැනි විසඳුම් තුළින් තාක   මානව සම්පත් සංවර්ධන 

සවාව වාර්ෂි  වාපෘක  හරහා ක්රියා ාර ම් මබොමහොමයක් සිදු  රන කදී. 

 

තවද, කුඩා හා මධ පරිමාණ වාපාරි  ප්රතාව සවිබක ගැන්වීමම් අරමුණින් ීකවර ප්රතාව සඳහා 

වැඩසටහන් මාකාවක් පවත්වන කදී. 

 

තාක මේ අනාගත ආර්ථි මේ සාර්ථ ත්වය පිණිස අපමේ මානව සම්පත් නිපුණතා මගොඩනැගීම උමදසා 

අප දරණ උත්සාහයට 2019 වාර්ෂි  වාර්තාව සාක්ෂි සපයනු ඇතැයි මම විශය  ්වාස  රමි. 

 

 

දමන්ෂ් 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 ප්රමුඛ්තාවය 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 ස්වාීකන වවස්ථාපිත මණ්ඩකයක් මකස විදා හා තාක්ෂණ අමාතාංශය  ය 

යටමත් ස්ථාපනය  රන කද. එතැන් සිට ම ටි  ාකයක් තුළදී, එනම් 2000 වර්ෂමේදී 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 සැකසීම 
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1.4  අරමුණ  

 

 

මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාමේ 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 සවාමේ  ාර්ය සහ  ර්තව පහත පරිද මේ.  පහත දැක්මවන 

 ාරණාවකට එනම් - 

  i.  (අ) රැකී රක්ෂා, පුහුණුව හා අධාපනය  

      (ආ) විදාව හා තාක්ෂණය උපමයෝගී  ර ගැනීම 

    (ඇ) ජීවන තත්වය නංවාලීම 

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

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

සම්පත් ඛ්ණ්ඩ 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 විෂයවාර අමාතවරයාට නිර්මද්ශය   කිරීම. 

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

 ලින්  ක සමාමකෝචනය කිරීම හා පරීක්ෂා  ර බැලීම 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 බැලීම      

                                                
v. මම් පනමත් උපමල්ඛ්නමේ සඳහන්  වර මහෝ විෂයයන් හා සම්බන්ධ යම් වාපෘක යක් ක්රියාත්ම  

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

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

විය යුතුය සහ  

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

මහෝ ආනුෂංගි  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) සවාමේ  ර්තව ඉටුකිරීම සඳහා අවශය   වන සමීක්ෂණ, විමර්ශය  න, අධයන සහ 

පර්මේෂණ කිරීමට. 

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

වෘත්ක  යන්මේ මහෝ මහතනයාමේ මතය දැන ගැනීම සඳහා ප්රසිද්ියමේ මහෝ 

මපෞද්ගලි ව  රුණු විමසීමට. 

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

බැහැර පිහිටි තාතන්තර නිමයෝතායතන සහ මවනත් සංවිධාන සම් සම්බන්ධතා 

ඇක  ර පවත්වාමගන යාමට. 

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

ම ොන්ත්රාත්තුවකට සහ ගිවිුකම්වකට එළමටමට සහ ඒවා ඉටු කිරීමට. 

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

සංවර්ධන පර්මේෂණ පැවැත්වීම සඳහා  ටයුතුවක මයදීමට. 

(ඊ) මානව සම්පත් සංවර්ධනය හා ඊට සම්බන්ධ ක්මෂේත්ර 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  ේෂඥ සංචිතයක් සංවර්ධනය 

අරමුණු  ර මගන සවාමේ නිළධරයන්මේ දක්ෂතා වැඩි දයුණු කිරීම සඳහා අවශය   

පියවර ගැනීමට. 

(ඒ) සවාමේ  ර්තව සාර්ථ  මකස ඉටුකිරීම සඳහා අවශය   වන  මිටු, විමශය  ේෂඥ 

 ණ්ඩායම් සහ උපමද්ශය    මණ්ඩක පත් කිරීමට. 

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

මණ්ඩකවලින්, පළාත් සවාවලින්, පළාත් පාකන ආයතනවලින් සහ මපෞද්ගලි  

අංශය  මේ ආයතනවලින්  කබා ගන්නා සංඛ්ා මල්ඛ්න ඇතුළුව සවාව විසින් අවශය   යැයි 

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

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

අවශය   යැයි හිත ර යැයි මහෝ ආනුෂංගි යයි සවාමේ මතය අනුව සවාව විසින් 

සක නු කබන සියලු පියවර ගැනීමට. 
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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 විෂය 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 මේ. ඉන් 15 මදමනකු නික බකමයන් පත්වන අතර අදාළ 

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

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

අංශය  මයන් මේ. සවා සභි යන් අතුරින් එක් අමයකු විධාය  සවාපක  මසේ නම් කිරීමට විෂයවාර 

ඇමක තුමාට බකය පැවමර්. මමහි ප්රධාන විධාය  නිළධාරියා වනුමේ සවාමේ සවාපක ය. 2019.12.31 

දන වනවිට සාමාජි යන් 20 මදමනකුමගන් සමන්විත විය. 2019.12.31 දනට සවාමේ අධක්ෂ 

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 විෂයවාර අමාතාංශය  ය 

3. මල් ම්, උසස් අධාපන විෂයවාර අමාතාංශය  ය  

4. මල් ම්, අධාපන විෂයවාර අමාතාංශය  ය 

5. මල් ම්, විදා හා තාක්ෂණ විෂයවාර අමාතාංශය  ය 

6. මල් ම්,  ම් රු විෂයවාර අමාතාංශය  ය  

7. මල් ම්, රාත පරිපාකන විෂයවාර අමාතාංශය  ය 

8. මල් ම්, මසෞඛ් විෂයවාර  අමාතාංශය  ය 

9. මල් ම්,  ර්මාන්ත සංවර්ධන විෂයවාර අමාතාංශය  ය 

10. මල් ම්,  ෘෂි ර්ම විෂයවාර අමාතාංශය  ය 

11. සවාපක , තෘතීයි  සහ වෘත්තීය අධාපන ම ොමිෂන් සවාව  

12. අධක්ෂ තනරාල්, තෘතීයි  සහ වෘත්තීය අධාපන ම ොමිෂන් සවාව   

13. සවාපක , තාක   අධාපන ම ොමිෂන් සවාව 

14. සවාපක , විශ්ය  ව විදාක ප්රක පාදන ම ොමිෂන් සවාව  

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

16. මල් ම්, මුදල් විෂයවාර අමාතංශය  ය 

පනමත් 3 (2) (ග) වගන්තිය යටමත් පත්කිරීම්  

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

2. මහාචාර්ය රංගි  හල්වතුර මයා, මතෂ්ඨ  ථි ාචාර්ය, මමොරටුව විශ්ය  ව විදාකය 

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

 4.  උපාලි රත්නාය  මයා, 2000 ප්කාසා නිවාස, 25, නව මරෝහල් පාර, ශ්රී තයවර්ධනපුර, නුමේමගොඩ 
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2019 වර්ෂ මේ  මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාමේ පාක  මණ්ඩක රැස්වීම් පැවැත් වු 
දනයන් හා සහවාගී වූ සාමාජි යන් පිලිබද විස්තර - 

 

  

#
 

පාක  මණ්ඩක සාමාජි යා සහ ආයතනය 

2
0
1
9
.0
6
.2
1
 

2
0
1
9
.0
7
.2
9
 

2
0
1
9
.0
9
.1
9
 

2
0
1
9
.1
0
.2
9
 

01. සභාපති, මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී ලංකා ජාතික සභාව 
√ √ √ √ 

02. මේකම්, සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීමම්  විෂය භාර අමාතයංශය *√ *√ - - 

03.  මේකම්, උසස් අධයාපන විෂය භාර අමාතයංශය 
- √ - - 

04. මේකම්,  අධයාපන විෂය භාර  අමාතයංශය 
√ √ - - 

05. මේකම්, විදයා, තාක්ෂණ  විෂය භාර අමාතයංශය 
- - √ √ 

06. මේකම්,කම්කරු  විෂය භාර අමාතයංශය 
- √ √ √ 

07. මේකම්,රාජය පිපපාලන  විෂය භාර අමාතයංශය 
- - - - 

08. මේකම්, මසෞඛ් ය, මපෝෂණ ො මේශීය වවදය  අමාතයංශය √ √ √ - 

09. මේකම්, කාර්මික සංවර්ධන විෂය භාර අමාතයංශය 
- - - √ 

10. මේකම්,කෘෂිකාර්මික  විෂය භාර අමාතයංශය √ √ - - 

11. සභාපති,තෘතීයික ො වෘත්තීය අධයාපන මකිමිෂන් සභාව 
√ √ √ √ 

12. අධයක්ෂ මජනරාේ, තෘතියික ො වෘත්තීය අධයාපන මකිමිෂන් සභාව 
√ √ √ √ 

13. සභාපති, ජාතික අධයාපන මකිමිෂන් සභාව 
√ √ √ - 

14. සභාපති, විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන මකිමිෂන් සභාව 
- √ - - 

15. සභාපති,  ජාතික ආධුනිකත්ව ො කාර්මික පුහුණු කිරීමම් අධිකාිපය 
√ - - - 

16. නිමයෝජිත, මුදේ විෂය භාර අමාතයංශය 
√ - √ √ 

17. මොචාර්ය කාමමනා ගුණරත්න මිය(පත්කල සාමාජික) - - - √ 

18. ආචාර්ය චන්ද්රා ඇඹුේමදණිය මෙතා(පත්කල සාමාජික) 
√ √ √ √ 

19. ආචාර්ය රංගික ෙේවතුර මෙතා (පත්කල සාමාජික) √ √ - √ 

20. උපාලි රත්නායක මෙතා (පත්කල සාමාජික) √ √ √ √ 
 සෙභාගි වූ මුළු සංඛ්යාව 

13 14 10 11 
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3.මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී ලංකා ජාතික සභාමේ සංවිධාන සටෙන 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අධක්ෂ 
මණ්ඩකය 

සවාපක  
 

සහ ාර අධක්ෂ (මූක) 

පරිපාකන නිකධාරි 

රියැදුරු (04) 

සහ ාර 
අධක්ෂ(පර්මේෂණ) 

පර්මේෂණ 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 අධක්ෂ (සංවර්ධන) නීක  නිළධාරි/  සවා 
මල් ම් 

වාෂා පරිවර්ත  

(01) 

 ළමනා රණ 
සහ ාර  (01) 

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

 

 

 

තනතුරු නාමය 

අනුමත 

මසේවක 

සංඛ්යාව 

2019.12.31 දිනට 

මසේවමේ මයදී 

සිටින සංඛ්යාව 

2019.12.31 
දිනට 

පුරප්පාඩු  

සංඛ්යාව 

 

නම 

සවාපක  01 01 - දමන්ෂ් වීරක්ම ොඩි මහතා 

අධක්ෂ 01 01 - මක්.ඒ කලිතීකර මහතා 

සහ ාර අධක්ෂ 03 03 - 
මේ.ඒ.සී.පී. තයසිංහ මිය 

එස්. තනිගසීකන් මහතා 
එස්.එස්.   ළුආරච්චි මිය 

සවා මල් ම්/නීක  
නිකධාරි 

01 01 - 
ජී.ජී.  ුකනි උත්පකා මමනවිය 

 

පර්මේෂණ නිකධාරි 04 04 - 

 

ඩී.මසන්ක ල්නාදන් මහතා 
එන්.ඩී එදරිසිංහ මමනවිය 

ආර්.ඩී.සී.එස්. රාතපක්ෂ මහතා 
යූ.එම්. වීරමසේන මමනවිය 
 

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

වාෂා පරිවර්ත  01 - 01 - 

සංවර්ධන නිකධාරි 04 01 03 මක්.පී.පී. මපමර්රා මහතා 

සවාපක මේ 
මපෞද්ගලි  සහ ාර 

01 - 01 
 

- 

 ළමනා රණ 
සහ ාර 
 

08 06 02 

 
සී.ආර්. මද්දමේ මහතා 
එම්.ජී.එන්. දල්හාරි මිය 
මක්.සී මුතුමාක මමනවිය 
ජී.එම් සද්ධාමංගක මිය 
ආශය  ා ුකමර්නි එදරිසිංහ මිය 
හිරුණි චමමෝද මමනවිය   

                            

රියැදුරු 
 

04 04 - 

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

 ාර්යාක සහාය  
 

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

මුළු එකතුව 33 25 08  
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නව බඳවා ගැනීම් 

 

නම           තනතුර                 බඳවාගත් දිනය 

 

1) එස්.එස්.   ළුආරච්චි මිය   සහ ාර අධක්ෂ (මුක)              2019/02/11                                             

2)  යූ.එම්. වීරමසේන මමනවිය                 පර්මේෂණ නිකධාරි                    2019/02/11  

3) ආර්.ඩී.සී.එස්. රාතපක්ෂ මහතා   පර්මේෂණ නිකධාරි                    2019/02/11 
 

 

මසේවමයන් ඉේලා අස්වීම් 

 

නම     තනතුර            ඉේලා අස්වූ දිනය  

  

 1) මක්.එල්.එස්.එන්  ඹුරුගමුව මිය  ළමනා රණ සහ ාර              2019/08/07   

2)  මක්.සී ගුරුසිංහ මිය   සංවර්ධන නිකධාරි                       2019/08/11 
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මේශිය ො විමේශීය පුහුණුව 

සමාමකෝචිත වසර තුළ, ආයතනමේ  ාර්ය මණ්ඩකමේ විෂය දැනුම වැඩි කිරීමම් අරමුණ ඇක ව, ඔවුන් 
මවත මද්ශීය සහ විමද්ශීය පුහුණු කබාමදන කද.  වර්ෂමේ පුහුණු වූ නිකධාරීන්මේ විස්තර පහත දැක්මේ. 

# නිලධාිපයාමේ නම තනතුර පුහුණු වැඩසටෙන / 

සම්මන්ත්රණය / සංසදය 

ආයතනය 

 මක්.සී.ගුරුසිංහ  සංවර්ධන නිකධාරි 
 

ඉංග්රීසි ඩිප්මකෝමාව  ැළණි විශ්ය  ව විදාකය 

 මක්.ඒ.කලිතීකර 
මක්.වී.එස්.එරංගා 

අධක්ෂ  
පරිපාකන නිකධාරි 

පුහුණු අවශය  තා විශ්ය  මල්ෂනය වරකත් පිරිස් 
 ළමනා රණ ආයතනය 

 මක්.වී.එස් .එරංගා 
ජී.පී.එම්. සද්ධාමංගක 

පරිපාකන නිකධාරි 
 ළමනා රණ සහ ාර 

විනය ක්රියා පටිපාටි වරකත් පිරිස් 
 ළමනා රණ ආයතනය 

 ුකජීවා  ලුආරච්චි සහ ාර අධක්ෂ (මුදල්) රාත මසේවමේ ගණ ාියවරුන් 
සඳහා වූ වැඩමුළුව 

ශ්රී කං ා වරකත් 
ගණ ාිය ාරි ආයතනය 

 ුකජීවා  ලුආරච්චි සහ ාර අධක්ෂ (මුදල්) අයවැය සංසදය එම්බීඒ -ඇලුමිනි සංගමය 
ම ොළඹ වි.විදාකය 

 නයනා ප්රියදර්ශය  නී  ාර්යාක සහාය  දුර ථන ආචාර විිය සහ 
පාරිමවෝගි  සත් ාරය 

මහඩ් මාස්ටර් ආයතනය 

 ප්රින්ස් ග්රැන්විල්  ාර්යාක සහාය  ඔමබ් ආයතනයට  අභිමානයක් 
වන්න 

වරකත් පිරිස් 
 ළමනා රණ ආයතනය 

 මධුරංග පින්නදූව රියදුරු ආචාර ධර්ම හා විනය ශ්රී කං ා නිපුණතා 
සංවර්ධන අරමුදක 

 හිරුණි චමමෝද  ළමනා රණ සහ ාර ඉංග්රීසි පාඨමාකාව බ්රිතාන  වුන්සිකය 

 ජී.ජී.  ුකනි උත්පකා නීක  නිකධාරි සමාගම් මල් ම්වරමයකුමේ 
 ාර්යවාරය 

තාතන්තර වාණිත 
මණ්ඩකය 

 ප්රවාත් මපමර්රා 
එම්.සද්ධාමංගක 

සංවර්ධන නිකධාරි 
 ළමනා රණ සහ ාර 

අවන්තර විගණනය ශ්රී කං ා ප්රමික  ආයතනය 

 ශය  ෂිනි ා නවංජිනී  ළමනා රණ සහ ාර ප්රක ඵක සහිත මල්ඛ්නය  වරකත් පිරිස් 
 ළමනා රණ ආයතනය 

  ුකනි උත්පකා නීක  නිකධාරි මණ්ඩක නාය ත්වය SLID 

 නමවෝදා  
සංදීප රාතපක්ෂ 
උදා වීරමසේන 

පර්මේෂණ නිකධාරි 
පර්මේෂණ නිකධාරි 
පර්මේෂණ නිකධාරි 

 
පර්මේෂණ සම්මන්ත්රණය 

වරකත් පිරිස් 
 ළමනා රණ ආයතනය 

 මක්.ඒ.කලිතීකර 
එස්.ටී.සීකන් 

අධක්ෂ  
සහ ාර  අධක්ෂ   

ඉහළ  ාර්ය සාධන 
නාය ත්වය 

ශය   රී කං ා මෘදු ාංග හා මසේවා
 සමාගම් සංගමය 

 මක්.ඒ.කලිතීකර 
 

අධක්ෂ මසේවාමුර මමමහයවීමම්  කාව වරකත් පිරිස් 
 ළමනා රණ ආයතනය 

  ුකනි උත්පකා නීක  නිකධාරි මූක වාර ාරත්වය සහ වගවීම SLID 

 මධුවාෂීනී සද්ධාමංගක  ළමනා රණ සහ ාර තාක   මානව සම්පත් 
සම්මම්කනය 

වරකත් පිරිස් 
 ළමනා රණ ආයතනය 

 උදා වීරමසේන 
හිරුණි චමමෝද 

පර්මේෂණ නිකධාරි 
 ළමනා රණ සහ ාර 

ක රසාර තාක   සංවර්ධනය ශ්රී කං ාමේ වෘත්තීය සංගම් 
සංවිධානය  

 තනිගසීකන් 
සංදීප රාතපක්ෂ 
 

සහ ාර අධක්ෂ 
පර්මේෂණ නිකධාරි 
 

පර්මේෂණ ක්රම පිළිබඳ 
වැඩමුළුව 

උපායමාර්ගි  අධයන 
සඳහා  වූ  කාපීය 
මධස්ථානය 

 මක්.ඒ.කලිතීකර 
නමවෝදා එදරිසිංහ 
සංදීප රාතපක්ෂ 
උදා වීරමසේන 

අධක්ෂ 
පර්මේෂණ නිකධාරින් 
 

 
 ළමනා රණ සම්මම්කනය  

වරකත් පිරිස්  ළමනා ර 
ආයතනය 

 එස්. තනිගසීකන් සහ ාර අධක්ෂ  ඳවුරු ආරම්වය වරකත් පිරිස් 
 ළමනා රණ ආයතනය 

 මේ.ඒ.සී.පී.තයසිංහ සහ ාර අධක්ෂ චිත්තමේගාත්ම  බුද්ියය වරකත් පිරිස් 
 ළමනා රණ ආයතනය 

  ුකනි උත්පකා නීක  නිකධාරි අධක්ෂ මේ සහ මණ්ඩකමේ 
 ාර්යවාරය 

SLID 
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මේශිය පුහුණු - පුේගල 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

විමේශීය පුහුණු - පුේගල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුහුණු වැඩසටෙන සම්පත් 

දායකයා/ආයතනය 

කාල සීමාව සෙභාගි වූ සංඛ්යාව 

 
ප්රසම්පාදනය 

 
අනුර මකොකුගමමේ 
මහතා 

 
දන 1  

 
සියලුම  ාර්ය 
මණ්ඩකය 

ආතක මයන් මතොර මසේවා 
නියුක්ක යක් 

ප්රවාත්  රුණානාය  
මහතා 

දන ½  
සියලුම  ාර්ය 
මණ්ඩකය 

සංයුක්ත සැකැස්ම ස ස් කිරීම 
ආචාර්ය සමන්ත 
රත්නාය  මහතා 

දන 1 
සියලුම  ාර්ය 
මණ්ඩකය 

අංකය නම තනතුර පුහුණු වැඩ සටෙමන් නම ආයතනය 

 

1 

නමවෝදා 
එදරිසිංහ 

පර්මේෂණ 
නිකධාරි 

IIHS-OUM අධාපන නාය  
පරපුර නිර්මාණය කිරීම  

විවෘත විශය  ්ව විදාකය - 
මැමල්සියාව 

 

2 
ප්රවාත් මපමර්රා 

සංවර්ධන 
නිකධාරි 

 ළමනා රණ නිපුණතා 
සංවර්ධන වැඩසටහන 

පුත්රා විශය  ්ව විදාක- 
මැමල්සියාව 

3 මක්.ඒ.කලිතීකර  අධක්ෂ  
අනාවරණ චාරි ාව- වෘත්තීය 
මාර්මගෝපමද්ශය  නය 

බ්රිතාන  වුන්සිකය- 
එක්සත් තනපදය 
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5. 2019 වර්ෂමේ දී රාජය අංශමේ අංශය විසින් සිදු කරන ලද වයාපෘති 
 

5.1 ඵලදායී ො සදාචාරාත්මක රාජය මසේවා සංස්කෘතියක් සඳො මපිදු නිපුණතා රාමුව 
(CFW) 

 
අඛ්ණ්ඩව මවනස් වන පරිසරය , දක්ෂ හා පළපුරුදු  ළමනා රුවන් අවශය   මේ. ශ්රී කං ාව පිළිබඳ 

සක ා බැලීමම් දී, මසේවා සැපයීම මපෞද්ගලි  අංශය  යට වඩා රාත අංශය  ය මත රඳා පවක න අතර එය 

මහතනයාට අතවශය   හා සංමේදී මසේවාවන් මබොමහොමයක් සපයයි. ඒ අනුව, මානව සම්පත් සංවර්ධනය 

කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව, රාත අංශය  මේ නිකධාරීන්මේ කුසකතා හා නිපුණතා ඉහළ නැංවීම සඳහා 

අධයනයක් සිදු  මළේ ය. ප්රවීණ විද්වත් මණ්ඩකයක් සම් එක්ව මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී 

කං ා තාක   සවාව විසින් සිදු  රන කද අධයනය මත පදනම්ව, රාත අංශය  ය සඳහා මපොදු නිපුණතා 

රාමුවක් (CFW) ස ස්  රන කද අතර එය 2017 ජුනි 27 දන අමාත මණ්ඩකය විසින් අනුමත  රන කදී.   

 

මමම මපොදු නිපුණතා රාමුමවහි පුරවැසි අවධානය, නමවෝත්පාදන හා විපරමාණ  ාර ය, ඵකදායී 

සන්නිමේදනය,  ණ්ඩායම්  ටයුතු, නාය ත්වය සහ උපායමාර්ගි  සහ පද්ධක  චින්තනය යන ප්රධාන 

නිපුණතා හතක් හඳුනාමගන ඇත. 

 

මපිදු නිපුණතා රාමුව ක්රියාත්මක කිරීමමන් අමප්ක්ෂිත ප්රතිඵල - 

 සදාචාරාත්ම , ඵකදායී හා පුරවැසි මක්න්ද්රීය/මක්න්ද්රීය  ළමනා රණ ශ්රම බක ායක් සම් රාත 

මසේවාවන් සැපයීමම් ගුණාත්ම වාවය වැඩි දයුණු කිරීම. 

 රාත මසේව යින්මේ මසේවාමේ ගුණාත්ම වාවය සහ ඔවුන්මේ සන්තෘප්ක ය, පක්ෂපාක ත්වය සහ 

 ැපවීම පිළිබඳ හැඟීම වැඩි දයුණු කිරීම 

 රාත අංශය  ය සඳහා නිවැරද පුද්ගකයින් ආ ර්ෂණය  ර ගැනීම, මතෝරා ගැනීම සහ ඔවුන් රඳවා 

ගැනීම සඳහා මපොදු නිපුණතා රාමුවක් ස ස් කිරීම 

 රාත අංශය  මේ නව සංස් ෘක යක් ඇක  කිරීම 

 

අනාගතමේ දී රාත අංශය  මේ පුහුණු ආයතනමේ සහමයෝගමයන් මමම රාමුව ක්රියාත්ම  කිරීම සඳහා 

පහුක ම් සැකසීමට මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව අමප්ක්ෂා  රයි. මමම 

නිපුණතා රාමුව ශ්රී කං ා සංවර්ධන පරිපාකන ආයතනය සහ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා 

තාක   සවාව විසින් සියළුම ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා වාවිතා  රනු කැමබ්. නියමු වාපෘක යක් 

මකස එය රාත අංශය  මේ නිකධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් 03 ක් පවත්වන කදී. වැඩසටහන් වක 

සාරාංශය  ය පහත දැක්මේ. රාත අංශය  මේ මතෂ්ඨ හා මධම මට්ටමම්  ළමනා රුවන් සහවාගී වූ අතර 

ඔවුන්මගන් 80%   මේ ප්රක චාරය වූමේ එම මද්ශය  න වඩාත් ඵකදායි බවයි. 
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වැඩසටෙමනහි ඡායාරූප කිහිපයක් : 

 

පුරවැසි අවධානය - HARTI   

 

       

 

 

 

 

මාතෘකාව සම්පත් දායකයාමේ නම දිනය සෙ සථ්ානය සෙභාගි වූ 

සංඛ්යාව 

සංවිධානය 

කිරීම 

පුරවැසි 
අවධානය 
(Citizen 
Focus) 

 
මහාචාර්ය ගාමිනි ද අල්විස්, 
 ළමනා රණ උපමද්ශය   , 
පුහුණු රු 

2019 07.22  
මහක්ටර් 
ම ොබ්බෑ ඩුව 
මගොවිතන පර්මේෂණ 
හා පුහුණු ආයතනය 
(HARTI ) 

80 

මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය 
කිරීමම් ශ්රී 
කං ා තාක   
සවාව 

පුරවැසි 
අවධානය 

 
මහාචාර්ය ගාමිනි ද අල්විස්, 
 ළමනා රණ උපමද්ශය   , 
පුහුණු රු  

 
2019.11.28   
ප්රාමද්ශීය මල් ම් 
 ාර්යාකය, 
මඩ කපුව  150 

මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය 
කිරීමම් ශ්රී 
කං ා තාක   
සවාව  සහ   
ප්රාමද්ශීය 
මල් ම් 
 ාර්යාකය, 
මඩ කපුව 

නමවෝත්පාදන 
සහ විපරිමාණ 
 ාර ය(Innov

ation and 
Change 
Agent) 

එච්.බී.මහේරත් මයා, 
ටී.එම්.තයමසේ ර මයා, 
ඉසාමිල් ඒ. අසීස් මයා, 
 ළමනා රණ උපමද්ශය   , 
තාතන්තර සංවර්ධන පුහුණු 
ආයතනය   

2019.12.12  
මහක්ටර් 
ම ොබ්බෑ ඩුව 
මගොවිතන පර්මේෂණ 
හා පුහුණු ආයතනය 

70 

 
මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය 
කිරීමම් ශ්රී 
කං ා තාක   
සවාව 
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පුරවැසි අවධානය – දිස්ත්රික් මේකම් කාර්යාලය, මඩකලපුව 

            

 

නමවෝත්පාදන සෙ විපිපමාණ කාරකය - HARTI   

           

 

5.2 කුඩා ො මධය පිපමාණ වයවසායකයින් සවිබල ගැන්වීම 
 
කුඩා හා මධ පරිමාණ වාපාරි  ප්රතාව සවිබක ගැන්වීම සඳහා මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී 

කං ා තාක   සවාව විසින් වැඩසටහන් මාකාවක් පවත්වන කදී. ඒ අනුව, ලියාපදංචි හා ක්රියා ාරී මට්ටමම් 

 ාන්තා කුඩා හා මධ පරිමාණ වවසාය යින්මේ සහවාගීත්වමයන් “තාතන්තර  ාන්තා දනයට” 

සමගාමීව දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටහනක් 2019 මාර්තු 7 වන දන මප.ව. 9.30 සිට ප.ව 2.30 දක්වා 

අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්රීඩාංගණමේ දී සාර්ථ ව පවත්වන කදී.  

 

මමම වැඩසටහන අනුරාධපුර ප්රාමද්ශීය මල් ම්  ාර්යාකමේ ුකළු හා මධ පරිමාණ වාපාර අංශය  මේ සහ 

 ාන්තා හා ළමා වියළි  කාපීය සංවර්ධන අමාතාංශය  මේ සහමයෝගමයන් සංවිධානය  රන කදී.  ාන්තා 

හා ළමා හා වියළි  කාපීය සංවර්ධන ඇමක නී ගරු චන්ද්රානි බණ්ඩාර මැක ණිය ද මමම අවස්ථාවට සහවාගී 

විය. 

 

මමම වැඩසටහමන් ප්රධාන පරමාර්ථය වනුමේ කුඩා හා මධ පරිමාණ වවසාය යින්ට තාතන්තර 

මවමළඳමපොළ මවත ප්රමේශය   වීමට පහුක ම් සැකසීම වන අතර කුඩා හා මධ පරිමාණ වවසාය යින් 182 

ක් ඒ සඳහා සහවාගි විය. පහත මාතෘ ා යටමත් මද්ශය  න පවත්වන කදී. 



 

  

  

14 

 

 

මාතෘකාව 
සම්පත් දායකත්වය 

සෙභාගි වූ කුඩා ො 

මධය පිපමාණ 

වයවසායකයින් 

සංඛ්යාව 

1 අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩකමයහි 
 ාර්යවාරය හා ක්රියා ාරිත්වය, අපනයන 
මවළඳමපොළ අවස්ථා සහ කුඩා හා මධ 
පරිමාණ වවසාය යින් මුහුණ මදන 
ගැටළු 

සහ ාර අධක්ෂ, 
අපනයන සංවර්ධන 
මණ්ඩකය 

 
 
 
 

182 

2 මූක සාක්ෂරතාවය, මහ බැංකුව සහ රතය 
විසින් ක්රියාත්ම   රනු කබන ණය 
පහුක ම් 

ශ්රී කං ා මහ බැංකුව, 
අනුරාධපුර ශය  ාඛ්ාව 

3 අමකවි රණ නව ක්රම (ඊ-අමකවි රණය) ශ්රී කං ා මටලිම ොම් 
ආයතනය 

                                                                                                        
           

          වැඩසටෙමනහි ඡායාරූප කිහිපයක් : 
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5.3 රාජය මසේවකයින් සඳො මේශන මාලාව - 2019  
 

ගුණාත්ම  රාත මසේවාවක් ඇක  කිරීම සඳහා රාත අංශය  මේ මසේව යින්මේ ගුණාත්ම වාවය හා 

ඵකදායිතාව ඉහළ නැංවීමම් අරමුණින් මම් වසමර් විමශය  ේෂ මද්ශය  න මාකාවක් පවත්වන කදී. රාත අංශය  මේ 

මසේව යින්මේ කුසකතා ඉහළ නැංවීමම් මද්ශය  න මාකාව විවිධ මට්ටම්වක රාත නිකධාරීන් සඳහා මානව 

සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාමේ සවාපක තුමාමේ සං ල්පය ට අනුව 2016 සිට 

ආරම්ව  රන කදී.  

 

අප සවාමේ පරමාර්ථය වන්මන් විවිධ අංශය   නිමයෝතනය  රන දක්ෂ  ථි ාචාර්ය මඩුල්කක් හරහා 

ගුණාත්ම  රාත මසේවයක් නිර්මාණය කිරීම උමදසා රාත අංශය  මේ මසේව යින්මේ ගුණාත්ම වාවය හා 

ඵකදායිතාව ඉහළ නැංවීම අරමුණ සහිතව ම ොළඹ මමන්ම පිට පළාත්වක පිහිටා ඇක  රාත අංශය  ය සඳහා 

ඵකදායී මද්ශය  න මාකාවක් පවත්වා මගන යාමයි.  

 
 
2019 වර්ෂය තුළ පවත්වන කද මද්ශය  නවක සාරාංශය  ය පහත දැක්මේ. 

 

 
 
 

මේශනමේ නම 
සම්පත් 

දායකයාමේ නම 
දිනය සෙ සථ්ානය 

සෙභාගිවූ 

සංඛ්යාව 
සංවිධානය කිරීම 

 
රාත 
නිකධාරීන්මේ 
ඵකදායීතාවය වැඩි 
දයුණු කිරීම 

 

කිෂු මගෝමස් 

මහතා 

 

14.05.2019 

ශ්රී කං ා සංචාර  හා 

මහෝටල්  ළමනා රණ 

ආයතනය 

 

100 

 

මානව සම්පත් 

සංවර්ධනය කිරීමම් 

ශ්රී කං ා තාක   

සවාව 

 
රාත මසේව යාමේ 
භූමි ාව මවනස් 
කිරීම 

 

ධම්මි  මපමර්රා 

මහතා 

 

24.09.2019 

ශ්රී කං ා සංචාර  හා 
මහෝටල්  ළමනා රණ 
ආයතනය (SLITHM) 

 

 

200 

මානව සම්පත් 

සංවර්ධනය කිරීමම් 

ශ්රී කං ා තාක   

සවාව සහ වැලිබල් 

පීඑල්සී ආයතනය 

 
ආතක මයන් මතොර 
මසේවා නියුක්ක යක් 

 

ආචාර්ය ප්රවාත් 

 රුණාරත්න මයා 

 

06.11.2019 

මහක්ටර් ම ොබ්බෑ ඩුව 

මගොවිතන පර්මේෂණ හා 

පුහුණු ආයතනය 

(HARTI) 

100 

මානව සම්පත් 

සංවර්ධනය කිරීමම් 

ශ්රී කං ා තාක   

සවාව 
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වැඩසටෙන් වල ඡායාරූප කිහිපයක් : 

 

         
 
රාත නිකධාරීන්මේ ඵකදායීතාවය වැඩි දයුණු කිරීම, SLITHM 
 

 

 

 
  ආතක මයන් මතොර මසේවා නියුක්ක යක්, HARTI 
 
 

 

            
 

රාත මසේව යාමේ  ාර්යවාරය මවනස් කිරීම, SLITHM 
 
 
 
 



 

  

  

17 

5.4 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ වයවසායකයින්  බිහිකිරීම 
 

ඝන අපද්රව  ළමනා රණය ශ්රී කං ාමේ අපද්රව අංශය  මේ පවක න අර්බුද ාරී ගැටළුවකි. මමම 

ක්මෂේත්රමේ නියැලී සිටින වවසාය යින්මේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම සඳහා පළාත් සවා අමාතාංශය  මේ 

හා ශ්රී තයවර්ධනපුර විශය  ්ව විදාකමේ ඝන අපද්රව  ළමනා රණ ඒ  මේ සහමයෝගමයන් මානව 

සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව පාඨමාකා මමොඩියුකයක් නිර්මාණය  මළේ ය. මමම 

පාඨමාකාව තුළින් අපද්රව ගැටලුවට දගු ාලීන විසඳුමක් මසවීම සහ මමම ක්මෂේත්රමේ නව වෘත්තීය මාර්ග 

වවසාය යින් බවට පත් කිරීම අමප්ක්ෂා ම මර්. මමම පාඨමාකාමේ නියමු වැඩසටහනක් මකස අප 

සවාව 2019 ඔක්මතෝබර් 20 වන දන ශ්රී තයවර්ධනපුර විශය  ්ව විදාකමේ වවසාය ත්ව අංශය  මේදී දයත් 

 රන කදී. මමම වැඩසටහමන් මූලි  පරමාර්ථය වනුමේ ඝන අපද්රව  ළමනා රණමේ තා්ෂණි  දැනුම 

පිළිබඳ නිපුණතා කුසකතා සමඟින් මනා  ළමනා රණ කුසකතා සහිත වවසාය යින් බිහි කිරීම උමදසා 

ඝන අපද්රව  ළමනා රණය පිළිබඳ සහක   පාඨමාකාවක් සඳහා පහුක ම් සැපයීමයි. 

 

වැඩසටෙමනහි  අරමුණු: 

 

 වවසාය ත්ව මුකපිරීම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මානසි ත්වය මවනස් කිරීම 

 පවත්නා අවිියමත් වාපාරි  වවසාය යින් තුළ විියමත් වාපාරි  හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම 

 විශය  ්ව විදාක සහ තාක්ෂණි  හා වෘත්තීය අධාපනය සහ පුහුණුව හරහා NVQ 5 වන මට්ටමමහි 

ඝන අපද්රව වවසාය  සංවර්ධන වැඩසටහනක් හඳුන්වා දීම 

 "පවිත්ර රටක්, හරිත පරිසරයක්" යන සං ල්ප ප්රවර්ධනය කිරීම පිණිස ඝන අපද්රව  

 ළමනා රණය හා පාකනය කිරීම උමදසා නව උපාය මාර්ග හඳුන්වා දීම 

 
පළාත් සවා අමාතාංශය  මේ ඝන අපද්රව  ළමනා රණ මධස්ථානය විසින් ශ්රී කං ාමේ සියලුම පළාත් 

සවා ආවරණය  රමින් ඝන අපද්රව  ළමනා රණ පාඨමාකාව සඳහා පුහුණු රුවන් මතෝරා ගන්නා කදී. 

නායාත්ම  හා ප්රාමයෝගි  සැසි සාර්ථ ව නිම කිරීමට හැකිවන සෑම සහවාගිවන්මනකුටම වටිනා 

සහක  යක් ප්රදානය කිරීමට සැකුකම්  ර ඇත. 

 

ඝන අපද්රව  ළමනා රණ අංශය  මේ නියැලී සිටින වවසාය යින්ට මමම පාඨමාකාව ප්රමයෝතනවත් වනු 

ඇක  අතර වවසාය ත්වය,  ළමනා රණය සහ තා්ෂණි  දැනුම පිළිබඳ ගමේෂණය  රමින් 

සහවාගිවන්නන් 22ක් දැනට මමම පාඨමාකාව හදාරමින් සිටින අතර මමම පුහුණුව මඟින් ඔවුන්ට සිය 

වාපාරය තවදුරටත් දයුණු  ර ගැනීමට ඉඩ ප්රස්ථාව සැකමසේ. මමම පාඨමාකාමේ ප්රමික ය නංවාලීම සඳහා 

තෘක යි  හා වෘත්තීය අධාපන ම ොමිෂන් සවාව මවක න් තාක   වෘත්තීය ුකදුුක ම් පස්වන මට්ටම කබා 

ගැනීමට අමප්ක්ෂා ම මර්. 
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පාඨමාලාවට සෙභාගිවන්නන් ඇතුළු සමූෙ ඡායාරූපය : 

 

 

  

 

 

5.5  මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී ලංකා ජාතික සභාමවහි සංඛ්යාන අත්මපිත 
 
මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාමේ දැක්ම අනුව, ශ්රී කං ාමේ අධාපන අංශය  ය 

සම්බන්ධමයන් අදාළ පාර්ශය  ව රුවන්මේ මතොරතුරු පරතරය සපුරාලීම පිණිස වාර්ෂි ව සංඛ්ාන 

අත්මපොතක් පළ කිරීමට මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාමේ  ළමනා ාරිත්වය 

තීරණය  ර ඇත. මම් සම්බන්ධමයන් 2015 වර්ෂමේ සිට ප්ර ාශය  න 4 ක් පළ  ර ඇක  අතර නවතම 

ප්ර ාශය  ය 2019 වර්ෂමේ දී පළ ර ඇත. 

 

මමම මතොරතුරු ප්ර ාශය  න තුළ සාමාන අධාපනය, තෘක යි  හා වෘත්තීය අධාපන ම ොමිෂන් සවාව සහ 

උසස් අධාපන අංශය  වකට අදාළ වැදගත් සංඛ්ාමල්ඛ්න දත්ත ඇතුළත් මේ. මවබ් අඩවිමේ ඇක  ද්විතීයි  

දත්ත මූකාශ්ර, ශ්රී කං ා මහ බැංකු වාර්ෂි  වාර්තා, විශය  ්ව විදාක ප්රක පාදන ම ොමිෂන් සවාමේ 

සංඛ්ාමල්ඛ්න ආදය මත පදනම්ව සියලු දත්ත එක්රැස්  රන කදී. ශ්රී කං ාමේ අධාපන අංශය  ය ම මරහි 

උනන්දුවක් දක්වන පර්මේෂ යන්ට, ප්රක පත්ක  සම්පාද යින්ට මමම ප්ර ාශය  නමේ දත්ත වැදගත් වනු ඇත. 
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6. 2019 දී මපෞේගලික අංශය විසින් සිදු කරන ලද වයාපෘති 
 

6.1 රාජය අංශමේ නිලධාරීන් සඳො විමේශ පුහුණු වැඩසටෙන් - 2019 
 
“අපමේ ශ්රම බක ාමේ අනාගතය ුකදානම්” යන දැක්ම යටමත් මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී 

කං ා තාක   සවාව රාත අංශය  මේ නිකධාරීන් සඳහා 2019 දී වඩාත් සාර්ථ  වැඩසටහන් සංවිධානය 

කිරීමට අඛ්ණ්ඩව  ටයුතු  ර ඇක  අතර, මම් වසමර් දී පිලිපීනමේ පළමු පුහුණු වැඩසටහන් දයත් කිරීමට 

සවාව සමත් විය. මමම වැඩසටහන් වක ප්රධාන පරමාර්ථය වනුමේ රැකියා ආශ්රිත නිපුණතා සහ රාත 

අංශය  මේ නිකධාරීන්මේ ඒ  පුද්ගක වර්ධනය ඉහළ නැංවීමයි. 

 

2019 දී මපොදු රාත අංශය  මේ  ළමනා රණ  ාර්ය මණ්ඩකය, උසස්  ළමනා රණ මට්ටමම් රාත 

අංශය  මේ නිකධාරීන් සහ කං ා විදුලිබක මණ්ඩකමේ ඉංජිමන්රුවන් වැනි විවිධ ඉකක් ගත  ණ්ඩායම් 

මවනුමවන් පුහුණු වැඩසටහන් තුනක් සංවිධානය කිරීමට හැකි විය. වැඩසටහන් තුන පහත පරිද මේ. 

 

6.1.1.  කළමනාකරණ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටෙන (MCDP) 

 

මමම වැඩසටහන මධම හා උසස ්රාත අංශය  මේ  ළමනා රණ  ාර්ය මණ්ඩකය ඉකක්   රගත්තකි. 

සෑම වැඩසටහනක් සඳහාම දන තුන  මද්ශීය සැසියක් සම් මමම වැඩසටහන පවත්වන කදී. මද්ශීය සැසි 

සඳහා සම්පත් දාය යින් වූමේ රනිල් ුකගතදාස මහතා, ආචාර්ය  ුකන් නන්දපාක මහතා සහ චමීර 

උඩවත්ත මහතා ය. වැඩසටහන් තුමන් විස්තර පහත දැක්මේ. 

 

කළමනාකරණ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටෙන III 

සහවාගිවූ සංඛ්ාව – 27 

මද්ශීය සැසිය - මපබරවාරි 27 සිට මාර්තු 1 දක්වාද, විමද්ශය   සැසිය - 2019 මාර්තු 10 සිට මාර්තු 16 දක්වා  

පැවැත්වූ රටවල්: මැමල්සියාව සහ සිංගප්පූරුව. 
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6.1.2. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳො විමේශ පුහුණුව 

වාපෘක මේ පරමාර්ථය: කං ා විදුලිබක මණ්ඩකමේ මතොරතුරු තාක්ෂණ මමමහයුම් සහ නඩත්තුව වැඩි 

දයුණු කිරීම 

 සහවාගිවූ සංඛ්ාව : දහ මදමනක් 

   ාක පරිච්මේදය : 2019 තනවාරි 30  දන සිට මපබරවාරි 5 දක්වා 

 ඉකක් ගත  ණ්ඩායම : කං ා විදුලිබක මණ්ඩකමේ ඉංජිමන්රුවන් 

 පැවැත්වූ රට  : මැමල්සියාව  

     

 

6.1.3. නායකත්ව ො කළමනාකරණ සංවර්ධන වැඩසටෙන 

 ඉකක්   ණ්ඩායම  - රාත අංශය  මේ උසස්  ළමනා රණ මට්ටමම් නිකධාරීන් 

 සහවාගිවූ සංඛ්ාව - 16 මදමනක් 

  ාක පරිච්මේදය   - 2019 අමප්රේල් 1 දන සිට 5 දන දක්වා  

 පැවැත්වූ රට    - පිලිපිනය 
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6.2  මවරළබඩ ධීවර පවුේ, වාරකන් තුල කාලය ඵලදායී මලස මයිදා ගැනීම 

 
ශ්රී කං ාමේ ප්රධාන වශය  මයන් වාවිතා වන ීකවර  ර්මාන්ත අංශය   මද ක් වන්මන් සමුද්ර ීකවර  ර්මාන්තය 

සහ මිරිදය හා  ෘෂි  ාර්මි  ීකවර  ර්මාන්තයයි. සමුද්රීය ීකවර  ර්මාන්ත උප අංශය  මයහි ීකවරයින් 

130,800 ක් පමණ නිරත වී සිටින අතර සමුද්ර ීකවර  ර්මාන්ත අංශය  මේ සමස්ත මත්ස නිෂ්පාදනමයන් 

60% ක් පමණ සපයනු කබන්මන් මවරළබඩ අංශය  මේ  ටයුතු  රන ීකවරයන් වන අතර ඉක රි 40% සපයනු 

කබන්මන් අක් මවරළ / ගැඹුරු මුහුමද්  ටයුතු  රන ීකවරයින් විසිනි. වාර න්  ාකය තුළ, මබොමහෝ 

ීකවරයින් බහු දන මබෝට්ටු වක  ම් රුවන් මකස රැකියාවක් මසොයා ගැනීමට මහෝ මත්සයින් බහුක 

 ාකය සහිත මවනත් ප්රමද්ශය  වකට සංක්රමණය වීමට නැඹුරු මවක . සමහර විට ඔවුන් වියළි මත්ස 

නිෂ්පාදනය ඇතුළු ීකවර  ර්මාන්තය ආශ්රිත මේතන උපයන මවනත් ක්රියා ාර ම් මසොයා ගනික . එබැවින් 

මවරළබඩ ීකවර පවුල් සඳහා වාර න්  ාකය ඵකදායී මකස වාවිතා කිරීම ඔවුන්මේ ජීවිතවක 

ගුණාත්ම වාවය ඉහළ නැංවීමට සහ රමට් ආර්ථි  සංවර්ධනයට වාසියක් වනු ඇත.  එහි ප්රක ඵකයක් මකස 

ඉහත ගැටලුව විසඳීම සඳහා ශ්රී කං ාමේ මවරළබඩ ප්රමද්ශය  මේ ීකවර පවුල් ඵකදායී මකස මයොදා ගැනීමම් 

අරමුණින් පහත සඳහන් වැඩසටහන් පවත්වන කදී. 

 

ඉලක්කගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා (FGD) : 

 

2019 මාර්තු 18 වන දන පුත්තකම් දසත්්රික් මේ උඩප්පුව සහ  න්දකුලිය ප්රාමද්ශීය මල් ම් ම ොට්ඨාශය  වක 

ඉකක් ගත  ණ්ඩායම් සා ච්ඡා මද ක් පවත්වන කද අතර, එක් ඉකක් ගත  ණ්ඩායම් සා ච්ඡාවක් 

2019 ජුනි මස 23 වන දන හම්බන්මතොට දස්ත්රික් මේ ද, තවත් සා ච්ඡාවක් 2019 ඔක්මතෝබර් 4 වන දන 

අම්පාර දස්ත්රික් මේ ද පවත්වන කදී. ීකවර පවුල් හා ඔවුන්මේ පුහුණු අවශය  තා සම්බන්ධ ප්රධාන ගැටළු 

ඉහත ඉකක් ගත  ණ්ඩායම් සා ච්ඡා මගින් හඳුනා ගන්නා කදී. 

 

ඉලක්කගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡාවල සාරාංශය 

වැඩසටෙමන් 

ස්වරූපය 

පැවැත්වූ 

ස්ථානය 

දිස්ත්රික්කය නිලධාරීන් සමඟ සෙභාගී 

වූවන් සංඛ්යාව 

ඉ. .සා උඩප්පුව  

පුත්තකම 

23 

ඉ. .සා  න්දකුලිය 28 

ඉ. .සා කුඩාවැල්ක 

දකුණ 

හම්බන්මතොට 10 

ඉ. .සා  ල්මුමණ් අම්පාර 15 
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දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටෙන් : 

ීකවරයින්මේ වාර්යාවන් සඳහා “ුකළු හා මධ පරිමාණ වාපාර අවස්ථා සහ වාපාරයක් ආරම්ව  රන්මන් 

ම මසේ ද යන්න පිළිබඳ දැනුම” සම්බන්ධමයන් දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටහන් මද ක් පුත්තකම 

දස්ත්රික් මේ  ල්පිටිමේ සහ හම්බන්මතොට දසත්්රික් මේ තංගල්මල් දී ීකවර හා තකත සම්පත් 

මදපාර්තමම්න්තුව,  ර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩකය, මහ බැංකුව, “මහීමා” පැළ තවාන සහ ශ්රී කං ා SIYB 

සංගමය සම් එක්ව පිළිමවලින් 2019 ජූලි 12 සහ 2019 මනොවැම්බර් 26 දනවක පවත්වන කදී. ඉහත 

සාමාන දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටහන් තුළින් කබා ගත හැකි ස්වයං රැකියා හා ුකළු හා මධ පරිමාණ 

වාපාර අවස්ථා සහ මූක සාක්ෂරතාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් කබා දුන් අතර ඔවුන්මේ විමශය  ේෂිත පුහුණු 

අවශය  තා ද හඳුනා ගන්නා කදී. 

දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටෙන්වල සාරාංශය 

 ස්ථානය දිස්ත්රික්කය නිලධාරීන් සමඟ සෙභාගී වූවන් සංඛ්යාව 

 ප්රා.මල්.  ාර්යාකය-  ල්පිටිය   පුත්තකම        348 (නිකධාරීන් හැර) 

 ප්රා.මල්. ාර්යාකය- තංගල්ක හම්බන්මතොට       104 (නිකධාරීන් හැර) 

 

උඩප්පුමේ පැවැති ඉලක්කගත කණ්ඩායම් සාකච්ජාව 

කන්දකුලිමේ පැවැති ඉලක්කගත 

කණ්ඩායම් සාකච්ජාව 

කුඩාවැේල-දකුණ පැවැති ඉලක්කගත 

කණ්ඩායම් සාකච්ජාව 
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ධීවර ප්රජාව සඳො කුඩා ො මධය පිපමාණ වයාපාර ප්රවර්ධන වැඩසටෙන- කේපිටිය ප්රා.ලේමේ.ලේ කාර්යාලය 

 

ධීවර ප්රජාව සඳො කුඩා ො මධය පිපමාණ වයාපාර ප්රවර්ධන වැඩසටෙන - තංගේල ප්රා.ලේමේ.ලේ කාර්යාලය 

 

 

පුහුණු වැඩසටෙන පැවැත්වීම: 

 “ම ෝමාරි ා වගාව” පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක් 2019 ඔක්මතෝබර් 18 වන දන  ල්පිටිමේ ප්රා.මල්. 

 ාර්යාකමේ දී ීකවර  ාන්තාවන් 110 මදමනකු සඳහා කං ා වාණිත මණ්ඩකමයහි සහමයෝගීතාව ඇක ව 

සාර්ථ ව පවත්වන කදී.  ල්පිටිය ීකවර  ාන්තාවන්මේ නිශය  ්චිතව හඳුනාමගන ඇක  පුහුණු අවශය  තා 

සම්බන්ධමයන් ප්රමද්ශය  යට වඩාත් ගැකමපන පුහුණුව මත පදනම්ව පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වන කදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කේපිටිමේ ප්රා.ලේමේ.ලේ කාර්යාලමේ දී පැවැත්වූ “මකෝමාිපකා වගාව” පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටෙන  
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6.3 පාසේවල වෘත්තීය මාර්මගෝපමේශනය ශක්තිමත් කිරීම සඳො ධාිපතා සංවර්ධන 
වැඩසටෙන 
 

සිුකන් සම් වෘත්තීය සංවාද පැවැත්විය යුතු ආ ාරය පිළිබඳව ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීමම් අරමුණින් 

අධාපන අමාතාංශය  ය සම් එක්ව මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව විසින් 

පවත්වන කද වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  න වැඩසටහන මඟින් වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  නය පිළිබඳ 

සවිස්තරාත්ම  විමශය  ේෂඥ උපමද්ශය  නයක් සහ වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  නය සඳහා ප්රාමයෝගි  මග මපන්වීම 

පිළිබඳ විමශය  ේෂඥ උපමද්ශය  නයක් සපයයි. මද්ශය  න  ාර්යක්ෂමව ඉදරිපත් කිරීමම් අරමුණින්, මද්ශය  න 

පැවැත්වීම පිණිස තාක්ෂණි  ඇගයීම්  මිටුවක් හරහා  ථි ාචාර්යවරුන්මේ සංචිතයක් මතෝරා ගන්නා 

කදී. 

 වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  නමේ දී ගුරුවරයාමේ  ාර්යවාරය 

 මමනෝමික   හා වෘත්තීය පරීක්ෂණ 

 පාසල් පද්ධක ය තුළ වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  නය වැඩි දයුණු කිරීම 

 ශ්රම මවළඳමපොළ, වෘත්තීය අධාපනය, පුහුණුව සහ වර්තමාන පුහුණු අවස්ථා 

 

සම්පත්දාය යින්මේ සංචිතය විමශය  ේෂඥයින්මගන් සමන්විත මේ. එනම් වශය  මයන් ගත් ළ, නිපුණතා 

සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාතාංශය  මේ වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  න නිකධාරිනී චන්දමා මරොද්රිමගෝ මිය, 

රතරට විශය  ්ව විදාකමේ වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  න නිකධාරි මේ. ඩී. රත්නාය  මහතා, තෘතීයි  හා 

වෘත්තීය අධාපන ම ොමිෂන් සවාමේ වැඩබකන අධක්ෂ මංජුක විදානපක රණ මහතා, ශ්රී කං ා වෘත්තීය 

මාර්මගෝපමද්ශය   ආයතනමේ අධක්ෂ ආචාර්ය අජිත් තයවර්ධන මහතා, කින්නියා තාක   තරුණ බක ා 

පුහුණු මධස්ථානමේ වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   උපමද්ශය    පී. විමේ ානාදන් මහතා, තරුණ සංවිධාන 

සංවර්ධන හා වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   උපමද්ශය  න සහ ාර අධක්ෂ(NYSC), බී.ඩී.ඩබ්ලිේ.මක් 

 රුණාරත්න මහතා ඇතුළත් මේ. 

 

ඉහත සඳහන් සම්පත්දාය යින්ට අමතරව, මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාමේ 

අධක්ෂ, ආචාර්ය මක්. ඒ. කලිතීකර මයා “ශ්රම මවළඳමපොළ, ප්රවණතා සහ නාය ත්වය” පිළිබඳ මද්ශය  න 

පැවැත්වී ය. 

 

අධාපන අමාතාංශය  ය විසින් අධාපන  කාප නම්  රන කදී. නම්  රන කද  කාප වකට අමතරව 

බියගම මධම විදාකමේ විදුහල්පක මේ ඉල්ලීම පරිද එක් අමතර වැඩසටහනක් පවත්වන කදී. 2019 

වර්ෂය සඳහා පවත්වන කද වැඩසටහන් වකට අදාළ මතොරතුරු පහත වගුව මගින් දැක්මේ. 
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අධයාපන 

කලාපය 

 

පැවැත්වූ ස්ථානය 

 

දිනය 

සෙභාගී වූ ගුරුවරුන් 

/ විදුෙේපතිවරුන් / 

නිලධාරීන්  

1 රත්නපුර කුරුවිට අධාපන ප්රාමද්ශීය  ාර්යාකය 2019 මාර්තු 22 ගුරුවරු 110  

2 වැල්කවාය මහින්ද රාතපක්ෂ සම්මන්ත්රණ ශය  ාකාව 2019 මැයි 24 ගුරුවරු 120  

3 බණ්ඩාරමවක 
බණ්ඩාරමවක අධාපන මධස්ථානමේ 

සම්පත් මධස්ථානය 
2019 ජූලි 24 

 

ගුරුවරු 110  

 

4 මහොරණ මහොරණ තක්ෂිකා ප්රාථමි  විදාකමේ 

ප්රධාන ශය  ාකාව 
2019 සැප්. 9 ගුරුවරු 90  

5 අම්පාර ඩී. එස්. මසේනානාය  විදාලීය 

ශ්රවණාගාරය 
2019 ඔක්මතෝබර් 4 ගුරුවරු 110  

6  ටුගස්මතොට නුගමවක මධ විදාලීය ප්රධාන ශය  ාකාව 

(ප්රාථමි ) 
2019 ඔක්. 15 ගුරුවරු 100  

7 බියගම මධ 

විදාකය 

බියගම මධ මහා විදාලීය ප්රධාන 

ශය  ාකාව 
2019 ජූනි 15 ගුරුවරු 115 

මුළු සහවාගීත්වය 755 

 

ගුරුවරුන්මගන් බහුතරයක් ඉල්ලීම වූමේ ගුරුවරුන් හා සිුකන් යන මදපිරිසටම වරප්රසාද කැමබන පරිද 

මමම වැඩසටහන පාසැල් මට්ටමින් සංවිධානය  රන මකසයි. ඊට අමතරව, සියලුම මද්ශය  න ඵකදායී හා 

සාර්ථ  එ ක් වූ බව ඔවුන්මේ මතය විය. 

  

සහවාගිවුවන්මේ අදහස ් හා ප්රක මපෝෂණ මමන්ම මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   

සවාමේ  ණ්ඩායම් නිරීක්ෂණ මත පදනම්ව, පාසල් පද්ධක ය තුළ වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  නය ශය  ක්ක මත් 

කිරීම සඳහා පහත සඳහන් නිර්මද්ශය   ඉදරිපත්  රන කදී. 

 දවයින පුරා තාක   සැකැස්ම ක්රියාත්ම  කිරීම සඳහා අමාතාංශය  මේ වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   

අංශය  ය ශය  ක්ක මත් කිරීම අතවශය   අවශය  තාවකි. 

 එම අධාපන  කාපමේ ඕනෑම පාසක ට වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  නය සහ උපමද්ශය  න මසේවාව 

කබා ගැනීම සඳහා  කාප / පාසල් වශය  මයන්  මිටු පිහිටුවීම නිර්මද්ශය    රනු කැබූ අතර එම 

 මිටුවට පහත සඳහන් නිකධාරීන්මගන් සමන්විත විම. 

 ප්රාමද්ශීය මල් ම්  ාර්යාකමේ මසේවය  රන මානව සම්පත් සංවර්ධන නිකධාරීන්  

 නිපුණතා සංවර්ධන නිකධාරීන් 

 ගුරු උපමද්ශය  න මධසථ්ාන නිමයෝතනය  රන වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  න ගුරුවරු 

 වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  න නිකධාරීන් පුහුණු කිරීමම් ආයතන (VTA, NAITA, DTET, 

NYSC) 
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 සිුකන්මේ අධාපන හා වෘත්තීය වරණයන්හි වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  නය වැඩි දයුණු කිරීම සඳහා 

සෑම පාසක ම වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  න සහ උපමද්ශය  න සැසි පැවැත්විම 

 පාසල්වකට වෘත්තීය නාය යින් සිටිය යුතුය. (එය විදුහල්පක , උප විදුහල්පක  මහෝ ක්රියා ාරී 

මට්ටමම් ගුරුවරමයකු විය හැකි ය). 

  9 මශ්රේණිමේ සෑම සිුකමවකුම වෘත්තීය පරීක්ෂණ සිදු  ළ යුතු අතර ඔවුන්මේ වාර්තා ඔවුන් සම් 

ක බිම. 

 සියලුම අධාපන අංශය   ආවරණය වන පරිද ගුරුවරුන් සඳහා වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  න දැනුවත් 

කිරීම සහ මපළඹවීමම් වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම නිර්මද්ශය   කිරීම. (සෑම පාසක ම විදුහල්පක  

සම් ගුරුවරුන් මදමදමනකු / ක මදමනකු සහවාගී විය යුතුය) 

 මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාමේ නිර්මද්ශය  යන්ට අමතරව අධාපන 

අමාතාංශය  ය විසින් නිකුත්  රන කද චක්රමල්ඛ්මේ සඳහන් ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්ම  කිරීම අවශය   

මේ. 

   කාප අධාපන  ාර්යාක මහොඳ වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  න අීකක්ෂණ පද්ධක යක් පවත්වාමගන 

යාම 

 සියලුම අවශය   සහ අදාළ ශ්රව දෘශය   ද්රව ප්රදර්ශය  නය  රමින් සෑම පාසකක් සඳහාම නිසි වෘත්තීය 

මාර්මගෝපමද්ශය  න ඒ  යක් පිහිටුවීම දැඩි මකස නිර්මද්ශය    රනු කබන අතර ඒවා, ශ්රව දෘශය   

ද්රව, වෘත්තීය මතොරතුරු අත් මපොත් සහ පත්රි ා සහ වෘත්තීය කුසකතා මපොත් එ තුවකින් 

සමන්විත යුතු ය. 

 සෑම ඒ  ය ටම 9 වන මශ්රේණිමේ මහෝ ඊට වැඩි සිුකන් සඳහා වෘත්තීය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම 

සඳහා අවශය   මතොරතුරු තාක්ෂණ හා මවනත් පහුක ම් ක බිය යුතු ය. 

 වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  නය ශය  ක්ක මත් කිරීම සඳහා ුකදුුක පරිසරයක් පාසල් තුළ ක බිය යුතුය. 

පාසමල් සෑම අංශය  යක්ම වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය  නයට අදාළ අභිමප්රේරණ මපෝස්ටර් සහ බැනර් 

ප්රදර්ශය  නය  ළ යුතුය. 
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6.4 රැකියා අරුණ වෘත්තීය ප්රදර්ශනය සෙ වෘත්තීය අභිමප්රේරණ වැඩසටෙන 
 
තීරණාත්ම  වර්ධ   ර්මාන්ත සඳහා නව කුසකතා ආ ර්ෂණය  ර ගැනීම පිණිස පුහුණු හා නුපුහුණු 

තරුණ තරුණියන් ඉකක්   ර ගනිමින් රැකියා අරුණ වැඩසටහන පවත්වන කදී. සෑම වසර ම 

සිුකන්මගන් 47% ක් පමණ සාමාන අධාපනමයන් සහ තෘතීයි  හා වෘත්තීය අධාපන පද්ධක මයන් 

ඉවත් මේ. මානව සම්පත් සමුළුව,  ාර්මි  සංසද, ප්රක පත්ක  සංවර්ධනය හා වෘත්තීය ප්රදර්ශය  න සහ වෘත්තීය 

අභිමප්රේරණ වැඩසටහන් වැනි විසඳුම් තුළින් මානව සම්පත් සංවර්ධන සවාමේ වාර්ෂි  වාපෘක  හරහා 

මබොමහෝ ක්රියා ාර ම් සිදු  රන කදී. නිපුණතා මගොඩනැගීම, රැකියා මසොයා ගැනීම සහ රැකියා අමප්ක්ෂිත 

තරුණයින් රැකියා මවළඳමපොළට ඇතුළත්  ර ගැනීම සඳහා රාත හා මපෞද්ගලි  අංශය  මේ සහමයෝගමයන් 

වෘත්තීය මවළඳපළ හා වෘත්තීය අභිමප්රේරණ වැඩසටහන් ස ස්  රන කදී. 

 

සමාගම්, පුහුණු සපයන්නන් සහ රැකියා මසොයන්නන් අතර මතොරතුරු හුවමාරු  ර ගැනීම ම මරහි 

අවධානය මයොමු විය. එය විවිධ සමාගම් තුළ වෘත්තීය අවස්ථා ගමේෂණය කිරීමම් ක්රමයකි. ආයතනි  

සීමාවාසි  පුහුණුව, රැකියා ස්ථානගත කිරීම සහ වෘත්තීය මතොරතුරු සඳහා තරුණ ප්රමේශය  ය ඇක  කිරීම 

සඳහා මමම වෘත්තීය ප්රදර්ශය  න සංවිධානය  රන කද අතර තරුණයින් සහ ආයතන අතර සබඳතා 

මගොඩනැගීමට ද එමඟින් අවස්ථාව සැළමසනු ඇත. 

 

අරමුණු:   

1)  ර්මාන්ත / සමාගම්වක පවක න රැකියා අවස්ථා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටහනක් සංවිධානය 

කිරීම සහ රාත හා මපෞද්ගලි  පුහුණු ආයතනවක පවක න නිපුණතා පුහුණු පාඨමාකා පිළිබඳව 

දැනුවත් කිරීම සහ වෘත්තීය ප්රදර්ශය  න පැවැත්වීම. 

2) මසේවා මයෝත යන්හට ඔවුන්ව තරුණයින්හට හඳුන්වා දීමට අවස්ථාවක් කබා දීම.   

3) රැකියා අවස්ථා මනොමැක  තරුණ තරුණියන්ට  ර්මාන්ත අවස්ථා පිළිබඳව දැනුවත් බවක් කබාදීම.  

4) මසේවා මයෝත යින් සහ රැකියා මසොයන්නන් සම්බන්ධ කිරීමට අවස්ථාවක්  සැකසීම 



 

  

  

28 

තෘතීයි  හා වෘත්තීය අධාපන ම ොමිෂන් සවාව, අධාපන අමාතංශය  ය, මිනිස්බක හා රැකියා 

මදපාර්තමම්න්තුව, කං ා හාම්පුතුන්මේ සංගමය, වාණිත මණ්ඩකය දස්ත්රික් මල් ම්  ාර්යාක සහ විවිධ 

පුකබිම්වක  ර්මාන්ත නිමයෝජිතයින් වන මරදපිළි හා ඇ්ලුම්, මමෝටර් රථ, මහෝටල්  සහ සංචාර , 

මතොරතුරු හා සන්නිමේදන තා්ෂණය, ඉදකිරීම්, ආහාර තා්ෂණය සහ ඉමකක්මරොනි  හා විදුලි සන්මද්ශය   

ඉංජිමන්රු වැනි මබොමහෝ පාර්ශය  ව රුවන් සම් මමම වැඩසටහන් සංවිධානය  ර ඇත.  

 

වැඩසටෙමනහි ප්රතිදානය : 
 

පහත දැක්මවන දස්ත්රික් වක වෘත්තීය අභිමප්රේරණ වැඩසටහන් සහ වෘත්තීය ප්රදර්ශය  නය පැවැත්වූ අතර 

6550  ට වැඩි පිරිසක් සහවාගී වූහ. එම වැඩසටහන් සඳහා සමාගම් 20  ට වැඩි ප්රමාණයක් සහ පුහුණු 

ආයතන 18 ක් සහවාගී වූහ. 

මමම වැඩසටහමන් පාර්ශය  ව රුවන් වූමේ ශ්රී කං ා නැමගනහිර විශය  ්ව විදාකය, තාක   වාණිත මණ්ඩකය, 

මබමරන්ඩිනා සහ ඕස්මේලියන් ඒඩ්ස,් මිනිස් බකශය  ක්ක  මදපාර්තමම්න්තුව සහ තෘතීයි  හා වෘත්තීය 

අධාපන ම ොමිෂම ය. 

 

වෘත්තීය ප්රදර්ශන වැඩසටෙන් වල සාරාංශය 

 

අං

කය 

දිස්ත්රික්කය / විශ්ව 

විදයාලය 

සෙභාගිවූ 

සංඛ්යාව 

ලබාගත් 

පුහුණුවීම් 

සංඛ්යාව 

ලබාගත් 

රැකියා 

ප්රමාණය 

පැවැත්වූ

වෘත්තීය 

පරීක්ෂණ 

ගණන 

සමාගම්/ 

පුහුණු 

ආයතනවල 

සෙභාගිත්වය 

1 නැමගනහිර විශය  ්ව 
විදාකය 

2000 586 42 320 38 

2 රුහුණු විශය  ්ව 
විදාකය 

1500 337 525 270 42 

3  ළුතර 1300 256 198 160 63 

4 සබරගමුව විශය  ්ව 
විදාකය 

1100 232 229 310 15 

5 ගාල්ක 650 129 - - 07 

 එකතුව 6550 1536 994 1060 165 

 
ලඟාකරගත් අරමුණු 

 සිුකන් හා තරුණයින් රැකියා මවළඳමපොළට නිරාවරණය කිරීම. 

 අනාගත අමප්ක්ෂා සහිත සිුකන්, තරුණයින් සහ අනාගත මසේවා මයෝත යින් අතර තාක රණ 

ක්රියාවලිය ආරම්ව කිරීම. 

 සැබෑ සම්මුඛ් සා ච්ඡාවන්හි අත්දැකීම් කැබීමට සිුකන්ට සහ තරුණයින්ට ඉඩ ප්රස්ථා කබාදීම. 

 මසේවා මයෝත යින්ට සහ වාපෘක  අනුග්රාහ යන්ට තරුණයින්මේ සහ ශිෂයන්මේ කුසකතා සහ 

නිපුණතා මපන්වීම. 

 තරුණ තරුණියන්හට සහ සිුකන්හට රැකියා කබා ගැනීමම් අවස්ථා පුළුල් කිරීම 

 වෘත්තීය හැකියාවන් මගොඩනැඟීම ම මරහි තරුණයින්මේ උනන්දුව ඇක  රලීම 
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6. 4.1   28/02/2019 දින නැමගනහිර විශ්වවිදයාලමේ පැවැති රැකියා අරුණ වැඩසටෙන -   

 

  .      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2    12/09/2019 දින රුහුණු විශ්ව විදයාලමේ පැවැති රැකියා අරුණ වැඩසටෙන -  

 

 

Graduate profiles launching   

Career Motivation 
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පාසැේ සිසුන් සඳො වෘත්තීය ලැදියා පරීක්ෂණය සෙ වෘත්තීය උපමේශනය ලබා දීම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3    07/09/2019 දින කළුතර පැවැති රැකියා අරුණ වැඩසටෙන -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.4   10/12/2019 දින සබරගමුව විශ්ව විදයාලමේ පැවැති රැකියා අරුණ වැඩසටෙන – 
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6.4.5      17/12/2019 දින ගාලු දිස්ත්රික්කමේ පැවැති රැකියා අරුණ වැඩසටෙන  

   

 

 

වැඩසටෙන සඳො සම්බන්ධ වූ ආයතන - 
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6.5. කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම 
 

කාන්තා අධයක්ෂවරුන්මේ සංසදය (WDF) 
 

 ාන්තා අධක්ෂවරුන්මේ සංසදය යනු ශ්රී කං ා අධක්ෂවරුන්මේ ආයතනමේ (SLID) පුමරෝගාමී 

වැඩසටහනක් වන අතර එය ශ්රී කං ාමේ  ාන්තා අධක්ෂ වරුන්මේ සංඛ්ාව ඉහළ නැංවීම සහ 

කැයිස්තුගත, කැයිස්තුගත මනො ළ, රාත හා මපෞද්ගලි  සංස්ථා ආස්ථිතීන්හි දගු ාලීන  ාන්තා 

නාය ත්ව ඉකක් යක්  සහක   කිරීම ය. 

 

අරමුණු:  
 

 සියලුම  ර්මාන්ත අංශය  යන්හි මණ්ඩකවක  ාන්තාවන්මේ ප්රගක ය මේගවත් කිරීම 

 මණ්ඩක ක්රියාදාමයන් සහ වාවිතයන්  සම්බන්ධමයන් සහ මණ්ඩක සාමාජි යන් වශය  මයන් ස්වකීය 

ඵකදායීතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා සහ තම  ාර්යවාරයන් සහ වගකීම් පිළිබඳ  ාන්තා මණ්ඩක 

අධක්ෂවරුන්මේ දැනුම හා කුසකතා වැඩි දයුණු කිරීම 

 මනා ආයතනි  පරිචයට අදාළ පාකන, නියාමන, මූක, නව  ළමනා රණ දර්ශය  න, මතොරතුරු 

තා්ෂණය සහ මවනත් විෂය පථයන් ආශ්රිත දැනුම පිළිබඳ විමශය  ේෂඥයින් මවක න් ඉමගන ගැනීමට 

හා ඔවුන් සමඟින් සම්බන්ධ වීමට  ාන්තා මණ්ඩක අධක්ෂවරුන්ට සහාය වීම. 

 එකිමන ාමේ අත්දැකීම් මබදාහදා ගැනීමට, අධයනය කිරිමට මමන්ම අධක්ෂ මණ්ඩක රැස්වීම් 

ශය  ාකාමේ දී ස්වකීය  ාර්යවාරය ඉටු කිරීමම් දී තමා මුහුණ මදන ගැටළු සහ ප්රශය  ්න පිළිබඳ සා ච්ඡා 

කිරීමට  ාන්තා මණ්ඩක අධක්ෂවරුන්ට සහාය වීම. 

 ශය  ක්ක මත්  ාන්තා නාය ත්ව කුසකතා සම්බන්ධ දගු ාලීන ඉකක් යක් තැනීමට සහාය වීම. 
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  7. 2019 වසර තුළදී මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී ලංකා ජාතික 
සභාමේ සිදුකරන ලද පර්මේෂණ වාර්තා ො ප්රකාශන  
                                                                  
 

 
   
සංඛ්යාන අත්මපිත 2019 
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ශුේධ වත්කම් /ස්කන්ධය 

 

8.  මූලය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකාශය 

2019 මදසැම්බර් 31 දිනට 

      
ශ්රී.කං.රු. 

 
සටෙන 2019 

 
2018 

 
අයවැයගත 

වත්කම් 
      

ජංගම වත්කම් 
      

මුදල් හා මුදකට සමාන දෑ 1 17,297,237.12 
 

 19,867,509.10  20,150,000.00 

 

කැබීම් 2 40,062.82 
 

 40,062.82  41,000.00 

වාණ්ඩ මතොග 3 679,542.34 
 

 697,344.32  700,000.00 

මපර මගවීම් 4 270,413.02 
  

 278,423.21  280,000.00 

 

අමනකුත් තංගම වත් ම් 5 3,271,452.39  2,999,024.93  23,010,000.00 

  
 

21,558,707.69 

  

23,882,364.38 

  

24,181,000.00 

ජංගම මනිවන වත්කම් 

     

යටිතක පහුක ම්, පිරියත හා 
උප රණ 

6 11,680,620.89 

 

 13,590,726.07  12,000,000.00 

 

මමෝටර් රථ 6 4,450,549.22 

 

 6,486,611.88  5,800,000.00 

අමනකුත් වත් ම් 
6 531,137.56 

 

 455,327.29  410,000.00 

 

 16,662,307.67 

 

 20,532,665.24  18,210,000.00 

 

මුළු වත්කම් 
 

38,221,015.36  44,415,029.62  42,391,000.00 

වගකීම් 
 

   

 

  

ජංගම වගකීම් 
 

     

මගවීමට ඇක  
7 970,682.65 

 

 1,214,467.12  1,172,438.00 

ම ටි  ාලීන මවන්කිරීම් 
8 890,292.82 

 

 483,242.82  687,080.00 

 
 1,860,975.47  1,697,709.94  1,859,518.00 

ජංගම මනිවන වගකීම් 
 

      

මසේව  ප්රක කාව 

 

9 3,323,854.88    2,500,934.50  3,000,000.00 

  
3,323,854.88 

 

 2,500,934.50  13,490,249.80 

මුළු වගකීම්  
 

5,184,830.35 

 

 4,198,644.44  12,000,000.00 

ශුේධ වත්කම් 
 

33,036,185.01  40,216,385.18  37,531,482.00 



 

  

  

35 

දායකත්ව ප්රාේධනය    

දායකකළ ප්රාේධනය 3,000,000.00  3,000,000.00    3,000,000.00 

ප්රතාගණන සංචිත  13,490,249.80                 13,490,249.80               13,490,249.80              

රතමේ ප්රදාන - ප්රාේධනය 10,073,045.52      15,780,100.38            12,000,000.00 

සමුච්චිත අක රික්තය/(හි්ය) 6,472,889.69 7,946,035.00    9,041,232.20 

මුළු ශුේධ වත්කම් /ස්කන්ධය          33,036,185.01                40,216,385.18            37,531,482.00 

 

 

 

 

 

 

සහ ාර අධක්ෂ (මූක)     සවාපක  

 

දනය:        දනය: 
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9.  මූලය කාර්යසාධනය පිළිබඳ ප්රකාශය 

 
2019 මදසැම්බර් 31 දිමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො  මූලය කාර්යසාධනය පිළිබඳ ප්රකාශය  

      

ශ්රී.කං.රු. 

       

 

සටෙන 2019 

 

2018 

 

අයවැයගත 

ආදායම 
   

  

  රතමේ ප්රදාන  -
පුනරාවර්තන 

10 23,408,216.00 
 

23,999,900.00 
 

24,000,000.00 

රතමේ ප්රදාන   

- ප්රාේධනය 
11 11,957,054.86 

 
10,346,423.51 

 
20,400,000.00 

මවනත් ප්රදාන 12 (671,900.07)  8,126,660.41  2,000,000.00 

වත් ම් 
බැහැරකිරීමමන් කාව 

13 (2,740.00) 
 

(177,460.76) 
 

- 

අමනක් ආදායම 14 501,760.20 
 

645,671.10 
 

700,000.00 

මුළු ආදායම 
 

35,192,390.99 
 

42,941,194.26 
 

47,100,000.00 

 

වියදම් 

 
      

පඩිනඩි, වැටුප් හා 
මසේව  ප්රක කාව 

15 18,907,777.29 
 

17,582,539.74 
 

17,897,970.00 

ප්රදාන හා අමනක් 
මාරු ළ මගවීම් 

16 6,775,338.37 
 

9,048,188.32 
 

18,670,000.00 

සැපයුම් හා වාවිතා 
 ළ පරිමවෝතන 
වාණ්ඩ 

17 673,257.71 
 

795,776.53 
 

1,345,000.00 

ක්ෂය කිරීමම් හා 
ක්රමක්ෂය වියදම 

6 5,181,716.49 
 

4,101,234.63 
 

4,000,000.00 

ගමන් වියදම්, යැපීම් 
හා දීමනා  

18 332,197.20 
 

295,358.10 
 

348,000.00 

උපමයෝගිතා සහ 
මසේවා 

19 3,557,029.81 
 

4,006,597.44 
 

3,587,100.00 

නඩත්තු වියදම් 20 959,740.60 
 

1,050,436.19 
 

742,000.00 

අමනකුත් වියදම් 21 657,588.83 
 

465,016.60  80,000.00 

මුලු වියදම් 
 

37,044,646.30 
 

37,345,147.55 
 

46,670,070.00 

කාලච්මේදය සඳො 

අතිිපක්තය /(හිඟය) 
 (1,852,255.31)  5,596,046.71  429,930.00 
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10. 2019 මදසැම්බර් 31 දිමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො ශුේධ වත්කම්/ස්කන්ධය තුළ මවනසව්ීම් පිළිබඳ ප්රකාශය 

 පාලන ආයතනමේ හිමිකරුවන්ට මබදීයාම 

  
දායක 

ප්රාේධනය 

ප්රතයාගණන 

සංචිත 

රජමේ ප්රදාන - 

ප්රාේධනය 

සමුච්චිත අතිිපක්තය/ 

(හිඟය) 

මුළු ශුේධ 

වත්කම/ස්කන්ධය 

2018 තනවාරි 01 දනට ප/මේ මශය  ේෂය   3,000,000.00  13,490,249.80     14,636,523.89  

 

       2,349,988.29 

 

33,476,761.98 

 

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

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

 ාකපරිච්මේදය සඳහා ශුද්ධ වත් ම්/ ස ්න්ධය/හි්ය/ 
අක රික්තය තුළ සෘජුවම හඳුනාගත් ශුද්ධ ආදායම 

-                                

    

-     11,490,000.00  

 

- 

 

     11,490,000.00 

ප්රතාගණනය  ළ වත් ම් මත මපර ප්රතාගණන 
අක රික්තය හඳුනා මනොගැනීම 

- - - - - 

විකම්භිත ආදායම - - 

 

   (4,274,548.63) -      (4,274,548.63) 

 ාකපරිච්මේදය සඳහා අක රික්තය/ හිගය  -  - -               

5,596,046.71 

5,596,046.71 

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

2018 මදසැම්බර් 31 දිනට ඉදිිපයට මගනා මශේෂය   3,000,000.00  13,490,249.80     15,780,100.38 7,946,035.00      40,216,385.18 

2019 තනවාරි 01 දනට ප/මේ මශය  ේෂය 3,000,000,.00 13,490,249.80 15,780,100.38 7,946,035.00 40,216,385.18 

මපර වසමර් ගැකපීම - - - 379,110.00 379,110.00 

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

රතමේ ප්රදාන - ආදායම මවත මාරු කිරීම - - (6,775,338.37) - (6,775,338.37) 

 ාකපරිච්මේදය සඳහා ශුද්ධ වත් ම්/ ස ්න්ධය/හි්ය/ 
අක රික්තය තුළ සෘජුවම හඳුනාගත් ශුද්ධ ආදායම 

- - 6,250,000.00 

 

-     6,250,000.00  

 

විකම්භිත ආදායම - - (5,181,716.49) 

 

-     (5,181,716.49) 

 

 ාකපරිච්මේදය සඳහා අක රික්තය/ හි්ය  - - -           (1,852,255.31)  

 

(1,852,255.31) 

 

 ාකපරිච්මේදය සඳහා මුළු හඳුනාගත් ආදායම සහ වියදම් - -      (5,707,054.86) 

 

          (1,473,145.31)  

 

(7,180,200.17) 

 

2019 මදසැම්බර් 31 දිනට ඉදිිපයට මගනා මශේෂය   3,000,000.00  

 

 13,490,249.80  

 

     10,073,045.52  

 

           6,472,889.69  

 

33,036,185.01 
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11. මුදේ ප්රවාෙ ප්රකාශය 

2019 මදසැම්බර් 31 දිමනන් අවසන් වර්ෂය සඳො  ඒකාබේධ  මුදේ ප්රවාෙ ප්රකාශය 

     

  
2019 

 

2018 

මමමෙයුම් කාර්යයන්මගන් මුදේ ප්රවාෙ 
   

  

අක රික්තය/ (හි්ය) (1,852,255.31) 
 

5,596,046.71 

මුදේ මනිවන චලනයන් 
   

ක්ෂයකිරීම 5,181,716.49 
 

4,101,234.63 

පාරිමතෝෂිත වියදම් 919,607.88 
 

728,819.75 

මපර වසමර් ගැකපීම 
 

- 
 

- 

විකම්භිත ආදායම 
 

(5,181,716.49) 
 

(4,274,548.63) 

වසර අග මවන්කිරීම්   -  - 

මසේව  ණය මත මපොළි 
 

(129,504.85) 
 

(119,097.10) 

විගණන ගාස්තුව  
 

438,150.00 
 

397,200.00 

වත් ම්  පා හැරීම්  155,039.13  - 

මද්පක, පිරියත හා උප රණ අමකවිය මත (කාව)/අකාව 2,740.00 
 

177,460.76 

පරිමවෝතන ගබඩාව තුළ වැඩිවීම් (අඩුවීම්) (17,801.98) 
 

(77,373.47) 

මපර මගවුම්වක වැඩිවීම් (අඩුවීම්) 8,010.19 
 

(114,007.30) 

මසේව  ණයවක වැඩිවීම් (අඩුවීම්) (272,747.46) 
 

(170,705.17) 

අමනකුත් අත්ක  ාරම්වක  වැඩිවීම් (අඩුවීම්) (1,250.00) 
 

1,250.00 

මගවීමට ඇක  දෑ හි  වැඩිවීම් (අඩුවීම්) (243,784.47)  22,380.80 

අමනකුත් තංගම වත් ම්වක  වැඩිවීම් (අඩුවීම්) - 
 

15,000.00 

කැබීම්වක  වැඩිවීම් (අඩුවීම්) - 
 

31,100.00 

මිකදී ගත් වත් ම් කැබීම්වක  වැඩිවීම් (අඩුවීම්) 1,570.00  - 

මගවූ විගණන ගාස්තුව 
 

-  (227,700.00) 

 

මගවන කද පාරිමතෝෂි  

 

 (96,687.50)  (217,975.00) 

රතමේ ප්රදාන  (489,734.41)  5,418,125.12 

මමමෙයුම් කාර්යයන්මගන් ශුේධ මුදේ ප්රවාෙ (1,578,648.78) 
 

11,287,211.10 
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ආමයෝජන  කාර්යයන්මගන් මුදේ ප්රවාෙ 
    

 ාර්යාක උප රණ  මිකද ගැනීම - 
 

(1,450.00) 

    

පරිගණ   මිකද ගැනීම  - 
 

(44,700.00) 

මමෝටර්රථ  මිකද ගැනීම  (807,442.85) 
 

- 

මසේව  ණය මත මපොළිය 
 

129,504.85 
 

119,097.10 

මෘදු ාංග මිකද ගැනීම  
  

- 

මපොත්  මිකද ගැනීම  (33,245.20) 
 

(15,344.00) 

මවනත් වත් ම්  මිකද ගැනීම  (219,900.00)  (45,00.00) 

පිරියත හා උප රණ විකිණිමමන් කත් මුදල් 
 

4,460.00 
 

2,050.00 

ආමයෝජන  කාර්යයන්මගන් ශුේධ මුදේ ප්රවාෙ 
 

(991,623.20) 
 

14,653.10 

 

 

 

    

මූලය කාර්යයන්මගන් මුදේ ප්රවාෙ 
    

     

මූක  ාර්යයන්මගන් ශුද්ධ මුදල් ප්රවාහ 
 

- 
 

- 

මුදල් හා මුදකට සමාන දැ තුළ ශුද්ධ වැඩිවීම් (අඩුවීම්)  
 

(2,570,271.98) 
 

11,301,864.20 

 ාකපරිච්මේදය ආරම්වමේදී මුදල් හා මුදකට සමාන දෑ  
 

19,867,509.10 
 

8,565,644.90 

 ාකපරිච්මේදය අවසානමේදී මුදල් හා මුදකට සමාන දෑ  
 

17,297,237.12 

 
19,867,509.10 

 

 
    

මුදේ ප්රවාෙ ප්රකාෙයට සටෙන්  
    

අතැක  මුදල් සහ බැංකු සමග මශය  ේෂ 
   

 

කං ා බැංකු ගිණුම 165197 
 

17,252,519.88 
 

19,725,532.37 

මහතන බැංකු ගිණුම් අං ය 119100120409161 
 

44,717.24 
 

141,976.73 

 

 
 17,297,237.12  19,867,509.10 
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12. සටෙන් 

 

 

 

 

          2019 

 

          2018 

 

       අයවැයගත 

මුදේ ො මුදලට සමාන දෑ  1 

  

  

  

කං ා බැංකු ගිණුම 165197 

 

 

17,252,519.88 

 
 

19,725,532.37 
 

20,000,000.00 

 

මහතන බැංකු ගිණුම් අං ය 

119100120409161 

 

 

44,717.24 
 

 
141,976.73 

 
150,000.00 

 

 

 

 

17,297,237.12 
 

 

 

19,867,509.10 
 

 

20,150,000.00 

    

  

  ලැබිය යුතු 2 

  

  

  
 

නිමල් මබොපමේ (හිටපු සවාපක ) 

                    

40,062.82  

 

                

40,062.82 

  

41,000.00    

  

                    

40,062.82 
 

                      

40,062.82 

                                  

41,000.00    

    

  

  භාණ්ඩ මතිග 3 

  

  

  
පරිමවෝතන වාණ්ඩ ගබඩා 

 

679,542.34 
  

697,344.32  700,000.00 

 

 

679,542.34 
  

697,344.32  700,000.00 

මපරමගවීම් 

 
4 

     

රථවාහන රක්ෂණය 

 

                  

270,413.02  
 

 

278,423.21 
 

                  

280,000.00  
 

  

                  

270,413.02  
 

 

             

278,423.21  

                  

280,000.00  
 

    

  

  මවනත් ජංගම වත්කම් 5 

  

  

  
 ාර්ය මණ්ඩක ණය - ආපදා 

 

3,255,327.39 
  

2,982,579.93 
 

3,000,000.00 

උත්සව අත්ක  ාරම් 

 

10,000.00 
  

8,750.00 
 

10,000.00 

වත් ම් ගැණුම් රුවන්මගන් 
කැබිය යුතු  

6,125.00 

 
 

7,695.00 
 

- 

  

               

3,271,452.39  
 

 

 

2,999,024.93 
 

               

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

 

ගෘෙභාණ්ඩ ො සවිකිරීම් කාර්යාල උපකරණ විදුලිමය සවිකිරීම් පිපගණක මෘදුකාංග මමෝටර් රථ මපිත් මවනත් වත්කම් 
 

මගිඩනැගිලි ො වුෙ 

වාර්තා කරන 

කාලය  
2019.ලේ01.ලේ01 

සිට 

2019.ලේ12.ලේ31 

දක්වා 

2
0

1
9

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
9

 

 

2
0

1
9

 

2
0

1
8

 

 ආරම්භක 

මශේෂය 
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 14,200,000.0 14,200,000 83,779.34 127,659.99 1,015,778.3 1,077,505.8 6,531,265.68 6,531,265.68 

එකතු කිරීම් 
- - - 1,450.00 - - - 44,700.00 65,000.00 - 807,442.85 - 33,245.20 15,344.00 219,900.00 45,000.00 

 

 

- 

- 

ගැලපිම් 
(80,431.60) - (142,780.19) - (44,056.25) - (13,907.00) - 348,010.00 - - - - - (132,576.0 - - - 

බැෙැරකිරීම් 
- - (16,000.00)) (64,164.00) (7,500.00) - - (79,416.26) - - - - - (59,224.65) - (106,727.50 - - 

අවසාන 

මශේෂය 
4,884,257.49 4,964,689.09 3,156,548.80 3,315,328.99 14,579.00 66,135.25 5,669,589.72 5,683,496.72 1,189,566.6 776,556.61 15,007,442.85 14,200,000.0 117,024.5 83,779.34 1,103,102.3 1,015,778.3 

 

6,531,265.68 

 

6,531,265.68 

- 

සමුච්චිත 

ක්ෂයකිරීම 

(වසර 

ආරම්භමේදී) 

1,251,204.40 752,404.93 1,769,551.78 1,462,128.39 36,157.93 33,242.13 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 

ගැලපිම 
(59,323.88) - (108,592.50) - (19,910.53) - (8,876.00) - - - - - - - (62,009.00) - - - 

ක්ෂයකිරීම 

(මූලය 

කාර්යසාධන

ය පිළිබඳ 

ප්රකාශය 

පිපදි) 

490,756.93 498,799.47 326,940.29 339,065.39 2,915.80 2,915.80 995,910.08 1,199.90 88,356.67 717.12 2,843,505.15 2,840,000.00 8,336.98 6,324.30 98,430.95 85,649.37 326,563.28 326,563.28 

අඩුකළා 
බැෙැරකිරීම 

මත සමුච්චිත 

ක්ෂයකිරීම 

- - (8,800.00) (31,642.00) (7,500.00) - - (20,580.00) - - - - - (59,224.65) - (10,880.00) 
 

- 
- 

ප්රතයාගණන 

වත්කම් මත 

සමුච්චිත 

ක්ෂය කිරීම 

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

- 

 

- 

අවසාන 

මශේෂය 

1,682,637.45 1,251,204.40 1,979,099.57 1,769,551.78 11,663.20 36,157.93 4,570,167.57 3,583,133.49 864,913.28 776,556.61 10,556,893.63 7,713,388.12 28,411.47 77,635.08 652,240.83 615,818.88 
 

656,705.34 

 

 

 

330,142.06 

ශුේධ ධාරණ 

අගය 
3,201,620.04 3,713,484.69 1,177,449.23 1,545,777.21 2,915.80 29,977.32 1,099,422.15 2,100,363.23 

 

324,653.33 

 

- 4,450,549.22 6,486,611.88 55,367.87 20,610.07 450,861.47 399,959.42 5,874,560.34 

 

 

6,201,123.62 
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 සටෙන 2019  2018  අයවැයගත 

මගවිය යුතු   7           

ශ්රම මවළඳපළ සමීක්ෂණය  -  250,000.00  250,000.00 

මගොඩනැගිලි සහ  රඳවාගැනීම් 
Leema  

 445,837.28  445,837.28  445,838.00 

දුර ථන   34,266.30   21,434.10   35,000.00 

අන්තර්තාක පහුක ම්   -   13,690.00   14,000.00 

පුවත්පත් බික   -   2,250.00   2,500.00 

සනිපාරක්ෂ  හා ආරක්ෂාව   170,237.00   180,998.14   165,300.00 

වැටුප්   80,000.00   -   - 

අක  ාක   7,788.76   18,295.39   10,000.00 

ගමන්  350.00  2,100.00  1,000.00 

විදුලිය සහ තකය   64,800.00   48,842.29   65,000.00 

 ාර්යාක උප රණ අළුත්වැඩියා 
කිරීම හා නඩත්තු කිරීම 

  36,936.00   -   40,000.00  

MCDP වැඩසටහන   27,600.00   -    30,000.00 

ඉන්ධන සහ ලිහිසි මතල්   17,079.33   -   20,000.00 

වැඩබැලීමම් වැටුප්   -   4,918.78    - 

අමනකුත් අත්ක  ාරම්   -   1.00   - 

නිපුණතා රාමුව   -   184,147.13   - 

රැකියා අරුණ   23,167.23   23,903.01   25,000.00 

මමෝටර් රථ  අළුත්වැඩියා සහ 
නඩත්තුව 

  4,720.00   11,500.00   5,000.00 

අනිකුත්   32,550,.75   3,750.00   35,000.00 

ීකවර වාර න්  ාකය   1,750.00   -   2,000.00 

සම්මන්ත්රණ සහ වැඩමුළු   22,000.00   2,800.00   25,000.00 

මුද්දර ගාස්තු   1,600.00   -   1,800.00 

    970,682.65   1,214,467.12   1,172,438.00 

              

මකටි-කාලීන මවන්කිරීම් 8           

විගණන ගාස්තුව – 2014   81,580.00   81,580.00   81,580.00 

විගණන ගාස්තුව – 2017   221,490.00   80,500.00   80,500.00 

විගණන ගාස්තුව – 2018   272,160.00   250,000.00   250,000.00 

විගණන ගාස්තුව - 2019   275,000.00   -   275,000.00 

අඩමාන ණය සඳහා මවන්කිරීම - 
එන්.මබෝපමේ 

  40,062.82   71,162.82   - 

    3,323,854.88   483,242.82   687,080.00 
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  සටෙන 2019   2018   අයවැයගත 

මසේව  ප්රක කාව 9           

පාරිමතෝෂිත මවන්කිරීම්  3,323,854.88   2,500,934.50   3,000,000.00 

        

රතමේ ප්රදාන - පුනරාවර්තන 10 23,408,216.00   23,999,900.00   24,000,000.00 

             

රතමේ ප්රදාන - ප්රාේධනය 11           

රතමේ ප්රදාන  - සංවර්ධන  ටයුතු  6,775,338.37   6,071,874.88   18,670,000.00 

විකම්භිත ප්රදාන  5,181,716.49   4,274548.63   1,730,000.00 

   11,957,054.86   10,346,423.51   20,400,000.00 

             

විමද්ශිය පුහුණු වැඩසටහන් මත කාවය 
(අකාවය) 

12 (671,900.07)   8,126,660.41   - 

             

වත් ම් බැහැර කිරිම මත කාවය 
(අකාවය)  

13 (2,740.00)   (177,460.76)   - 

             

මවනත් ආදායම් 14           

විවිධ ආදායම්  372,255.35   526,574.00   - 

ආපදා ණය මපොළි  129,504.85   119,097.10   - 

   501,760.20   645,671.10   - 

පඩිනඩි, වැටුප් සහ මසේව  ප්රක කාව 15           

වැටුප් හා පඩිනඩි   11,805,466.18   10,398,615.57   11,686,210.00 

වැඩ බැලීමම් වැටුප්   16,286.55   30,566.70   - 

ජීවන වියදම් දීමනාව   2,334,428.57   2,371,485.16   2,335,000.00 

අතුරු දමනාව   -   416,828.00   - 

ගැකපුම් දීමනාව   177,633.00   419,808.35   178,000.00 

ප්රවාහන දීමනාව   600,000.00   600,000.00   600,000.00 

ඉන්ධන දීමනාව   436,755.00   242,000.00   453,970.00 

මසේ.අ.අ   1,639,516.67   1,449,631.62   1,640,000.00 

මසේ.වා.අ  409,789.53  362,143.30  410,000.00 

අතී ාක   223,761.47   278,800.34   248,790.00 

නිවාඩුදන මගවීම්   5,013.40   7,440.95   6,000.00 

වෘත්තීය දීමනාව   339,519.04   276,400.00   340,000.00 

පාරිමතෝෂි  වියදම්   919,607.88   728,819.75    - 

    18,907,777.29   17,582,539.74   17,897,970.00 
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  සටෙන 2019   2018   අයවැයගත 

ප්රදාන ො අමනකුත් මාරුකිරීම් මගවීම 16           

පුවත් ලිපිය   207,853.00   16,500.00   600,000.00 

dialog TVET සඳහා පහුක ම් සැපයීම   167,773.08   -   500,000.00 

මානව ප්රාේධන සම්මානය   17,906.77   -   200,000.00 

තාක   මානව සම්පත් ප්රක පත්ක ය පිළිබඳ පුක 
විපරම 

  -   3,005.00   50,000.00 

නිපුණතා රාමුව ක්රියාත්ම  කිරීම   530,476.47   1,681,989.85   3,500,000.00 

මතොරතුරු හා සන්නිමේදන තාක්ෂණ සඳහා 
දක්ෂ මසේව යා 

  -   358,868.36   - 

මා.ස.සං.ශ්රී.තා.සවාමේ  ාර්ය මණ්ඩක අංශය   
ශය  ක්ක මත් කිරීම  

  176,843.82   -   2,000,000.00 

ස්ත්රී පුරුෂ සමාතවාවය පිළිබඳ  මිටු නිර්මද්ශය     98,472.80   -   400,000.00 

සංඛ්ාන අත්මපොත   -   111,500.00   - 

මද්ශය  න මාකාව   301,006.00   -   1,000,000.00 

අධක්ෂවරුන්මේ අත්මපොත (KPMG)   54,578.24   282,330.00   1,300,000.00 

ISO   7,600.00   -   20,000.00 

නිර්මද්ශය   ක්රියාත්ම  කිරීම සඳහා  ර්මාන්ත 
ම ො.ම ො.හුවමාරුව සම්  ටයුතු කිරීම 

  -   22,676.00   - 

වාර්ෂි  පුහුණු පරතරය   31,050.00   34,912.00   850,000.00 

පුහුණු විමද්ශීය ශ්රමි යන්   -   143,304.00   800,000.00 

රැකියා අරුණ   1,971,464.23   2,094,125.88   2,000,000.00 

කුඩා වාපාර අංශය  ය ශය  ක්ක මත් කිරීම   -   220,643.20   500,000.00 

අයවැය මයෝතනාව   -   226,683.20   - 

වෘත්තීය මාර්මගෝපමද්ශය   වැඩසටහන   1,207,894.45   522,849.97   3,000,000.00 

 ළමනා රණ  ාර්ය මණ්ඩකය සඳහා 
MCDP වැඩසටහන 

  -   852,357.99   - 

මමොඩියුක සංවර්ධනය කිරීම   -   254,207.98   - 

තත්ත්ව පරාමිතීන් වැඩි දයුණු කිරීම   -   309,390.08   - 

තත්ත්ව හා ඵකදායිතාව   -   68,592.25   - 

නිපුණතා දත්ත පද්ධක ය   -   36,906.04   - 

ඝන අපද්රව  ළමනා රණය    523,740.12   254,994.00   1,000,000.00 

මයෝතනාව ඇගයීම  -  2,025.00  - 

සම්මන්ත්රණ වැඩමුළුව  692,664.19  1,550,327.52  - 

ීකවර වාර න් සමය  408,803.06  -  200,000.00 

 ම් රු ප්රක සංස් රණ  177,124.00  -  580,000.00 

උපමද්ශය  නමයහි ුකළු හා මධ පරිමාණ 
වාපාර ධාරිතාව 

 185,188.14  -  - 

 ම් රු සංක්රමණය  14,900.00  -  - 

පුස්ත ාකය වැඩි දයුණු කිරීම  -  -  170,000.00 

    6,775,338.37   9,048,188.32   18,670,000.00 
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  Note 2019   2018   Budgeted 

සැපයීම් හා වාවිතා  ළ පරිමවෝතන 
වාණ්ඩ 

17           

ලිපිද්රව හා  ාර්යාක උප රණ   154,317.98   120,016.53   320,000.00 

ඉන්ධන හා ලිහිසි මතල්   518,939.73   675,760.00   1,025,000.00 

    673,257.71   795,776.53   1,345,000.00 

ක්ෂය කිරීම හා ක්රමක්ෂය වියදම් 6 5,181,716.49   4,101,234.63   4,000,000.00 

ගමන් වියදම්, යැපිම් හා දීමනා 18           

මද්ශීය ගමන් වියදම් හා යැපීම් දීමනාව   34,597.20   18,308.10   38,000.00 

විගණන සාමාජි යින් සඳහා දීමනාව   45,600.00   48,000.00   50,000.00 

අධක්ෂ මණ්ඩක සාමාජි  දීමනාව   252,000.00   228,000.00   260,000.00 

විමද්ශය   සංචාර සහ යැපීම්  -  1,050.00  - 

    332,197.20   295,358.10   348,000.00 

උපමයෝගිතා සහ මසේවා 19           

වරිපනම්   50,400.00   40,320.00   50,400.00 

විදුලිය   557,384.80   679,893.63   697,000.00 

තකය   25,113.40   39,432.30   - 

දුර ථන ගාස්තුව හා කුලිය   342,413.02   420,754.22   363,000.00 

තැපැල් ගාස්තු හා මටමකක්ස් ගාස්තු   9,275.00   8,375.00   - 

සනීපාරක්ෂ  මසේවය   543,220.50   502,182.97   452,700.00 

ප්රචාරණය   -   95,565.00   - 

ආරක්ෂ  මසේවය   1,617,989.74   1,433,154.90   1,357,300.00 

අන්තර්තාක පහුක ම්   144,642.45   150,590.00   145,000.00 

මවනත් උපමයෝගිතා හා මවනත් මසේවා   266,590.90   636,329.42   521,700.00 

    3,557,029.81   4,06,597.44   3,587,100.00 

නඩත්තු වියදම් 20           

මමෝටර් රථ අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තුව   304,614.94   -   520,000.00 

රථවාහන රක්ෂණය   418,138.52   737,038.51   - 

 ාර්යාක උප රණ අළුත්වැඩියා සහ 
නඩත්තුව 

  172,781.74   198,426.69   146,000.00 

පරිගණ  අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තුව    9,600.00   24,725.00   - 

මවනත් වත් ම් අළුත්වැඩියා සහ 
නඩත්තුව  

  54,605.40   90,245.99   76,000.00 

    959,740.60  1,050,436.19  742,000.00 

මවනත් වියදම් 21           

විගණ  ගාස්තුව   438,150.00   397,200.00   - 

පුවත්පත් සහ වාර ප්ර ාශය  න   -   2,250.00   - 

සංග්රහ කිරීම්   64,399.70   65,566.60   80,000.00 

වත් ම්  පාහැරීම්   155,039.13   -   - 

    657,588.83   465,016.60   80,000.00 
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13. වැදගත් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති සෙ අමනකුත් විසත්රාත්මක සටෙන්වල 
සාරාංශයකින් සමන්විත සටෙන් 

 
1. මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාව 1997 අං  18 දරණ පනක න් පිහිටුවනු 

කැබීය. ආයතනයට පවරණ කද බකතක යටමත්, මානව සම්පත් සංවර්ධනයට අදාළ සියලූම  ටයුතු 

සහ මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා ප්රක පත්ක  ක්රියාත්ම  කිරීම ම මරහි ප්රමුඛ්තාව කබාමද්. 

 

2. මූලය ප්රකාශ නිකුත්කිරීම සඳො ගිණුම් පවත්වා ගැනීම සෙ බලයදීම 

මූක පනමත් (1971 අං  38) 14 වගන්ක ය අනුව, මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා 

තාක   සවාව රාත ආයතනයක් මකස, එක් එක් මූක වර්ෂය අවසානමේදී  ආයතනමේ බකතක 

ක්රියාත්ම  කිරීම, මුදාහැරීම සහ  ාර්යසාධනය පිළිබඳ ම ටුම්පත් වාර්ෂි  වාර්තාවක් ස ස්  රනු 

කැමබ්. එකී වාර්තාමේ වසර තුළ සවාව මවත අදාළ අමාතංශය  ය විසින් මදනු කබන උපමදස් දක්වා 

ඇත. එකී වාර්තාමේ පිටපත් අදාළ අමාතංශය  යට සහ මුදල් අමාතංශය  යට (නියමිත අමාතංශය  ය 

මනොමේනම්), සැකුකම් කිරීමම් අමාතංශය  යට හා විගණ ාියපක  මවත එම වසර අවසාන වී මාස 

හතරක් ඇතුළත ඉදරිපත්  රනු කැමබ්.  

 

මූක පනමත් (1971 අං  38) 14 වගන්ක ය අනුව,එක් එක් මූක වර්ෂය සඳහා රාත ආයතනය  

ගිණුම්  එම වසර අවසාන වීමමන් පුක මාස හතරක් ඇතුළත විගණනය සඳහා විගණ ාියපක  මවත 

ඉදරිපත්  ළ  යුතු අතර එමසේ ඉදරිපත් කිරීමම්දී ඔහු විසින් නියම  රනු කබන ආ ාරමයන් ගිණුම් 

පිළිබඳ වාර්තා ද ඉදරිපත්  ළ යුතුය. මමම උප වගන්ක මේ දක්වා ඇක  විියවිධාන උල්කංඝනය  රන 

මහෝ ඒවාට අනුකූක විමට මනොහැකිවන යම් ආයතනයක් මමම පනත යටමත් වැරද රුමවක් වන 

අතර, මමහේස්ත්රාත්වරමයක් ඉදරිමේ ම ටි පරීක්ෂණයකින් පුක වැරද රු කිරීම මත රුපියල් දහස 

මනොඉක්මවන දඩය ට යටත්  රනු කැමබ්.  

 

3. අනුකූලතා ප්රකාශය 

 

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

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

අනුකූකව ස ස්  රනු කබයි.  

 

4. ඇගයීමම් පදනම් 

 

ලීබඩු හා සවිකිරීම්,  ාර්යාක උප රණ, විදුලිමය සවිකිරීම් හා උප රණ, පරිගණ , මමෝටර් රථ 

සහ අමනකුත් වත් ම් සඳහා පිලිමවලින් ශ්රී කං ා තක්මසේරු මදපාර්තමම්න්තුව සහ ස්වාියන 

තක්මසේරු රුවන් විසින් 2008, 2011, 2014 සහ 2016 වසර තුළ සිදු රන කද ප්රතාගණනය සඳහා 

හැර, සවාමේ මුක ප්ර ාශය   තක හාසි  පිරිවැය පරිවර්තනය යටමත් ස ස් ම මර්. 
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5. වත්කම් ඇගයීමම් පදනම් 

 

5.1  මද්පක, පිරියත හා උප රණ සමුච්චිත ක්ෂයකිරීම අඩු ළ පිරිවැයට/වටිනා මට සඳහන්  රනු කබයි. 

5.2 සියලූම මද්පක, පිරියත හා උප රණ සඳහා වියදම් කිරීමට සිදුවන  ාලීන අයකිරීම් මඟින් ස්ථාවර 

වත් ම්වක තක්මසේරු  ළ ඵකදායි ජීව  ාකය පුරා ඒවාමේ පිරිවැය ක්රමානුකූකව මබදී යන පරිද 

අය රනු කැමබ්. 

5.3 මිකදීගත් වසර තුළ කිසිදු ක්ෂයකිරීමක් මවන්  රනු මනොකබන අතර 2009 වසරට මපර මිකදගත් 

වත් ම් සඳහා බැහැර  රන වසර තුළ සම්පූර්ණ වසමර් ක්ෂයකිරීම මවන්  රන අතර 2009 සිට 

ඉදරියට එක් එක් වත් ම් මිකද ගත් දනය/බැහැර  රන දනය මත පදනම් වී ක්ෂයකිරීම ගණනය 

 රනු කැමබ්.  

5.4 පරිමවෝතන වාණ්ඩ මතොග පිරිවැමේ අවමයට හා ශුද්ධ උපකබ්ිය ළ හැකි වටිනා මට අගයනු කබයි.   

 

 

6. ක්ෂයකිරීම 

වත් ම් පන්ක  හා ක්ෂයකිරීමම් අනුපාත පහත පරිද මේ. වත් ම් පන්ක  ඒවාමේ ස්වවාවය හා 

ආයතනය විසින් ඒවාමේ වාවිතය අනුව තීරණය ම මර්. 

 

මගොඩනැගිලි හා වුහ      5% 

ලිබඩු හා සවිකිරීම්    10% 

 ාර්යාක උප රණ    10% 

විදුලිමය සවිකිරීම් හා උප රණ   20% 

පරිගණ      20% 

පරිගණ  මෘදු ාංග    25% 

මමෝටර් වාහන     20% 

මපොත්      10% 

මවනත් වත් ම්     10%  

 

7. වාර්තාකරන දිනමයන් පසු සිදුවීම් 

 

සියලූම වැදගත් මශය  ේෂ පත්ර සිදුවීම් සක ා බකනු කබන අතර අනාවරණය  ළ යුතු ුකදුුක ගැකපීම් මූක 

ප්ර ාශය   තුක සිදු රනු කැබ ඇත. පරිශ්රමේ නවි රණ  ටයුතු 2017 තනවාරි ආරම්ව  ළ අතර 

මදසැම්බර් මසදී අවසන්  රන කද. ලීමා ඉදකිරීම් සමාගමට මගවිය යුතු රඳවාගැනීමම් මුදක මශය  ේෂ 

පත්රය තුළ මගවිය යුතු වියදමක් මකස හඳුනාමගන ඇක  අතර අනුූපප වත් ම් මගොඩනැගිලි හා වුහ 

යටමත් හඳුනා ගනු කැබීය. 
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8. වත්කම් මාරු කිරීම 

 

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

මගන බැහැර  ර ඇත. මමම වත් ම් පුහුණු මධස්ථානවක වාවිතා කිරීම සඳහා වෘත්ක ය පුහුණු 

අිය ාරිය මවත මාරු  ර ඇත. ඉහත වත් ම් මාරුකිරීම සඳහා අවශය   අනුමැක න් අමාතංශය  මයන් 

කබාගන්නා කද.  

 

9. රජමේ ප්රදාන සඳො ගිණුම්කරණය 

 

මහා වාණ්ඩාගාරමයන් කද පුනරාවර්තන ප්රදාන සහ ප්රාේධන ප්රදාන පිළිමවලින් මානව සම්පත් 

සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී කං ා තාක   සවාමේ පුනරාවර්තන හා ප්රාේධන වියදම් සපුරාලිමට වාවිතා 

ම මර්. පර්මේෂණ හා සංවර්ධන  ටයුතු (NHRDC  ටයුතු) සඳහා දරණ කද මුදකක් සහ වසර තුළ 

අය ළ ක්ෂයකිරීමට සමාන මුදකක් ප්රාේධන වත් ම්වක ඵකදායි ජීව  ාකය පුරා ක්රමානුකූක පදනමක් 

මත ආදායම් මකස හඳුනාගනී. 

 

10. විශ්රාම ප්රතිලාභ පිිපවැය 

 

10.1 නිර්ණය කළ දායක සැලැස්ම - මසේ.ලේඅ.ලේඅ.ලේඅ- මසේ.ලේනි.ලේභා.ලේඅ 

 

මසේව  අර්ථසාධ  අරමුදක (E.P.F) සහ මසේවානියුක්ක යන්මේ වාර අරමුදක (E.T.F) සඳහා 

ුකදුුක ම් කබන සියලූම මසේව යින් අදාළ වවස්ථාපිත සහ මරගුකාසි සම් අදාළ දාය  අරමුදල් 

මගින් ආවරණය ම මර්. සියලූම දාය  මුදල් මසේව  අර්ථසාධ  අරමුදල් සහ මසේවානියුක්ක යන්මේ 

වාර අරමුදල් පනමත් නියමයන් හා මරගුකාසි අනුව මසේ.අ.අ.අ සහ මසේ.නි.වා.අරමුදකට මප්රේෂණය 

 රන කද.  

 

10.2 විශ්රාම පාිපමතෝෂික 

 

සියලුම මසේව යින් සඳහා “මසේව  ප්රක කාව” පිළිබඳ ගිණුම් රණ ප්රක පත්ක යට අනුකූකව 1983 අං  

12 දරණ පාරිමතෝෂි  මගවිම් පනත යටමත් මගවිය යුතු වන විශ්රාම පාරිමතෝෂි  සඳහා මුක 

ප්ර ාශය  යන්හි මවන්කිරීම් සිදු ම මර්. පාරිමතෝෂි  වගකිම සඳහා බාහිරින් අරමුදල් කබා මනොගන්නා 

අතරම අයුගණ ව ඇගයීම් සිදු ර මනොමැත. 

 

11. මූලය කාර්ය සාධනය 

 

මමමහයුම් සහ ප්රාේධන වත් ම් නඩත්තුව තුළ දරණ කද සියලූම පිරිවැය ආදායමට අය රනු කැබ 

ඇත. ආදායම හා වියදම්වක හි්ය/ අක රික්තය සියලූම දැනුවත් වගකීම් සහ වත් ම් ක්ෂයකිරීම 

සඳහා මවන්කිරීම් සිදුකිරීමමන් පුක ගණනය  ර ඇත.  
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12. මුදේ ප්රවාෙ ප්රකාශය  

 

ශ්රි කං ා රාත අංශය  මේ ගිණුම් රණ ප්රමික  අං  02 හි 27 වගන්ක මේ දක්වා ඇක  පරිද වක්ර ක්රමය 

වාවිතමයන් මුදල් ප්රවාහ ප්ර ාශය  ය  ස ස්  රනු කබයි.  

 

13. අමාතයංශය විසින් පවරනු ලබන මමෝටර් රථ 

 

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

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

මවන් රනු කැබ ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

50 

14.විගණන විමසුම් ො පිළිතුරු 
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මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමම් ශ්රී ලංකා ජාතික සභාමවහි 2019 මදසැම්බර් 31 දිමනන් අවසන් වර්ෂය 

සඳො වූ මූලය ප්රකාශන සෙ මවනත් වනතික ො නියාමන අවශයතා පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරණ ජාතික 

විගණන පනමත් 12 වන වගන්තිය ප්රකාරව විගණකාධිපති වාර්තාව.ලේ 

 

1.2 තත්ත්වාගණනය කළ මතය සඳො පදනම 

 

(අ)  2020 වර්ෂමේදී ගිණුම් ප්රමික යට අනුකූකව සටහනක් මකස ගිණුම් ප්ර ාශය   වක ඉදරිපත්  

 රන කදී. 

 (ආ) 2020 ගිණුම් ප්ර ාශය   වක නිවැරදව ඉදරිපත්  රන කදී. 

(ඇ) බාහිර ආයතන වලින් කබා ගත් මුදල් සියල්ක වැඩසටහන ක්රියාත්ම  මනොකිරීම නිසා 

ආපුක මගවා ඇත. 

(ඈ) පාරිමතෝෂි  ගණනය කිරීමම්දී ඇක ව ක බූ මදෝෂය මසොයා ගන්නා කද අතර එය 2020 

වර්ෂමේ සිට නිවැරදව ගණනය  රන කදී. 

(ඉ)  එම අවකංගු වූ මචක්පතට නියමිත පරිද මගවීම් සිදු  ර ඇත. 

(ඊ) ගිණුම්ගත කිරීමම්දී සිදු වූ වරද නිවැරද  රන කද අතර ස්ථාවර වත් ම් පිළිබඳ 

ආගණනයක් සිදු කිරීමට අවශය  ව ඇත. 

 

02 මවනත් වනතික ො නියාමන අවශයතා පිළිබඳ වාර්තාව 

 

ආයතනයට අධක්ෂ මණ්ඩකය පත්  රන කද්මද් ජුනි මස බැවින් අනුමැක ය කබා මගන ඉදරිපත් 

 රන කදී.  

 

03 මවනත් නිරීක්ෂණ 

 

 (අ) දත්ත බැංකුවක් පවත්වාමගන යාමට අවශය    ටයුතු සිදු  රමින් පවතී. 

 (ආ) ආයතනමේ වියදම් පියවීම සඳහා වාවිතා  ක අතර 2020 වර්ෂමේ එමසේ වියදම් මනො රන       

කදී. 

(ඇ) 2018 විගණන වාර්තාමේ සඳහන්  රන කද මදෝෂ/ වැරද  නිවැරද කිරීමට අධක්ෂ 

මණ්ඩකයට මයොමු  ර මපොදුමේ අනුමැක ය කබා ගන්නා කදී. 

 

 

ආචාර්ය මක්.ඒ. කලිතීකර 

අධක්ෂ 

සවාපක  මවනුවට 


