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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකේ පිළිඵ ඳනත 8ලන ලගන්තිය යටතේ ප්රකායට 

ඳේ කෂ යුතු අර්ධ ලාර්ෂික ලාර්තාල 

2017.07.01 දින සිට 2017.12.31 දක්ලා 

 

1. අභාත්ාාංලඹළාඳශාසභාබාඅමාඅභාත්ාාංලඹා-ායාජ්ාඳිපඳාරනාවාාළශභනාළය ාඅභාත්ාාංලඹ 

 

 ලිපිනඹා-ානිදව්ාචතුයශ්රඹ ාඅළ ශමා77 

 දුයළථනාඅාංළ - ා7112696211-13 

 විදුසභාත්ැඳෑර - info@pubad.gov.lk 

 අබ්ාඅඩවිඹ - www.pubad.gov.lk 

 

2. ා 

 නභ දුයළථනාඅාංළඹ 

අේළම් අේ.අේ.ායසභනසිිපාභවත්ා. 711ා2695738 

අතිඅේළාඅේළම්ා(යාජ්ාඳිපඳාරන  බී.පී.පී.එ්.ා අඅබ්ගු යසභනා

මිඹ. 

711 2691044  

අතිඅේළාඅේළම්ා(අබන්තත්යාඳාරන  ආේ.එම්.අයි.යසභනාඹළාමිඹ. 711 2695150 

අතිඅේළාඅේළම්ා(විභේලනාවාාඅභඅවයුම්  බි.එම්.එම්.එම්.ාඵ්නාඹළාමිඹ. 711 2676433 

අතිඅේළාඅේළම්ා(භානාම්ඳසභාාංේධන  ප්රදීපඳාාඅ යසිාංවාමිඹ. 7112187174ාළා 

7112698462ා 

ආඹත්නාඅධක්ෂාජ්නයාේා ඩබ්.ඩී.අෝභදාාභඹා. 711ා2688337 

ඒළාඵද්ධාඅ ාාඅධක්ෂාජ්නයාේ අක්ෂ.වී.පී.එම්.අේ.ාගභඅේාමිඹ. 711 2694560 

අධක්ෂ ාශ්රීාරාංළාාඳිපඳාරනාඅ ාාඅාංලඹ තුායාාඩී.ාඳතිය අේාමිඹ 711ා2698675 

අධක්ෂ ාශ්රීාරාංළාාඉාංජිඅන්තරුාඅ ාාඅාංලඹ ආේ.පී.ාජ්ඹසිාංවාභඹාා 711-2698268 

අධක්ෂ ාශ්රීාරාංළාාග ළාධිළාරීාඅ ාාඅාංලඹ දභඹන්තතිාවිඅේසිාංවාමිඹ 711ා2698672 

අධක්ෂ ාශ්රීාරාංළාාරභම්ඳාදනාඅ ාාඅාංලඹ ආේ.එ්.ාවපුග්සභත්ාභඹා. 711ා2688124 

අධක්ෂ ා විදාසභභළා වාා ා්තුවිදාඥා අ ාා

අාංලඹ 

ආේ.එම්.එන්ත.ඊ.අක්ෂ.ා ය සිාංවා

මිඹ 

711-2695187 

අජ්්සාවළායාඅේළම්ා(අබන්තත්යාඳාරන  අඅනෝජ්ාාපී.ාගුරුඅේාමිඹ. 011 3071134 

අජ්්සාවළායාඅේළම්ා(නිාාවාාාංේධන  ලාන්තත්ාවීයසිාංවාභඹා. 711 2692633 

අජ්්සාවළායාඅේළම්ා(භානාම්ඳසභ  ආේ.අක්ෂ.ජී.ඩී.අක්ෂ.ා විඅේසිාංවා

මිඹ 

711 2698672  

අජ්්සාවළායාඅේළම්ා(අත් යතුරුාත්ාක්ෂ   භන්තතිාඅ නානාඹළාඅභඹ 711 2689414 

අජ්්සාවළායාඅේළම්ා(විභේලනාඳේඅේ ාවාා

අභඅවයුම්  

අක්ෂ.ජී.එ්.ාරක්ෂභාලිාමිඹ 711 3091295 

mailto:info@pubad.gov.lk
https://www.pubad.gov.lk/
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3. අභාතාංයට අයේ තඳොදු අාරකා්න් 

 විශ්රාභාැප් ාඅදඳාේත්අම්න්තතු 

 ජ්ාතිළාපරදායීත්ාාඅේළම්ාළාේඹාරඹ 

 ශ්රීාරාංළාාාංේධනාවාාඳිපඳාරනාආඹත්නඹ 

 දුය්ථාඅධාඳනාභධ්ථානඹ 

 ජ්ාතිළාචිත්රඳි ාාං්ථා 

 යජ්අේාමුද්ර ාීතතිගත්ාාං්ථා 

 යජ්අේාමුද්ර ාඅදඳාේත්අම්න්තතු 

අභාතාංය තුෂ වපිාපිත අං 

 අබන්තත්යාඳාරනාඅාංලඹ 

 නිාාවාාාංේධනාඅාංලඹ 

 ආඹත්නාඅාංලඹ 

 මරාඅාංලඹ 

 ඒළාඵද්ධාඅ ාාඅාංලඹ 

 ශ්රීාරාංළාාඳිපඳාරනාඅ ාාඅාංලඹ 

 ශ්රීාරාංළාාඉාංජිඅන්තරුාඅ ාාඅාංලඹ 

 ශ්රීාරාංළාාවිදාසභභළ ාා්තුාවිදාඥාවාාත්ාක්ෂ ාඅ ාාඅාංලඹ 

 ශ්රීාරාංළාාග ළාධිළාරීාඅ ාාඅාංලඹ 

 ශ්රීාරාංළාාරභම්ඳාදනාඅ ාාඅාංලඹ 

 භානාම්ඳසභාඅාංලඹ 

 අත් යතුරුාත්ාක්ෂ ාඅාංලඹ 

 විභේලන ාඳේඅේ ාවාාඅභඅවයුම්ාඅාංලඹ 

 අබන්තත්ය විග නාඅාංලඹ 

 විශ්රාභාැප් ාඅාංලඹ 
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4. අභාත්ාාංලඅේාාංවිධානාටවන 

ාංවිධානාටවනා-ාOrganization Structure - Ministry of Public Administration & Management 

5. අභාත්ාාංලඅේාඵරත්ර 

 ශ්රීාරාංළාාාංේධනාඳිපඳාරනාආඹත්නඹාඳනත්ා(1982ාඅාංළා9  

 ැන්තදඹුාපුරුාවාඅනසභදරුාවිශ්රාභාැප් ාඳනත්ා(1983ාඅාංළා24  

 ැන්තදඹුාවාඅනසභදරුාවිශ්රාභාැප් ාආඥාඳනත්ා(1898ාඅාංළා1  

 ැන්තදඹුාපුරුාවාඅනසභදරුාවිශ්රාභාැප් ාඅඹෝජ්නාාරභා(න්තනද්ධාවමුදාා ාඳනත්ා(1998ාඅාංළා67  

 ැන්තදඹුාවාාඅනසභදරුාවිශ්රාභාැප් ාඅඹෝජ්නාාරභා(න්තනද්ධාවමුදා ාඳනත්ා(1977ාඅාංළා18  

 යාජ්ාඅ ාාවිශ්රාමිළඹන්තඅේාබායාඅයමුදරාඳනත්ා(ා1999ාඅාංළා47  

 යජ්අේානිාා(න්තත්ළඹාආඳසුාරඵාගැීතභ ාඳනත්ා(ා1969ාඅාංළා7  

 අනිාේඹායාජ්ාඅ ාාඳනත්ා(1961ාඅාංළා77  

 යාජ්ාඅ ාාඅේථාාධළාඅයමුදරාආඥාඳනත්ා(1942ාඅාංළා18  

 ත්ෑගිාපිිපනැමීඅම්ාත්යඟාඳනත්ා(1957ාඅාංළා37  

 යාජ්ාචිත්රඳටාාං්ථාාඳනත්ා(1971ාඅාංළා47  

 යාජ්ාමුද්ර ාාං්ථාාඳනත්ා(1968අාංළා24  

 අනසභා අභාත්යඅඹක්ෂා ඹටත්ටා නිල්චිත්ා ඳයාා අන භැති ා අභිා ඉවත්ා දවන්තා විඹඹන්තටා අදාශා

අදාශාඅඅනකුසභාසිඹලුා්ථාන්ත 

 

ළාේඹාවාාක්රිඹාළායළම්     

 යාජ්ාඳිපඳාරනඹාවාාළශභනාළය ාවිඹඹන්තටාවාශ්රීාරාංළාාාංේධනාඳිපඳාරනාආඹත්නඹ ාදුය්ථා

ඉඅගනුම්ාභධ්ථානඹ ාාවිශ්රාභාැප් ාඅදඳාේත්අම්න්තතු ායාජ්ාඅ ාාවිශ්රාමිළඹන්තඅේාබායාඅයමුදර ා

පරදායීත්ාාඅේළම්ාළාේඹාරඹ ා යජ්අේාමුද්ර ාඅදඳාේත්අම්න්තතු ාජ්ාතිළාචිත්රඳටාාං්ථාාවාායජ්අේා

මුද්ර ා ීතතිගත්ා ාං්ථාා ඹනා අදඳාේත්අම්න්තතුා වාා ්ථාපිත්ා ආඹත්නඹන්තිා විඹන්තටා අදාශා

ප්රතිඳසභති ාැඩටවන්තාවාාඳිතිාම්ඳාදනඹාරිිපභ ාඳසුාවිඳයම්ාරිරීභාවාාඇගයිභ. 

 ඳවත්ාවන්තාඅ ාන්තිාඳිපඳාරනඹාවාාපිිප්ාළශභනාළය ඹ. 

i. ශ්රීාරාංළාාඳිපඳාරනාඅ ඹ 

ii. ශ්රීාරාංළාාග ළාධිළාරීාඅ ඹ 

iii. ශ්රීාරාංළාාරභම්ඳාදනාඅ ඹ 

iv. ශ්රීාරාංළාාඉාංජිඅන්තරුාඅ ඹ 

v. ශ්රීාරාංළාාවිදාසභභළාඅ ඹ 

vi. ශ්රීාරාංළාාා්තුාවිදාඥාඅ ඹ 

vii. ශ්රිාරාංළාාත්ාක්ෂ ාඅ ඹ 

 ඒළාඵද්ධාඅ ාන්තාඳිපඳාරනඹාරිරීභ. 

 ආඹත්නාාංග්රවඹාඹටඅසභානාළාේඹඹන්ත. 

 යාජ්ාඅ ාාපුුණුව. 

 ජ්ාතිළාපරදායීත්ාාඉවරානැාංවීභාපිණිාප්රතිඳසභති ාැඩටවන්තාළ්රිරීභාවාක්රිඹාසභභළාරිරීභ. 

https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=32&lang=si
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 විශ්රාභාැප් ාාංග්රවඹාක්රිඹාසභභළාරිිපභ. 

 යජ්අේාවිශ්රාභාැප් ාරභඹාම්ඵන්තධාසිඹු ාළටයුතු. 

 අඅ ක්ෂෂිත්ා ාංේධනා ඉරක්ෂළඹන්තා ාක්ෂාසභා ළයගැීතභා පිණිා යාජ්ා ත්න්තත්රඹා තුශා ඹවඳාරනඹා

ප්රේධනඹාරිරීභ. 

 නවීනාඹවඳාරනාාංළේඳාවඳුන්තාදීපභ. 

 ජ්නත්ාා අඅ ක්ෂාන්තටා මුේත්ැනා රඵාඅදනා යාජ්ා අ ඹක්ෂා නිේභා ඹා රිරීභා වාා ප්රතිඳසභතිා

ම්ඳාදනඹාරිිපභාවාාක්රිඹාසභභළාරිරීභ. 

 ශ්රීා රාංළාා ාංේධනා ඳිපඳාරනා ආඹත්නඹ ා දුය්ථා ඉඅගනුම්ා භධ්ථානඹ ා විශ්රාභා ැප් ා

අදඳාේත්අම්න්තතු ායාජ්ාඅ ාාවිශ්රාමිළඹන්තඅේාබායාඅයමුදර ාපරදායීත්ාාඅේළම්ාළාේඹාරඹ ාජ්ාතිළා

චිත්රඳි ා ාං්ථා ා යජ්අේා මුද්ර ා ීතතිගත්ා ාං්ථාා වාා යජ්අේා මුද්ර ා අදඳාේත්අම්න්තතුා ඹනා

ආඹත්නඹන්තටාඳැරීාඇතිාසිඹු භාවිඹන්තටාඅදාශාළටයුතුාඅධීක්ෂ ඹාරිරීභ. 
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6. අභාත්ාාංලඹාඹටඅසභානාඅඳ දුාඅධිළාරීන්තරාවි්ත්ය 

නිරධාරීන්තාත්නතුය ඵරත්ර ළාේඹඹන්තාවාාළේත්න්ත එඹටාඅදාශාළාේඹාඳි ඳාි  

විශ්රාභා ැප් ා

අදඳාේත්අම්න්තතු 

 විශ්රාභා ැප් ා ්ථාා
ාංග්රවඹ 
 

 ැන්තදඹුා පුරුා වා
අනසභදරුා විශ්රාභා ැප් ා
ඳනත්ා(1983ාඅාංළා24  
 

 ැන්තදඹුා වා අනසභදරුා
විශ්රාභාැප් ාආඥාඳනත්ා
(1898ාඅාංළා1  
 

 ැන්තදඹුා පුරුා වා
අනසභදරුා විශ්රාභා ැප් ා
අඹෝජ්නාාරභා(න්තනද්ධා
වමුදාා  ා ඳනත්ා (1998ා
අාංළා67  
 

 යාජ්ා අ ාා
විශ්රාමිළඹන්තඅේා බායා
අයමුදරා ඳනත්ා (ා 1999ා
අාංළා47  
 

 යාජ්ාඅ ාාඅේථාාධළා
අයමුදරා ආඥාඳනත්ා
(1942ාඅාංළා18  

 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා
බාා ළාේඹා ඳි ඳාි ළා
රීති 

 ප්රම්ඳාදනා

භාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 විශ්රාභාැප් ා්ථාාාංග්රවඹාවාාැන්තදඹුාඅනසභදරුාආඥාා

ඳනත්ටා අනුකරා යාජ්ා අ ළා විශ්රාභා ප්රතිරාබා

ිමිගැන්තවීඅම්ා ක්රිඹාලිඹා නිඹාභනඹා රිරීභා වාා ඊටා අදාශා

විධිවිධානඹන්තාඳැනවීභ. 

 විශ්රාභා ැප් ා ම්ඵන්තධා ීතතිා රීතීන්තටා වාා ප්රතිඳසභතිා

තීය රටා අනුකරා යාජ්ා අ ළඹන්තඅේා විශ්රාභා ැප්ඳා

පිළිගැන්තවීභ. 

 භාසිළා විශ්රාභා ැප් ා ප්රතිරාබා වාා අනසභා ප්රතිරාබා භාසිළා

විශ්රාභාැප් ාප්රතිරාබාඅණ්ඩඩාඅගවීභ ාඑක්ෂයක්ෂාඅගනා

ප්රතිරාබා වාා අනසභා ප්රතිරාබා නියදත්ාඹරින්තා යුක්ෂත්ා

පිළිගැන්තවීභ. 

 යාජ්ා අ ාා අේථා ාධළා අයමුදේා රභඹා නිඹාභනඹා වාා

ප්රතිරාබාපිළිගැන්තවීභ. 

 යජ්ඹා අනුඅන්තා ැන්තදඹුළා ැන්තදඹුා පුරුා වාා අනසභදරුා

දාඹළාමුදේාරැ්රිිපභාවාා අඅනකුසභාආදාඹම්ාරැ්රිරීභාවාා

ළශභනාළය ඹාරිිපභ. 

 නූත්නා අත් යතුරුා ත්ාක්ෂ ා රභඅමදඹන්තා බාවිත්ඹා වාා

ාංේධනඹා ළයමින්තා විශ්රාමිළා ප්රජ්ාා අත්ා ඩාසභා ප්රල්ථා

අභන්තභා ළඩිනම්ා අ ාක්ෂා රඵාඅදමින්තා ිමිළම්ා

පිළිගැන්තවීභ. 

 විශ්රාභාැප් ාළ්රිරීඅම්ාඒළළාවාාවිශ්රාභාැප් ාඅගවීභා

ම්ඵන්තධා නා ඵැාංකුා වාා අගවීම්ා ජ්ාරඹා භඟා පරදායීා

ම්ඵන්තධත්ාක්ෂාඳසභාාගැීතභාවාාප්රේධනඹ. 

 භාජ්ා ආයක්ෂ ා පිළිඵා අරෝළා ප්ර ත්ාා අධඹනඹා

ළයමින්තා නූත්නා භාජ්ා ආයක්ෂ ා රභඹන්තා පිළිඵා

ප්රතිඳසභතිාම්ඳාදනඹාවාාවඹාවීභ. 

 ාේෂිළා අඹැඹා පිළිඅඹරා රිරීභා වාා ප්රගතිඹා පිළිඵා

්ථාදාඹළඹටාගවීභ. 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 
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 යාජ්ා ඳිපඳාරනා

චරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 ළශභනාළය ා අ ාා

චරඅේණ 

 අභාත්ාභ්ඩඩරාාංඅද්ල 

 අත් යතුරුා දැනගැීතඅම්ා

ඳනත් 

 අතිවිඅල ාගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුම් 

 අ ාා ්ථාා වාා

ඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි  

 භ්ථාවිශ්රාමිළාප්රජ්ාඅේාආේිකළාවාාභාජ්ාසුබාධනඹටා

අලා ැඩටවන්තා වඳුනාගැීතභා වාා ක්රිඹාසභභළා රිරීභටා

අඳෞද්ගලිළා වාා යාජ්ා අන නා අාංලඅේා දාඹළසභඹා

රඵාගැීතභ. 

 ාවිශ්රාමිළා ාංගම්ා ප්රමුණා අළ ටගසභා සිවිේා භාජ්ඹා ්රීඹා

ම්ඵන්තධා ළයගනිමින්තා ප්රාඅද්ය ඹා ාංේධනා ක්රිඹාලිඹටා

දාඹළාළයාගැීතභ. 

ජ්ාතිළාපරදායීත්ාාඅේළම්ා

ළාේඹාරඹ 

 ත්ෑගිාපිිපනැමීඅම්ාත්යඟා
ඳනත්ා(1957ාඅාංළා37 
 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බාා ළාේඹා ඳි ඳාි ළා

රීති 

 ප්රම්ඳාදනා

භාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ා ඳිපඳාරනා

චරඅේණ 

 පරදායිත්ාා ප්රේධනඹා වාා ඇඳා ළැඳා වා පුුණුවළරුන්ත ා

විය ්ටඹන්ත ා උඳඅද්ලළරුන්තා වාා පරදායිත්ාා

විග නළරුන්තඅගන්තා භන්තවිත්ා ජ්ාතිළා ාංචිත්ඹක්ෂා

පිිටවීභ. 

 අඳ දුා ජ්නත්ාා වාා වා දැනුසභා රිරීඅම්ා ැඩටවන්තා

ජ්නභාධා තුළින්තා පුු ේා ලඅඹන්තා ඳසභාඅගනා ඹාභටා

අලාජ්නාන්තනිඅමදනාජ්ාරඹක්ෂාආයම්බාරිරීභ. 

 සිඹු භා අාංලා ආය ඹා ළයමින්තා ජ්ාතිළා ත්රඅේා

ැඩටවනක්ෂාභාජ්ගත්ාරිරීභ. 

 දැනුභා ළශභනාළය ඹා ඉවශා නැාංවීභා තුළින්තා

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 
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 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 ළශභනාළය ා අ ාා

චරඅේණ 

 අභාත්ාභ්ඩඩරාාංඅද්ල 

 අත් යතුරුා දැනගැීතඅම්ා

ඳනත් 

 අතිවිඅල ාගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුම් 
 අ ාා්ථාාවාා

ඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි  

නළය ඹටාවාානිේභා ීලීතසභඹටාඉඩාැරීමභ. 

 යටා තුශා පරදායිත්ාා ැඩා ාං්ළිතිඹක්ෂා ්ථාපිත්ා රිිපභ ා

පරදායීත්ාඹා තුළින්තා භාජ්ඹා ඵරගැන්තවීභා වාා භාජ්ඹටා

අසභැරක්ෂා රඵාදීපභා වාා ග්රාමීඹා ාංේධනඹා ඒළාඵද්ධා

රිරීභාවාාසිද්ධිාඅධනඹාළශභනාළරුන්තාඉවශානැාංවීභ. 

ශ්රීා රාංළාා ාංේධනා වාා

ඳිපඳාරනාආඹත්නඹ 

 1982ා අාංළා 79ා දය ාශ්රීා

රාංළාා ාංේධනා වාා

ඳිපඳාරනාආඹත්නාඳනත්ා 

 යාජ්ාාඳායාචරඅේණ 

 ශ්රීා රාංළාා ාංේධනා වාා

ඳිපඳාරනා ආඹත්නා

ඳිපඳාරනාාංග්රවඹ 

 ා පුා වාා ළාේඹාරා

අ ළාඳනත්ා 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බාා ළාේඹා ඳි ඳාි ළා

රීති 

 යාජ්ා නිරධාරීන්තඅේා පුුණුව ා දැනුභ ා කුරත්ාා වා

චේඹාන්තාතුළින්තාාංේධනඹ. 

 ළශභනාළය ා වා යාජ්ා ඳිපඳාරනාක්ෂඅ ත්රඹන්තිා පුුණුවා

ඳාසභාරාාාංවිධානඹාරිිපභ. 

 භ්ථායාජ්ාඅ ඹාතුශාඅධීක්ෂ ාළාේඹාභ්ඩඩරඹන්තිාා

ප්රවී ාඅ ළාාංණාක්ෂාාංේධනඹාරිරීභ. 

 ත්භාාංවිධානාළශභනාළය ාඳද්ධතිාභාඅරෝචනඹටාවා

ාංේධනඹාරිරීභාදවාායාජ්ාඅාංලඅේාආඹත්නඹන්තටාවඹා

දීපභ. 

 උඳඅද්ලනා ළාේඹඹන්තා වා ඳේඅේ ා ළාේඹඹන්තා බායා

ගැීතභ. 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 
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 ප්රම්ඳාදනා

භාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ා ඳිපඳාරනා

චරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 ළශභනාළය ා අ ාා

චරඅේණ 

 අභාත්ාභ්ඩඩරාාංඅද්ල 

 අත් යතුරුා දැනගැීතඅම්ා

ඳනත් 

 අතිවිඅල ාගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුම් 

 අ ාා ්ථාා වාා

ඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි  

දුය්ථා අධාඳනා

භධ්ථානඹ 

 යාජ්ාාඳායාචරඅේණ 

 ා පුා වාා ළාේඹාරා

අ ළාඳනත්ා 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බාා ළාේඹා ඳි ඳාි ළා

රීති 

 අබ්ා ාංේධනඹ ා ඉඅගනුම්ා ළශභනාළය ා ඳද්ධතිා

පුුණුවා භඟින්තා ආඹත්නා ඊ-ඉඅගනුම්ා ක්ෂඅ ත්රඹා අත්ා

පිවිීමභාවාාඋඳළායාරිරීභ. 

 ඉේීතම්ාභත්ාඕනෑභාවිඹඹක්ෂාවාාවිවිධාවිද්තුන්තඅේා

වබාගීසභඹාභත්ාඉඅගනුම්ාඅ්ථාාඇතිාරිරීභ. 

 ඳිපග ළා ාක්ෂයත්ාඹා ැඩිා දියුුවා රිරීභා වාා

පුුණුවාඳාසභාරාාාංවිධානඹ 

 ඳිපග ළා වා අත් යතුරුා ත්ාක්ෂ ඹා ම්ඵන්තධා

ැඩමුු ාවාාථ්ානඹාරඵාාදීපභ. 

 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 



9 
 

 ප්රම්ඳාදනා

භාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ා ඳිපඳාරනා

චරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 ළශභනාළය ා අ ාා

චරඅේණ 

 අභාත්ාභ්ඩඩරාාංඅද්ල 

 අත් යතුරුා දැනගැීතඅම්ා

ඳනත් 

 අතිවිඅල ාගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුම් 

 අ ාා ්ථාා වාා

ඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි  

 ාඳාිපළා වමුා වා රැරිඹාා ම්මුණා ඳරීක්ෂ ා වාා

වීඩිඅඹෝා ම්භන්තත්ර ා ඳැැසභවීඅම්ා ඳවසුළම්ා රාා

දීපභ. 

 

ළශභනාළය ා

ප්රතිාං්ළය ාඅාංලඹ 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බාා ළාේඹා ඳි ඳාි ළා

රීති 

 ප්රම්ඳාදනා

භාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ා ඳිපඳාරනා

චරඅේණ 

 දුළ්යාගම්භානඹන්තිාප්රජ්ාාාංේධනාාඳිතිඹ. 

 ාම්ප්රදායිළාගම්භානඹන්තිාප්රජ්ාාාංේධනඹාාඳිතිඹාා

ක්රිඹාසභභළාරිරීභ. 

 ාං්ළිතිළාවාාආගමිළාසිද්ධ්ථානාැඩිාදියුුවාරිරීභා

වයවාාගු ගරුළාභාජ්ඹක්ෂාබිිාරිරීභ.ා 

 ාඅඩුා ආදාඹම්රාභීා ඳවුේරා ජීනා ත්සභසභඹා නගාා

සිප්වීභ. 

 දුළ්යාප්රඅද්ලරාඳාේා දරුන්තඅේාවැරිඹාන්තාැඩිා

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 
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 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 ළශභනාළය ා අ ාා

චරඅේණ 

 අභාත්ාභ්ඩඩරාාංඅද්ල 

 අත් යතුරුා දැනගැීතඅම්ා

ඳනත් 

 අතිවිඅල ාගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුම් 

 අ ාා ්ථාා වාා

ඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි  

දියුුවාරිරීභ. 

 නිාඩුානිඅක්ෂත්නාඉදිරිරීභ. 

 නිාඩුා නිඅක්ෂත්නා ළාභයා අන්තා රිරීම්ා වාා නඩසභතුා

රිරීභ. 

 නිාඩුානිඅක්ෂත්නරාඅ ළාඳිපඳාරනඹ. 

ජ්ාතිළාචිත්රඳටාාං්ථා  යාජ්ාචිත්රඳටාාං්ථාා
ඳනත්ා(1971ාඅාංළා47  
 

 යාජ්ාාඳායාචරඅේණා 

 ා පුා වාා ළාේඹාරා

අ ළාඳනත් 

 ාං්ථාා ඳිපඳාරනා

ාංග්රවඹ 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බාා ළාේඹා ඳි ඳාි ළා

රීති 

 ප්රම්ඳාදනා

භාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 අප්ර ක්ෂළාප්රේධනඹ. 

 ාං්ථාාආදාඹභාප්රේධනඹාරිරීභ. 

 උ්ානිේභා ාවාාඅනුග්රාවළාදාඹළසභඹාරඵාාදීපභ. 

 චිත්රාගායාළාේමිළාඅ ාන්තාැඩිාදියුුවාරිරීභ. 

 සිනභාා ළේභාන්තත්අේා ඹි ත්රා ඳවසුළම්ා ැඩිා දියුුවා

රිරීභ. 

 නාත්ාක්ෂණිළාරභඅමදඹන්තාවඳුන්තාාදීපභ. 

 භානාම්ඳසභාාංේධනඹ. 

 සිනභාාඅධාඳනඹාප්රේධනඹාරිරීභ. 

 චිත්රඳටාාංයක්ෂ ඹාරිරීභ. 

 ාේථළා නිේභා ළා චිත්රඳටා ආනඹනඹා වාා උනන්තදුා

ළයවීභ. 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 
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 යාජ්ා ඳිපඳාරනා

චරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 ළශභනාළය ා අ ාා

චරඅේණ 

 අභාත්ාභ්ඩඩරාාංඅද්ල 

 අත් යතුරුා දැනගැීතඅම්ා

ඳනත් 

 අතිවිඅල ාගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුම් 
 

 අ ාා්ථාාවාා
ඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි  

 ජ්ාත්න්තත්යාසිනභාටාප්රවි්ටාවීභ. 

 චිත්රඳටාඅඵදාවැරීභාවිධිභසභාරිරීභ. 

 නිඹාභනඹාවිධිභසභාරිරීභ. 

 සිනභාා ය ේපීන්තඅේා සුබාධනඹා වාා ඇගයීම්ා ඉවශා

නැාංවීභ. 

යජ්අේා මුද්ර ා ීතතිගත්ා

ාං්ථා 

 යාජ්ාමුද්ර ාාං්ථාා
ඳනත්ා(1968අාංළා24  
 

 යාජ්ාාඳායාචරඅේණා 

 ා පුා වාා ළාේඹාරා

අ ළාඳනත් 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බාා ළාේඹා ඳි ඳාි ළා

රීති 

 ප්රම්ඳාදනා

භාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 අධාඳනා ප්රළාලනා අදඳාේත්අම්න්තතුා වාා ඳාේා

අඳශාඅඳ සභාමුද්ර ඹ. 

 යාජ්ා වාා අඳෞද්ගලිළා අාංලඅඹන්තා ානිජ්ා මුද්ර ා ැඩා

රඵාාඅගනාමුද්ර ඹාරිරීභ. 

 ලිපිාද්රාවාඅබාාඅඳ සභාඅඅරවිාරිරීභ. 

 ාං්ථාා වාා අඳෞද්ගලිළා ප්රළාලළයින්තඅේා ප්රළාලනා

මුද්ර ඹාවාාඅඅරවිඹ. 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 
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 යාජ්ා ඳිපඳාරනා

චරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 ළශභනාළය ා අ ාා

චරඅේණ 

 අභාත්ාභ්ඩඩරාාංඅද්ල 

 අත් යතුරුා දැනගැීතඅම්ා

ඳනත් 

 අතිවිඅල ාගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුම් 
 

 අ ාා්ථාාවාා
ඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි  

යජ්අේා මුද්ර ා

අදඳාේත්අම්න්තතු 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බාා ළාේඹා ඳි ඳාි ළා

රීති 

 අදඳාේත්අම්න්තතුා

චරඅේණ 

 ප්රම්ඳාදනා

භාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ා ඳිපඳාරනා

චරඅේණ 

 ශ්රීා රාංළාා ඳාේලිඅම්න්තතු ා අභාත්ාාංලා වාා
අදඳාේත්අම්න්තතුා වාා අලන්තනාා වා අයගුරාසි ා
ගැට්ාඳත්ර ාවැන්තාඩ්ාාේත්ා ාඳනසභාආළිතිාඳත්ර ාජ්න්තදා
ඳත්රිළා ාමුද්දය ාාණිජ්ාප්රඅමලඳත්රාආදිඹාමුද්ර ඹ 

 යජ්අේා අසුා ආඹත්න ා ඳශාසභා බා ා ඳශාසභා ඳාරනා
ආඹත්නාඅභන්තභාඅේධායාජ්ායාජ්ාආඹත්නරාමුද්ර ා
අලත්ාාඳඹාදීපභ. 

 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 
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 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 ළශභනාළය ා අ ාා

චරඅේණ 

 අභාත්ාභ්ඩඩරාාංඅද්ල 

 අත් යතුරුා දැනගැීතඅම්ා

ඳනත් 

 අතිවිඅල ාගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුම් 

 අ ාා ්ථාා වාා

ඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි  

අබන්තත්යාඳාරනාඅාංලඹ  ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බාා ළාේඹා ඳි ඳාි ළා

රීති 

 ප්රම්ඳාදනා

භාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ා ඳිපඳාරනා

චරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 ළශභනාළය ා අ ාා

චරඅේණ 

 අනුභත්ාළාේඹඹාභ්ඩඩරඹාඹාසභළාීතනාරිරීභ.ා 

 අභාත්ාාංලඅේා භ්ථා ළාේඹඹා භ්ඩඩරා ඳසභරිරීම්, උ්ා
රිරීම්, භාරුාරිරීභාඇතුු ාසිඹලුභාආඹත්නාළටයුතු. 

 නාත්නතුරුාඇතිාරිරීභ. 

 උඳඅඹෝගීා අ ාන්තා (ආයක්ෂළ, ීතඳායක්ෂළ ා ඳඹාා
ගැීතභටා අලා අටන්තඩේා වාා ගිවිසුම්ාළටයුතුා අධීක්ෂ ඹා
රිරීභ. 

 අභාත්ාාංලඅේා ඹි ත්රා ඳවසුළම්ා (අග ඩනැගිලි, ජ්රඹ, 
විදුලිඹ, දුයළථන ා ැඳයීභටා අදාශා ඇ්ත්අම්න්තතුා ළ්ා
රිරීභ, මිශාග න්තාළැවීභ, ඳඹාාගැීතභ, නඩසභතුාළටයුතුා
වාාවිඹදම්ාඳාරනාළටයුතු. 

 අභාත්ාාංලඅේා සිඹු භා ාවනා රා ලිඹාඳදිාංචිා රිරීම්, 
අනුයුක්ෂත්ාරිරීම්, යක්ෂ ඹ, නඩසභතු, ඉන්තධනාම්ඵන්තධා
ළටයුතුාවාාාංචිත්ාාවනාැඳයීභටාඅදාශාළටයුතු. 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 
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 අභාත්ාභ්ඩඩරාාංඅද්ල 

 අත් යතුරුා දැනගැීතඅම්ා

ඳනත් 

 අතිවිඅල ාගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුම් 

 අ ාා ්ථාා වාා

ඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි  

 ගරුාඅභාත්තුභන්තරාඅේාත්ාළාලිළාළාේඹඹාභ්ඩඩරාවාා
උඳඅද්ලළරුන්තාඳසභරිරීභටාඅදාරාළටයුතු. 

 ඳාේලිඅම්න්තතුා උඳඅද්ලළා ළායළා බා, අඳසභම්ා ළායළා
බා, භානාිමිළම්, අද්ලඳාරනාඳළිගැීතම්ාආදීපාළටයුතුා
ම්ඵන්තධීළය ඹ. 

 ත්ැඳෑරාවිධිභසභාඳසභාඅගනාඹාභ. 

 භා්ඩඩලිළානිරධාරීාරැ්වීම්ාඳැැසභවීභ, ඳසභාඅගනාඹාභා
වාාශ්රනාගායඹාඳාරනඹටාඅදාශාළටයුතු. 

 අේණනාගායඹාඳසභාාගැීතභටාඅදාශාළටයුතු. 

 අභාත්ාාංලා විභීමම්ා ළවුන්තටයඹා වා දුයළථනා ුණභාරුා
විධිභසභාඳසභාඅගනාඹාභ. 
 

 බාාාඳිපේත්නඹටාඅදාශාළටයුතු. 

නිාා වාා ාංේධනා

අාංලඹ 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බාා ළාේඹා ඳි ඳාි ළා

රීති 

 ප්රම්ඳාදනා

භාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ා ඳිපඳාරනා

චරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 ළශභනාළය ා අ ාා

 යජ්අේානිරධාරීන්තටානිරානිාාඅන්තළයාදීපභ ාඑභානිාා

නඩසභතුාළටයුතුාසිදුරිරීභ. 

 අභාත්ාාංලඹා ඹටඅසභාක්රිඹාසභභළනානිාා ාඳිතිරටා

ම්ඵන්තධා සිඹු ාළශභනාළය ාවාා ඳිපඳාරනභඹාළටයුතුා

ඉප්රිරීභාවාාඅදාශාඳාේලාභඟාම්ඵන්තධීළය ඹ. 

 යජ්අේා නිරධාරීන්තඅේා අ ාා අලත්ාඹා භත්ා ඳදනම්ා

ත්ාළාලිළා ඳදිාංචිඹා වාා අදනා රදා යජ්ඹටා අඹසභා ඕනෑභා

නික්ෂා “නිරානිා”ා ඹටත්ටා ගැඅනනා අත්යා එභා යජ්අේා

අඳ දුාඅ ාානිාාපිළිඵාළටයුතුාරිරීභ. 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 
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චරඅේණ 

 අභාත්ාභ්ඩඩරාාංඅද්ල 

 අත් යතුරුා දැනගැීතඅම්ා

ඳනත් 

 අතිවිඅල ාගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුම් 

 යජ්අේා නිාා

(න්තත්ළඹා ආඳසුා

රඵාගැීතභ ා ඳනත්ා ා (ා

1969ාඅාංළා7  

 අ ාා ්ථාා වාා

ඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි  

ආඹත්නාඅාංලඹ යාජ් ඳිපඳාරනා වාා

ළශභනාළය ා අභාත්ාාංලඹා

ඹටඅසභා ඳතිනා ආඹත්නා

අාංලඅේා ප්රධානිඹාා න්තඅන්තා

ආඹත්නා අධක්ෂා ජ්නයාේා

ඹ.ා ආඹත්නා අාංලඹා ඒළළා

වත්රින්තාභන්තවිත්ානාඅත්යා

එභා ඒළළා අත්ිපන්තා I, II, IV 

වාVII ඹනාඒළළාආඹත්නා

අධක්ෂා (I) අේා ද,ා III, V, 

වාVI ඹනා ඒළළාආඹත්නා

අධක්ෂා (II) අේා දා

ආයතන අධක් නනරා් - කාර්ය බාරය 

 රාන නිධා්න්ට, රාන අභාතාං/ 

තදඳාර්තතේන්තුලට රනතේ ආයතනලට රාන තව ලය 

වේඵන්ධ උනන්දුලක් දක්ලන අයට වශ පිළිගේ ලෘේතිය 

වමිතිලට ආයතන කටයුතු වේඵන්ධතයන් තව ලාලන් 

වැඳයීභ 
 

 රාන ඳිපඳාන අභාතාංතේ ය ය ඳියට අයේ 

ආයතන කටයුතු ලට අදා අභාත භ්ඩල වංතශ 

තකටුේඳේ වකවප කි්භ වශ අදාෂ අභාත භ්ඩල ීරරණ 

වේඵන්ධතයන් ඉදිිප පියලරල් ගැනීභ, අභාත භ්ඩල 

වංතශ වේඵන්ධ නි්ක්ණ වැඳයීභ 
 

 ඳිපඳාන කටයුතුලදී රාන තව ලා තකොමින් වබාල, 
භශා බා්ඩලාගාරය, කෂභනාකරණ තව ලා 

 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ආ්ඩඩුරභා්ථා 

 අ ඳනසභ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 බා්ඩඩාගායාචරඅේණ 

 විශ්රාභාැප් ා්ථාාාංග්රවඹාාාාාාා 
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අධීක්ෂ ඹටා රක්ෂා අම.ා VIIා

ඒළළඹා නිඅඹෝජ්ා ආඹත්නා

අධක්ෂිපඹළා ඹටඅසභා වා

අඅනකුසභා ඒළළා වළායා

ආඹත්නා අධක්ෂරුන්තළා

වළායා ආඹත්නා

අධක්ෂිපඹන්තා ඹටඅසභා

ඳතී. 

යාජ්ා අ ළඹන්තා

ම්ඵන්තධඅඹන්තා වා යාජ්ා

අ අේා ඹවඳැැසභභා

වතිළා නා අයුිපන්තා ඊටා

අදාශා ප්රතිඳසභතිා ම්ඳාදනඹා

වාා යජ්ඹටා වඹා වීභ, 

ආඹත්නාාංග්රවඅේාවිධිවිධානා

අභන්තභා යාජ්ා ඳිපඳාරනා වාා

ළශභනාළය ා අභාත්ාාංලඹා

විසින්තා නිකුසභා ළයනුා රඵනා

චරඅේණඹන්තිා විධිවිධානා

අේථා නිරඳ ඹා රිරීභා

ආඹත්නා අාංලඹා භඟින්තා සිදුා

ළයනුාරඵයි. 

තදඳාර්තතේන්තුල, නීතිඳති තදඳාර්තතේන්තුල, 
ඳාර්ලිතේන්තු අනුකාරක වබා වශ අතනකුේ අභාතාං 

වභග එක්ල කටයුතු කි්භ 
 

 ආයතන වංග්රශය ශා අදාෂ රාන ඳිපඳාන ක්රත්  

වේඵන්ධතයන් නි්ක්ණ ඵා දීභ 
 

 රාන තව ලයට අදාෂ ප්රතිඳේති වකවප කි්භ 
 

 එභ ප්රතිඳේති වකවප කි්තේ දී නිධා්න්ට භාර්තග ඳතශ 

වැඳයීභ 
 

 ආයතන කටයුතු වේඵන්ධතයන් නාතික භට්ටතේ ප්රතිඳේති 

වේඳාදනය වශ ඒලා අර්ිකිනය කි්භ. 
 
ආයතන අධක් I - කාර්ය බාරය 

 ආඹත්නා අධක්ෂා ජ්නයාේා යඹාඅේා අධීක්ෂ ඹා

ඹටඅසභායාජ්ාඅ ඹටාඅදාශාප්රතිඳසභතිාළ්ාරිරීභ. 
 එභා ප්රතිඳසභතිා ළ්ා රිරීඅම්ා දීපා නිරධාරීන්තටා

භාේඅගෝඳඅද්ලාැඳයීභ 
 ආඹත්නාඅාංලඅේාඅඳ දුාඳිපඳාරනාළටයුතු 
 ළාේඹඹා භ්ඩඩරඅේා ම්පේ ා වාඹා රඵාා ගනිමින්තා

අාංලඹාළශභනාළය ඹාරිරීභාවාාආඹත්නාඅධක්ෂා
ජ්නයාේයඹාටාවාඹාදීපභ 

 I, II, IV වා VII ඒළළඹන්තිා යාජ්ළාිපා ළටයුතුා

අධීක්ෂ ඹ. 

ආයතන අධක් II - කාර්ය බාරය 
 

 ආඹත්නා ළටයුතුා ම්ඵන්තධඅඹන්තා ජ්ාතිළා භට්ටඅම්ා
ප්රතිඳසභතිාම්ඳාදනඹාවාඒාාඅේථළථනඹාරිරීභ 

 එභා ප්රතිඳසභතිා ළ්ා රිරීඅම්ා දීපා නිරධාරීන්තටා
භාේඅගෝඳඅද්ලාැඳයීභ 
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 ළාේඹඹා භ්ඩඩරඅේා ම්පේ ා වාඹා රඵාා ගනිමින්තා
අාංලඹාළශභනාළය ඹාරිරීභාවාාආඹත්නාඅධක්ෂා
ජ්නයාේායඹාටාවාඹාදීපභ 

 III, V, වා VI ඒළළඹන්තිා යාජ්ළාිපා ළටයුතුා

අධීක්ෂ ඹ 

නිතය න ආයතන අධක්   VII ඒකක ය) - කාර්ය බාරය 

 යජ්අේානිරධයඹන්තාආ්ඩඩුටාඅභත්යාඅ ාාඉප්රිරීභා
අනුඅන්තානාදීපභනාාම්ඵන්තධාළටයුතු 

 අතිළාරාදීපභනාාම්ඵන්තධඅඹන්තානාප්රතිඳසභති 
 නිාඩුාදිනාැප් ාපිළිඵාප්රතිඳසභති 
 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණා22/93ා අනුාවදිසිාඅනතුරුා

න්තදිාම්ඵන්තධඅඹන්තානාළටයුතු 
 නිරාඇඳුම්ාපිළිඵාප්රතිඳසභති 
 විවිධාඅගවීම්ාම්ඵන්තධඅඹන්තානාප්රතිඳසභති 

වශකාර ආයතන අධක්   I ඒකකය) - කාර්ය බාරය 

 ආඹත්නාඅාංලඅේාඳිපඳාරනාළටයුතු 
 ඒළළඹටාඅඹසභාඅන නාඅභාත්ාභ්ඩඩරාාංඅද්ලා

වාානිරීක්ෂ ාපිළිඅඹශාරිරීභ 
 නිාඩුානිඅක්ෂත්නානඩසභතුාවාාඅන්තළයාදීපභ 
 ඳේඅේ ාපුුණුවාවාාාංේධනාළටයුතු 
 ිසභතීඹාමිති  ම්ඵන්තධීළය ඹ 
 ආඹත්නාාංග්රවඅේාාංඅලෝධනාම්ඵන්තධීළය ඹ 
 ාාදැමාඅදඳාේත්අම්න්තතුාම්ඵන්තධාළටයුතු 
 යාජ්ාඅ ඹාපිළිඵාමීක්ෂ ාවාාදසභත්ාරැ්ාරිරීභ 
 පරදායිත්ාාාංේධනාැඩාටවනාඅභඅවඹවීභ 
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වශකාර ආයතන අධක්  II ඒකක ය) - කාර්ය බාරය 
 යාජ්ාඅ ඹටාඵාාගැීතඅම්/ උ්ාරිරීඅම්ා

ප්රතිඳසභති 
 ඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි / උ්ාරිරීඅම්ාඳිපඳාි / 

ාංඅලෝධිත්ාඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි /ාත්ාක්ෂ ාඅ අේා

වාාවිදාසභභළාඅ අේාඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි ාවාා
නිේඅද්ලාරඵාදීපභ 

 ත්නතුරුාවිශ්රාභාැප් ාත්නතුරුාඅරාඋඳඅේණනගත්ා
රිරීභාම්ඵන්තධාවිභීමම් 

 යාජ්ාබාාාප්රතිඳසභතිඹාක්රිඹාසභභළාරිරීභ 
  වතිළාභානාරිරීභාම්ඵන්තධාළටයුතු  

 

වශකාර ආයතන අධක්   III ඒකක ය) - කාර්ය බාරය 
 

 යජ්අේානිරධයඹන්තඅේාාභානාවැසිරීභාවාාවිනඹා
ළටයුතු 

 අාධුාඅේණනඹාඳසභාඅගනාඹාභ 
 විනඹාඳරීක්ෂ ානිරධාිපාඅේණනඹාඳසභාඅගනාඹාභ 
 යජ්අේානිරධයඹන්තායාජ්ාඅ අඹන්තාඳිපඵාියා

අ ාන්තිාඅඹදීපභාපිළිඵාප්රතිඳසභති 
 විශ්රාභාගැන්තවීම්ාපිළිඵාගැටලු 
 අ ඹාඅසභවැයාඹාභ 
 අ අඹන්තාඉේරාාඅ්වීභ 
 අ ඹාදීපේඝාරිරීභාපිළිඵාගැටලු 
 බාාාදිිපාදීපභනා 
 අද්ලඳාරනාඅයිතිාසිළම් 
 ිසභතීඹාආයවුේා(අද්ලඳාරනාඳළිගැීතම්  

වශකාර ආයතන අධක්   IV ඒකක ය) - කාර්ය බාරය 
 අ ාා්ථාාම්ඳාදනඹ, ාංඅලෝධනඹාවාාඅේථා

දැක්ෂවීභ 
 ගරුාළැබිනට්ාඇභතිරුන්තඅේාළාේඹාභ්ඩඩරඹා
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ම්ඵන්තධාළටයුතු 
 අේළම්රුන්තඅේා්ථා 
 අනිඹම්/ ආඅද්ලළාඅ ළඹන්තා්ිකයාරිරීභාපිළිඵා

ප්රතිඳසභතිාවාාආශ්රිත්ගැටලු 
 පුුණුවාළම්ළරුාාඅශ්ර ණිා(V ැසිාාේත්ා) ම්ඵන්තධා

ළටයුතු 
 විශ්රාමිළඹන්තානැත්ාඅ අේාඅඹදවීභ 
 ශ්රීාරාංළාාඳිපඳාරනාඅ අේාඅන නාවළායා

අේළම්රු 

වශකාර ආයතන අධක්   V ඒකක ය) - කාර්ය බාරය 

 ැප් ාප්රතිඳසභතිාම්ඳාදනඹ 
 අඳ දුාැප් ාප්රතිඅලෝධන 
 ැප් ාුවඹන්තාළ්ාරිරීභ 
 ැප් ාවිභත්ාාපිළිඵාළටයුතු 
 ජීනාවිඹදම්ාදීපභනා 
 ැඩඵැීතඅම්ාවාායාජ්ළාිපාඉප්රිරීඅම්ාදීපභනා 
 ළාේඹක්ෂභත්ාාළඩඉම් 
 ඳසභවීම්ළාඋ්ාරිරීම්ළාඅඳයදාත්ම්ාරිරීම් 
 අජ්්සසභඹාතීය ඹාරිරීභ 
 ඌනාඅ ාාඋඳාධිධයඹන්තාපිළිඵදාගැටලු 
 අ ඹා්ිකයාරිරීභාළාඳිපාාළාරඹාඉේීතම්ාවාාආශ්රිත්ා

ගැටලු 
 

වශකාර ආයතන අධක්   VI ඒකක ය) - කාර්ය බාරය 
 නිාඩු 
 ගභන්තාවිඹදම් 
 නිරාාවනාප්රතිඳසභති 
 දුම්ිපඹාඅනුග්රවාායාප්රඅමලාඳත්ර 
 යාජ්ළාිපාළාරාඅමරාන්ත 
 ගිවිසුම්ාවාාඵැඳුම්ළය 
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 අග්රවායායක්ෂ ාප්රතිඳසභති 
 යාජ්ාඅ ළා ඹාඅඹෝජ්නාාරභ 
 යජ්අේානිරානිාාවානිාඩුානිඅක්ෂත්න 

 යාජ්ළාිපාදුයළථන/ ජ්ාංගභදුයළථන 

 ්ථානාභාරුාප්රතිඳසභති 

 වදාභ්ඩඩරාප්රතිඳසභති 

 ිසභතීඹාමිතිාවාාමුදාවැරීභාම්ඵන්තධාළටයුතු 

 යාජ්ාඅ අඹන්තාඳිපඵාියාත්නතුරුාවාාමුදාාවැරීභ 

 

මරාඅාංලඹ  ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බාා ළාේඹා ඳි ඳාි ළා

රීති 

 ප්රම්ඳාදනා

භාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ා ඳිපඳාරනා

චරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 ළශභනාළය ා අ ාා

චරඅේණ 

 අභාත්ාභ්ඩඩරාාංඅද්ල 

 අත් යතුරුා දැනගැීතඅම්ා

ඳනත් 

ප්රවේඳාදන ා ාත  කාර්යයන් 
 අභාත්ාාංලඹා ම්ඵන්තධඅඹන්තා ප්රම්ඳාදනා ැරසුම්ා ළ්ා

රිරීභ, ප්රම්ඳාදනා ළමිප්ා ඳසභරිරීභා වාා ත්ාක්ෂ ා ඇගයීම්ා

ළමිප්ාඳසභරිරීභ. 

 ගඵඩාාළශභනාළය ාළටයුතුාසිදුාරිරීභ. 

 සභළම්ාළශභනාළය ාළටයුතුාසිදුාරිරීභ. 

මූ ලාර්තාකරණ ා ාත  කාර්යයන් 

 අභාත්ාාංලඅේා ාේෂිළා ඇ්ත්අම්න්තතුා ළා් රිරීභා වාා

ාේෂිළාබා්ඩඩාමීක්ෂ ාළටයුතුාසිදුරිරීභ, අභාත්ාාංලඹා

වාා අභාත්ාාංලඹා ඹටඅසභා ඇතිා ආඹත්නරා ළාේඹඹාධනා

ාේත්ාාඳාේලිඅම්න්තතුඅමාබාගත්ාරිරීභටාපිඹයාගැීතභ. 

 ආදාඹම්ා ීලේා 20.02.01.01ා යජ්අේා අග ඩනැගිලිා කුීතා

ආදාඹම්ාම්ඵන්තධාළටයුතු. 

 විග නා විභසුම්ා රටා පිළිතුරුා ැඳයීභ, යාජ්ා ගිුවම්ා

ළායළා බාා (PAC) වා අඳ දුා ාඳායා පිළිඵා ළාේළා

බාා(COPE) ම්ඵන්තධාළටයුතු.ා 

 අභාත්ාාංලඹාඇතුු ාඅභාත්ාාංලඹාඹටඅසභාඇතිාආඹත්නරා

මරාළටයුතුාඅධීක්ෂ ඹාරිරීභ. 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 
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 අතිවිඅල ාගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුම් 

 අ ාා ්ථාා වාා

ඵාාගැීතඅම්ාඳිපඳාි  

 

තගවීේ ා ාත  කාර්යයන් 

 සිගාා් (CIGAS) ඳිපග ළා ැඩටවනා ක්රිඹාසභභළා රිරීභ, 

භාසිළා ගිුවම්ා ායාාංලඹා ඉදිිපඳසභා රිරීභා වාා මුදේා අඳ ත්ා

ඳසභාාඅගනඹාභ 

 ය ාඅාංලඹාඳසභාාගැීතභ, ඵැාංකුාැඳුම්ාපිළිඅඹරාරිරීභා

වාාභාසිළාගිුවම්ාැඳුම්ාාේත්ාාළ්ාරිරීභ 

 ැඹාඅරජ්යඹන්තාඳසභාාගැීතභ 

 අඳ දුාත්ැන්තඳසභාගිුවභාඳසභාඅගනාඹාභ. 

භානල වේඳේ තගවීේ ා ාත  කාර්යයන් 

 අමත්නා ඇතුු ා සිඹු භා අගවීම්ා ළටයුතුා වාා යජ්අේා

නිරධාරීන්තඅේා අසභතිළායම්ා ගිුවම්ා ම්ඵන්තධා ළටයුතුා

සිදුරිරීභ. 

 යාජ්ාඅ ාාඅේථාධළාඅයමුදරටාඅදාරාඅඹරිරීම්ාපිළිඵා

විශ්රාභා ැප් ා අදඳාේත්අම්න්තතුා අත්ා අත් යතුරුා ඉදිිපඳසභා

රිරීභ. 

 විශ්රාමිළා නිරධාරීන්තඅේා භාසිළා විශ්රාභා ැප්ඳා වාා

ඳාිපඅත්ෝෂිළා ග නඹා ළයා අදාරා ප්රාඅද්ීලඹා අේළම්ා

ළාේඹාරාඅත්ාඉදිිපඳසභාරිරීභ. 

ඒළාඵද්ධාඅ ාාඅාංලඹ සිඹු භා ඒළාඵද්ධා

අ ාන්ති ා ඳසභරිරීම් ා

උ්රිරීම් ා විනඹා ළටයුතුා

්ථානභාරුා වාා සිඹු භා

ආඹත්නිළා වාා ඳිපඳාරනභඹා

ළටයුතු. 

සියළුභ ඒකාඵශධ තව ලාලන්හි, ඳේකි්ේ, උවවපකි්ේ, ය නය 

කටයුතු වපිානභාරු ශා සියළුභ ආයතනික ශා ඳිපඳානභය 

කටයුතු පිළිඵ ඵධරයා ලන්තන් ඒකාඵශධ තව ලා අධක් 

නනරා්ලරයාය. 

I ා ාල : රාන කෂභනාකරණ වශකාර තව ලය - I තර ණිය 

 

යාජ්ා ළශභනාළය ා වළායා අ අේා I අශ්ර ණිඅේා

නිරධාරීන්තඅේාවාා III අශ්ර ණිඅේාL,M,V,W අක්ෂයාලින්තානභා

ආයම්බනා නිරධාරීන්තඅේා ඳසභා රිරීම්, භාරුා රිරීම්, විනඹා

ළටයුතුාවැයාඅඅනකුසභාසිඹලුාආඹත්නිළාවාාඳිපඳාරනාළටයුතු. 

 

 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 විශ්රාභාැප් ා්ථාාාංග්රවඹ 

 එක්ෂා එක්ෂා අ ාන්තටා අදාරා අ ාා

්ථා 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා
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II ා ාල : රාන කෂභනාකරණ වශකාර තව ලය - II තර ණිය 

 

යාජ්ා ළශභනාළය ා වළායා අ අේා II අශ්ර ණිඅේා වාා III 

අශ්ර ණිඅේා S,T අක්ෂයා ලින්තා නභා ආයම්බනා නිරධාරීන්තඅේා

ඳසභා රිරීම්, භාරුා රිරීම්, විනඹා ළටයුතුා වැයා අඅනකුසභා සිඹලුා

ආඹත්නිළාවාාඳිපඳාරනාළටයුතු.ා 

 

III ා ාල : රාන කෂභනාකරණ වශකාර තව ලය - III 

තර ණිය 
 

යාජ්ා ළශභනාළය ා වළායා අ අේා III අශ්ර ණිඅේා

L,M,V,W,S,T අක්ෂයා වැයා අඅනක්ෂා අක්ෂයා ලින්තා නභා

ආයම්බනානිරධාරීන්තඅේාඳසභාරිරීම්, භාරුරිරීම්, විනඹාළටයුතුා

වැයාඅඅනකුසභාසිඹලුාආඹත්නිළාවාාඳිපඳාරනාළටයුතු.ා 

 

IV ා ාල : රාන කෂභනාකරණ වශකාර තව ලතේ වපි ාන 

භාරුවීේ 
 

යාජ්ා ළශභනාළය ා වළායා අ අේා I, II, III අශ්ර ණිරා

නිරධාරීන්තඅේා ාේෂිළා ්ථානා භාරුා වාා ාේෂිළා අන නා

(ාභානාවාසුවද ා්ථානාභාරු. 

 

V ා ාල : කාර්යා තව ලක තව ලය 
 

ඒළාඵද්ධා ළාේඹාරා අ ළා අ ඹටා අඹසභා නිරධාරීන්තඅේා

විනඹාළටයුතුාවැයාඳසභාරිිපභ, භාරුාරිිපභ, උ්ාරිිපභ, විශ්රාභා

ගැන්තවීභාඇතුු ාආඹත්නිළාවාාඳිපඳාරනාළටයුතු. 

 

VI ා ාල : ඒකාඵශධ ිපයදුරු තව ලය, රනතේ බාා ඳිපලර්තක 

තව ලය  වශ ශ්රී ංකා ස්වපතකායාාරඳති  තව ලය 

 

ඒළාඵද්ධා ිපඹදුරුා අ ඹට, යජ්අේා බාාා ඳිපේත්ළා අ ඹටාා

වාශ්රීාරාංළාාපු්ත්ළාරඹාධිඳතිාඅ ඹටාඅඹසභානිරධාරීන්තඅේා

විනඹාළටයුතුාවැයාඳසභාරිිපභ, භාරුාරිිපභ, උ්ාරිිපභ, විශ්රාභා

ගැන්තවීභාඇතුු ාආඹත්නිළාවාාඳිපඳාරනාළටයුතු. 

චරඅේණ 

 ළශභනාළය ාඅ ාාචරඅේණ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ඒළාඵද්ධාඅ ාාචරඅේණ 

 අ ාා ්ථාා වාා ඵදාා ගැීතඅම්ා

ඳිපඳාි  
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VII ා ාල : ශ්රී ංකා තතොරතුරු ශා වන්නිත දන තාක්ණ 

තව ලය 
 

ශ්රීා රාංළාා අත් යතුරුා වාා න්තනිඅමදනා ත්ාක්ෂ ා අ අේා

නිරධාරීන්තඅේාවිනඹාළටයුතුාවැයාඳසභාරිිපභ, භාරුාරිිපභ, උ්ා

රිිපභ, විශ්රාභාගැන්තවීභාඇතුු ාආඹත්නිළාවාාඳිපඳාරනාළටයුතු. 

e-HRMා ඳද්ධතිඹ, යාජ්ා ඳිපඳාරනා අ ළා ාංණාා අත් යතුරුා

ඳද්ධතිඹා(PACIS) ම්ඵන්තධාසිඹු ාළටයුතුාඉප්ාරිරීභ.ාා 

 

VIII  ා ාල : වංලර්ධන නිධාිප තව ලය 
 

ාංේධනානිරධාරීන්තඅේා විනඹාළටයුතුාවැයා ඳසභාරිිපභ, භාරුා

රිිපභ, උ්ා රිිපභ, විශ්රාභා ගැන්තවීභා ඇතුු ා ආඹත්නිළා වාා

ඳිපඳාරනාළටයුතු. 

 

ඵලාගැනීේ වශ ය බාග ා ාල 
 

 ශ්රීාරාංළාාඳිපඳාරනාඅ ඹ, යජ්අේාබාාාඳිපේත්ළාඅ ඹ, 

පු්ත්ළාරඹාධිඳතිා අ ඹ, ශ්රීා රාංළාා අත් යතුරුා වාා

න්තනිඅමදනා ත්ාක්ෂ ා අ ඹ, යාජ්ා ළශභනාළය ා

වළායාඅ ඹාඹනාඅ ාරාඵාගැීතම්ාළටයුතු.ා 

 ඉවත්ා අ ාරා අ ායම්බළා පුුණුවා ාංවිධානඹා වා ශ්රීා

රාංළාා ාංේධනා ඳිපඳාරනා ආඹත්නඹා භගා

ම්ඵන්තධීළය ඹාරිරීභ. 

 ඉවත්ා අ ාරා වාා ාංේධනා නිරධාිපා අ අේා

ළාේඹක්ෂභත්ාාළඩඉම්ාවිබාගාළටයුතුාසිදුාරිරීභ. 

 

ය නය  ා ාල 

 

ශ්රීා රාංළාා ඳිපඳාරනා අ ඹටා වාා ඒළාඵද්ධා අ ාන්තටා අඹසභා

නිරධාරීන්තාම්ඵන්තධාවිනඹාළටයුතු. 
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ප්රතිඳේති ා ාල  
 

 යාජ්ා ළශභනාළය ා වළායා අ අේා අධිා ඳන්තතිඅේා

නිරධාරීන්තඅේා විනඹා ළටයුතුා වැයා ්ථානා භාරුරිරීභ, 

අළ න්තත්රාසභාඳදනභාභත්ාඅ අේාඅඹදවීභ, විශ්රාභාගැන්තවීභා

වාඅඅනකුසභාසිඹලුභාආඹත්නිළාළටයුතුාාවාාඳිපඳාරනභඹා

ළටයුතු. 

 භවජ්නාඅඳසභම්ාළායළාබා, ඳිපඳාරනාළටයුතුාපිළිඵා

ඳාේලිඅම්න්තතුා අළ භාිප්ා (ඔම්බුඩ්්භන්ත ා ළාේඹාරඹ, 

යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බා, ඳාේලිඅම්න්තතුා උඳඅද්ලා

ළායළාබා, භානාිමිළම්ාඅළ මින්තාබා, අ ාටා

අදාශාිසභතීඹාමිතිාවිසින්තාඅඹ මුළයනුාරඵනාලිපිාාවාා

පිළිතුරුාැඳයීභ. 

 අ ාටාඅදාශාඳාේලිඅම්න්තතුාාචිළාප්රල්නාවාාපිළිතුරුා

ැඳයීභ. 

 විග නාවිභසුම්, අධිළය ාළටයුතු, අද්ලඳාරනාඳළිගැීතම්ා

ළමිප්ානිේඅද්ලාම්ඵන්තධාළටයුතු. 

 ඳශාසභා බාා විසින්තා අඹ මුළයනුා රඵනා ගැටු ා ම්ඵන්තධා

භධභායාජ්ාඅ ාටාඅනුාපිළිතුරුාඅඹ මුරිරීභ. 

 යාජ්ා ළශභනාළය ා වළායා අ ාා ්ථාඅමා

විධිවිධානඹන්තටා අනුා ළටයුතුා ළයනුා රඵනවිටා භතුනා

ගැටු ා වා අ ාා ්ථාඅමා ාංඅලෝධනඹන්තටා අලා

ළටයුතුාාසිදුරිරීභ. 

 යාජ්ාළශභනාළය ාවළායාඅ ාඅමාI, II, III අශ්ර ණිඅේා

නිරධාරීන්තඅේාඅඳෞද්ගලිළාලිපිඅග නුරටාඅදාශාඅන නා

අඳ දුාළරුුවාම්ඵන්තධඅඹන්තාළටයුතුාරිරීභ.ාා 

ඳාන ා ාල 
 

 ඒළාඵද්ධාඅ ාා අාංලඹා ාඅත්ාරැඅඵනාත්ැඳෑරාවාාවිබාගා

ප්රතිඳරා නාථා රිරීඅම්ා අේණනා විධිභසභා ඳිපදිා අදාරා ලාණාා

අත්ාඅඵදාවැරීභ. 

 ඒළාඵද්ධා අ ාා අාංලඅේා ලාණාන්තා අත්ා නිරධාරීන්තා

අනුයුක්ෂත්ාරිරීභාවාාමුදාවැරීභාම්ඵන්තධාළටයුතු. 
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 ඒළාඵද්ධා අ ාා අාංලඅේා භා්ඩඩලිළා නිරධාරීන්තා අත්ා

යාජ්ළාරීාරැයි්තුානිකුසභාරිරීභ. 

 ඒළාඵද්ධා අ ාා අාංලඹා අනුඅන්තා ඳාරනා ාේත්ා, 

ාේෂිළා ඇ්ත්අම්න්තතුා වාා ඉේරාා සිි නා අනසභා ාේත්ාා

පිළිඅඹරාරිරීභ. 

 ඒළාඵද්ධා අ ාා අාංලඅේානිරධාරීන්තඅේානිාඩුා ම්ඵන්තධා

ළටයුතු. 

 ඒළාඵද්ධා අ ාා අාංලඅේා නිරධාරීන්තා විඅද්ීලඹා වාා අද්ීලඹා

පුුණුවාඳාසභාරාාවාාඅඹ මුාරිරීභ. 

 ඒළාඵද්ධා අ ාා අාංලඅේා ඩබුා ට්අටෝරුා (ඉන්තඅන්තට්රි ා

අේණනාඹාසභළාීතනාරිරීභ. 

 ඒළාඵද්ධා අ ාා අාංලඹටා අලා ළාේඹාරා උඳළය ා

ඇ වුම්ා රිරීභා වාා ඉසභළයනා රදා උඳළය ා ගඵඩාටා

බායදීපභාවාාඅලාළටයුතුාරිරීභ. 

 ඒළාඵද්ධා අ ාා අාංලඅේා ාේෂිළා බා්ඩඩා මීක්ෂ ඹටා

අදාරාළටයුතු. 

 ජ්නඳතිටාරිඹන්තනාැඩාටවනාම්ඵන්තධීළය ඹාරිරීභ. 

 

ශ්රීාරාංළාාඳිපඳාරනාඅ ාා

අාංලඹ 

ශ්රීා රාංළාා ඳිපඳාරනා අ ඹටා

අදාශාඅභාත්ාභ්ඩඩරඹාවාා

යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බාා භඟින්තා රඵාා අදනා

තීය ාක්රිඹාසභභළාරිරීභා වා

යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බාා භඟින්තා ළයනා රදා

ඵරත්රා ඳැරීභටා අදාරා

ළටයුතුා ා අේළම්අේා අවෝා

අතිඅේළා අේළම්ා (යාජ්ා

ඳිපඳාරන ා අේා ා අනුභැතිඹා

 ප්රතිපරා නාථා ළයගැීතභා වාා වතිළා විබාගා

අදඳාේත්අම්න්තතුාවාාවිල්ාවිදාරාඅත්ාඅඹ මුාරිරීභ 

 ශ්රී.රාං.ඳ.අ ා II වාා III අශ්ර ණිරා ්ථානා භාරුා වාා

අනුභැතිඹාරඵාා දීපභාවාවිඅල ාඅශ්ර ණිඅේාවා I අශ්ර ණිඅේා

්ථානා භාරුා පිළිඵා යාජ්ා අ ාා අළ මිභා අත්ා

නිේඅද්ලාැඳයීභ 

 ශ්රීාරාංළාාඳිපඳාරනාඅ ා්ථාා අනුාළාේඹක්ෂභත්ාා

ළඩඉභටාඅඹසභාවිඹන්තාවාාබාාාපිළිඵාප්රවී ත්ාඹාරඵාා

ගැීතඅම්ාඅලත්ාඅඹන්තානිදව්ාරිරීභ 

 ළාේඹක්ෂභත්ාා ළඩඉම්ා ඳරීක්ෂ ඹන්තිා ප්රතිපරා නිකුසභා

රිරීභ 

 ළාේඹක්ෂභත්ාා ළඩඉම්ා විබාගඹටා අදාශා ගැටු ා

ම්ඵන්තධඅඹන්තා යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා අත්ා

නිේඅද්ලාැඳයීභා(යා.අ .අළ .ාචරඅේණා72ළ2711ාඳිපදි  

 ශ්රීාරාංළාාඳිපඳාරනාඅ ාා්ථා 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණා 
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භත්ා ශ්රීා රාංළාා ඳිපඳාරනා

අ ාා ලාණාා භඟින්තා

ක්රිඹාසභභළාළයනුාරඵයි. 

 අ අේා ්ිකයා රිරීභා පිළිඵා යාජ්ා අ ාා අළ මිභටා

නිේඅද්ලාැඳයීභ 

 ්ථානා භාරුා භත්ා නිශධාරීන්තා නා ත්නතුරුරා යාජ්ළාිපා

බායගැීතභා පිළිඵා යජ්අේා ගැට්ා ඳත්රඅේා ඳශරිිපභා වාා

අලාළටයුතුාරිිපභා 

 දියිඅනන්තා ඵැවැයා නිාඩුා (ආඹත්නා ාංග්රවඅේා XII 23ා

ගන්තතිඹාඅනු ාවාාඅනුභැතිඹාරඵාාදීපභ 

 අ ාා්ථාඅමාවන්තාවිඹාක්ෂඅ ත්රඹන්තාවාාවිඅද්ලා

අධඹනා නිාඩුා රඵාා දීපභා (ම්පුේ ා ැප් ා ිත් ා -ා

(ආඹත්නාාංග්රවඅේාXII 14ාගන්තතිඹාඅනු  

 ැප් ා යිත්ාවිඅද්ලානිාඩුා (අධඹනා ළා රැරිඹාා ළා අධඹනා

වාරැරිඹා ා-ා (ආඹත්නාාංග්රවඅේාXII 16ාගන්තතිඹාඅනු ා

වාාඅනුභැතිඹාරඵාාදීපභ 

 යාජ්ළාිපා වාා විඅද්ලා යටළටා අනුයුක්ෂත්ා ළයනා රදා අවෝා

විඅද්ලාඅධඹනානිාඩුාරඵාාඇති, ත්නතුඅේා්ිකයාළයාඇතිා

යාජ්ානිරධාිපඅඹකුඅේාළරත්රඹාාවාාැප් ායිත්ානිාඩුා

වාාඅනුභැතිඹාරඵාාදීපභ 

 අ ාා ්ථාඅමා 12ා (III) අේදඹා ප්රළායා අදාශා ැප් ා

පිඹඅේාපිිප්වීභ 

 ඹම්ා ත්නතුයළා ැඩා ඵැීතභා වාා අදාශා නිේඅද්ලා යාජ්ා

අ ාාඅළ මින්තාබාාඅත්ාැඳයීභ 

 ද්විතීඹනා ඳදනභා භත්ා මුදාවැරීභා පිළිඵා යාජ්ා අ ාා

අළ මිභටානිේඅද්ලා ැඳයීභා (ළාේඹා ඳි ඳාි ළා රීතිා 143ා

අනු  

 උ්වීම්ාම්ඵන්තධඅඹන්තායාජ්ා ාාඅ ාාඅළ මින්තාබාටා

නිේඅද්ලාැඳයීභ 

 අ අඹන්තා විශ්රාභා ගැීතම්ා ම්ඵන්තධඅඹන්තා යාජ්ා අ ාා

අළ මිභටානිේඅද්ලාැඳයීභ 

 ශ්රීා රාංළාා ඳිපඳාරනා අ අේා ප්රතිඳසභතිා තීය ා

ම්ඵන්තධඅඹන්තා යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාටා වා
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අභාත්ාභ්ඩඩරඹටානිේඅද්ලාැඳයීභ 

 අජ්්සත්ාාරැයි්තුාඳසභාඅගනාඹාභ 

 ඇඵෑේතුාරැයි්තුාඳසභාඅගනාඹාභ 

ශ්රීාරාංළාාඉාංජිඅන්තරුාඅ ාා

අාංලඹ 

අධක්ෂා-ා1 

වළායාඅධක්ෂා-ා1 

ඉාංජිඅන්තරුරුන්තඅේා ඳසභවීම්ා

වාා විනඹා ඵරධයඹාා නුඅේා

යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බායි 

 නළානිරධාරීන්තාඵදාා ගැීතභාීමමිත්ාවාා විිත්ා ධායාන්තා

ඔ්අ ාසිදුඅම. 

 අ අේා්ථීයාරිරීභ 

 අ අේාඋ්ාරිරීම් 

 අ ාා්ථානඹන්තාඅත්යාඅත්යා්ථානාභාරු 

 ඳිපාාළාරඹාදීපේඝාරිරීභ 

 විනඹාළටයුතු 

 අ ාා අලත්ාඹන්තා අනුා ඉාංජිඅන්තරුා අ ාා ්ථාා

ාංඅලෝධනඹාරිරීභ 

 අළ න්තත්රාසභා ඳදනභා භත්ා අ ඹටා ඵාා ගැීතභටා

නිේඅද්ලඹන්තාරඵාාදීපභ 

 ත්නතුරුාරාැඩාඵැීතභාවාාඳසභාරිරීභ 

 ්ථාා භ්ඩඩර, ාං්ථා, විඅද්ලාආධායා ාඳිතිාආදිඹා

වාානිරධාරීන්තාමුදාවැරීභ. 

 ය සභා වාා පුුණුවා වාා අවෝා රැරිඹාා අවෝා විඅද්ලා

අධඹනඹාවාානිාඩුාරඵාාදීපභ 

 විශ්රාභාගැන්තවීම් 

 ඉේරාාඅ්වීම් 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹඹා

ඳි ඳාි ළාරීතිාාංග්රවඹ 

 ශ්රීා රාංළාා ඉාංජිඅන්තරුා අ ාා ්ථාා

ාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණා 

 1976ා ළාේමිළා නිරධාරීන්තා වාා

ඳසභනුාරඵනාවිබාගාවාාවා්ථාා

ාංග්රවඹ 

 ඉාංජිඅන්තරුා අ ාා අාංලඹා භඟින්තා නිකුසභා

ළයනුාරඵනාචරඅේණ 

 

ශ්රීා රාංළාා විදාසභභළ ා

ා්තුා විදාඥා වාා

ත්ාක්ෂ ාඅ ාාඅාංලඹ 

ශ්රීා රාංළාා විදසභභළ ා ා්තුා

විදාඥා වාා ත්ාක්ෂ ා අ ාා

නිරධාරීන්තඅේා ඳසභවීම්ා වාා

ශ්රී ංකා ය දාේභක තව ලය 

 ශ්රීාරාංළාාවිදාසභභළාඅ අේාඳසභරිරීම්, උ්ාරිරීම්, විශ්රාභා

ගැන්තවීම්. 

 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 
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අධක්ෂා-ා1 

වළායාඅධක්ෂා-ා1 

විඹාඵරධයඹාානුඅේායාජ්ා

අ ාාඅළ මින්තාබායි. 

 විිත්ා ඵාා ගැීතම්ා රටා අදාරා අත් යතුරුා

අදඳාේත්අම්න්තතුා ලින්තා අගන්තාා අගනා ගැට්ා නිඅමදනා

ළ්ා ළයා ා යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාටා නිේඅද්ලා

ඉදිිපඳසභාරිරීභාවාා ම්මුණා ඳරීක්ෂ ාඳසභාා අත්ෝයාා ගසභා

නිරධාරීන්තා ා යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාටා නිේඅද්ලා

ිත්ාඹැවීභ. 
 

 අ ාා්ථාාාංඅලෝධනඹ. 

 පුය ඳාඩුා ඹාසභළාීතනා ඳසභාා ගනිමින්තා විධිභසභා ඳිපදිා

ඵාාගැීතභාාේෂිළාසිදුාරිරීභ. 

 අ ඹටා අදාරා ප්රතිඳසභතිා තීය ා ගැීතම්ා රටා අදාරා

නිේඅද්ලාරඵාාදීපභ. 

 ිසභතීඹාාංගම්ාලින්තාඉදිිපඳසභානාළරුුවාම්ඵන්තධඅඹන්තා

විදුම්ාරඵාාදීපභටාළටයුතුාරිරීභ. 

 නිරධාරීන්තඅේාඅජ්්සත්ාාඅේණ ාඳසභාාඅගනාඹාභ. 

 විදාසභභළා අ ාා නිරධාරීන්තඅේා අ ායම්බළා පුුණුවා වාා

ධාිපත්ාාාංේධනාපුුණුවාාංවිධානඹාරිරීභ. 

 නිරධාරීන්තා ම්ඵන්තධා විනඹා ඳරීක්ෂ ා රටා අදාරා

නිේඅද්ලඹන්තාරඵාදීපභ. 

 නිරධාරීන්තා විසින්තා ඳනනා නඩුා ම්ඵන්තධා ීතතිඳතිා

අදඳාේත්අම්න්තතුටානිරීක්ෂ ාරඵාාදීපභ. 

 ළාේඹක්ෂභත්ාාළඩඉම්ාඳරීක්ෂ ාරාප්රතිපරානිකුසභාරිරීභ. 

 ීමමිත්ාඵාාගැීතම්ානිඅමදනාවාානිේඅද්ලාරඵාාදීපභ. 

 ඵාාගැීතම්ාඳිපඳාි ාාංඅලෝධනඹන්තාවාානිේඅද්ලාරඵාා

දීපභ. 

 ආ්ඩඩුාරභා්ථා 

 අභාත්ාභ්ඩඩරාාංඅද්ල 

 අතිාවිඅල ාගැට්ාඳත්ර 

 චරාඅේණ 

 ළාේඹාඳි ඳාි ළාරීති 

 නා සභා වාා ික්ෂරත්ාා ආයක්ෂ ා

ආඥාාඳනත්ා 

 අත් යතුරුාදැනගැීතඅම්ාඳනත් 

 නාාංයක්ෂ ාආඥාාඳනත්ා 

 ශ්රීා රාංළාා විදාසභභළා ා්තුා විදාඥා වාා

ත්ාක්ෂ ා අ ාන්තටා අදාශා අ ාා

්ථා 
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ශ්රී ංකා ලාවපතු ය දාඥ තව ලය 

 ශ්රීා රාංළාා ා්තුා විදාඥා අ අේා ඳසභරිරීම්, උ්ා රිරීම්, 

විශ්රාභාගැන්තවීම්. 

 විිත්ා වාා ීමමිත්ා ඵාා ගැීතම්ා රටා අදාරා අත් යතුරුා

අදඳාේත්අම්න්තතුා ලින්තා අගන්තාා අගනා ගැට්ා නිඅමදනා

ළ්ා ළයා යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාටා නිේඅද්ලා

ඉදිිපඳසභාරිරීභාවාා ම්මුණා ඳරීක්ෂ ාඳසභාා අත්ෝයාා ගසභා

නිරධාරීන්තා යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාටා නිේඅද්ලා

ිත්ාඹැවීභ. 

 අ ාා්ථාාාංඅලෝධනඹ. 

 පුය ඳාඩුා ඹාසභළාීතනා ඳසභාා ගනිමින්තා විධිභසභා ඳිපදිා

ාේෂිළාඵාාගැීතභාසිදුාරිරීභ. 

 අ ඹටා අදාරා ප්රතිඳසභතිා තීය ා ගැීතම්ා රටා අදාරා

නිේඅද්ලාරඵාාදීපභ. 

 ිසභතීඹාාංගම්ාලින්තාඉදිිපඳසභානාළරුුවාම්ඵන්තධඅඹන්තා

විදුම්ාරඵාාදීපභටාළටයුතුාරිරීභ. 

 නිරධාරීන්තඅේාඅජ්්සත්ාාඅේණ ාඳසභාාඅගනාඹාභ. 

 විදාසභභළා අ ාා නිරධාරීන්තඅේා අ ායම්බළා පුුණුවා වාා

ධාිපත්ාාාංේධනාපුුණුවාාංවිධානඹාරිරීභ. 

 නිරධාරීන්තා ම්ඵන්තධා විනඹා ඳරීක්ෂ ා රටා අදාරා

නිේඅද්ලඹන්තාරඵාදීපභ. 

 නිරධාරීන්තා විසින්තා ඳනනා නඩුා ම්ඵන්තධා ීතතිඳතිා

අදඳාේත්අම්න්තතුටානිරීක්ෂ ාරඵාාදීපභ. 

 ළාේඹක්ෂභත්ාාළඩඉම්ාඳරීක්ෂ ාරාප්රතිපරානිකුසභාරිරීභ. 
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ශ්රී ංකා තාක්ණ තව ලය 

 ඵාා ගැීතම්ා , උ්ා රිරීම්, ළාේඹක්ෂභත්ාා ළඩඉම්, 

අදඳාේත්අම්න්තතුාඳරීක්ෂ ාම්ඵන්තධාාශ්රීාරාංළාාත්ාක්ෂ ා

අ අේා ගැටු ා දවාා අ ාා ්ථානුකරා උඳඅදා්

රඵාදීපභ. 

 ශ්රීා රාංළාා ත්ාක්ෂ ා අ අේා ත්නතුරුා නාභා ාංඅලෝධනඹා

රිරීභටා වාා ත්නතුරුා අන්තත්ේේායව ඹා රිරීභටා අදාරා

නිේඅද්ලාරඵාාදීපභ. 

 ශ්රීා රාංළාා ත්ාක්ෂ ා අ අේා ිසභතීඹා මිතිා ලින්තා විි න්තා

විටාළයනුාරඵනාඉේීතම්ාම්ඵන්තධඅඹන්තාගැටු ාඅධඹනඹා

රිරීභ, අ ාා ්ථාටා අදාරා ගැටු ා ඳැවැදිලිා රිරීභ, 

අදාරානිේඅද්ලඹන්තාඅදාරාආඹත්නාලින්තාඅගන්තාාගැීතභ, 

අදාරා ආඹත්නා වාා ිසභතීඹා මිතිා ඒා ම්ඵන්තධඅඹන්තා

දැනුසභා රිරීභා වාා අලා විටදීපා ඒා ම්ඵන්තධඅඹන්තා යාජ්ා

අ ාාඅළ මින්තාබාාඅත්ානිේඅද්ලඹන්තාරඵාාදීපභ. 

 විවිධා ආඹත්නා භඟින්තා ිසභතීඹා පුුණුවා වතිළඹන්තා

ම්ඵන්තධඅඹන්තාළයනුාරඵනාවිභීමම්ාදවාාඅදාරාආඹත්නා

භඟාම්ඵන්තධාඅමින්තානිේඅද්ලඹන්තාරඵාාදීපභ.ා 

 අ ාා්ථාාාංඅලෝධනඹටාඅදාරාළටයුතුාරිරීභ. 

 159ළටා ආන්තනා ත්නතුරුා නාභඹන්තා අනුඅන්තා ළ්ා

ළයනාරදාඵදාාගැීතම්ාඳිපඳාි ාදවාානිේඅද්ලාරඵාාදීපභ 

 විි න්තා විටා ඳැනා නගිනා ගැටු ා ම්ඵන්තධඅඹන්තා අලා

ප්රතිඳසභතිාතීය ාගැීතභාදවාාළරුුවාඅධඹනාළයායාජ්ාාා

අ ාාඅළ මින්තාබාටානිේඅද්ලාරඵාාදීපභ. 
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 ශ්රීා රාංළාා ත්ාක්ෂ ා අ අේා නිරධාරීන්තා ා විවිධා

අදඳාේත්අම්න්තතුා රා විවිධා අදඳාේත්අම්න්තතුා ප්රධාීතන්තා

ඹටඅසභා ළටයුතුා රිරීභා නිාා ්ිකයා රිරීම්, උ්ා රිරීම්ා

,ඔවුන්තඅේා ත්ාක්ෂණිළා ළාේඹඹන්තා ගැටු ා ම්ඵන්තධා වාා

අඅනකුසභාඳිපඳාරනාළටයුතුාම්ඵන්තධාගැටු ාභතුාවාවිටා

උඳඅද්ලළාභ්ඩඩරඹාභගින්තාළරුුවාඅධඹනඹාළයායාජ්ා

අ ාාඅළ මින්තාබාාඅත්ානිේඅද්ලඹන්තාරඵාාදීපභ. 

 ශ්රීාරාංළාාත්ාක්ෂ ාඅ අේාළාේඹක්ෂභත්ාාළඩඉම්ාවිබාගා

වාා විඅල ා අශ්ර ණිඹටා උ්ා රිරීඅම්ා විබාගා ඳැැසභවීභටා

අදාරාගැට්ානිඅමදනාළ්ාරිරීභ, නිේඅද්ලාරඵාාගැීතභා

වාාරඵාාදීපභ, ප්රතිපරානිකුසභාරිරීභ, වනාළාරාරඵාාදීපභාවාා

උ්වීම්ාම්ඵන්තධානිේඅද්ලාරඵාාදීපභ 

 ාභානාඳිපඳාරනාළටයුතු 

ශ්රීා රාංළාා ග ළාධිළාරීා

අ ාාඅාංලඹ 

අධක්ෂා-ා1 

වළායාඅධක්ෂා-ා2 

ශ්රීාරාංළාාග ළාධිළාරීාඅ ාා

නිරධාරීන්තඅේා ඳසභවීම්ා වාා

විනඹා ඵරධයඹාා න්තඅන්තා

යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බායි. 

 ඵාාගැීතම් 

 අ ඹා්ිකයාරිිපම් 

 ්ථානාභාරුාවිම්ාරඵාාදිභ. 

 ප්රතිපරා නාථා ළයගැීතභා වාා වතිළා විබාගා

අදඳාේත්අම්න්තතුාවාාවිල්ාවිදාරඹන්තාඅත්ාඅඹ මුාරිරීභ 

 ළාේඹක්ෂභත්ාාළඩඉම්ාඳරීක්ෂ ාඳැැසභවීම්. 

 උ්වීම්ා ම්ඵන්තධඅඹන්තා යාජ්ා ාඅ ාා අළ මින්තා බාටා

නිේඅද්ලාැඳයීභ 

 ඹම්ා ත්නතුයළා ැඩා ඵැීතභා වාා අදාශා නිේඅද්ලා යාජ්ා

අ ාාඅළ මින්තාබාාඅත්ාැඳයීභ 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 ශ්රීාරාංළාාග ළාධිළාරීාඅ ාා්ථා 
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 දියිඅනන්තාපිටත්ාගත්ාරිරීභටානිඹමිත්ානිාඩුාඅනුභත්ාරිරීභ 

 අ ඹාදීපේඝාරිිපම්ාවාාවිශ්රාභාගැන්තවීභ 

 අජ්්සත්ාාඅේණනඹාළශභනාළය ඹාරිරීභ 

 ඇඵෑේතුාඅේණනඹාළශභනාළය ඹාරිරීභ 

 ශ්රීා රාංළාා ග ළාධිළාරීා අ අේා ප්රතිඳසභතිා තීය ා

ම්ඵන්තධඅඹන්තා යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාටා වා

ළැබිනට්ාඅභාත්ාභ්ඩඩරඹටානිේඅද්ලාැඳයීභ 

 විනඹාළටයුතු 

ශ්රීා රාංළාා රභම්ඳාදනා

අ ාාඅාංලඹ 

අධක්ෂා-ා1 

වළායාඅධක්ෂා-ා1 

ශ්රීාරාංළාාරභම්ඳාදනාඅ ාා

නිරධාරීන්තඅේා ඳසභවීභා වාා

විඹා ඵරධයඹාා න්තඅන්තා

යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා

බායි. 

 ශ්රීාරාංළාාරභම්ඳාදනාඅ ඹටාඵාාගැීතම් 

 ශ්රීාරාංළාාරභම්ඳාදනාඅ අේා්ිකයාරිිපම් 

 අශ්ර ණිගත්ාඋ්ාවිම්ාරඵාාදීපම්ාඅ  

 ්ථානාභාරුාවිම්ාරඵාාදීපභ. 

 නිරධාරීන්තා වාා නා ළාේඹක්ෂභත්ාා ළඩඉම්ා ඳරීක්ෂ ා

ඳැැසභවීම්. 

 ශ්රීා රාංළාා රභම්ඳාදනා අ අේා නිරධාරීන්තඅේා අ ාා

ළාරඹාදීපේඝාරිිපම්ාවාාඅ අඹන්තාවිශ්රාභාගැන්තවීම්. 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 ශ්රීාරාංළාාරභම්ඳාදනාඅ ාා්ථා 



33 
 

භානාම්ඳසභාඅාංලඹ 

අජ්්සා වළායා අේළම්ා

-ා1 

වළායාඅේළම්ා-ා1 

 

  අභභා අභාත්ාංලඹටා අඹසභා නිරධාරීන්තඅේා අද්ීලඹා පුුණුවා

ඳාසභාරාාගා්තුාඅගවීභාපිලිඵාළටයුතුාරිරීභ. 

 ඳාසභාරාාගා්තුාඅගවිභාම්ඵන්තධාමුරාඳාරනඹක්ෂාරිරීභා

වාාඅලාඅත් යතුරුාරැ්ාරිරීභාවාාදසභත්ාඳද්ධතිානඩසභතුා

රිරීභ. 

 අද්ීලඹා පුුණුවා අ්ථාා (අළි ා ළාීතනා ළා ඳල්චාසභා උඳාධිා ළා

ඳල්චාසභා උඳාධිා ඩි අරෝභා ා පිළිඵා නිරධාරීන්තා දැනුසභා

රිරීභ. 

 අද්ීලඹා පුුණුවාආඹත්නා භඟා ම්ඵන්තධා වීා පුුණුවා අ්ථාා

රඵාාගැීතභ. 

 අභාත්ාංලඹාඹටඅසභාසිි නාසිඹලුභානිරධයඹන්තඅේාඅද්ීලඹා

වාාවිඅද්ීලඹාපුුණුවාඅලත්ාාවදුනාාගැීතභ. 

 අභභා අභාත්ාංලඹටා අඹසභා අඅනකුසභා අදඳාේත්අම්න්තතුළා

අඹත්නාරටාඅඹසභාසිඹලුභානිරධාරීන්තඅේායාජ්ළාරීාවිඅද්ලා

නිාඩුාම්ඵන්තධාළටයුතුාරිරීභ. 

 විඅද්ලා ම්ඳසභා අදඳාේත්අම්න්තතුා භඟින්තා රැඅඵනා දිගුා

ළාීතනා විඅද්ලා පුුණුවා ම්ඵන්තධා නිරධාරීන්තා දැනුසභා

රිරීභ. 

 අළි ා ළාීතනා විඅද්ලා පුුණුවා වාා සුදුසුා නිරධාරීන්තා නම්ා

රිරීභාම්ඵන්තධාළටයුතුාරිරීභ. 

 අළි ාළාීතනාවිඅද්ලාපුුණුවාවාාසුදුසුානිරධාරීන්තාඅත්ෝයාා

ගැීතභා වාා අලා අත් යතුරුා ළා ාේත්ාා ැඳයීභා වාා

අලා දසභත්ා ඳද්ධතිා නඩසභතුා රිරීභා වාා ඒා වාා අලා

අත් යතුරුාරැ්ාරිරීභ.ා 

o නිරධාරීන්තාවබාගීාවීාඇතිාවිඅද්ලාපුුණුවාපිලිඵා
අත් යතුරු. 

o නිරධාරීන්තඅේා සුදුසුළම්.ා (අධාඳන, ඉාංග්රීසිා බාාා
ප්රවී ත්ාඹන්ත ාආදීපාඅත් යතුරු. 

o පරදායිත්ාා ම්භානා ළා ළශභනාළය ා ත්යඟා
ජ්ඹග්රවනාරැබානිරධාරීන්තඅේාඅත් යතුරු. 

 ප්රදාඹළා ඒජ්න්තසිා භඟා ම්ඵන්තධා වීා අලා ාේත්ාා ළා

අඹෝජ්නාාළ්ාළයාවිඅද්ලාපුුණුවාඅ්ථාාරඵාාගැීතභ. 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 විඅද්ලාපුුණුවාවාාඅදයටාඅත්යාඇතිාළයා

ගන්තනාාරදාගිවිසුම් 
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 ිජුාරැඅඵනාවිඅද්ලාපුුණුවාඅ්ථාාපිලිඵාක්රිඹාාරිරීභ. 

 විඅද්ලාපුුණුවාභඟින්තානිරධාරීන්තාරඵාාගන්තනාාරදාදැනුභාවාා

අසභදැකීම්ාඔවුන්තාත්භාආඹත්නඅේාාංේධනඹාවාාඅඹ දාා

ගන්තනාාආළායඹාපිළිඵාඳසුාවිඳයම්ාරිරීභ. 

 අභභා අභාත්ාංලඹා ඹටඅසභා සිි නා සිඹලුභා නිරධාරීන්තඅේා

බාාාපුුණුවාඅලත්ාාවඳුනාාඅගනාඑභාඅලත්ාාම්පේ ා

රිරීභාවාාඅලාැඩටවන්තාක්රිඹාසභභළාරිරීභ. 

 අභභාඅභාත්ාංලඹාඹටඅසභාසිි නාසුදුසුළම්ාරසභාභා්ඩඩලිළාා

නිරධාරීන්තාවාාවනදායිාඳදනභාභත්ාඅභෝටේායථාඵරඳත්රා

රඵාදීපභාම්ඵන්තධාසිඹු ාළටයුතු. 

 ආඹත්නඅඹන්තාඵැවැයගත්ාපුුණුවාාංවිධානඹාරිරීභ. 

 දි්ත්රික්ෂළා 25ටා අදාරා ළශභනාළය ා අන නා භට්ටඅම්ා

යාජ්ා අ ළඹන්තා ම්ඵන්තධඅඹන්තා නා පුුණුවා ඳාසභාරාා

වාාදි්ත්රික්ෂළඹන්තටාඅදාරාඇ්ත්අම්න්තතුාඅගන්තාාගැීතභා

වාප්රතිඳාදනාරඵාදීපභ 

 ඳැැසභඅනාපුුණුවාැඩමුු ාපිළිඵාපුේ ාඇගයීභක්ෂාරිරීභා

වාාාේත්ාාඳසභාඅගනාඹාභ. 

 ම්ඳසභදාඹළඹන්තා වාා පුුණුවා අලත්ාා වඳුනාඅගනා

අඅල ා පුුණුවා ඳාසභාරාා වාා අඹ මුා රිරීඅම්ා ළටයුතුා

ම්ඵන්තධීළය ඹාරිරීභ. 

අත් යතුරුා ත්ාක්ෂ ා

අාංලඹ 

අජ්්සා වළායා අේළම්ා

-ා1 

වළායාඅේළම්ා-ා1 

  අභාත්ාංලඅේා ළාේඹා භ්ඩඩරඹා වාා අන්තත්ේජ්ාරා

ඳවසුළම්ාවාාවිදුසභාත්ැඳෑරාඳවසුළම්ාරඵාදීපභ.ා 

 අභාත්ාංය ඹාඅබ්ාඅඩවිඹානඩසභතුාවාාාංේධනඹ.ා 

 අභාත්ාංලඅේා ලාණාා වාා අලා දසභත්ා ඳද්ධතිා වාා

භිදුළාාංගාාංේධනඹ.ා 

 අභාත්ාංලඅේාඳිපග ළානඩසභතුාවාාආඹත්නඹාතුරාජ්ාරා

ඳද්ධතිඹා(Local Area Network)ානඩසභතු.ා 

 අභාත්ාංය ඹා ළාේඹා භ්ඩඩරඅේා ඳිපග ළා ාක්ෂයත්ාා

ඉවශානැාංවීභාවාාඔවුන්තටාපුුණුවාරඵාදීපභ.ා 

 විදුසභා ත්ැඳෑරා වාා අන්තත්ේජ්ාරඹා ඔ්අ ා යාජ්ා ඳිපඳාරනා

චරඅේණාඅඵදාවැරීභ.ා 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 
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 යාජ්ා අාංලඅේාආඹත්නා වාා අත් යතුරුා ත්ාක්ෂ ා අ ාා

රඵාදීපභ. 

 අත් යතුරුාත්ාක්ෂ ාඳද්ධතිාවඳුන්තාාදීපභ, ළශභ ාළයනඹා

වාා ඳවසුළම්ා ඳඹනුා රඵනා අත්නා ඳාේලා

ැඳයුම්ළරුන්තාළශභනාළය ඹ 

විභේලන ා ඳේඅේ ා වාා

අභඅවයුම්ාඅාංලඹ 

අතිඅේළාඅේළම්ා-ා1 

අජ්්සා වළායා අේළම්ා

-ා1 

වළායාඅේළම්ා-ා72 

  දූ ා ාංචාා ඇතිවීභටා ඉඩා ප්ර්ථාා අන රැඅඵනා ඳිපදිා

ේත්භානා යාජ්ා අ අේා ඳතිනා දුේරා රභඅමදඹන්තා

ඩාසභාඹවඳසභාආළායඹටාඅන්ාරිරීභ 

 දුක්ෂගැනවිලිාළශභනාළය ාඹාන්තත්ර ඹක්ෂා ්ථාපිත්ා අළ ටා

ඳසභාඅගනාඹාභාඒාතුලින්තා දුක්ෂාගැනවිලිාළශභ ාළයනා

රභඅමදඹන්තාාම්ප්රදාඹළාත්සභඅේාසිටානවීනසභඹාදක්ෂාා

ැඩිාදියුුවාරිරීභාා 

 ඕනෑභා යාජ්ා ආඹත්නඹළටා මලිළා විභේලනඹක්ෂා

සිදුළයගැීතභටා අලා වුා විටා එභා ළාේඹඹා ඉප්ළයදීපඅම්ා

විභේලනාඒළළඹක්ෂාඅරාළටයුතුාරිිපභ 

 අභභා අභාත්ාංලඅේා මලිළා විඹා ක්ෂඅ ත්රඹා නා යාජ්ා

අාංලඅේාභානාම්ඳසභාළශභනාළය ඹටාඅදාරාභ්ත්ා

යාජ්ා අ අේා විනඹා ආයක්ෂාා රිිපභටා ළටයුතුා රිිපඅම්දීපා

ලක්ෂතිභසභාවිභේලනාඒළළඹක්ෂාඇතිාරිරීභ 

 විධිභසභාඳේඅේ ාක්රිඹාලිඹාතුලින්තායාජ්ාළශභනාළය ා

ප්රසභඳසභතිා ම්ඳාදනඹටා වාා ඳිපඳාරනා ප්රතිාං්ළය ඹා

වාා අලා නා දසභත්, අත් යතුරුා වාා අසභදැකීම්ා

රඵාගැීතඅම්ාප්රධානාමරාශ්රඹක්ෂාලඅඹන්තාළාටයුතුාරිරීභා 

 නියන්තත්යාසිදුාඅළඅයනාවිධිභසභාක්රිඹාලිඹක්ෂාභගින්තායාජ්ා

අාංලඅේාදූ , ාංචාාසිදුාවීභටාඇතිාප්ර ත්ාාශළාාීතභ 

 අත් යතුරුාඳනත්ාඹටඅසභාළටයුතුාරිරීභ. 

 අභාත්ාාංලඹටාඅදාශාප්රළාලනාඑළිදැක්ෂවීභ 

 විභේල ඹටාරක්ෂාඅළඅයනාආඹත්නරටා

අදාශා අදඳාේත්අම්න්තතුා චරඅේණ ා

ඳිපඳාරනාාංග්රවඹාවාාඳනසභ 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 

 අත් යතුරුාදැනගැීතඅම්ාඳනත් 

අබන්තත්ය විග නාඅාංලඹ 

අබන්තත්යාවිග ළා-ා1 

  අභාත්ාාංලඅේා අධීක්ෂ ඹා ඹටඅසභා ඳතිනා ආඹත්නරා

අබන්තත්යා විග නා ළටයුතුා ඉප්රිරීඅම්දීපා මු.අය.ා 133ා ිා

වන්තා ඳිපදිා ඳවත්ා වන්තා ළාේඹඹන්තා අළඅයිා විඅල ා

අධානඹාඅඹ මුාඅළඅේ. 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා
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 ැයදිා වාා ාංචාා ැරැක්ෂවීභා වාා අදඳාේත්අම්න්තතුළා

ආඹත්නාතුශාක්රිඹාසභභළානාඅබන්තත්යාඅෝදිසිාවාාඳාරනා

රභඹ ාැරැ්භාඅතින්තාඅභන්තභාත්ත්ාක්රිඹාළාරීසභඹාඅතින්තා

ාේථළදැයිාඅ ඹාාඵැීතභ. 

 ගිුවම්ා වා අනසභා ාේත්ාරා විල්ාීතඹබාඹා නිල්චඹා

රිිපභාවාඅඹ දාාඅගනාඇතිාගිුවම්ළය ාපිළිඅත්ාභඟින්තා

නිැයදිා මරා ප්රළාලනඹන්තාපිළිඅඹරාරිරීභා වාා අලා

අත් යතුරුාැඳඅඹන්තඅන්තදැයිාඅ ඹාාඵැීතභ. 

 ආඹත්නඅේා ළාේඹා භ්ඩඩරඹටා ඳයාදීපා ඇතිා ගකීම්ා

ඉප්රිරීඅභිරාා ඔවුන්තඅේා ළාේඹා ාධනඅඹිා

ගු ාසභභළබාඹාඇගයීභ. 

 අදඳාේත්අම්න්තතුළා ආඹත්නා තුා සභළම් ා සිඹු භා

ආළායඅේා අරාබානිලින්තා අළ ත්යම්ා දුයටා ආයක්ෂාා ළයා

ඇසභදැයිාඅ ඹාාඵැීතභ. 

 යජ්අේාආඹත්නාාංග්රවඹ ායජ්අේාමුදේාඅයගුරාසිාවායාජ්ා

ඳිපඳාරනා විඹා බායා අභාත්ාාංලඹා විසින්තා වා භවාා

බා්ඩඩාගායඹා විසින්තා ිපන්තා යා නිකුසභා ළයනුා රැඵා ඇතිා

චරඅේණා වාා අනසභා ඳිපපයළා උඳඅද්ද ා පිළිඳදිනුා

රැඅබ්දැයිාඅ ඹාාඵැීතභ. 

 නා්තිඹ ානි්ළාේඹා වා ඳභ ාඉක්ෂභාා අළඅයනාවිඹදම්ා

ැශැක්ෂවීභටා අභන්තභ ා ඒාා අනාය ඹා ළයා ගැීතභටා

අඹ දාගනුා රඵනා අබන්තත්යා ඳාරනා රභඅේා

ප්රභා ාසභභළබාඹාඅ ඹාාඵැීතභ. 

 අදඳාේත්අම්න්තතුඅමළා ආඹත්නඅේා ගිුවම්ා ඳිපඳාි ඹා වා

රිසිඹම්ා මුදේා ැඹා වීභළටා තුඩුා අදනා එකීා අභඅවයුම්ා

ඳරීක්ෂාාරිරීභාවාඅදඳාේත්අම්න්තතුඅමාාඅද්ඳශාවාාසභළම්ා

ආයක්ෂාළාරීා අරා ඳිපවය ඹා ළයන්තඅන්තදැයිා අ ඹාා

ඵැීතභ. 

 අලාඅ්ථාන්තරදීපාවිඅල ාවිභේලනාඳැැසභවීභ. 

 පරදායීාළාේඹා ාධනඹක්ෂා දවාා ඳද්ධතිා විල්අේ ඹාවාා

ළාේඹාාධනාවිල්අේ ඹාරිරීභ. 

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 
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 ළශභනාළය ාවිග නාඅදඳාේත්අම්න්තතුාවිසින්තාිපන්තායා

නිකුසභා ළයනුා රඵනා උඳඅද්ා වාා භඟඅඳන්තවීභා අනුා

ක්රිඹාරිරීභසභ ා ඒා ඒා ේඅේා ෑභා ළාේතුළටභා යක්ෂා

අභාත්ාාංලඅේා විග නා ළශභනාළය ා ළමිප්ා රැ්වීම්ා

ඳැැසභවීභසභ ා එභා රැ්වීභා ඳැැසභවීභසභ ා එභා රැ්වීම්රදීපා

ගනුා රඵනා තීය ා ක්රිඹාසභභළා රිරීඅම්ා ප්රගතිඹා පිළිඵා

ඳසුවිඳයම්ා රිිපභසභා අභභා අාංලඹටා ඳැරීා ඇතිා ත්සභා

ළාේඹඹරි. 

විශ්රාභාැප් ාඅාංලඹ 

අතිඅේළාඅේළම්ා-ා1 

වළායාඅේළම්ා-ා1 

  විශ්රාභා ැප් ා ්ථාා ාංග්රවඹ, ැන්තදඹුා අනසභදරුා විශ්රාභා

ැප් ා ඳනත්ා වා විශ්රාභා ැප් ා ම්ඵන්තධා අනසභා අ ා

ඳනසභරාඇතිා්ථානුකරාවිධිාවිධානාක්රිඹාටානැාංවීභ. 

 විශ්රාභා ැප් ා අදඳාේත්අම්න්තතුඅමා ඳිපඳාරනා වාා ාංේධනා

ක්රිඹාළායළම්ාම්ඵන්තධීළය ඹාරිරීභ. 

 විශ්රාමිළඹනා්ා වාා ඔවුන්තඅේා ාංගම්ා විසින්තා ඉදිිපඳසභා ළයනුා

රඵනාදුක්ෂගැනවිලිාවාාඳැමිණිලිාවිභේලනඹාරිරීභාවාාඅලා

ඳිපදිා අදාශා ආඹත්නා භඟා ම්ඵන්තධීළය ඹා වීා ළටයුතුා

රිරීභ. 

 ිඟා විශ්රාභා ැප් , විශ්රාභා ැප් ා ඳැරීභ, ිමිළම්ා ඉේරාා

අන භැතිා විශ්රාභා ැප් ා ම්ඵන්තධා ගැටු රටා පිළිතුරුා

ඹැවීභ. 

 විශ්රාභාැප් ා්ථාඅමා12ාවාා15ාගන්තතිාඹටඅසභාවිශ්රාභා

ඹනුා රැබා යාජ්ා නිරධාරීන්තා වටා විශ්රාභා ැප් ා අගවීභා

ම්ඵන්තධඅඹන්තා අේළම්තුභාඅේා තීය ා අදාශා ආඹත්නා

අත්ාදැනුම්ාදීපභ. 

 විශ්රාභා ැප් ා ්ථාා ාංග්රවඹා භගින්තා යාජ්ා ඳිපඳාරනා

අේළම්ාඅත්ාඳයාාඇතිාඅනසභාළාේඹඹන්තාඉප්ාරිරීභ. 

 විශ්රාභා ැප් ා ්ථාා ාංග්රවඹා වාා එිා

ාංඅලෝධනා 

 1989ා අාංළා 71ා දය ා ැන්තදඹුා අනසභදරුා

විශ්රාභාැප් ාඳනත්ාවාාඑිාාංඅලෝධන 

 1983ා අාංළා 24ා දය ා ැන්තදඹුා පුරුා

අනසභදරුාඳනත්ාවාාඑිාාංඅලෝධන 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීතිාාංග්රවඹ 

 ආඹත්නා ාංග්රවඅේා XLVIII නා

ඳිපච්අේදඅේාා33ාවාා36ාගන්තති 

 අදාරාසිඹලුභාවිශ්රාභාැප් ාචරඅේණ 

 විශ්රාභා ැප් ා ම්ඵන්තධා යාජ්ා ඳිපඳාරනා

චරඅේණ 

 1977ා අාංළා 18ා දය ා න්තනද්ධා වමුදාා

ැන්තදඹුාඅනසභදරුාවිශ්රාභාැප් ාඳනත් 



38 
 

 විශ්රාභා ැප් ා ්ථාා ාංග්රවඹා වාා විශ්රාභා ැප් ා වාා

ම්ඵන්තධා අන අඹකුසභා අ ා ඳනසභා ාංඅලෝධනඹා රිරීභටා

අදාශාළටයුතුාසිදුාරිරීභ. 

 විශ්රාභා ැප් ා ම්ඵන්තධා ළටයුතුරදීපා අදාශා නා සිඹලුා

ආඹත්නා වාා නිරධාරීන්තා භඟා ම්ඵන්තධීළය ඹා ළයමින්තා

ළටයුතුාරිරීභ. 
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7. අභාත්ාාංලඹාවාඅඳ දුාඅධිළාරීන්තාර 

ළාේඹාවාාළේත් එකීාඵරත්රාඋඅදාානිඹමිත්ාම්භත්ඹන්ත 

 යාජ්ා ඳිපඳාරනඹා වාා ළශභනාළය ා

විඹඹන්තටාවාශ්රීාරාංළාාාංේධනාඳිපඳාරනා

ආඹත්නඹ, දුය්ථා ඉඅගනුම්ා භධ්ථානඹ,  

විශ්රාභාැප් ාඅදඳාේත්අම්න්තතු, යාජ්ාඅ ාා

විශ්රාමිළඹන්තඅේා බායා අයමුදර, පරදායීත්ාා

අේළම්ා ළාේඹාරඹ, යජ්අේා මුද්ර ා

අදඳාේත්අම්න්තතු, ජ්ාතිළා චිත්රඳටා ාං්ථාා

වාා යජ්අේා මුද්ර ා ීතතිගත්ා ාං්ථාා ඹනා

අදඳාේත්අම්න්තතුා වාා ්ථාපිත්ා

ආඹත්නඹන්තිා විඹන්තටා අදාශා ප්රතිඳසභති, 

ැඩටවන්තාවා ාඳිතිා ම්ඳාදනඹාරිිපභ, 

ඳසුාවිඳයම්ාරිරීභාවාාඇගයිභ. 

 ඳවත්ා වන්තා අ ාන්තිා ඳිපඳාරනඹා වාා

පිිප්ාළශභනාළය ඹ. 

i. ශ්රීාරාංළාාඳිපඳාරනාඅ ඹ 

ii. ශ්රීාරාංළාාග ළාධිළාරීාඅ ඹ 

iii. ශ්රීාරාංළාාරභම්ඳාදනාඅ ඹ 

iv. ශ්රීාරාංළාාඉාංජිඅන්තරුාඅ ඹ 

v. ශ්රීාරාංළාාවිදාසභභළාඅ ඹ 

vi. ශ්රීාරාංළාාා්තුාවිදාඥාඅ ඹ 

viii. ශ්රිාරාංළාාත්ාක්ෂ ාඅ ඹ 
 

 ඒළාඵද්ධාඅ ාන්තාඳිපඳාරනඹාරිරීභ. 

 ආඹත්නාාංග්රවඹාඹටඅසභානාළාේඹඹන්ත. 

 යාජ්ාඅ ාාපුුණුව. 

 ජ්ාතිළා පරදායීත්ාා ඉවරා නැාංවීභා පිණිා

ප්රතිඳසභති, ැඩටවන්තා ළ්රිරීභා වා

ක්රිඹාසභභළාරිරීභ. 

 විශ්රාභාැප් ාාංග්රවඹාක්රිඹාසභභළාරිිපභ. 

 යජ්අේා විශ්රාභා ැප් ා රභඹා ම්ඵන්තධා සිඹු ා

ළටයුතු. 

 අඅ ක්ෂෂිත්ා ාංේධනා ඉරක්ෂළඹන්තා ාක්ෂාසභා

ළයගැීතභා පිණිා යාජ්ා ත්න්තත්රඹා තුශා

ඹවඳාරනඹාප්රේධනඹාරිරීභ. 

 

 ආඹත්නාාංග්රවඹ 

 මුදේාඅයගුරාසි 

 යාජ්ා අ ාා අළ මින්තා බාා ළාේඹා

ඳි ඳාි ළාරීති 

 ප්රම්ඳාදනාභාේඅගෝඳඅද්ලාාංග්රවඹ 

 යාජ්ාඳිපඳාරනාචරඅේණ 

 ජ්නාධිඳතිාචරඅේණ 

 යාජ්ාමුදේාචරඅේණ 
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 නවීනාඹවඳාරනාාංළේඳාවඳුන්තාදීපභ. 

 ජ්නත්ාා අඅ ක්ෂාන්තටා මුේත්ැනා රඵාඅදනා

යාජ්ා අ ඹක්ෂා නිේභා ඹා රිරීභා වාා

ප්රතිඳසභතිා ම්ඳාදනඹා රිිපභා වාා ක්රිඹාසභභළා

රිරීභ. 

 ශ්රීා රාංළාා ාංේධනා ඳිපඳාරනා ආඹත්නඹ, 

දුය්ථා ඉඅගනුම්ා භධ්ථානඹ, විශ්රාභා ැප් ා

අදඳාේත්අම්න්තතු, යාජ්ා අ ාා

විශ්රාමිළඹන්තඅේා බායා අයමුදර, පරදායීත්ාා

අේළම්ාළාේඹාරඹ, ජ්ාතිළාචිත්රඳි ාාං්ථා, 

යජ්අේා මුද්ර ා ීතතිගත්ා ාං්ථාා වාා යජ්අේා

මුද්ර ා අදඳාේත්අම්න්තතුා ඹනා ආඹත්නඹන්තටා

ඳැරීා ඇතිා සිඹු භා විඹන්තටා අදාශා ළටයුතුා

අධීක්ෂ ඹාරිරීභ. 

 

 

8. අභාත්ාාංලඹාවාඅඳ දුාඅධිළාරීන්තාර 

ළාේඹාවාාළේත් 

ළාේඹාළේත්ාවාාඵරත්රාඉප්රිරීඅම්දීපාබාවිත්ාා

ළයන ාීතතිාරීතිාඅයගුරාසිාඅසභඅඳ සභාඋඳඅද්ලාවාා

අනසභාාේත්ාාප්රඅේද 

 යාජ්ා ඳිපඳාරනඹා වාා ළශභනාළය ා

විඹඹන්තටාවාශ්රීාරාංළාාාංේධනාඳිපඳාරනා

ආඹත්නඹ, දුය්ථා ඉඅගනුම්ා භධ්ථානඹ,  

විශ්රාභාැප් ාඅදඳාේත්අම්න්තතු, යාජ්ාඅ ාා

විශ්රාමිළඹන්තඅේා බායා අයමුදර, පරදායීත්ාා

අේළම්ා ළාේඹාරඹ, යජ්අේා මුද්ර ා

අදඳාේත්අම්න්තතු, ජ්ාතිළා චිත්රඳටා ාං්ථාා

වාා යජ්අේා මුද්ර ා ීතතිගත්ා ාං්ථාා ඹනා

අදඳාේත්අම්න්තතුා වාා ්ථාපිත්ා

ආඹත්නඹන්තිා විඹන්තටා අදාශා ප්රතිඳසභති, 

ැඩටවන්තාවාාඳිතිාම්ඳාදනඹාරිිපභ, 

ඳසුාවිඳයම්ාරිරීභාවාාඇගයිභ. 

 

 ඳවත්ා වන්තා අ ාන්තිා ඳිපඳාරනඹා වාා

පිිප්ාළශභනාළය ඹ. 

i. ශ්රීාරාංළාාඳිපඳාරනාඅ ඹ 

ii. ශ්රීාරාංළාාග ළාධිළාරීාඅ ඹ 

iii. ශ්රීාරාංළාාරභම්ඳාදනාඅ ඹ 

iv. ශ්රීාරාංළාාඉාංජිඅන්තරුාඅ ඹ 

v. ශ්රීාරාංළාාවිදාසභභළාඅ ඹ 

 අනිාේඹායාජ්ාඅ ාාඳනත්ා(1961ාඅාංළා77  

 ශ්රීා රාංළාා ාංේධනා ඳිපඳාරනා ආඹත්නඹා

ඳනත්ා(1982ාඅාංළා9  

 ැන්තදඹුා පුරුා වා අනසභදරුා විශ්රාභා ැප් ා

ඳනත්ා(1983ාඅාංළා24  

 ැන්තදඹුා වා අනසභදරුා විශ්රාභා ැප් ා

ආඥාඳනත්ා(1898ාඅාංළා1  

 ැන්තදඹුා පුරුා වා අනසභදරුා විශ්රාභා ැප් ා

අඹෝජ්නාා රභා (න්තනද්ධා වමුදාා  ා ඳනත්ා

(1998ාඅාංළා67  

 ැන්තදඹුාවාාඅනසභදරුාවිශ්රාභාැප් ාඅඹෝජ්නාා

රභා(න්තනද්ධාවමුදා ාඳනත්ා(1977ාඅාංළා18  

 යාජ්ා අ ාා විශ්රාමිළඹන්තඅේා බායා අයමුදරා

ඳනත්ා(ා1999ාඅාංළා47  

 යජ්අේානිාා(න්තත්ළඹාආඳසුාරඵාගැීතභ ා

ඳනත්ා(ා1969ාඅාංළා7  

 යාජ්ාඅ ාාඅේථාාධළාඅයමුදරාආඥාඳනත්ා

(1942ාඅාංළා18  

 ත්ෑගිා පිිපනැමීඅම්ා ත්යඟා ඳනත්ා (1957ා අාංළා

37  
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vi. ශ්රීාරාංළාාා්තුාවිදාඥාඅ ඹ 

vii. ශ්රිාරාංළාාත්ාක්ෂ ාඅ ඹ 

 

 ඒළාඵද්ධාඅ ාන්තාඳිපඳාරනඹාරිරීභ. 

 ආඹත්නාාංග්රවඹාඹටඅසභානාළාේඹඹන්ත. 

 යාජ්ාඅ ාාපුුණුව. 

 ජ්ාතිළා පරදායීත්ාා ඉවරා නැාංවීභා පිණිා

ප්රතිඳසභති, ැඩටවන්තා ළ්රිරීභා වා

ක්රිඹාසභභළාරිරීභ. 

 විශ්රාභාැප් ාාංග්රවඹාක්රිඹාසභභළාරිිපභ. 

 යජ්අේා විශ්රාභා ැප් ා රභඹා ම්ඵන්තධා සිඹු ා

ළටයුතු. 

 අඅ ක්ෂෂිත්ා ාංේධනා ඉරක්ෂළඹන්තාාක්ෂාසභා

ළයගැීතභා පිණිා යාජ්ා ත්න්තත්රඹා තුශා

ඹවඳාරනඹාප්රේධනඹාරිරීභ. 

 නවීනාඹවඳාරනාාංළේඳාවඳුන්තාදීපභ. 

 ජ්නත්ාා අඅ ක්ෂාන්තටා මුේත්ැනා රඵාඅදනා

යාජ්ා අ ඹක්ෂා නිේභා ඹා රිරීභා වාා

ප්රතිඳසභතිා ම්ඳාදනඹා රිිපභා වාා ක්රිඹාසභභළා

රිරීභ. 

 ශ්රීා රාංළාා ාංේධනා ඳිපඳාරනා ආඹත්නඹ, 

දුය්ථාඉඅගනුම්ාභධ්ථානඹ, විශ්රාභාැප් ා

අදඳාේත්අම්න්තතු, යාජ්ා අ ාා

විශ්රාමිළඹන්තඅේා බායා අයමුදර, පරදායීත්ාා

අේළම්ාළාේඹාරඹ, ජ්ාතිළාචිත්රඳි ාාං්ථා, 

යජ්අේා මුද්ර ා ීතතිගත්ා ාං්ථාා වාා යජ්අේා

මුද්ර ාඅදඳාේත්අම්න්තතුාඹනාආඹත්නඹන්තටා

ඳැරීා ඇතිා සිඹු භා විඹන්තටා අදාශා ළටයුතුා

අධීක්ෂ ඹාරිරීභ. 

 

 යාජ්ාචිත්රඳටාාං්ථාාඳනත්ා(1971ාඅාංළා47  

 යාජ්ාමුද්ර ාාං්ථාාඳනත්ා(1968අාංළා24  

 අනසභා අභාත්යඅඹක්ෂා ඹටත්ටා නිල්චිත්ා

ඳයාා අන භැති, අභිා ඉවත්ා දවන්තා

විඹඹන්තටා අදාශා අදාශා අඅනකුසභා සිඹලුා

්ථාන්ත 

 ා පුාවාාළාේඹාරාඅ ළාඳනත් 

 යාජ්ාාඳායාචරඅේණා 

 අ ාා්ථාාවාඵාගැීතඅම්ාඳිපඳාි  

 

9. අත් යතුරුාරඵාාගැීතභටාපුයැසිඹන්තටාරඵාගත්ාවැරිාඳවසුළම් 

 

අභාත්ාාංීලඹාඅබ්ාඅඩවිඹා-ාwww.pubad.gov.lk 

විදුසභාත්ැඳෑර  -ාinfo@pubad.gov.lk 

 

10. ඳසුගිඹාභාා6ටාඅදාශාආදාඹම්ාවාාවිඹදම් 

(අ .ාආදාඹම්ාළායජ්අේාඅන්තාරිරීභ 

ආදාඹම්ාවි්ත්යඹ ආදාඹම්ා

වි්ත්යඹා 

ාේෂිළා

ඇ්ත්අම්න්තතු 

වඹාභාසිළාත්ාආදාඹම්ා

(ජුලිා-ාඅදැම්ඵේ  

2717ාේඅේා

ත්ාආදාඹභ 

යජ්අේාඅග ඩනැගිලිාකුීත 27.72.71.71 877 777 777.77 415 984 794.47 912 674 144.71 

 

https://www.pubad.gov.lk/
mailto:info@pubad.gov.lk
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(ආ ා.ාවිඹදම් 

ැඩාටවන ැඹාීලේඹ ාේෂිළා

ඇ්ත්අම්න්තතුා 

වඹාභාසිළාත්ාවිඹදම්ා

(ජුලිා-ාඅදැම්ඵේ  

2717ාේඅේා

ත්ාවිඹදභ 

71 137 1 827 447 777.77 1 719 743 162.77 1 571 961 789.77 

 

11. ාේෂිළාාංේධනාවාාඅ ාාැරසුභා(ප්රධානාඅන්තත්ේගත්ඹන්ත  

 අභාත්ාංීලඹාඅබ්ාඅඩවිඹාවයවාාඅත් යතුරුාරඵාාගත්ාවැරිඹ. ( www.pubad.gov.lk ) 

 

12. ාේෂිළාඅ ාාවාාාංේධනාැරැ්භාවාාළාේඹාාධනාඇගයීම්ාාේත්ාඅමාායාාංලාටවන්ත 

 අභාත්ාංීලඹාඅබ්ාඅඩවිඹාවයවාාඅත් යතුරුාරඵාාගත්ාවැරිඹ. ( www.pubad.gov.lk ) 

 

13. ඳසභාළශාඅත් යතුරුානිරධාිපන්ත 

 

රාන ඳිපඳාන ශා කෂභණාකරණ අභාතාංය 

නභා    : - බි.එම්.එම්.එම්.ාඵ්නාඹළාමිඹ 

ත්නතුයාළාත්නතුරු  : - අතිඅේළාඅේළම්ා(විභේලනාවාාඅභඅවයුම්  

දුයළථනාඅාංළ   : - 711 2676433 

ආඹත්නඅේාe-mailාලිපිනඹා : - info@pubad.gov.lk 

 

නාතික පදායිතා ත්කේ කාර්යාය 

නභා    : - ඩබ්.එම්.ඩී.සුයාංගාගු යසභනාභඹා 

ත්නතුයාළාත්නතුරු  : - අතිඅේළාඅධක්ෂ 

දුයළථනාඅාංළ   : - 711ා2187177 

 

නභා    : - අේ.එම්.එම්.ඩබ්.ාජ්ඹසිාංවාමිඹ 

ත්නතුයාළාත්නතුරු  : - වළායාඅධක්ෂ 

දුයළථනාඅාංළ   : - 711ා2186729 

ආඹත්නඅේාe-mailාලිපිනඹා : - nps@productivity.lk 

 

 

ය රාභ ලැටුප් තදඳාර්තතේන්තුල 
 

නභා    : - ඒ. ජ්ගසභාඩී.ාඩඹ්ාභඹා 

ත්නතුයාළාත්නතුරු  : - විශ්රාභාැප්  අධක්ෂාජ්නයාේ 

දුයළථනාඅාංළ   : - 011 2431647 

 

නභා    : - අක්ෂ.ආේ.ාඳසභභප්රිඹාභඹා 

ත්නතුයාළාත්නතුරු  : - අධක්ෂා(ාංවිධානාවාාාංේධන  

දුයළථනාඅාංළ   : - 711ා2327745 

ආඹත්නඅේාe-mailාලිපිනඹා : - dg@pensions.gov.lk  

https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=287&lang=si
https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=287&lang=si
mailto:info@pubad.gov.lk
mailto:nps@productivity.lk
mailto:dg@pensions.gov.lk
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ශ්රී ංකා වංලර්ධන ඳිපඳාන ආයතනය  
 

නභා    : - කුභාිපාජ්ඹඅ ළයාමිඹ 

ත්නතුයාළාත්නතුරු  : - අධක්ෂාජ්නයාේ 

දුයළථනාඅාංළ   : - 011 5987272 

 

නභා    : - ආචාේඹාඅ ඳාලිාසුදසිාංවාඅභඹ 

ත්නතුයාළාත්නතුරු  : - අජ්්සාඋඳඅද්ලළ 

දුයළථනාඅාංළ   : - 711ා5987277 

ආඹත්නඅේාe-mailාලිපිනඹා : - mail@slida.lk  

 

 

අභාත්යඹාඅේාඅසභන 

දිනඹාාා 

mailto:mail@slida.lk


2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකම  පිළිබ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ ලයාඳිති  

               වේබන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ ුතතු ලා්තතාල - වන්නිතේදන මා්තතගෝඳතේ 

 

1. අමාතයංය ද තදඳා්තතතේන්තුල ද තයතනය :   රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය  

2. ලයාඳිතිය රියාේමක කරන තයතනය          : රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය 

3. ලයාඳිති  ලා්තතාල 

(අ). ලයාඳිතිතන නම වශ වභලවාලය - නි පියව නි නිලාව ලයාඳිතිය - තමොනරාග දිවභත්රික්කය 

ලයාඳිතිය වභ ානගත වීම  (කාඳය, ඳෂාත, දිවභත්රික්කය, තකොට්ඨාය ශා වභ ානය ) - ඌල 

ඳෂාත, තමොනරාග දිවභත්රික්කය, තමොනරාග දිවභත්රික් තමකේ කා්තයායට අයේ ඳැර න නි 

නිලාව පිහිටි භූමිය 

                  තරේව කිරීමට තයෝජිත දිනය  2017.07.20 

                  අලවන් කිරීමට තයෝජීත දිනය  2019.01.18 

             ( ත).  ලයාඳිතිය 
                        අරමුණු ශා ඉක්ක -  රාජ්ය තව ලකයින් වශා තන්ලාසිකාගාර ඳශුකකේ වැඳීමමට 

තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 
 
                      අතේක්ෂිත ප්රතිාව  
                      
                      ඉක්කගත ප්රතිාීනන්   - රාජ්ය නිධාරීන් 
                        
                      ලයාඳිතිතයන් බඳෑමට ක්ලන රවරලැසි කඩාඩායේ -  
 
                      ඔවුන් තලත වන්නිතේදනයක් නර තිතේ නේ එම විවභතර ලන්දි ශා ශානි පූ්තණ ලැඩ පිළිතල  
 
              (ඇ). වේපූ්තණ ඇවභතතේන්තුගත පිිපලැය - මිලියන 200 
 
                      මූය ප්රතිඳාදන මූා්රය ( තේීයය ද විතේය ප්රතිඳාදන තලන තලනම ) - තේීයය 
 
                      රාජ්ය ද තඳෞේගලික ශවුම කාිපන්ල ලයාඳිතියක් නේ මූය ශවුමකාිපේලය තලන තලනම ශා  

තඳෞේගලික ඳා්තලයට හිමිලන ප්රතිාව ද ලාසි 
 
               (ඈ) . තයෝජිත ලයාඳිතිලට අදා අකාකාිපල අනුමැතිය බාගේ දිනයන් ( ජ්ාතික වැුකේ 

කරන කමිටුල, ත්තථික වංල්තධන කමිටුල, කැබිනට් මඩාඩය, තතයෝජ්න මඩාඩය, ඳෂාේ 
වවාල, ඳිපවර අකාකාිපය තදි )    

 
                       අදාෂ අකාකාිපය                                                                         අනුමැතිය ේ දිනය 

වීථි ත්තඛා වශතිකය      2017.03.30 
 
     
 
 
  

  



(ඉ). ඳශත කරුණු අදා ලන්තන් නේ ඉටුකරන ද දිනය 
 
 

කාරණය අදා බල දිනය 

1. වාධයතා අධයනය අදා තේ - 

2. ංුක තරාධනය අදා තේ 2017.04.07 

3. ංුක ඇගීමම 
(මූය ද තාක්ණ) 

අදා තේ 2017.05.18 

4. ප්රවේඳාදන කමිටු අදා තේ 2017.06.05 

5. තකොන්ත්රාේ පිිපනැමම අදා තේ 2017.06.21 

6. ගිවිුකමට ඇතුම වීම අදා තේ 2017.07.03 

 
ඳාිපවිපක බඳෑේ තිතේනේ ඳාිපවිපක බඳෑේ තක්තව රුල ශා තක්තව රු සිදු ක තයතනය - නැත 
 

(ඊ). වැඳුතේකරු ද තකොන්ත්රාේකරුතව විවභතරය  
    නම   : - තවන්ට්රම ඉංජිනියිපන් ව්තවිවවභ ප්රයිලට් ලිමිට් 
    වමාගම  : - 
     ලිපිනය  : - තවන්ට්රම ඉංජිනියිපන් ව්තවිවවභ ප්රයිලට් ලිමිට්, බදුම ාඛාල, 37ද2A,    

බඩාඩාරනායක මාලත, බදුම  
 
(උ). ලැඩිදුර විවභතර බාගත ශැකි නිධාිපයා තනතුර ලිපිනය දුරක න ශා විදුේ තැඳෑ 
 
නම   : ාන්ත වීරසිංශ 
තනතුර  : තජ්යභඨ වශකාර තමකේ (නිලාව ශා වංල්තධන) 
ලිපිනය   : රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය, නිදශවභ චතුරස්රය, තකොෂ  07. 
දුරක න අංකය : 0112692633 
විදුේ ලිපිනය : shanweerasinghe67@gmail.com 
 
 
 
..............................................     ............................................... 
 දිනය          අමාතයලරයාතව අේවන 



 

2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකම  පිළිබ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ ලයාඳිති  

               වේබන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ යුතු ලා්තතාල - වන්නිතේදන මා්තතගෝඳතේ 

 

1. අමාතයංය ද තදඳා්තතතේන්තුල ද තයතනය :   රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය  

2. ලයාඳිතිය රියාේමක කරන තයතනය          : රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය 

3. ලයාඳිති  ලා්තතාල 

(අ). ලයාඳිතිතන නම වශ වභලවාලය - නි පියව නි නිලාව ලයාඳිතිය - ගේඳශ දිවභත්රික්කය 

ලයාඳිතිය වභ ානගත වීම  (කාඳය, ඳෂාත, දිවභත්රික්කය, තකොට්ඨාය ශා වභ ානය ) – 

බවභනාහිර  ඳෂාත, ගේඳශ දිවභත්රික්කය, කැණිය ඉන් තානායේලේත 

                  තරේව කිරීමට තයෝජිත දිනය  2017.07.29 

                  අලවන් කිරීමට තයෝජීත දිනය  2018.04.30 

           (ත). ලයාඳිතිය 
 
                    අරමුණු ශා ඉක්ක -  රාජ්ය තවේලකයින් වශා තන්ලාසිකාගාර ඳශසුකේ වැඳයීමට 

තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 
 
                  අතේක්ෂිත ප්රතිාව  
                      
                  ඉක්කගත ප්රතිාීනන්   - රාජ්ය නිධාරීන් 
                        
                  ලයාඳිතිතයන් බඳෑමට ක්ලන රවරලැසි කඩාඩායේ -  
 
                  ඔවුන් තලත වන්නිතේදනයක් නර තිතේනේ එම විවභතර ලන්දි ශා ශානි පූ්තණ ලැඩ පිළිතල  
 
          (ඇ). වේපූ්තණ ඇවභතතේන්තුගත පිිපලැය - මිලියන 180 
 
                   මය ප්රතිඳාදන මා්රය ( තේීය ද විතේය ප්රතිඳාදන තලන තලනම ) - තේීය 
 
                    රාජ්ය ද තඳෞේගලික ශවු්  කාිපන්ල ලයාඳිතියක් නේ මය ශවු් කාිපේලය තලන තලනම ශා 

තඳෞේගලික ඳා්තලයට හිමිලන ප්රතිාව ද ලාසි 
 
           (ඈ).තයෝජිත ලයාඳිතිලට අදා අකාකාිපල අනුමැතිය බාගේ දිනයන් ( ජ්ාතික වැසුේ කරන 

කමිටුල, ත්තථික වංල්තධන කමිටුල, කැබිනට් මඩාඩය, තතයෝජ්න මඩාඩය, ඳෂාේ වවාල, 
ඳිපවර අකාකාිපය තදි )    

 
o ශිපත තගොඩනැගිලි අනුමැතිය බා ගැනීම වශා නාගිපක වංල්තධන අකාකාිපය තලත 

ඉදිිපඳේ කර ඇත.     
o වීදි ත්තඛා වශතිකය බා ගැනිම වශා ප්රාතේීය වවාල තලතින් ඉ් ලීමක් කර ඇත. 

 
 
 
 
 



(ඉ). ඳශත කරුණු අදා ලන්තන් නේ ඉටුකරන ද දිනය 
 
කාරණය අදා බල දිනය 

1. වාධයතා අධයනය අදා තේ - 

2. ංසු තරාධනය අදා තේ 2017.05.19 

3. ංසු ඇගයීම 
(මය ද තාක්ණ) 

අදා තේ 2017.07.05 

4. ප්රවේඳාදන කමිටු අදා තේ 2017.07.07 

5. තකොන්ත්රාේ පිිපනැමීම අදා තේ 2017.07.28 

6. ගිවිසුමට ඇතු්  වීම අදා තේ 2017.07.31 

 
ඳාිපවිපක බඳෑේ තිතේනේ ඳාිපවිපක බඳෑේ තක්තවේරුල ශා තක්තවේරු සිදු ක තයතනය - නැත 
 
(ඊ). වැඳයුේකරු ද තකොන්ත්රාේකරුතව විවභතරය  

  නම : ලින්ක් ඉංජිනියිපන් ප්රයිලට් ලිමිට් 
 ලිපිනය : ලින්ක් ඉංජිනියිපන් ප්රයිලට් ලිමිට්අංක 32 , 2ලන මශ,ගාලු ඳාර, තදහිල  
 

(උ). ලැඩිදුර විවභතර බාගත ශැකි නිධාිපයා තනතුර ලිපිනය දුරක න ශා විදුේ තැඳෑ 
 
නම   : ාන්ත වීරසිංශ 
තනතුර  : තජ්යභඨ වශකාර ත් කේ (නිලාව ශා වංල්තධන) 
ලිපිනය   : රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය, නිදශවභ චතුරස්රය, තකොෂ  07. 
දුරක න අංකය : 0112692633 
විදුේ ලිපිනය : shanweerasinghe67@gmail.com 
 
 
 
..............................................     ............................................... 
 දිනය          අමාතයලරයාතව අේවන 
 



2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකම  පිළිබ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ ලයාඳිති  

               වේබන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ යුතු ලා්තතාල - වන්නිතේදන මා්තතගෝඳතේ 

 

1. අමාතයංය ද තදඳා්තතතේන්තුල ද තයතනය :   රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය  

2. ලයාඳිතිය රියාේමක කරන තයතනය          : රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය 

3. ලයාඳිති  ලා්තතාල 

(අ). ලයාඳිතිතන නම වශ වභලවාලය - නි පියව නි නිලාව ලයාඳිතිය - මශනුලර දිවභත්රික්කය 

ලයාඳිතිය වභ ානගත වීම  (කාඳය, ඳෂාත, දිවභත්රික්කය, තකොට්ඨාය ශා වභ ානය ) -      

මධයම ඳෂාත,  මශනුලර දිවභත්රික්කය, අවභගිිපය , අ්තට්්තහිල් ලේත. 

                  තරේව කිරීමට තයෝජිත දිනය  2017.12.14 

                  අලවන් කිරීමට තයෝජීත දිනය  2018.08.30 

             ( ත). ලයාඳිතිය 
                         අරමුණු ශා ඉක්ක -  රාජ්ය තව ලකයින් වශා තන්ලාසිකාගාර ඳශසුකේ වැඳයීමට 

තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 
 
                      අතේක්ෂිත ප්රතිාව  
                      
                      ඉක්කගත ප්රතිාීනන්   - රාජ්ය නිධාරීන් 
                        
                      ලයාඳිතිතයන් බඳෑමට ක්ලන රවරලැසි කඩාඩායේ -  
 
                      ඔවුන් තලත වන්නිතේදනයක් නර තිතේනේ එම විවභතර ලන්දි ශා ශානි පූ්තණ ලැඩ පිළිතල  
 
              (ඇ). වේපූ්තණ ඇවභතතේන්තුගත පිිපලැය - මිලියන 67 
 
                      මූය ප්රතිඳාදන මූා්රය ( තේීයය ද විතේය ප්රතිඳාදන තලන තලනම ) - තේීයය 
 
                       රාජ්ය ද තඳෞේගලික ශවුල් කාිපන්ල ලයාඳිතියක් නේ මූය ශවුල්කාිපේලය තලන තලනම ශා 

තඳෞේගලික ඳා්තලයට හිමිලන ප්රතිාව ද ලාසි 
 
               (ඈ).තයෝජිත ලයාඳිතිලට අදා අකාකාිපල අනුමැතිය බාගේ දිනයන් ( ජ්ාතික වැසුේ කරන 

කමිටුල, ත්තථික වංල්තධන කමිටුල, කැබිනට් මඩාඩය, තතයෝජ්න මඩාඩය, ඳෂාේ වවාල, 
ඳිපවර අකාකාිපය තදි )    

 
                       අදාෂ අකාකාිපය                                                                         අනුමැතිය ේ දිනය 

   

                
 
 
 
 

 
 
 



(ඉ). ඳශත කරුණු අදා ලන්තන් නේ ඉටුකරන ද දිනය 
 
 

කාරණය අදා බල දිනය 

1. වාධයතා අධයනය අදා තේ - 

2. ංසු තරාධනය අදා තේ 2017.10.12 

3. ංසු ඇගයීම 
(මූය ද තාක්ණ) 

අදා තේ 2017.11.20 

4. ප්රවේඳාදන කමිටු අදා තේ 2017.11.23 

5. තකොන්ත්රාේ පිිපනැමම අදා තේ 2017.12.04 

6. ගිවිසුමට ඇතුල් වීම අදා තේ 2017.12.08 

 
ඳාිපවිපක බඳෑේ තිතේනේ ඳාිපවිපක බඳෑේ තක්තව රුල ශා තක්තව රු සිදු ක තයතනය - නැත 
 

   (ඊ). වැඳයුේකරු ද තකොන්ත්රාේකරුතව විවභතරය  
නම   : තක්.ජී.එවභ.තකොන්දසිංශ 
වමාගම  : තකොන්දසිංශ කන්වභට්රක්න් තයතනය 

 ලිපිනය   : තනො.27ද2, නාලපිටිය ඳාර, ගේතඳො.  
 
(උ). ලැඩිදුර විවභතර බාගත ශැකි නිධාිපයා තනතුර ලිපිනය දුරක න ශා විදුේ තැඳෑ 
 
නම   : ාන්ත වීරසිංශ 
තනතුර  : තජ්යභඨ වශකාර තල්කේ (නිලාව ශා වංල්තධන) 
ලිපිනය   : රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය, නිදශවභ චතුරස්රය, තකොෂ  07. 
දුරක න අංකය : 0112692633 
විදුේ ලිපිනය : shanweerasinghe67@gmail.com 
 
 
 
 
 
..............................................     ............................................... 
 දිනය          අමාතයලරයාතව අේවන 
 
 



 

 

2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකම  පිළිබ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ ලයාඳිති  

               වේබන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ යුතු ලා්තතාල - වන්නිතේදන මා්තතගෝඳතේ 

 

1. අමාතයංය ද තදඳා්තතතේන්තුල ද තයතනය :   රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය  

2. ලයාඳිතිය රියාේමක කරන තයතනය          : රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය 

3. ලයාඳිති  ලා්තතාල 

(අ). ලයාඳිතිතන නම වශ වභලවාලය -  නි පියව නි නිලාව ලයාඳිතිය  
තඳොතෂොන්නරුල දිවභත්රික්කය 
 

ලයාඳිතිය වභ ානගත වීම  (කාඳය, ඳෂාත, දිවභත්රික්කය, තකොට්ඨාය ශා වභ ානය ) - 

උතුරුමැද  ඳෂාත, තඳොතෂොන්නරුල දිවභත්රික්කය, හිඟුරක්තගොඩ 

                  තරේව කිරීමට තයෝජිත දිනය  2017.12.07 

                  අලවන් කිරීමට තයෝජීත දිනය  2018.12.07 

             (ත).ලයාඳිතිය 
                      අරමුණු ශා ඉක්ක -  රාජ්ය තවේලකයින් වශා තන්ලාසිකාගාර ඳශසුකේ වැඳයීමට 

තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 
 
                     අතේක්ෂිත ප්රතිාව  

                      
                       ඉක්කගත ප්රතිාීනන්   - රාජ්ය නිධාරීන් 
                        
                     ලයාඳිතිතයන් බඳෑමට ක්ලන පුරලැසි කණ්ඩායේ - අදාෂ තනොතේ 
 
                     ඔවුන් තලත වන්නිතේදනයක් නර තිතේනේ එම විවභතර ලන්දි ශා ශානි පූ්තණ ලැඩ පිළිතල  
 
              (ඇ). වේපූ්තණ ඇවභතතේන්තුගත පිිපලැය - මිලියන 180 
 
                      මූය ප්රතිඳාදන මූා්රය ( තේීයය ද විතේය ප්රතිඳාදන තලන තලනම ) - තේීයය 
 
                       රාජ්ය ද තඳෞේගලික ශවු්කාිපේල ලයාඳිතියක් නේ මූය ශවු්කාිපේලය තලන තලනම ශා 

තඳෞේගලික ඳා්තලයට හිමිලන ප්රතිාව ද ලාසි 
 
               (ඈ).තයෝජිත ලයාඳිතිලට අදා අකාකාිපල අනුමැතිය බාගේ දිනයන් ( ජ්ාතික වැසුේ කරන 

කමිටුල, ත්තථික වංල්තධන කමිටුල, කැබිනට් මණ්ඩය, තතයෝජ්න මණ්ඩය, ඳෂාේ වවාල, 
ඳිපවර අකාකාිපය තදි )    

 

                        
 
 
 
 
 



(ඉ). ඳශත කරුණු අදා ලන්තන් නේ ඉටුකරන ද දිනය 
 
 

කාරණය අදා බල දිනය 

1. වාධයතා අධයනය අදා තේ - 

2. ංසු තරාධනය අදා තේ 2017.10.12 

3. ංසු ඇගයීම 
(මූය ද තාක්ණ) 

අදා තේ 2017.10.12 

4. ප්රවේඳාදන කමිටු අදා තේ 2017.11.15 

5. තකොන්ත්රාේ පිිපනැමම අදා තේ 2017.11.28 

6. ගිවිසුමට ඇතු් වීම අදා තේ 2017.11.24 

 
ඳාිපවිපක බඳෑේ තිතේනේ ඳාිපවිපක බඳෑේ තක්තවේරුල ශා තක්තවේරු සිදු ක තයතනය - නැත 
 

   (ඊ). වැඳයුේකරු ද තකොන්ත්රාේකරුතව විවභතරය  
 
නම  : ලින්ක් ඉංජිනියිපන් ප්රයිලට් ලිමිට් 

 ලිපිනය : ලින්ක් ඉංජිනියිපන් ප්රයිලට් ලිමිට්, අංක 32 , 2ලන මශ, ගාලු ඳාර, තදහිල  
 
(උ). ලැඩිදුර විවභතර බාගත ශැකි නිධාිපයා තනතුර ලිපිනය දුරක න ශා විදුේ තැඳෑ 
 
නම   : ාන්ත වීරසිංශ 
තනතුර  : තජ්යභඨ වශකාර ත්කේ (නිලාව ශා වංල්තධන) 
ලිපිනය   : රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය, නිදශවභ චතුරස්රය, තකොෂ  07. 
දුරක න අංකය : 0112692633 
විදුේ ලිපිනය : shanweerasinghe67@gmail.com 
 
 
 
..............................................     ............................................... 
 දිනය          අමාතයලරයාතව අේවන 
 



2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකම  පිළිබ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ ලයාඳිති  

               වේබන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ ුතතු ලා්තතාල - වන්නිතේදන මා්තතගෝඳතේ 

 

1. අමාතයංය ද තදඳා්තතතේන්තුල ද තයතනය :   රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය  

2. ලයාඳිතිය රියාේමක කරන තයතනය          : රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය 

3. ලයාඳිති  ලා්තතාල 

(අ). ලයාඳිතිතන නම වශ වභලවාලය - නි පියව නි නිලාව ලයාඳිතිය - තකොෂඹ දිවභත්රික්කය 

ලයාඳිතිය වභ ානගත වීම  (කාඳය, ඳෂාත, දිවභත්රික්කය, තකොට්ඨාය ශා වභ ානය ) - 

බවභනාහිර ඳෂාත, තකොෂඹ දිවභත්රික්කය, තනො. 04, තශක්ට්ත තකොබ්බෑකඩුල මාලත, තකොෂඹ 07. 

                  තරේව කිරීමට තයෝජිත දිනය  2018.05.28 

                  අලවන් කිරීමට තයෝජීත දිනය  2019.11.28 

             ( ත).  ලයාඳිතිය 
                        අරමුණු ශා ඉක්ක -  රාජ්ය තව ලකයින් වශා තන්ලාසිකාගාර ඳශුකකේ වැඳීමමට 

තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 
 
                       අතේක්ෂිත ප්රතිාව  
                      
                       ඉක්කගත ප්රතිාීනන්   - රාජ්ය නිධාරීන් 
                        
                       ලයාඳිතිතයන් බඳෑමට ක්ලන රවරලැසි කඩාඩායේ -  
 
                      ඔවුන් තලත වන්නිතේදනයක් නර තිතබ්නේ එම විවභතර ලන්දි ශා ශානි පූ්තණ ලැඩ පිළිතල  
 
              (ඇ). වේපූ්තණ ඇවභතතේන්තුගත පිිපලැය - මිලියන 700 
 
                      මූය ප්රතිඳාදන මූා්රය ( තේීයය ද විතේය ප්රතිඳාදන තලන තලනම ) - තේීයය 
 

 රාජ්ය ද තඳෞේගලික ශවු්  කාිපන්ල ලයාඳිතියක් නේ මූය ශවු් කාිපේලය තලන තලනම ශා 
තඳෞේගලික ඳා්තලයට හිමිලන ප්රතිාව ද ලාසි 

 
               (ඈ).තයෝජිත ලයාඳිතිලට අදා අකාකාිපල අනුමැතිය බාගේ දිනයන් ( ජ්ාතික වැුකේ කරන 

කමිටුල, ත්තථික වංල්තධන කමිටුල, කැබිනට් මඩාඩය, තතයෝජ්න මඩාඩය, ඳෂාේ වවාල, 
ඳිපවර අකාකාිපය තදි )    

 
                       අදාෂ අකාකාිපය                                                                         අනුමැතිය ේ දිනය 

මධයම ඳිපවර අකාකාිපය       2018.04.04 
ගිනි නිවීේ තව ලා තදඳා්තතතේනතුල 2017.12.08 
ංකා විදුලි බ මඩාඩය 2018.02.22 
ජ් වේඳාදන ශා ජ්ාඳලශන තදඳා්තතතේන්තුල (තකො.ම.න.ව.) 2018.03.03 
ජ්ාතික ජ් වේඳාදන ශා ජ්ාඳලශන මඩාඩය 2018.02.20 
ඝන අඳද්රලය කෂමනාකරණ අංය (තකො.ම.න.ව.) 2018.03.29 
 
      

  



(ඉ). ඳශත කරුණු අදා ලන්තන් නේ ඉටුකරන ද දිනය 
 
 

කාරණය අදා බල දිනය 

1. වාධයතා අධයනය අදා තේ - 

2. ංුක තරාධනය අදා තේ 2018.03.09 

3. ංුක ඇගීමම 
(මූය ද තාක්ණ) 

අදා තේ 2018.04.11 

4. ප්රවේඳාදන කමිටු අදා තේ 2018.04.12 

5. තකොන්ත්රාේ පිිපනැමම අදා තේ - 

6. ගිවිුකමට ඇතු්  වීම අදා තේ - 

 
ඳාිපවිපක බඳෑේ තිතබ්නේ ඳාිපවිපක බඳෑේ තක්තව රුල ශා තක්තව රු සිදු ක තයතනය - නැත 
 

(ඊ). වැඳුතේකරු ද තකොන්ත්රාේකරුතව විවභතරය  
  නම   : - තවන්ට්ර්  ඉංජිනියිපන් ව්තවිවවභ ප්රයිලට් ලිමිට් 
 වමාගම  : - 
 ලිපිනය  : - තවන්ට්ර්  ඉංජිනියිපන් ව්තවිවවභ ප්රයිලට් ලිමිට්, අංක 415,        
        තබෞේධාතෝක මාලත,  තකොෂඹ 07.  

 
(උ). ලැඩිදුර විවභතර බාගත ශැකි නිධාිපයා තනතුර ලිපිනය දුරක න ශා විදුේ තැඳෑ 
 
නම   : ාන්ත වීරසිංශ 
තනතුර  : තජ්යභඨ වශකාර ත් කේ (නිලාව ශා වංල්තධන) 
ලිපිනය   : රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාතයාංය, නිදශවභ චතුරස්රය, තකොෂඹ 07. 
දුරක න අංකය : 0112692633 
විදුේ ලිපිනය : shanweerasinghe67@gmail.com 
 
 
 
..............................................     ............................................... 
 දිනය          අමාතයලරයාතව අේවන 
 




