2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකේ පිළිබ ඳනත 8ලන ලගන්තිය යටතේ ප්රකායට ඳේ
කෂ යුතු අර්ධ ලාර්ෂික ලාර්තාල
2021.07.01 දින සිට 2021.12.31 දින දක්ලා
1. අභහත්හාංලඹ/ ඳශහත් බහ, ඳශහත් බහවේ අභහත්හාංලඹ - යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන
අභහත්හාංලඹ - යහජ් වේහ අාංලඹ
වත්ොයතුරු දළනගළනීවේ ඳනත් අනු ප්රකහලඹට ඳත් කශ යුතු 2021.07.01 දින සිට 2021.12.31 දින දක්හ න
අර්ධ හර්ෂික හර්ත්හ රාජ්ය තවේලා අංය විසින් ප්රකහලඹට ඳත් කයන අත්ය, ඳෂාේ වභා ශා ඳෂාේ ඳාන
අාංලඹට අදහශ උක්ත් කහරඹ ේඵන්ධවඹන් න අර්ධ හර්ෂික හර්ත්හ එභ අාංලඹන්හි වත්ොයතුරු නිරධහරිඹහ
විසින් ප්රකහලඹට ඳත් කයනු ඇත්.


ලිපිනඹ

-

නිදවස චතුයශ්රඹ, වකොශම 07



දුයකථන අාංක

-

0112696211-13



විදුත් ත්ළඳෆර

-

info@pubad.gov.lk



වබ් අඩවිඹ

-

www.pubad.gov.lk

2.
නම

දුරකථන අංකය

වේකේ

වේ.වේ.යත්නසිරි භඹහ

011 2695738

අතිවර්ක වේකේ (යහජ් ඳරිඳහරන

වක්.ඩී.එන්. යාංජිත් අවලෝක භඹහ

011 2691044

අතිවර්ක වේකේ (අබන්ත්ය ඳහරන

ඒ. මුතුභහර භඹහ

011 2695150

අතිවර්ක වේකේ (විභර්ලන වහ
වභවවයුේ
අතිවර්ක වේකේ (භහන ේඳත්
ාංර්ධන
අතිවර්ක
වේකේ
(ඳහර්ලිවේන්තු
කටයුතු
අතිවර්ක වේකේ (ජ්හතික බහහ

එන්.ය. නිහන් වභන්ඩිස භඹහ
වක්.ආර්.උඩුහර භඹහ

011 2676433
011 2698462

ආර්.එේ.එන්.ඊ.වක්.යණසිාංව මිඹ

011-2786946

ආර්. විජ්ඹරච්චුමි මිඹ

011 2073154

ආඹත්න අධක් ජ්නයහේ

එච්.ඒ. චන්දන කුභහයසිාංව භඹහ.

011 2688330

ඒකහඵද්ධ වේහ අධක් ජ්නයහේ

ආවරෝක ඵණ්ඩහය භඹහ

011 2694560

ප්රධහන මර නිරධහරි

ඒ.එච්.එේ.වක්.ඒ.වවේයත් මිඹ

011 2695682

අධක්,
අාංලඹ
අධක්,
අාංලඹ
අධක්,
අාංලඹ
අධක්,
අාංලඹ

ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේහ ඩී.වක්.ආර්.ඒ.ධර්භවේන භඹහ
ශ්රී රාංකහ ඉාංජිවන්රු වේහ ඩබ්.වක්.එස. වික්රභඳහර භඹහ
ශ්රී රාංකහ ගණකහධිකහරී වේහ අයි.ය.පී. ගුණර්ධන මිඹ
ශ්රී රාංකහ ක්රභේඳහදන වේහ ය.පී.ඒ.ටී.ඩී.කරුණහනහඹක මිඹ
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011 2698605
011-2698268
011 2698672
011 2688124

අධක්, විදහත්භක වහ හසතු විදහඥ ජී.අයි.ඩී.සී.විවේසිාංව මිඹ
වේහ අාංලඹ
වජ්සස වකහය වේකේ (අබන්ත්ය
ඳහරන
වජ්සස වකහය වේකේ (නිහ වහ
ාංර්ධන
වජ්සස වකහය වේකේ (භහන
ේඳත්
වජ්සස වකහය වේකේ (වත්ොයතුරු
ත්හක්ණ
වජ්සස වකහය වේකේ (විභර්ලන
ඳර්වේණ වහ වභවවයුේ

සී.පී.ය.වවට්ටිආයච්චි භඹහ
පී.ය.ටී.රුවිත්හන මිඹ
ඒ.ඒ.ය. කුන්ත්රහ අදිකහරි මිඹ
එේ.එන්.එන්.සුෂසනහ වභඹ
ඒ.ඒ.ඩී.එස.අත්ඳත්තු මිඹ

011-2695187
011 2692633
011 2697234
011 2694041
011 2689414
011 3091295

3. අමාතයාංයට අයේ තඳොදු අධිකාරීන්
2020.09.25 දින නිකුත් කයන රද 2194/74 අාංක දයණ අතිවිවලේ ගළට් ඳත්රඹ භඟින් ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද ඳරිදි
යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහත්හාංලඹට අඹත් වඳොදු අධිකහරීන් ඳවත් වන් වර ඳයහ ඇත්.










ඳහර්ලිවේන්තු කටයුතු අාංලඹ
ජ්හතික බහහ අාංලඹ
විශ්රහභ ළටු ද වදඳහර්ත්වේන්තු
ශ්රී රාංකහ ාංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹත්නඹ
යහජ් බහහ වකොමින් බහ
ජ්හතික බහහ අධහඳන වහ පුණු ආඹත්නඹ
භහන ේඳත් ාංර්ධනඹ කිරීවේ ශ්රී රාංකහ ජ්හතික බහ
යහජ් බහහ වදඳහර්ත්වේන්තු
දුයසථ ඉවගනුේ භධසථහනඹ

යහජ් වේහ අාංලඹ ඹටවත් අභහත්හාංලඹ තුශ සථහපිත් අාංල ඳවත් ඳරිදි වේ.
















අබන්ත්ය ඳහරන අාංලඹ
නිහ වහ ාංර්ධන අාංලඹ
ආඹත්න අාංලඹ
මර අාංලඹ
ඒකහඵද්ධ වේහ අාංලඹ
ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේහ අාංලඹ
ශ්රී රාංකහ ඉාංජිවන්රු වේහ අාංලඹ
ශ්රී රාංකහ විදහත්භක, හසතු විදහඥ වහ ත්හක්ණ වේහ අාංලඹ
ශ්රී රාංකහ ගණකහධිකහරී වේහ අාංලඹ
ශ්රී රාංකහ ක්රභේඳහදන වේහ අාංලඹ
භහන ේඳත් අාංලඹ
වත්ොයතුරු ත්හක්ණ අාංලඹ
විභර්ලන, ඳර්වේණ වහ වභවවයුේ අාංලඹ
අබන්ත්ය විගණන අාංලඹ
විශ්රහභ ළටු ද අාංලඹ
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4. අභහත්හාංලවේ ාංවිධහන ටවන (යහජ් ඳරිඳහරන අාංලඹට අදහශ
Organization Structure - Ministry of Public Administration & Management.xls
5. අභහත්හාංලවේ ඵරත්ර (යහජ් වේහ අාංලඹට අදහශ
 ළන්දඹු පුරු ව අනත්දරු විශ්රහභ ළටු ද ඳනත් (1983 අාංක 24
 ළන්දඹු ව අනත්දරු විශ්රහභ ළටු ද ආඥහඳනත් (1898 අාංක 1
 ළන්දඹු පුරු ව අනත්දරු විශ්රහභ ළටු ද වඹෝජ්නහ ක්රභ (න්නද්ධ වමුදහ ඳනත් (1998 අාංක 60
 ළන්දඹු වහ අනත්දරු විශ්රහභ ළටු ද වඹෝජ්නහ ක්රභ (න්නද්ධ වමුදහ ඳනත් (1970 අාංක 18
 යහජ් වේහ විශ්රහමිකඹන්වභ බහය අයමුදර ඳනත් ( 1999 අාංක 40
 යහජ් වේහ අර්ථ හධක අයමුදර ආඥහඳනත් (1942 අාංක 18
 ඳශහත් ඳහරන වේහ විශ්රහභ ළටු ද අයමුදර (1974 අාංක 16
 ඳශහත් ඳහරන ළන්දඹු වහ අනත්දරු විශ්රහභළටු ද අයමුදර (1974 අාංක 16
 අනිහර්ඹ යහජ් වේහ ඳනත් (1961 අාංක 70
 ශ්රී රාංකහ ාංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹත්නඹ ඳනත් (1982 අාංක 9
 යජ්වේ නිහ (න්ත්කඹ ආඳසු රඵහගළනීභ ඳනත් ( 1969 අාංක 7
 ත්ෆගි පිරිනළමීවේ ත්යඟ ඳනත් (1957 අාංක 37
 විශ්රහභ ළටු ද සථහ ාං්රවඹ
 ඳහේ ගුරුරුන්වභ විශ්රහභ ළටු ද ඳනත් (1953 අාංක 44
 ඳශහත් බහ විශ්රහභ ළටු ද ඳනත් (1993 අාංක 17
 යජ්වේ වහ අධිකයණ වේහ නිරධහරීන්වභ විශ්රහභ ගළන්මේවේ ආඟදහ ඳනත් (1910 අාංක 11
 යහජ් බහහ ඳනත් (1956 අාංක 33
 යහජ් බහහ වකොමිභ ඳනත් (1991 අාංක 18
 ජ්හතික භහන ේඳත් ාංර්ධනඹ කිරීවේ ශ්රී රාංකහ ජ්හතික බහ ඳනත් ( 1997 අාංක 18
 යුධ වමුදහ විශ්රහභ ළටු ද වහ ඳහරිවත්ෝෂික සථහ ාං්රවඹ
 නහවික වමුදහ විශ්රහභ ළටු ද වහ ඳහරිවත්ෝෂික සථහ ාං්රවඹ
 ජ්හතික බහහ අධහඳන වහ පුණු ආඹත්නඹ ඳනත් (2007 අාංක 26
 වනත් අභහත්යවඹක් ඹටත්ට නිලසචිත් ඳයහ වනොභළති, වභහි ඉවත් දවන් විඹඹන්ට අදහශ
අදහශ අවනකුත් සිඹලු සථහන්
කාර්ය ශා ක්රියාකාරකේ
2187/27 අාංක දයන 2020.09.20 දිනළති අතිවිවලේ ගළට්ඳත්රඹ අනු යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ ව ඳශහත් ඳහරන
අභහත්හාංලඹ වත් ඳළරී ඇති කහර්ඹඹ වහ කර්ත්ඹන් ඳවත් ඳරිදි වේ.
 වෞබහගවේ දළක්භ ප්රතිඳත්ති ප්රකහලඹට අනුකර ව යජ්ඹ භඟින් ්රිඹහත්භක කිරිභට අව දක්ෂික වනත්
ජ්හතික ප්රතිඳත්ීනන් භත් පිහිටහ ඊට වනුවන් ළඩ ාංසකතතිඹක් ඇති කිරීභ වහ අදහශ යහජ් අභහත්හාංල
වහ ප්රතිඳත්තිභඹ භඟවඳන්මේභ සිදු කිරීභ ව යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන විඹඹට අදහශ
ප්රතිඳත්ති ේඳහදනඹ, ජ්හතික අඹළඹ, යහජ් ආවඹෝජ්න වහ ජ්හතික ාංර්ධන ළඩපිිවර ඹටවත් ඇති හඳතති
්රිඹහත්භක කිරීභ ව ඳවත් දළක්වන වදඳහර්ත්වේන්තු, යහජ් ාංසථහ වහ සථහපිත් ආඹත්නඹන්හි විඹඹන්
වහ කහර්ඹඹන් වහ ඊට අදහශ ප්රතිඳත්ති ේඳහදනඹ, ළඩටවන් ව හඳතති ්රිඹහත්භක කිරීභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ
ව ඇගයීභ.
 ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේඹ, ශ්රී රාංකහ ගණකහධිකහරි වේඹ, ශ්රී රාංකහ ක්රභේඳහදන වේඹ, ශ්රී රාංකහ ඉාංජිවන්රු
වේඹ, ශ්රී රාංකහ විදහත්භක වේඹ, ශ්රී රාංකහ හසතු විදහත්භක වේඹ, ශ්රී රාංකහ ත්හක්ණ වේඹ වහ
ඒකහඵද්ධ වේහන්හි ආඹත්නික, ඳරිඳහරන වහ පිරිස කශභණකයණඹ
 ඳහර්ලිවේන්තු ේඵන්ධ වහ ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රීරුන්වභ කටයුතු රට අදහශ යජ්ඹ විසින් ඉටු කශ යුතු
කහර්ඹඹන්
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අමාතයාංය තලත ඳැලරී ඇති ිශේෂතේෂි ප්රමුඛතතා
 යහජ් වේහ කඩිනේ කිරීභ වහ දළනට යහජ් අාංලවේ ඳත්නහ සිඹළුභ චක්රවේ විධිවිධහන, නීති වහ
වයගුරහසි භහවරෝචනඹට රක් වකොට යර කිරීභ.
 ජ්නත්හ වක්න්ද්රීඹ යහජ් වේහන් ළඳයීභ වහ යහජ් නිරධහරී ාංකේඳවේ සිට භවජ්න වේහ ාංකේඳඹ කයහ
යහජ් වේඹ වගන ඹහභ වහ අල නීතිභඹ, ප්රතිඳත්තිභඹ වහ ආඹත්නික යහමු කස කිරීභ.
 සහධීන යහජ් වේඹක් ඇති කිරීභ වහ අල න වේහ ආචහයධර්භ ඳද්ධතිඹක් වුනන්හ ීභ.
 යහජ්, අර්ධ යහජ්, ාංසථහ ව ඵළාංකු වේවේ සිඹලුභ ආඹත්න ර ත්බහවඹන් යුක්ත් යහජ්කහරිවේ වඹවදන
යහජ් නිරධහරීන්ට මුක්තිඹ හිමි න ඳරිදි අල නීතිභඹ ප්රතිඳහදන ඇති කිරීභ.
 ළන්දඹු අනත්දරු විශ්රහභ ළටු දරහන්න්ට ප්රභහදඹකින් වත්ොය විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ ීභ.
 වේහ භහවරෝචනඹක් සිදු වකොට, අල ඳරිදි න වේහ සථහ වුනන්හීභ වහ ඹහත්කහීනන කිරීභ.
 යහජ් වේක ආයුලේ විීභ වහ වබ්රුේකහය ්රිඹහලිඹක් වුනන්හීභ.
 යහජ් වේවේ පරදහයීත්හඹ ව කහර්ඹක්භත්හ ඉවශ නළාංමේභ වහ තත්ීනඹ ාංර්ධනඹ ද ඇතුශත් ීර්ඝ
කහීනන භහන ේඳත් ළරළසභක් පිිවඹර කිරිභ වහ ්රිඹහත්භක කිරීභ.
එභ කහර්ඹඹ වහ කයත්ඹන්ට අදහශ කස කය ඇති ්රිඹහකහයකේ ඳවතින් දක්හ ඇත්.















යහජ් ඳරිඳහරනඹ වහ කශභනහකයණ විඹඹන්ට ව විශ්රහභ ළටු ද වදඳහර්ත්වේන්තු, ශ්රී රාංකහ ාංර්ධන
ඳරිඳහරන ආඹත්නඹ, යහජ් බහහ වකොමින් බහ, ජ්හතික බහහ අධහඳන වහ පුණු ආඹත්නඹ, භහන
ේඳත් ාංර්ධනඹ කිරීවේ ශ්රී රාංකහ ජ්හතික බහ, යහජ් බහහ වදඳහර්ත්වේන්තු ව දුයසථ ඉවගනුේ
භධසථහනඹ ඹන වදඳහර්ත්වේන්තු වහ සථහපිත් ආඹත්නඹන්හි විඹන්ට අදහශ ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන්
ව හඳතති ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ වහ ඇගයිභ.
ඳවත් වන් වේහන්හි ඳරිඳහරනඹ වහ පිරිස කශභනහකයණඹ.
i.
ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේඹ
ii.
ශ්රී රාංකහ ගණකහධිකහරී වේඹ
iii.
ශ්රී රාංකහ ක්රභේඳහදන වේඹ
iv.
ශ්රී රාංකහ ඉාංජිවන්රු වේඹ
v.
ශ්රී රාංකහ විදහත්භක වේඹ
vi.
ශ්රී රාංකහ හසතු විදහඥ වේඹ
vii.
ශ්රි රාංකහ ත්හක්ණ වේඹ
ඒකහඵද්ධ වේහන් ඳරිඳහරනඹ කිරීභ.
ආඹත්න ාං්රවඹ ඹටවත් න කහර්ඹඹන්.
යහජ් වේහ පුණු.
ජ්හතික පරදහයීත්හ ඉවර නළාංමේභ පිණි ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් කසකිරීභ ව ්රිඹහත්භක කිරීභ.
විශ්රහභ ළටු ද ාං්රවඹ ්රිඹහත්භක කිරිභ.
යජ්වේ විශ්රහභ ළටු ද ක්රභඹ ේඵන්ධ සිඹළු කටයුතු.
අව දක්ෂිත් ාංර්ධන ඉරක්කඹන් හක්හත් කයගළනීභ පිණි යහජ් ත්න්ත්රඹ තුශ ඹවඳහරනඹ ප්රර්ධනඹ
කිරීභ.
නමේන ඹවඳහරන ාංකේඳ වුනන්හීභ.
ජ්නත්හ අව දක්හන්ට මුේත්ළන රඵහවදන යහජ් වේඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ වහ ප්රතිඳත්ති ේඳහදනඹ
කිරිභ වහ ්රිඹහත්භක කිරීභ.
විශ්රහභ ළටු ද වදඳහර්ත්වේන්තු, ශ්රී රාංකහ ාංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹත්නඹ, යහජ් බහහ වකොමින් බහ,
ජ්හතික බහහ අධහඳන වහ පුණු ආඹත්නඹ, භහන ේඳත් ාංර්ධනඹ කිරීවේ ශ්රී රාංකහ ජ්හතික බහ,
යහජ් බහහ වදඳහර්ත්වේන්තු ව දුයසථ ඉවගනුේ භධසථහනඹ ඹන ආඹත්නඹන්ට ඳළරී ඇති සිඹළුභ
විඹන්ට අදහශ කටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභ.
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6. . අභහත්හාංලඹ ඹටවත් න වඳොදු අධිකහරීන්ර විසත්ය (යහජ් වේහ අාංලඹට අදහශ
නිධාරීන් තනතුර
විශ්රහභ
ළටු ද 
වදඳහර්ත්වේන්තු

(විශ්රහභ ළටු ද අධක්
ජ්නයහේයඹහවභ

අධීක්ණඹ
ඹටවත්
්රිඹහත්භක වේ.


















බත
විශ්රහභ ළටු ද සථහ ාං්රවඹ
ළන්දඹු පුරු ව අනත්දරු
විශ්රහභ ළටු ද ඳනත් (1983 අාංක
24
ළන්දඹු ව අනත්දරු විශ්රහභ
ළටු ද ආඥහඳනත් (1898 අාංක
1
ළන්දඹු පුරු ව අනත්දරු
විශ්රහභ ළටු ද වඹෝජ්නහ ක්රභ
(න්නද්ධ වමුදහ ඳනත් (1998
අාංක 60
යහජ් වේහ විශ්රහමිකඹන්වභ
බහය අයමුදර ඳනත් ( 1999
අාංක 40
යහජ් වේහ අර්ථ හධක
අයමුදර ආඥහඳනත් (1942
අාංක 18
ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ
කහර්ඹ ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන
භහර්වගෝඳවද්ල
ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ
කශභනහකයණ
වේහ
චක්රවේ
අභහත් භණ්ඩර ාංවද්ල
වත්ොයතුරු දළනගළනීවේ ඳනත්
අතිවිවලේ ගළට්ඳත්ර
ගිවිසුේ
වේහ සථහ වහ ඵහ
ගළනීවේ ඳරිඳහටි
















කාර්යයන් ශා කර්තලයන්
විශ්රහභ ළටු ද සථහ ාං්රවඹ වහ ළන්දඹු අනත්දරු ආඥහ
ඳනත්ට අනුකර යහජ් වේක විශ්රහභ ප්රතිරහබ
හිමිගළන්මේවේ ්රිඹහලිඹ නිඹහභනඹ කිරීභ වහ ඊට අදහශ
විධිවිධහනඹන් ඳළනමේභ.
විශ්රහභ ළටු ද ේඵන්ධ නීති රීීනන්ට වහ ප්රතිඳත්ති ීනයණරට
අනුකර යහජ් වේකඹන්වභ විශ්රහභ ළටුඳ පිිගළන්මේභ.
භහසික විශ්රහභ ළටු ද ප්රතිරහබ වහ වනත් ප්රතිරහබ භහසික
විශ්රහභ ළටු ද ප්රතිරහබ අ ණ්ඩ වගමේභ, එක්යක් වගන
ප්රතිරහබ වහ වනත් ප්රතිරහබ නියදත්හඹකින් යුක්ත්
පිිගළන්මේභ.
යහජ් වේහ අර්ථ හධක අයමුදේ ක්රභඹ නිඹහභනඹ වහ
ප්රතිරහබ පිිගළන්මේභ.
යජ්ඹ වනුවන් ළන්දඹු/ ළන්දඹු පුරු වහ අනත්දරු දහඹක
මුදේ රැසකිරිභ වහ අවනකුත් ආදහඹේ රැසකිරීභ වහ
කශභනහකයණඹ කිරිභ.
නත්න වත්යතුරු ත්හක්ණ ක්රභවේදඹන් බහවිත්ඹ වහ
ාංර්ධනඹ කයමින් විශ්රහමික ප්රජ්හ වත් ඩහත් ප්රලසථ
වභන්භ කඩිනේ වේහක් රඵහවදමින් හිමිකේ පිිගළන්මේභ.
විශ්රහභ ළටු ද කසකිරීවේ ඒකක වහ විශ්රහභ ළටු ද වගමේභ
ේඵන්ධ න ඵළාංකු වහ වගමේේ ජ්හරඹ භඟ පරදහයී
ේඵන්ධත්හක් ඳත්හ ගළනීභ වහ ප්රර්ධනඹ.
භහජ් ආයක්ණ පිිඵ වරෝක ප්රණත්හ අධඹනඹ
කයමින් නත්න භහජ් ආයක්ණ ක්රභඹන් පිිඵ ප්රතිඳත්ති
ේඳහදනඹ වහ වඹ මේභ.
හර්ෂික අඹළඹ පිිවඹර කිරීභ වහ ප්රගතිඹ පිිඵ
සථහදහඹකඹට ගමේභ.
භසථ විශ්රහමික ප්රජ්හවභ ආර්ිකක වහ භහජ් සුබහධනඹට
අල ළඩටවන් වුනනහගළනීභ වහ ්රිඹහත්භක කිරීභට
වඳෞද්ගලික වහ යහජ් වනොන අාංලවේ දහඹකත්ඹ
රඵහගළනීභ.
විශ්රහමික ාංගේ ප්රමු වකොටගත් සිවිේ භහජ්ඹ ්රීඹ
ේඵන්ධ කයගනිමින් ප්රහවද්ය ඹ ාංර්ධන ්රිඹහලිඹට
දහඹක කය ගළනීභ.
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එයට අදාෂ කාර්ය ඳටිඳාටි
ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ

යහජ් බහහ
වදඳහර්ත්වේන්තු
(යහජ් බහහ වකොභහරිස
ජ්නයහේවභ අධීක්ණඹ
ඹටවත් ්රිඹහත්භක වේ.










ශ්රී රාංකහ ාංර්ධන වහ 
ඳරිඳහරන ආඹත්නඹ
(අධක්

ජ්නයහේයඹහවභ

අධීක්ණඹ
ඹටවත්
්රිඹහත්භක වේ.









1956 අාංක 33 දයන යහජ් බහහ
ඳනත්
1978 ආණ්ඩුක්රභ සථහවේ
3 ව 4 න ඳරිච්වේදඹන්ට
අදහර 12 (2 ව 12 (3
සථහ
1978 ආණ්ඩුක්රභ සථහවේ
13
වනි
ාංවලෝධනවේ
(1987 18, 19 ව 21
සථහ
1978 ආණ්ඩුක්රභ සථහවේ
16
වනි
ාංවලෝධනවේ
(1988 20, 22, 23, 24ව 25
සථහ
අාංක
1620/
27
දයන
2009/09/25 දිනළති අති විවලේ
ගළට් ඳත්රඹ



1982 අාංක 09 දයණ ශ්රී රාංකහ
ාංර්ධන
වහ
ඳරිඳහරන
ආඹත්න ඳනත්
යහජ් හඳහය චක්රවේ
ශ්රී රාංකහ ාංර්ධන වහ
ඳරිඳහරන ආඹත්න ඳරිඳහරන
ාං්රවඹ
හ දපු වහ කහර්ඹහර වේක
ඳනත්
ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ
කහර්ඹ ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන
භහර්වගෝඳවද්ල
ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ
















යහජ් වහ අර්ධ යහජ් ආඹත්නරට සිාංවර, වදභශ ව ඉාංග්රීසි
ඹන බහහලින් ඳරිර්ත්න වේහ ළඳයීවභන් යජ්වේ නිර
බහහ ඳරිර්ත්කඹහ වර කටයුතු කිරීභ
ඳහරිබහෂික ඳදභහරහ ේඳහදනඹ
සිාංවර, වදභශ, ඉාංග්රීසි ව විවද්ල බහහ අධඹන ඳහසභහරහ
ඳළළත්මේභ.
යහජ් වේකඹන් වහ බහහ ප්රවිණත්හ විබහග ව බහහ
ඳහසභහරහ ඳළළත්මේභ
( ලිඛිත් වහ හචික ඳරීක්ණ
ඳළළත්මේභ, වතිකඳත් නිකුත් කිරීභ.
බහහ වළකිඹහවන් යුතු භහජ්ඹක් වගොඩනළගීභ වහ බහහ
ප්රර්ධන ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කිරීභ.
බහහ වඳශවඳොත්, ආධහයක ්රන්ථ ව ලබ්දවකෝ
ේඳහදනඹ
ඵහහිය ආඹත්නර ඉේීනභ ඳරිදි බහහ ප්රමේණත්හ විබහග වහ
කහර්ඹක්භත්හ කඩඉේ විබහග ඳළළත්මේභ.
විලසවිදහර වහ පිිගත් අධහඳනික ආඹත්නර බහහ
ඳරිර්ත්න ඳහසභහරහ වදහයන්නන්ට ප්රහවඹෝගික පුණු
රඵහීභ.
යහජ් නිරධහරීන්වභ පුණු, දළනුභ, කුරත්හ ව චර්ඹහන්
තුින් ාංර්ධනඹ.
කශභනහකයණ ව යහජ් ඳරිඳහරන ක්වේත්රඹන්හි පුණු
ඳහසභහරහ ාංවිධහනඹ කිරිභ.
භසථ යහජ් වේඹ තුශ අධීක්ණ කහර්ඹ භණ්ඩරඹන්හි
ප්රමේණ වේක ාං හක් ාංර්ධනඹ කිරීභ.
ත්භ ාංවිධහන කශභනහකයණ ඳද්ධති භහවරෝචනඹට ව
ාංර්ධනඹ කිරීභ දවහ යහජ් අාංලවේ ආඹත්නඹන්ට වඹ
ීභ.
උඳවද්ලන කහර්ඹඹන් ව ඳර්වේණ කහර්ඹඹන් බහය
ගළනීභ.
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යහජ් බහහ ප්රතිඳත්තිඹ ්රිඹහත්භක කිරීභ
ේඵන්ධවඹන් නිකුත් කය ඇති යහජ්
ඳරිඳහරන චක්රවේ , කශභනහකයණ වේහ
චක්රවේ ව ගළට් නිවේදන









ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ



කශභනහකයණ
වේහ
චක්රවේ
 අභහත් භණ්ඩර ාංවද්ල
 වත්ොයතුරු දළනගළනීවේ ඳනත්
 අතිවිවලේ ගළට්ඳත්ර
 ගිවිසුේ
 වේහ සථහ වහ ඵහ
ගළනීවේ ඳරිඳහටි
දුයසථ
අධහඳන  යහජ් හඳහය චක්රවේ
භධසථහනඹ
 හ දපු වහ කහර්ඹහර වේක
(ප්රධහන
විධහඹක
ඳනත්
නිරධහරිඹහවභ
 ආඹත්න ාං්රවඹ
අධීක්ණඹ
ඹටවත්  මුදේ වයගුරහසි
්රිඹහත්භක වේ.
 යහජ් වේහ වකොමින් බහ
කහර්ඹ ඳටිඳහටික රීති
 ප්රේඳහදන
භහර්වගෝඳවද්ල
ාං්රවඹ
 යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
 ජ්නහධිඳති චක්රවේ
 යහේඹ මුදේ චක්රවේ
 කශභනහකයණ
වේහ
චක්රවේ
 අභහත් භණ්ඩර ාංවද්ල
 වත්ොයතුරු දළනගළනීවේ ඳනත්
 අතිවිවලේ ගළට්ඳත්ර
 ගිවිසුේ
 වේහ සථහ වහ ඵහ
ගළනීවේ ඳරිඳහටි
භහන ේඳත්
 1997 අාංක 18 දයණ භහන
ාංර්ධනඹ කිරීවේ ශ්රී
ේඳත් ාංර්ධනඹ කිරීවේ ශ්රී
රාංකහ ජ්හතික බහ.
රාංකහ ජ්හතික බහ ඳනත්.
 ආඹත්න ාං්රවඹ
(බහඳති තුභහවභ
 මුදේ වයගුරහසි
අධීක්ණඹ ඹටවත්
 ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල
්රිඹහත්භක වේ.
ාං්රවඹ







වබ් ාංර්ධනඹ, ඉවගනුේ කශභනහකයණ ඳද්ධති පුණු
භඟින් ආඹත්න ඊ-ඉවගනුේ ක්වේත්රඹ වත් පිවිසීභ වහ
උඳකහය කිරීභ.
ඉේීනේ භත් ඕනෆභ විඹඹක් වහ විවිධ විද්තුන්වභ
වබහගීත්ඹ භත් ඉවගනුේ අසථහ ඇති කිරීභ.
ඳරිගණක හක්යත්හඹ ළඩි දියුු කිරීභ වහ පුණු
ඳහසභහරහ ාංවිධහනඹ
ඳරිගණක ව වත්ොයතුරු ත්හක්ණඹ ේඵන්ධ ළඩමුළු
වහ සථහනඹ රඵහ ීභ.
හඳහරික වමු ව රැකිඹහ ේමු ඳරීක්ණ වහ මේඩිවඹෝ
ේභන්ත්රණ ඳළළත්මේවේ ඳවසුකේ රහ ීභ.

 ඳවත් දළක්වන කහයණහරට එනේ,
අ රැකීයක්හ, පුණු වහ අධහඳනඹ;
ආ විදහ ව ත්හක්ණඹ උඳවඹෝගී කයගළනිභ;
ඇ ජීන ත්ත්ඹ නාංහීනභ;
ඈ අහසිකය ත්ළනළත්ත්න්වභ කණ්ඩහඹේ වහ භහජ්
ආයක්හ ළරසුේ කිරීභ; ව
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ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ

ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
ඵහගළනීවේ ඳරිඳහටි
අබන්ත්ය කහර්ඹ ඳරිඳහටි ාං්රවඹ














ජ්හතික බහහ අධහඳන වහ
පුණු ආඹත්නඹ
(බහඳති තුභහවභ
අධීක්ණඹ ඹටවත්
්රිඹහත්භක වේ.

යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ
යහජ් හඳහය වදඳහර්ත්වේන්තු
චක්රවේ
කශභනහකයණ වේහ
චක්රවේ
ඳහරක භණ්ඩර ීනයණ
අභහත් භණ්ඩර ාංවද්ල
වත්ොයතුරු දළන ගළනීවේ ඳනත්
ගළට් ඳත්ර/අතිවිවලේ ගළට්
ඳත්ර
ගිවිසුේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
වේහ සථහ වහ ඵහ
ගළනීවේ ඳරිඳහටි

 මුදේ වයගුරහසි
 ආඹත්න ාං්රවඹ
 හ දපු වහ කහර්ඹහර වේක
ඳනත්
 යහේඹ වේහ අභහත්ඹාංලවේ, භවහ
බහණ්ඩහගහයඹ විසින් කලින්
කරට නිකුත් කයනු රඵන
චක්රවේ න

ඉ

ආර්ිකක ප්රතිාංසකයණ භඟින් හිමිකේ රැකීභ
ේඵන්ධවඹන් න වවෝ අදහශ න භහන ේඳත් ණ්ඩ
ඳරිවේඹ කිරීභ ව වභෝධහනඹ කිරීභ ඇතුළු, ජ්හතික
භහන ේඳත් ප්රතිඳත්තිවේ සිඹලු අාංල ලින්
අභහත්යඹහට උඳවදස ීභ;
 ජ්හතික ප්රතිඳත්තිඹට අනුකර වූ භහන ේඳත් ාංර්ධනඹ
කිරීවේ ළරසුේ වහ ළඩ ටවන්, ආණ්ඩුට ඉදිරිඳත් කිරීභ
වහ අභහත්යඹහට නිර්වද්ල කිරීභ.
 ජ්හතික භහන ේඳත් ාංර්ධන ප්රතිඳත්තිඹ ව ්රිඹහත්භක
ඳත්නහ ළරසුේ ව ළඩටවන් කලින් කර භහවරෝචනඹ
කිරීභ වහ ඳරීක්හ කය ඵළීනභ ව අල විටක, ඒ ප්රතිඳත්තිඹට,
ළරසුේරට ව ළඩටවන් රට කශයුතු වනස කිරීේ
අභහත්යඹහට නිර්වද්ල කිරීභ.
 ආණ්ඩු විසින් අනුභත් කයන රද භහන ේඳත් ාංර්ධන
ළරසුේ ව ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ ගළන වොඹහ
ඵළීනභ
 1997 අාංක 18 දයණ භහන ේඳත් ාංර්ධනඹ කිරීවේ ශ්රී
රාංකහ ජ්හතික බහ ඳනවත් උඳවේ නවේ වන් කය වවෝ
විඹඹන් වහ ේඵන්ධ ඹේ හඳතතිඹක් ්රිඹහත්භක කිරීභ;
එවේ ුලද එභ හඳතතිඹ වනත් ඹේ අභහත්යඹකුට ඳයහ
තිවඵන විඹක් වහ ේඵන්ධ න අසථහක, එඹ ්රිඹහත්භක
කිරීභ,ඒ වනත් අභහත්යඹහවභ එකඟත්ඹ ඇති විඹ යුතු
ඹ; ව
 ජ්හතික අයමුුරට අනුකර භහන ේඳත් ාංර්ධනඹ
කිරීභට අල ඹයි වවෝ හිත්කය ඹයි වවෝ ආනුාංගික ඹයි
බහ අදවස කයන වනත් සිඹලු ්රිඹහ සිදුකිරීභ.
 සිාංවර, වදභශ, ඉාංග්රීසි බහහ දළනුභ රඵහගළනීභට අව දක්හ
කයන ත්ළනළත්ත්න්ට සිාංවර, වදභශ, ඉාංග්රීසි බහහ ඉගළන්මේභට
දක් ත්ළනළත්ත්න් බිහිකිරීභ වහ සිාංවර, වදභශ, ඉාංග්රීසි බහහ
පිිඵ ීර්ඝ පුණුක් රඵහ ීභ.
 ආඹත්නවේ ්රිඹහකහරිත්ඹ කහර්ඹක්භ ඳත්හවගන ඹහභ
වහ ඒ ඳර්වේණ ව අධඹනර ප්රතිපර බහවිත්හ කිරීවේ
අයමුණ ඇති බහහ පුණු කිරීභට අදහශ ඳතින ගළටළු
පිිඵ ඳර්වේණ ව අධඹන ඳළළත්මේභ.
8

 මුදේ වයගුරහසි
 ආඹත්න ාං්රවඹ
 හ දපු වහ කහර්ඹහර වේක ඳනත්
 යහජ් වේහ අභහත්ාංලවේ, භවහ
බහණ්ඩහගහයඹ විසින් කලින් කරට නිකුත්
කයනු රඵන චක්රවේ න

 ඵහ ගළනීවේ ඳරිඳහටි

යහජ් බහහ වකොමින් විධහඹක ඵරත්ර
බහ
බහඳති තුභහ

වකහය අධක්

ඳරිඳහරන නිරධහරි

 සුදුසු ත්ළනළත්ත්න්ට බහහ පුණු ව අධහඳනඹ රඵහීභ ව
ඒ පුණුමේභ ව අධහඳනඹ ේපුර්ණ කයන හර්ථක
අව දක්කඹන්ට වතිකඳත් ව ඩි දවරෝභහ ප්රදහනඹ කිරීභ.
 බහහ ඉගළන්මේභ කයවගන ඹහභට පුණු පුද්ගරඹන්වගන්
භන්විත් භණ්ඩරඹක් පිහිටුමේභ.
 බහහන්ට අදහර කහයණහ පිිඵ වූ වත්ොයතුරු ත්ළන්ඳත් කය
ත්ඵන සථහනඹක් පිහිටුමේභ.
 බහහ ඳරිර්ත්කඹන්, ව රඝු වේ නඹන් ඹනහදිඹ ලවඹන්
විවලේ කහණ්ඩරට අඹත් ත්ළනළත්ත්න් වහ සිාංවර, වදභශ,
ඉාංග්රීසි ඹන බහහලින් විවලේෂිත් බහහ පුණු ඳහසභහරහ
ඳළළත්මේභ.
 යහජ් බහහ ප්රතිඳත්තිඹ නිඹහභනඹ කිරීභ වහ අධීක්ණඹ,  1991 අාංක 18 දයණ යහජ් බහහ වකොමින්
අධහඳනඹ, විභර්ලනඹ ව උඳවද්ලනඹ ඹන ප්රධහන
බහ ඳනත් ප්රකහය
්රිඹහකහයකේරට අදහර ප්රතිඳත්තිභඹ ීනයණ ගළනීභ ව  කරභනහකයණ වේහ වදඳහර්ත්වේන්තු
ආඹත්නවේ මර ව ඳරිඳහරන කටයුතුරට අදහර ගකීේ
විසින් අනුභත් ඵහගළනීේ ඳරිඳහටිඹ
දළරීභ.

 නීති වහ ඳරිඳහරන කටයුතු ර ී වේකේට වඹ මේභ.
බහඳතියඹහ විසින් ඳයහ ඇති
මර, ඳරිඳහරන ඵරත්ර ව  අධක් භණ්ඩර රැසමේේ හර්ත්හ කස කිරීභ ව භණ්ඩර
ඳත්රිකහ වකටුේඳත් කිරීභ
ඵහගළනීවේ ඳරිඳහටිවේ ඇතුරත්
 හර්ෂික ්රිඹහකහරී ළරළසභ කස කිරීභ.
යහජ්කහරි.
 ්රිඹහකහරී ළරළසභට අනුකර ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කිරීභ.
 යහජ් බහහ ප්රතිඳත්තිඹ උේරාංඝනඹ ේඵන්ධවඹන් න
ඳළමිණිලි ේඵන්ධ කටයුතු කිරීභ ව ඊට අදහර නීතිභඹ
කටයුතු සිදුකිරීභ.
 ද්විබහහ වකොට්සහ විභර්ලනඹ
 නීතිභඹ කටයුතු රී වකොමින් බහ නිවඹෝජ්නඹ කිරීභ.
 මර වහ වබෞතික ප්රගතිඹ ේඵන්ධ කටයුතු කිරීභ.
වකොමින් බහවේ වත්ොයතුරු නිරධහරි ලවඹන් කටයුතු කිරීභ.
කහර්ඹ භණ්ඩර ඳරිඳහරනඹ

 ඳරිඳහරන කටයුතු ේඵන්ධවඹන් නිර්වද්ල ඉදිරිඳත් කිරීභ,
රැසමේේ ාංවිධහනඹ කිරීභ. (අධක් භණ්ඩර රැසමේේ වළය
 කහර්ඹ භණ්ඩරවේ විනඹ ඳරීක්ණරී මලික විභර්ලන
නිරධහරිවඹකු වර කටයුතු කිරීභ.
 සුළු වේකඹන්වභ මලික විනඹ ඳරීක්ණ රී විනඹ
ඳරීක්ණ නිරධහරිවඹකු වර කටයුතු කිරීභ.
 උඳවදස රළවඵනවිට කේකරු විනිලසචඹ බහරී වහ
උහවිරී යහජ් බහහ වකොමින් බහ නිවඹෝජ්නඹ කිරීභ.
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 ්රිඹහකහරී ළරළසභ පිිවඹර කිරීභ වහ ාංයුක්ත් ළරළසභ
(Corporate Plan) කහර්තු ප්රගති හර්ත්හ පිිවඹර කිරීභ.
 අභහත් භණ්ඩර ඳත්රිකහ පිිවඹර කිරීභ, කහර්ඹ භණ්ඩර කහර්ඹ
හධන ඇගයීභ ේඵන්ධ කටයුතු
 වකොමිභ තු වඳොත් ප්රකහලන, ඳනත් ආදිඹ ආයක්හකහරී
ත්ඵහ ගළනීභ.
 අභහත්හාංලවේ ඳත්න කහර්ඹ භණ්ඩර රැසමේේරට
වකොමිභ නිවඹෝජ්නඹකිරීභ.
 ත්භ කහර්ඹ භණ්ඩරවේ නිහඩු නිර්වද්ල කිරීභ.
ඳහර්ලිවේන්තු ප්රලසන වහ පිිතුරු ළඳයීභ.
බහහ නිරධහරි

අබන්ත්ය ඳහරන අාංලඹ

යහජ් බහහ ප්රතිඳත්තිඹ නිඹහභනඹ  භහසික ාංවිධහනඹ කයනු රඵන ළඩටවන් හර්ෂික දළනුත්
කිරීවේ ළඩටවන්
කිරීභ.
 දළනුත් කිරීවේ ළඩටවන් වහ අදහර ලිපි කටයුතු කිරීභ
 කහර්තුරට අදහර ළඩටවන් ාංවිධහනඹ කිරීභ
 යහජ් බහහ ප්රතිඳත්තිඹට අදහර ප්රකහලන පිලිවඹර කිරීභ.
 ඇගයීේ ව ළරසුේ කිරීවේ රැසමේේ රට ්රිඹහකහරී වර
වබහගීමේභ.
 බහහ විගණන ඳළළත්මේභ වහ වකහය වේකේට වහඹමේභ.
 බහහ විගණනලින් රඵහගන්නහ වත්ොයතුරු බහඳතිට,
වේකේට, හර්ත්හ කිරීභ.
 ද්මේබහහ ඳරිඳහරන වකොට්සහර තිවඵන නනතික වහ භහන
ේඳත් ඇගයීභ ව ඊට අදහර නිරීක්ණ ඉදිරිඳත් කිරීභ.
 යහජ් බහහ ප්රතිඳත්තිඹ ්රිඹහත්භක කිරීභ ේඵන්ධ සිඹලුභ ලිපි
වේ න කටයුතු කිරීභ.
 යහජ් බහහ ප්රතිඳත්තිඹ උේරාංඝනඹ කිරීභ ේඵන්ධ
ඳළමිණිලිරට අදහර සිඹලුභ ලිපිවේ න කටයුතු
 ආඹත්න ාං්රවඹ
 අනුභත් කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ ඹහත්කහීනන කිරීභ.
 අභහත්හාංලවේ භසථ කහර්ඹඹ භණ්ඩර ඳත්කිරීේ, උස
 මුදේ වයගුරහසි
කිරීේ, භහරු කිරීභ ඇතුළු සිඹලුභ ආඹත්න කටයුතු.
 යහජ් වේහ වකොමින් බහ
කහර්ඹ ඳටිඳහටික රීති
 න ත්නතුරු ඇති කිරීභ.
 ප්රේඳහදන
භහර්වගෝඳවද්ල  උඳවඹෝගී වේහන් (ආයක්ක, නීඳහයක්ක ඳඹහ
ාං්රවඹ
ගළනීභට අල වටන්ඩර් වහ ගිවිසුේ කටයුතු අධීක්ණඹ
 යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
කිරීභ.
 ජ්නහධිඳති චක්රවේ
 අභහත්හාංලවේ ඹටිත්ර ඳවසුකේ (වගොඩනළගිලි, ජ්රඹ,
විදුලිඹ, දුයකථන ළඳයීභට අදහශ ඇසත්වේන්තු කස
 යහජ් මුදේ චක්රවේ
කිරීභ, මිශ ගණන් කළමේභ, ඳඹහ ගළනීභ, නඩත්තු කටයුතු
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ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ජ්ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ








කශභනහකයණ
වේහ

චක්රවේ
අභහත් භණ්ඩර ාංවද්ල
වත්ොයතුරු දළනගළනීවේ ඳනත්

අතිවිවලේ ගළට්ඳත්ර
ගිවිසුේ
වේහ සථහ වහ ඵහ 
ගළනීවේ ඳරිඳහටි
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වහ විඹදේ ඳහරන කටයුතු.
අභහත්හාංලවේ සිඹළුභ හවන ර ලිඹහඳදිාංචි කිරීේ,
අනුයුක්ත් කිරීේ, යක්ණඹ, නඩත්තු, ඉන්ධන ේඵන්ධ
කටයුතු වහ ාංචිත් හවන ළඳයීභට අදහශ කටයුතු.
ගරු අභහත්තුභන්රහවභ ත්හකහලික කහර්ඹඹ භණ්ඩර වහ
උඳවද්ලකරුන් ඳත්කිරීභට අදහර කටයුතු.
ඳහර්ලිවේන්තු උඳවද්ලක කහයක බහ, වඳත්ේ කහයක
බහ, භහන හිමිකේ, වද්ලඳහරන ඳිගළනීේ ආී කටයුතු
ේඵන්ධීකයණඹ.
ත්ළඳෆර විධිභත් ඳත්හවගන ඹහභ.
භහණ්ඩලික නිරධහරී රැසමේේ ඳළළත්මේභ, ඳත්හවගන ඹහභ
වහ ශ්රනහගහයඹ ඳහරනඹට අදහශ කටයුතු.
වේ නහගහයඹ ඳත්හ ගළනීභට අදහශ කටයුතු.
අභහත්හාංල විභසීේ කුලන්ටයඹ ව දුයකථන ණභහරු
විධිභත් ඳත්හවගන ඹහභ.
බහහ ඳරිර්ත්නඹට අදහශ කටයුතු.
යජ්වේ නිරධහරීන්ට නිර නිහ වන්කය ීභ, එභ නිහ
නඩත්තු කටයුතු සිදුකිරීභ.
අභහත්හාංලඹ ඹටවත් ්රිඹහත්භකන නිහ හඳතතිරට
ේඵන්ධ සිඹළු කශභනහකයණ වහ ඳරිඳහරනභඹ කටයුතු
ඉටුකිරීභ වහ අදහශ ඳහර්ල භඟ ේඵන්ධීකයණඹ.
යජ්වේ නිරධහරීන්වභ වේහ අලත්හඹ භත් ඳදනේ
ත්හකහලික ඳදිාංචිඹ වහ වදන රද යජ්ඹට අඹත් ඕනෆභ
නික් “නිර නිහ” ඹටත්ට ගළවනන අත්ය එභ යජ්වේ
වඳොදු වේහ නිහ පිිඵ කටයුතු කිරීභ.
නිහඩු නිවක්ත්න ඉදිකිරීභ.
නිහඩු නිවක්ත්න කහභය වන් කිරීේ වහ නඩත්තු කිරීභ.
නිහඩු නිවක්ත්නර වේක ඳරිඳහරනඹ.
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ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ

ආඹත්න අාංලඹ

යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත්
ඳහරන අභහත්හාංලඹ
ඹටවත්
ඳතින ආඹත්න අාංලවේ ප්රධහනිඹහ
න්වන් ආඹත්න අධක් ජ්නයහේ
ඹ. ආඹත්න අාංලඹ ඒකක වත්කින්
භන්විත් න අත්ය එභ ඒකක
අත්රින් I, II, IV ව VII ඹන
ඒකක ආඹත්න අධක් (I) වභ ද,
III, V, ව VI ඹන ඒකක ආඹත්න
අධක් (II) වභ ද අධීක්ණඹට
රක් වේ. VII ඒකකඹ නිවඹෝජ්
ආඹත්න අධක්රිඹක ඹටවත්
ව අවනකුත් ඒකක වකහය
ආඹත්න අධක්රුන්/ වකහය
ආඹත්න අධක්රිඹන් ඹටවත්
ඳීන.
යහජ් වේකඹන් ේඵන්ධවඹන්
ව යහජ් වේවේ ඹවඳළළත්භ
වතික න අයුරින් ඊට අදහශ
ප්රතිඳත්ති ේඳහදනඹ වහ යජ්ඹට
වඹ මේභ, ආඹත්න ාං්රවවේ
විධිවිධහන වභන්භ යහජ් වේහ,
ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන
අභහත්හාංලඹ විසින් නිකුත් කයනු
රඵන චක්රවේ ඹන්හි විධිවිධහන
අර්ථ නිරඳණඹ කිරීභ ආඹත්න
අාංලඹ භඟින් සිදු කයනු රඵයි.

ආයතන අධයක් ජ්නරා් - කාර්ය භාරය






රාජ්ය නිධාරීන්ට, රාජ්ය අමාතයාං/ තදඳාර්තතේන්තුලට
රජ්තේ ආයතනලට රාජ්ය තවේලය වේබන්ධ නනන්දුලක්
දක්ලන අයට වශ පිළිගේ ලෘේතිය වමිතිලට ආයතන
කටයුතු වේබන්ධතයන් තවේලාලන් වැඳයීම
රාජ්ය ඳිපඳාන අමාතයාංතේ ේෂය ඳථයට අයේ ආයතන
කටයුතු ලට අදා අමාතය ම්ඩල වංතශ තකුමේඳේ
වකව් කිරීම වශ අදාෂ අමාතය ම්ඩල ීරරණ
වේබන්ධතයන් ඉදිිප පියලරල් ගැනීම, අමාතය ම්ඩල
වංතශ වේබන්ධ නිරීක්ණ වැඳයීම
ඳිපඳාන කටයුතුලදී රාජ්ය තවේලා තකොමින් වභාල, මශා
භා්ඩලාගාරය, කෂමනාකරණ තවේලා තදඳාර්තතේන්තුල,






නීතිඳති තදඳාර්තතේන්තුල, ඳාර්ලිතේන්තු අනුකාරක වභා
වශ අතනකුේ අමාතයාං වමග එක්ල කටයුතු කිරීම
ආයතන වංග්රශය ශා අදාෂ රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රත්ත
වේබන්ධතයන් නිරීක්ණ බා දීම
රාජ්ය තවේලයට අදාෂ ප්රතිඳේති වකව් කිරීම
එම ප්රතිඳේති වකව් කිරීතේ දී නිධාරීන්ට මාර්තග ඳතශ
වැඳයීම
ආයතන කටයුතු වේබන්ධතයන් ජ්ාතික මට්ටතේ ප්රතිඳේති
වේඳාදනය වශ ඒලා අර්ථකථනය කිරීම.

ආයතන අධයක් I - කාර්ය භාරය

ආඹත්න අධක් ජ්නයහේ යඹහවභ අධීක්ණඹ ඹටවත්
යහජ් වේඹට අදහශ ප්රතිඳත්ති කස කිරීභ.

එභ ප්රතිඳත්ති කස කිරීවේ ී නිරධහරීන්ට භහර්වගෝඳවද්ල
ළඳයීභ

ආඹත්න අාංලවේ වඳොදු ඳරිඳහරන කටයුතු

කහර්ඹඹ භණ්ඩරවේ ේපර්ණ වහඹ රඵහ ගනිමින් අාංලඹ
කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ ආඹත්න අධක්
ජ්නයහේයඹහට වහඹ ීභ

I, II, IV ව VII ඒකකඹන්හි යහජ්කහරි කටයුතු
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ආඹත්න ාං්රවඹ
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ආණ්ඩුක්රභ සථහ
අණඳනත්
මුදේ වයගුරහසි
බහණ්ඩහගහය චක්රවේ
විශ්රහභ ළටු ද සථහ ාං්රවඹ

අධීක්ණඹ.
ආයතන අධයක් II - කාර්ය භාරය
 ආඹත්න කටයුතු ේඵන්ධවඹන් ජ්හතික භට්ටවේ ප්රතිඳත්ති
ේඳහදනඹ ව ඒහ අර්ථකථනඹ කිරීභ
 එභ ප්රතිඳත්ති කස කිරීවේ ී නිරධහරීන්ට භහර්වගෝඳවද්ල
ළඳයීභ
 කහර්ඹඹ භණ්ඩරවේ ේපර්ණ වහඹ රඵහ ගනිමින් අාංලඹ
කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ ආඹත්න අධක් ජ්නයහේ
යඹහට වහඹ ීභ
 III, V, ව VI ඒකකඹන්හි යහජ්කහරි කටයුතු අධීක්ණඹ
නිතය ජ්ය ආයතන අධයක් (II ඒකකය) - කාර්ය භාරය


යහජ් වේඹට ඵහ ගළනීවේ/ උස කිරීවේ ප්රතිඳත්ති



ඵහ ගළනීවේ ඳරිඳහටි/ උස කිරීවේ ඳරිඳහටි/ාංවලෝධිත්





ඵහ ගළනීවේ ඳරිඳහටි/ ත්හක්ණ වේවේ වහ විදහත්භක
වේවේ ඵහ ගළනීවේ ඳරිඳහටි වහ නිර්වද්ල රඵහීභ
ත්නතුරු විශ්රහභ ළටු ද ත්නතුරු වර උඳවේ නගත් කිරීභ
ේඵන්ධ විභසීේ
යහජ් බහහ ප්රතිඳත්තිඹ ්රිඹහත්භක කිරීභ
වතික භහන කිරීභ ේඵන්ධ කටයුතු

නිතය ජ්ය ආයතන අධයක් ( III ඒකකය) - කාර්ය භාරය












යජ්වේ නිරධයඹන්වභ හභහන වළසිරීභ වහ විනඹ කටයුතු
අහධු වේ නඹ ඳත්හවගන ඹහභ
විනඹ ඳරීක්ණ නිරධහරි වේ නඹ ඳත්හවගන ඹහභ
යජ්වේ නිරධයඹන් යහජ් වේවඹන් ඳරිඵහහිය වේහන්හි
වඹීභ පිිඵ ප්රතිඳත්ති
විශ්රහභ ගළන්මේේ පිිඵ ගළටලු
වේඹ අත්වළය ඹහභ
වේවඹන් ඉේරහ අසමේභ
වේඹ ීර්ඝ කිරීභ පිිඵ ගළටලු
බහහ දිරි ීභනහ
වද්ලඳහරන අයිතිහසිකේ
තත්ීනඹ ආයුලේ (වද්ලඳහරන ඳිගළනීේ
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නිතය ජ්ය ආයතන අධයක් ( VII ඒකකය) - කාර්ය භාරය
 යජ්වේ නිරධයඹන් ආණ්ඩුට අභත්ය වේහ ඉටුකිරීභ
වනුවන් න ීභනහ ේඵන්ධ කටයුතු
 අතිකහර ීභනහ ේඵන්ධවඹන් න ප්රතිඳත්ති
 නිහඩු දින ළටු ද පිිඵ ප්රතිඳත්ති
 යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ 22/93 අනු වදිසි අනතුරු න්දි
ේඵන්ධවඹන් න කටයුතු
 නිර ඇුනේ පිිඵ ප්රතිඳත්ති
 විවිධ වගමේේ ේඵන්ධවඹන් න ප්රතිඳත්ති
නිතය ජ්ය ආයතන අධයක් ( VI ඒකකය) - කාර්ය භාරය
 නිහඩු
 ගභන් විඹදේ
 නිර හවන ප්රතිඳත්ති
 දුේරිඹ අනු්රව හය ප්රවේල ඳත්ර
 යහජ්කහරි කහර වේරහන්
 ගිවිසුේ වහ ඵළුනේකය
 අ්රවහය යක්ණ ප්රතිඳත්ති
 යහජ් වේක ණඹ වඹෝජ්නහ ක්රභ
 යජ්වේ නිර නිහ ව නිහඩු නිවක්ත්න
 යහජ්කහරි දුයකථන/ ජ්ාංගභදුයකථන
 සථහන භහරු ප්රතිඳත්ති
 නද භණ්ඩර ප්රතිඳත්ති
 තත්ීනඹ මිති වහ මුදහවළරීභ ේඵන්ධ කටයුතු
 යහජ් වේවඹන් ඳරිඵහහිය ත්නතුරු වහ මුදහ වළරීභ
වශකාර ආයතන අධයක් ( I ඒකකය) - කාර්ය භාරය
 ආඹත්න අාංලවේ ඳරිඳහරන කටයුතු
 ඒකකඹට අඹත් වනොන අභහත් භණ්ඩර ාංවද්ල වහ
නිරීක්ණ පිිවඹශ කිරීභ
 නිහඩු නිවක්ත්න නඩත්තු වහ වන්කය ීභ
 ඳර්වේණ පුණු වහ ාංර්ධන කටයුතු
 තත්ීනඹ මිති ේඵන්ධීකයණඹ
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ආඹත්න ාං්රවවේ ාංවලෝධන ේඵන්ධීකයණඹ
හ දළම වදඳහර්ත්වේන්තු ේඵන්ධ කටයුතු
යහජ් වේඹ පිිඵ මීක්ණ වහ දත්ත් රැස කිරීභ
පරදහයිත්හ ාංර්ධන ළඩ ටවන වභවවඹමේභ

වශකාර ආයතන අධයක් ( IV ඒකකය) - කාර්ය භාරය








මර අාංලඹ






වේහ සථහ ේඳහදනඹ, ාංවලෝධනඹ වහ අර්ථ දළක්මේභ
ගරු කළබිනට් ඇභතිරුන්වභ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ේඵන්ධ
කටයුතු
වේකේරුන්වභ සථහ
අනිඹේ/ ආවද්ලක වේකඹන් සිකය කිරීභ පිිඵ
ප්රතිඳත්ති වහ ආශ්රිත් ගළටලු
පුණු කේකරු වශ්රේණි (V ළසි හර්ත්හ) ේඵන්ධ
කටයුතු
විශ්රහමිකඹන් නළත් වේවේ වඹදමේභ
ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේවේ වනොන වකහය වේකේරු

වශකාර ආයතන අධයක් ( V ඒකකය) - කාර්ය භාරය
 ළටු ද ප්රතිඳත්ති ේඳහදනඹ
 වඳොදු ළටු ද ප්රතිවලෝධන
 ළටු ද ුවඹන් කස කිරීභ
 ළටු ද විභත්හ පිිඵ කටයුතු
 ජීන විඹදේ ීභනහ
 ළඩඵළීනවේ වහ යහජ්කහරි ඉටුකිරීවේ ීභනහ
 කහර්ඹක්භත්හ කඩඉේ
 ඳත්මේේ/ උස කිරීේ/ වඳයදහත්ේ කිරීේ
 වජ්සසත්ඹ ීනයණඹ කිරීභ
 ඌන වේහ උඳහධිධයඹන් පිිඵද ගළටලු
 වේඹ සිකය කිරීභ / ඳරිහ කහරඹ ඉේීනේ වහ ආශ්රිත්
ගළටලු
ප්රවේඳාදන ාතාත කාර්යයන්
ආඹත්න ාං්රවඹ
 අභහත්හාංලඹ ේඵන්ධවඹන් ප්රේඳහදන ළරසුේ කස
මුදේ වයගුරහසි
කිරීභ, ප්රේඳහදන කමිටු ඳත්කිරීභ වහ ත්හක්ණ ඇගයීේ
යහජ් වේහ වකොමින් බහ
කමිටු ඳත්කිරීභ.
කහර්ඹ ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන
භහර්වගෝඳවද්ල  ගඵඩහ කශභනහකයණ කටයුතු සිදු කිරීභ.
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ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ











ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ
කශභනහකයණ
වේහ
චක්රවේ
අභහත් භණ්ඩර ාංවද්ල
වත්ොයතුරු දළනගළනීවේ ඳනත්
අතිවිවලේ ගළට්ඳත්ර
ගිවිසුේ
වේහ සථහ වහ ඵහ
ගළනීවේ ඳරිඳහටි








ත්කේ කශභනහකයණ කටයුතු සිදු කිරීභ.
මූය ලාර්තාකරණ ාතාත කාර්යයන්
අභහත්හාංලවේ හර්ෂික ඇසත්වේන්තු කස කිරීභ වහ
හර්ෂික බහණ්ඩ මීක්ණ කටයුතු සිදුකිරීභ, අභහත්හාංලඹ
වහ අභහත්හාංලඹ ඹටවත් ඇති ආඹත්නර කහර්ඹඹහධන
හර්ත්හ ඳහර්ලිවේන්තුවේ බහගත් කිරීභට පිඹය ගළනීභ.
ආදහඹේ ශීර් 20.02.01.01 යජ්වේ වගොඩනළගිලි කුීන
ආදහඹේ ේඵන්ධ කටයුතු.
විගණන විභසුේ රට පිිතුරු ළඳයීභ, යහජ් ගිුේ කහයක
බහ (PAC) ව වඳොදු හඳහය පිිඵ කහර්ක බහ
(COPE) ේඵන්ධ කටයුතු.
අභහත්හාංලඹ ඇතුළු අභහත්හාංලඹ ඹටවත් ඇති ආඹත්නර
මර කටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභ.





යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ

තගවීේ ාතාත කාර්යයන්





සිගහස (CIGAS) ඳරිගණක ළඩටවන ්රිඹහත්භක කිරීභ,
භහසික ගිුේ හයහාංලඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ මුදේ වඳොත්
ඳත්හ වගනඹහභ
ය ද අාංලඹ ඳත්හ ගළනීභ, ඵළාංකු ළුනේ පිිවඹර කිරීභ
වහ භහසික ගිුේ ළුනේ හර්ත්හ කස කිරීභ
ළඹ වරජ්යඹන් ඳත්හ ගළනීභ
වඳොදු ත්ළන්ඳත් ගිුභ ඳත්හවගන ඹහභ.
මානල වේඳේ තගවීේ ාතාත කාර්යයන්



වේත්න ඇතුළු සිඹළුභ වගමේේ කටයුතු වහ යජ්වේ
නිරධහරීන්වභ අත්තිකහයේ ගිුේ ේඵන්ධ කටයුතු
සිදුකිරීභ.
 යහජ් වේහ අර්ථහධක අයමුදරට අදහර අඹකිරීේ පිිඵ
විශ්රහභ ළටු ද වදඳහර්ත්වේන්තු වත් වත්ොයතුරු ඉදිරිඳත්
කිරීභ.
 විශ්රහමික නිරධහරීන්වභ භහසික විශ්රහභ ළටුඳ වහ ඳහරිවත්ෝෂික
ගණනඹ කය අදහර ප්රහවද්ශීඹ වේකේ කහර්ඹහර වත්
ඉදිරිඳත් කිරීභ.
ඒකහඵද්ධ වේහ අාංලඹ සිඹළුභ ඒකහඵද්ධ වේහන්හි, සියළුම ඒකාබශධ තවේලාලන්හි, ඳේකිරීේ, නවව්කිරීේ, ේෂනය
ඒකඵද්ධ වේහ අධක් ඳත්කිරීේ,
උසකිරීේ,
විනඹ කටයුතු ව්ථානමාරු ශා සියළුම ආයතනික ශා ඳිපඳානමය
ජ්නයහේ - 1
කටයුතු සථහනභහරු වහ සිඹළුභ කටයුතු පිළිබ බධරයා ලන්තන් ඒකාබශධ තවේලා අධයක්
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ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ

අධක් - 4

ආඹත්නික
කටයුතු.

වහ

ඳරිඳහරනභඹ ජ්නරා්ලරයාය.
I ාතාල : රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර තවේලය - I තරේණිය
යහජ් කශභනහකයණ වකහය වේවේ I වශ්රේණිවේ
නිරධහරීන්වභ වහ III වශ්රේණිවේ L,M,V,W අක්ය ලින් නභ
ආයේබන නිරධහරීන්වභ ඳත් කිරීේ, භහරු කිරීේ, විනඹ කටයුතු
වළය අවනකුත් සිඹලු ආඹත්නික වහ ඳරිඳහරන කටයුතු.
II ාතාල : රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර තවේලය - II තරේණිය
යහජ් කශභනහකයණ වකහය වේවේ II වශ්රේණිවේ වහ III
වශ්රේණිවේ S,T අක්ය ලින් නභ ආයේබන නිරධහරීන්වභ ඳත්
කිරීේ, භහරු කිරීේ, විනඹ කටයුතු වළය අවනකුත් සිඹලු
ආඹත්නික වහ ඳරිඳහරන කටයුතු.
III ාතාල : රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර තවේලය - III තරේණිය
යහජ් කශභනහකයණ වකහය වේවේ III වශ්රේණිවේ
L,M,V,W,S,T අක්ය වළය අවනක් අක්ය ලින් නභ
ආයේබන නිරධහරීන්වභ ඳත් කිරීේ, භහරුකිරීේ, විනඹ කටයුතු
වළය අවනකුත් සිඹලු ආඹත්නික වහ ඳරිඳහරන කටයුතු.
IV ාතාල : රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර තවේලතේ ව්ථාන
මාරුවීේ
යහජ් කශභනහකයණ වකහය වේවේ I, II, III වශ්රේණිර
නිරධහරීන්වභ හර්ෂික සථහන භහරු වහ හර්ෂික වනොන
(හභහන ව සුවද සථහන භහරු.
V ාතාල : කාර්යා තවේලක තවේලය
ඒකහඵද්ධ කහර්ඹහර වේක වේඹට අඹත් නිරධහරීන්වභ විනඹ
කටයුතු වළය ඳත් කිරිභ, භහරු කිරිභ, උස කිරිභ, විශ්රහභ ගළන්මේභ
ඇතුළු ආඹත්නික වහ ඳරිඳහරන කටයුතු.
VI ාතාල : ඒකාබශධ ිපයදුරු තවේලය, රජ්තේ භාා ඳිපලර්තක
තවේලය වශ ශ්රී ංකා ස්ව්තකායාධිඳති තවේලය
ඒකහඵද්ධ රිඹදුරු වේඹට, යජ්වේ බහහ ඳරිර්ත්ක වේඹට
ව ශ්රී රාංකහ පුසත්කහරඹහධිඳති වේඹට අඹත් නිරධහරීන්වභ
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ඳටිඳහටික රීති
විශ්රහභ ළටු ද සථහ ාං්රවඹ
එක් එක් වේහන්ට අදහර වේහ
සථහ
යහජ් වේහ වකොමින් බහ
චක්රවේ
කශභනහකයණ වේහ චක්රවේ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ඒකහඵද්ධ වේහ චක්රවේ
වේහ සථහ වහ ඵදහ ගළනීවේ
ඳරිඳහටි

විනඹ කටයුතු වළය ඳත් කිරිභ, භහරු කිරිභ, උස කිරිභ, විශ්රහභ
ගළන්මේභ ඇතුළු ආඹත්නික වහ ඳරිඳහරන කටයුතු.
VII ාතාල : ශ්රී ංකා තතොරතුරු ශා වන්නිත දන තාක්ණ
තවේලය
ශ්රී රාංකහ වත්ොයතුරු වහ න්නිවේදන ත්හක්ණ වේවේ
නිරධහරීන්වභ විනඹ කටයුතු වළය ඳත් කිරිභ, භහරු කිරිභ, උස
කිරිභ, විශ්රහභ ගළන්මේභ ඇතුළු ආඹත්නික වහ ඳරිඳහරන කටයුතු.
e-HRM ඳද්ධතිඹ, යහජ් ඳරිඳහරන වේක ාං හ වත්ොයතුරු
ඳද්ධතිඹ (PACIS) ේඵන්ධ සිඹළු කටයුතු ඉටු කිරීභ.
VIII ාතාල : වංලර්ධන නිධාිප තවේලය
ාංර්ධන නිරධහරීන්වභ විනඹ කටයුතු වළය ඳත් කිරිභ, භහරු
කිරිභ, උස කිරිභ, විශ්රහභ ගළන්මේභ ඇතුළු ආඹත්නික වහ
ඳරිඳහරන කටයුතු.
බලාගැනීේ වශ ේෂභාග ාතාල
 ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේඹ, යජ්වේ බහහ ඳරිර්ත්ක වේඹ,
පුසත්කහරඹහධිඳති වේඹ, ශ්රී රාංකහ වත්ොයතුරු වහ
න්නිවේදන ත්හක්ණ වේඹ, යහජ් කශභනහකයණ
වකහය වේඹ ඹන වේහර ඵහගළනීේ කටයුතු.
 ඉවත් වේහර වේහයේබක පුණු ාංවිධහනඹ ව ශ්රී රාංකහ
ාංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹත්නඹ භග ේඵන්ධීකයණඹ
කිරීභ.
 ඉවත් වේහර වහ ාංර්ධන නිරධහරි වේවේ
කහර්ඹක්භත්හ කඩඉේ විබහග කටයුතු සිදු කිරීභ.
ේෂනය ාතාල
ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේඹට වහ ඒකහඵද්ධ වේහන්ට අඹත්
නිරධහරීන් ේඵන්ධ විනඹ කටයුතු.
ප්රතිඳේති ාතාල


යහජ් කශභනහකයණ වකහය වේවේ අධි ඳන්තිවේ
නිරධහරීන්වභ විනඹ කටයුතු වළය සථහන භහරුකිරීභ,
වකොන්ත්රහත් ඳදනභ භත් වේවේ වඹදමේභ, විශ්රහභ ගළන්මේභ
ව අවනකුත් සිඹලුභ ආඹත්නික කටයුතු වහ ඳරිඳහරනභඹ
කටයුතු.
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භවජ්න වඳත්ේ කහයක බහ, ඳරිඳහරන කටයුතු පිිඵ
ඳහර්ලිවේන්තු වකොභහරිස (ඔේබුඩ්සභන් කහර්ඹහරඹ, යහජ්
වේහ වකොමින් බහ, ඳහර්ලිවේන්තු උඳවද්ල කහයක
බහ, භහන හිමිකේ වකොමින් බහ, වේහට අදහශ
තත්ීනඹ මිති විසින් වඹොමුකයනු රඵන ලිපි වහ පිිතුරු
ළඳයීභ.
වේහට අදහශ ඳහර්ලිවේන්තු හචික ප්රලසන වහ පිිතුරු
ළඳයීභ.
විගණන විභසුේ, අධිකයණ කටයුතු, වද්ලඳහරන ඳිගළනීේ
කමිටු නිර්වද්ල ේඵන්ධ කටයුතු.
ඳශහත් බහ විසින් වඹොමුකයනු රඵන ගළටළු ේඵන්ධ
භධභ යහජ් වේහට අනු පිිතුරු වඹොමුකිරීභ.
යහජ් කශභනහකයණ වකහය වේහ සථහවේ
විධිවිධහනඹන්ට අනු කටයුතු කයනු රඵනවිට භතුන
ගළටළු ව වේහ සථහවේ ාංවලෝධනඹන්ට අල
කටයුතු සිදුකිරීභ.
යහජ් කශභනහකයණ වකහය වේහවේ I, II, III වශ්රේණිවේ
නිරධහරීන්වභ වඳෞද්ගලික ලිපිවගොනුරට අදහශ වනොන
වඳොදු කරුු ේඵන්ධවඹන් කටයුතු කිරීභ.

ඳාන ාතාල
 ඒකහඵද්ධ වේහ අාංලඹ වත් රළවඵන ත්ළඳෆර වහ විබහග
ප්රතිඳර නහථ කිරීවේ වේ න විධිභත් ඳරිදි අදහර ලහ හ
වත් වඵදහවළරීභ.
 ඒකහඵද්ධ වේහ අාංලවේ ලහ හන් වත් නිරධහරීන්
අනුයුක්ත් කිරීභ වහ මුදහවළරීභ ේඵන්ධ කටයුතු.
 ඒකහඵද්ධ වේහ අාංලවේ භහණ්ඩලික නිරධහරීන් වත්
යහජ්කහරී රළයිසතු නිකුත් කිරීභ.
 ඒකහඵද්ධ වේහ අාංලඹ වනුවන් ඳහරන හර්ත්හ, හර්ෂික
ඇසත්වේන්තු වහ ඉේරහ සිටින වනත් හර්ත්හ පිිවඹර
කිරීභ.
 ඒකහඵද්ධ වේහ අාංලවේ නිරධහරීන්වභ නිහඩු ේඵන්ධ
කටයුතු.
 ඒකහඵද්ධ වේහ අාංලවේ නිරධහරීන් විවද්ශීඹ වහ වද්ශීඹ
පුණු ඳහසභහරහ වහ වඹොමු කිරීභ.
 ඒකහඵද්ධ වේහ අාංලවේ ඩබු ට්වටෝරු (ඉන්වන්ට්රි
වේ න ඹහත්කහීනන කිරීභ.
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ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේහ
අාංලඹ
අධක් - 1
වකහය අධක් - 1

ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේඹට අදහශ
අභහත් භණ්ඩරඹ වහ යහජ් වේහ
වකොමින් බහ භඟින් රඵහ වදන
ීනයණ ්රිඹහත්භක කිරීභ ව යහජ්
වේහ වකොමින් බහ භඟින්
කයන රද ඵරත්ර ඳළරීභට අදහර
කටයුතු වේකේවභ වවෝ අතිවර්ක
වේකේ (යහජ් ඳරිඳහරන වභ
අනුභළතිඹ භත් ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන
වේහ ලහ හ භඟින් ්රිඹහත්භක
කයනු රඵයි.
















ඒකහඵද්ධ වේහ අාංලඹට අල කහර්ඹහර උඳකයණ
ඇණුලේ කිරීභ වහ ඉත්කයන රද උඳකයණ ගඵඩහට
බහයීභ වහ අල කටයුතු කිරීභ.
ඒකහඵද්ධ වේහ අාංලවේ හර්ෂික බහණ්ඩ මීක්ණඹට
අදහර කටයුතු.
ජ්නඳතිට කිඹන්න ළඩ ටවන ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ.
ප්රතිපර නහථ කයගළනීභ වහ වතික විබහග
වදඳහර්ත්වේන්තු වහ විලස විදහර වත් වඹොමු කිරීභ
ශ්රී.රාං.ඳ.වේ II වහ III වශ්රේණිර සථහන භහරු වහ අනුභළතිඹ
රඵහ ීභ ව විවලේ වශ්රේණිවේ ව I වශ්රේණිවේ සථහන භහරු
පිිඵ යහජ් වේහ වකොමිභ වත් නිර්වද්ල ළඳයීභ
ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේහසථහ අනු කහර්ඹක්භත්හ
කඩඉභට අඹත් විඹන් වහ බහහ පිිඵ ප්රමේණත්හඹ රඵහ
ගළනීවේ අලත්හවඹන් නිදවස කිරීභ
කහර්ඹක්භත්හ කඩඉේ ඳරීක්ණඹන්හි ප්රතිපර නිකුත් කිරීභ
කහර්ඹක්භත්හ
කඩඉේ
විබහගඹට
අදහශ
ගළටළු
ේඵන්ධවඹන් යහජ් වේහ වකොමින් බහ වත්
නිර්වද්ල ළඳයීභ (යහ.වේ.වකො. චක්රවේ 02/2011 ඳරිදි
වේවේ සිකය කිරීභ පිිඵ යහජ් වේහ වකොමිභට
නිර්වද්ල ළඳයීභ
සථහන භහරු භත් නිශධහරීන් න ත්නතුරුර යහජ්කහරි
බහයගළනීභ පිිඵ යජ්වේ ගළට් ඳත්රවේ ඳශකිරිභ වහ
අල කටයුතු කිරිභ
දියිවනන් ඵළවළය නිහඩු (ආඹත්න ාං්රවවේ XII 23
ගන්තිඹ අනු වහ අනුභළතිඹ රඵහ ීභ
වේහ සථහවේ වන් විඹ ක්වේත්රඹන් වහ විවද්ල
අධඹන නිහඩු රඵහ ීභ (ේපුර්ණ ළටු ද හිත් - (ආඹත්න
ාං්රවවේ XII 14 ගන්තිඹ අනු
ළටු ද යහිත් විවද්ල නිහඩු (අධඹන / රැකිඹහ / අධඹන ව
රැකිඹහ - (ආඹත්න ාං්රවවේ XII 16 ගන්තිඹ අනු වහ
අනුභළතිඹ රඵහ ීභ
යහජ්කහරි වහ විවද්ල යටකට අනුයුක්ත් කයන රද වවෝ
විවද්ල අධඹන නිහඩු රඵහ ඇති, ත්නතුවර් සිකය කය ඇති
යහජ් නිරධහරිවඹකුවභ කරත්රඹහ වහ ළටු ද යහිත් නිහඩු
වහ අනුභළතිඹ රඵහ ීභ
වේහ සථහවේ 12 (III) වේදඹ ප්රකහය අදහශ ළටු ද
පිඹවර් පිහිටුමේභ
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ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේහ සථහ
ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
 යහජ් මුදේ චක්රවේ



ඹේ ත්නතුයක ළඩ ඵළීනභ වහ අදහශ නිර්වද්ල යහජ් වේහ
වකොමින් බහ වත් ළඳයීභ
 ද්විීනඹන ඳදනභ භත් මුදහවළරීභ පිිඵ යහජ් වේහ
වකොමිභට නිර්වද්ල ළඳයීභ (කහර්ඹ ඳටිඳහටික රීති 143
අනු
 උසමේේ ේඵන්ධවඹන් යහජ් වේහ වකොමින් බහට
නිර්වද්ල ළඳයීභ
 වේවඹන් විශ්රහභ ගළනීේ ේඵන්ධවඹන් යහජ් වේහ
වකොමිභට නිර්වද්ල ළඳයීභ
 ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේවේ ප්රතිඳත්ති ීනයණ ේඵන්ධවඹන්
යහජ් වේහ වකොමින් බහට ව අභහත් භණ්ඩරඹට
නිර්වද්ල ළඳයීභ
 වජ්සසත්හ රළයිසතු ඳත්හවගන ඹහභ
 ඇඵෆර්තු රළයිසතු ඳත්හවගන ඹහභ
ශ්රී රාංකහ ඉාංජිවන්රු වේහ ඉාංජිවන්රුරුන්වභ ඳත්මේේ වහ  නක නිරධහරීන් ඵදහ ගළනීභ සීමිත් වහ විතත් ධහයහන්
අාංලඹ
විනඹ ඵරධයඹහ නුවේ යහජ්
ඔසවේ සිදුවේ.
අධක් - 1
වේහ වකොමින් බහයි
 වේවේ සථීය කිරීභ
වකහය අධක් - 1
 වේවේ උස කිරීේ
 වේහ සථහනඹන් අත්ය අත්ය සථහන භහරු
 ඳරිහ කහරඹ ීර්ඝ කිරීභ
 විනඹ කටයුතු
 වේහ අලත්හඹන් අනු ඉාංජිවන්රු වේහ සථහ
ාංවලෝධනඹ කිරීභ
 වකොන්ත්රහත් ඳදනභ භත් වේඹට ඵහ ගළනීභට
නිර්වද්ලඹන් රඵහ ීභ
 ත්නතුරු ර ළඩ ඵළීනභ වහ ඳත් කිරීභ
 සථහ භණ්ඩර, ාංසථහ, විවද්ල ආධහය හඳතති ආදිඹ
වහ නිරධහරීන් මුදහවළරීභ.
 ය ත් වහ පුණු වහ වවෝ රැකිඹහ වවෝ විවද්ල
අධඹනඹ වහ නිහඩු රඵහ ීභ
 විශ්රහභ ගළන්මේේ
 ඉේරහ අසමේේ
ශ්රී රාංකහ විදහත්භක, ශ්රී රාංකහ විදත්භක, හසතු විදහඥ ශ්රී ංකා ේෂදයාේමක තවේලය
හසතු
විදහඥ
වහ වහ ත්හක්ණ වේහ නිරධහරීන්වභ
 ශ්රී රාංකහ විදහත්භක වේවේ ඳත්කිරීේ, උස කිරීේ, විශ්රහභ
ත්හක්ණ වේහ අාංලඹ
ඳත්මේේ වහ විඹ ඵරධයඹහ නුවේ
ගළන්මේේ.
යහජ් වේහ වකොමින් බහයි.
අධක් - 1
 විතත් ඵහ ගළනීේ රට අදහර වත්ොයතුරු වදඳහර්ත්වේන්තු
වකහය අධක් - 1
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ආඹත්න ාං්රවඹ
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹඹ
ඳටිඳහටික රීති ාං්රවඹ
ශ්රී රාංකහ ඉාංජිවන්රු වේහ සථහ
ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
1976 කහර්මික නිරධහරීන් වහ
ඳත්නු රඵන විබහග වහ වූ සථහ
ාං්රවඹ
ඉාංජිවන්රු වේහ අාංලඹ භඟින් නිකුත්
කයනු රඵන චක්රවේ

ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
ආණ්ඩු ක්රභ සථහ













ලින් වගන්හ වගන ගළට් නිවේදන කස කය යහජ්
වේහ වකොමින් බහට නිර්වද්ල ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ ේමු
ඳරීක්ණ ඳත්හ වත්ෝයහ ගත් නිරධහරීන් යහජ් වේහ
වකොමින් බහට නිර්වද්ල හිත් ඹළමේභ.
වේහ සථහ ාංවලෝධනඹ.
පුය දඳහඩු ඹහත්කහීනන ඳත්හ ගනිමින් විධිභත් ඳරිදි
ඵහ ගළනීභ හර්ෂික සිදු කිරීභ.
වේඹට අදහර ප්රතිඳත්ති ීනයණ ගළනීේ රට අදහර
නිර්වද්ල රඵහ ීභ.
තත්ීනඹ ාංගේ ලින් ඉදිරිඳත් න කරුු ේඵන්ධවඹන්
විදුේ රඵහ ීභට කටයුතු කිරීභ.
නිරධහරීන්වභ වජ්සසත්හ වේ ණ ඳත්හ වගන ඹහභ.
විදහත්භක වේහ නිරධහරීන්වභ වේහයේබක පුණු වහ
ධහරිත්හ ාංර්ධන පුණු ාංවිධහනඹ කිරීභ.
නිරධහරීන් ේඵන්ධ විනඹ ඳරීක්ණ රට අදහර
නිර්වද්ලඹන් රඵහීභ.
නිරධහරීන් විසින් ඳනන නඩු ේඵන්ධ නීතිඳති
වදඳහර්ත්වේන්තුට නිරීක්ණ රඵහ ීභ.
කහර්ඹක්භත්හ කඩඉේ ඳරීක්ණ ර ප්රතිපර නිකුත් කිරීභ.
සීමිත් ඵහ ගළනීේ නිවේදන වහ නිර්වද්ල රඵහ ීභ.
ඵහ ගළනීේ ඳරිඳහටි ාංවලෝධනඹන් වහ නිර්වද්ල රඵහ
ීභ.

ශ්රී ංකා ලාව්තු ේෂදයාඥ තවේලය








ශ්රී රාංකහ හසතු විදහඥ වේවේ ඳත්කිරීේ, උස කිරීේ,
විශ්රහභ ගළන්මේේ.
විතත් වහ සීමිත් ඵහ ගළනීේ රට අදහර වත්ොයතුරු
වදඳහර්ත්වේන්තු ලින් වගන්හ වගන ගළට් නිවේදන
කස කය යහජ් වේහ වකොමින් බහට නිර්වද්ල ඉදිරිඳත්
කිරීභ වහ ේමු ඳරීක්ණ ඳත්හ වත්ෝයහ ගත් නිරධහරීන්
යහජ් වේහ වකොමින් බහට නිර්වද්ල හිත් ඹළමේභ.
වේහ සථහ ාංවලෝධනඹ.
පුය දඳහඩු ඹහත්කහීනන ඳත්හ ගනිමින් විධිභත් ඳරිදි
හර්ෂික ඵහ ගළනීභ සිදු කිරීභ.
වේඹට අදහර ප්රතිඳත්ති ීනයණ ගළනීේ රට අදහර
නිර්වද්ල රඵහ ීභ.
තත්ීනඹ ාංගේ ලින් ඉදිරිඳත් න කරුු ේඵන්ධවඹන්
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අභහත් භණ්ඩර ාංවද්ල
අති විවලේ ගළට් ඳත්ර
චක්ර වේ
කහර්ඹ ඳටිඳහටික රීති
න ත් වහ තක්රත්හ ආයක්ණ
ආඥහ ඳනත්
වත්ොයතුරු දළනගළනීවේ ඳනත්
න ාංයක්ණ ආඥහ ඳනත්
ශ්රී රාංකහ විදහත්භක හසතු විදහඥ වහ
ත්හක්ණ වේහන්ට අදහශ වේහ
සථහ







විදුේ රඵහ ීභට කටයුතු කිරීභ.
නිරධහරීන්වභ වජ්සසත්හ වේ ණ ඳත්හ වගන ඹහභ.
විදහත්භක වේහ නිරධහරීන්වභ වේහයේබක පුණු වහ
ධහරිත්හ ාංර්ධන පුණු ාංවිධහනඹ කිරීභ.
නිරධහරීන් ේඵන්ධ විනඹ ඳරීක්ණ රට අදහර
නිර්වද්ලඹන් රඵහීභ.
නිරධහරීන් විසින් ඳනන නඩු ේඵන්ධ නීතිඳති
වදඳහර්ත්වේන්තුට නිරීක්ණ රඵහ ීභ.
කහර්ඹක්භත්හ කඩඉේ ඳරීක්ණ ර ප්රතිපර නිකුත් කිරීභ.

ශ්රී ංකා තාක්ණ තවේලය











ඵහ ගළනීේ , උස කිරීේ, කහර්ඹක්භත්හ කඩඉේ,
වදඳහර්ත්වේන්තු ඳරීක්ණ ේඵන්ධ ශ්රී රාංකහ ත්හක්ණ
වේවේ ගළටළු දවහ වේහ සථහනුකර උඳවදස
රඵහීභ.
ශ්රී රාංකහ ත්හක්ණ වේවේ ත්නතුරු නහභ ාංවලෝධනඹ
කිරීභට වහ ත්නතුරු අන්ත්ර්භයවණඹ කිරීභට අදහර නිර්වද්ල
රඵහ ීභ.
ශ්රී රාංකහ ත්හක්ණ වේවේ තත්ීනඹ මිති ලින් විටින් විට
කයනු රඵන ඉේීනේ ේඵන්ධවඹන් ගළටළු අධඹනඹ
කිරීභ, වේහ සථහට අදහර ගළටළු ඳළවළදිලි කිරීභ, අදහර
නිර්වද්ලඹන් අදහර ආඹත්න ලින් වගන්හ ගළනීභ, අදහර
ආඹත්න වහ තත්ීනඹ මිති ඒ ේඵන්ධවඹන් දළනුත් කිරීභ
වහ අල විටී ඒ ේඵන්ධවඹන් යහජ් වේහ වකොමින්
බහ වත් නිර්වද්ලඹන් රඵහ ීභ.
විවිධ ආඹත්න භඟින් තත්ීනඹ පුණු වතිකඹන්
ේඵන්ධවඹන් කයනු රඵන විභසීේ දවහ අදහර ආඹත්න
භඟ ේඵන්ධ වමින් නිර්වද්ලඹන් රඵහ ීභ.
වේහ සථහ ාංවලෝධනඹට අදහර කටයුතු කිරීභ.
159කට ආන්න ත්නතුරු නහභඹන් වනුවන් කස කයන
රද ඵදහ ගළනීේ ඳරිඳහටි දවහ නිර්වද්ල රඵහ ීභ
විටින් විට ඳළන නගින ගළටළු ේඵන්ධවඹන් අල
ප්රතිඳත්ති ීනයණ ගළනීභ දවහ කරුු අධඹන කය යහජ්
වේහ වකොමින් බහට නිර්වද්ල රඵහ ීභ.
ශ්රී රාංකහ ත්හක්ණ වේවේ නිරධහරීන්
විවිධ
වදඳහර්ත්වේන්තු ර විවිධ වදඳහර්ත්වේන්තු ප්රධහනීන් ඹටවත්
කටයුතු කිරීභ නිහ සිකය කිරීේ, උස කිරීේ ,ඔුලන්වභ
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ශ්රී රාංකහ ගණකහධිකහරී
වේහ අාංලඹ
අධක් - 1
වකහය අධක් - 2

ශ්රී රාංකහ ගණකහධිකහරී වේහ
නිරධහරීන්වභ ඳත්මේේ වහ විනඹ
ඵරධයඹහ න්වන් යහජ් වේහ
වකොමින් බහයි.
















ශ්රී රාංකහ ක්රභේඳහදන ශ්රී රාංකහ ක්රභේඳහදන වේහ 
වේහ අාංලඹ
නිරධහරීන්වභ ඳත්මේභ වහ විඹ 
අධක් - 1
ඵරධයඹහ න්වන් යහජ් වේහ 
වකහය අධක් - 1
වකොමින් බහයි.




ත්හක්ණික කහර්ඹඹන් ගළටළු ේඵන්ධ වහ අවනකුත්
ඳරිඳහරන කටයුතු ේඵන්ධ ගළටළු භතු වූ විට උඳවද්ලක
භණ්ඩරඹ භගින් කරුු අධඹනඹ කය යහජ් වේහ
වකොමින් බහ වත් නිර්වද්ලඹන් රඵහ ීභ.
ශ්රී රාංකහ ත්හක්ණ වේවේ කහර්ඹක්භත්හ කඩඉේ විබහග වහ
විවලේ වශ්රේණිඹට උස කිරීවේ විබහග ඳළළත්මේභට අදහර
ගළට් නිවේදන කස කිරීභ, නිර්වද්ල රඵහ ගළනීභ වහ රඵහ
ීභ, ප්රතිපර නිකුත් කිරීභ, වන කහර රඵහ ීභ වහ උසමේේ
ේඵන්ධ නිර්වද්ල රඵහ ීභ
හභහන ඳරිඳහරන කටයුතු
ඵහ ගළනීේ
වේඹ සිකය කිරිේ
සථහන භහරු විේ රඵහ දිභ.
ප්රතිපර නහථ කයගළනීභ වහ වතික විබහග
වදඳහර්ත්වේන්තු වහ විලස විදහරඹන් වත් වඹොමු කිරීභ
කහර්ඹක්භත්හ කඩඉේ ඳරීක්ණ ඳළළත්මේේ.
උසමේේ ේඵන්ධවඹන් යහජ් වේහ වකොමින් බහට
නිර්වද්ල ළඳයීභ
ඹේ ත්නතුයක ළඩ ඵළීනභ වහ අදහශ නිර්වද්ල යහජ් වේහ
වකොමින් බහ වත් ළඳයීභ
දියිවනන් පිටත් ගත් කිරීභට නිඹමිත් නිහඩු අනුභත් කිරීභ
වේඹ ීර්ඝ කිරිේ වහ විශ්රහභ ගළන්මේභ
වජ්සසත්හ වේ නඹ කශභනහකයණඹ කිරීභ
ඇඵෆර්තු වේ නඹ කශභනහකයණඹ කිරීභ
ශ්රී රාංකහ ගණකහධිකහරී වේවේ ප්රතිඳත්ති ීනයණ
ේඵන්ධවඹන් යහජ් වේහ වකොමින් බහට ව
කළබිනට් අභහත් භණ්ඩරඹට නිර්වද්ල ළඳයීභ
විනඹ කටයුතු
ශ්රී රාංකහ ක්රභේඳහදන වේඹට ඵහ ගළනීේ
ශ්රී රාංකහ ක්රභේඳහදන වේවේ සිකය කිරිේ
වශ්රේණිගත් උස විේ රඵහ ීේ
සථහන භහරු විේ රඵහ ීභ.
නිරධහරීන් වහ න කහර්ඹක්භත්හ කඩඉේ ඳරීක්ණ
ඳළළත්මේේ.
ශ්රී රාංකහ ක්රභේඳහදන වේවේ නිරධහරීන්වභ වේහ කහරඹ
ීර්ඝ කිරිේ වහ වේවඹන් විශ්රහභ ගළන්මේේ.
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ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ
ශ්රී රාංකහ ගණකහධිකහරී වේහ සථහ

ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ

භහන ේඳත් අාංලඹ
වජ්සස වකහය වේකේ
-1
වකහය වේකේ - 1




















වභභ අභහත්ාංලඹට අඹත් නිරධහරීන්වභ වද්ශීඹ පුණු
ඳහසභහරහ ගහසතු වගමේභ පිලිඵ කටයුතු කිරීභ.
ඳහසභහරහ ගහසතු වගවිභ ේඵන්ධ මුර ඳහරනඹක් කිරීභ
වහ අල වත්ොයතුරු රැස කිරීභ වහ දත්ත් ඳද්ධති නඩත්තු
කිරීභ.
වද්ශීඹ පුණු අසථහ (වකටි කහීනන / ඳලසචහත් උඳහධි /
ඳලසචහත් උඳහධි ඩි දවරෝභහ පිිඵ නිරධහරීන් දළනුත්
කිරීභ.
වද්ශීඹ පුණු ආඹත්න භඟ ේඵන්ධ මේ පුණු අසථහ
රඵහ ගළනීභ.
අභහත්ාංලඹ ඹටවත් සිටින සිඹලුභ නිරධයඹන්වභ වද්ශීඹ වහ
විවද්ශීඹ පුණු අලත්හ වදුනහ ගළනීභ.
වභභ අභහත්ාංලඹට අඹත් අවනකුත් වදඳහර්ත්වේන්තු/
අඹත්න රට අඹත් සිඹලුභ නිරධහරීන්වභ යහජ්කහරී විවද්ල
නිහඩු ේඵන්ධ කටයුතු කිරීභ.
විවද්ල ේඳත් වදඳහර්ත්වේන්තු භඟින් රළවඵන දිගු කහීනන
විවද්ල පුණු ේඵන්ධ නිරධහරීන් දළනුත් කිරීභ.
වකටි කහීනන විවද්ල පුණු වහ සුදුසු නිරධහරීන් නේ
කිරීභ ේඵන්ධ කටයුතු කිරීභ.
වකටි කහීනන විවද්ල පුණු වහ සුදුසු නිරධහරීන් වත්ෝයහ
ගළනීභ වහ අල වත්ොයතුරු / හර්ත්හ ළඳයීභ වහ
අල දත්ත් ඳද්ධති නඩත්තු කිරීභ වහ ඒ වහ අල
වත්ොයතුරු රැස කිරීභ.
o නිරධහරීන් වබහගී මේ ඇති විවද්ල පුණු පිලිඵ
වත්ොයතුරු.
o නිරධහරීන්වභ සුදුසුකේ. (අධහඳන, ඉාංග්රීසි බහහ
ප්රමේණත්හඹන් ආී වත්ොයතුරු.
o පරදහයිත්හ ේභහන / කශභනහකයණ ත්යඟ
ජ්ඹ්රවන රළූ  නිරධහරීන්වභ වත්ොයතුරු.
ප්රදහඹක ඒජ්න්සි භඟ ේඵන්ධ මේ අල හර්ත්හ / වඹෝජ්නහ
කස කය විවද්ල පුණු අසථහ රඵහ ගළනීභ.
තජු රළවඵන විවද්ල පුණු අසථහ පිලිඵ ්රිඹහ කිරීභ.
විවද්ල පුණු භඟින් නිරධහරීන් රඵහ ගන්නහ රද දළනුභ වහ
අත්දළකීේ ඔුලන් ත්භ ආඹත්නවේ ාංර්ධනඹ වහ වඹොදහ
ගන්නහ ආකහයඹ පිිඵ ඳසු විඳයේ කිරීභ.
වභභ අභහත්ාංලඹ ඹටවත් සිටින සිඹලුභ නිරධහරීන්වභ බහහ
පුණු අලත්හ වුනනහ වගන එභ අලත්හ ේපර්ණ කිරීභ
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ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ
විවද්ල පුණු වහ වදයට අත්ය ඇති කය
ගන්නහ රද ගිවිසුේ















වත්ොයතුරු
ත්හක්ණ
අාංලඹ
වජ්සස වකහය වේකේ
-1
වකහය වේකේ - 1










විභර්ලන, ඳර්වේණ වහ
වභවවයුේ අාංලඹ
අතිවර්ක වේකේ - 1
වජ්සස වකහය වේකේ
-1
වකහය වේකේ - 02






වහ අල ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කිරීභ.
වභභ අභහත්ාංලඹ ඹටවත් සිටින සුදුසුකේ රත් භහණ්ඩලික
නිරධහරීන් වහ වනදහයි ඳදනභ භත් වභෝටර් යථ ඵරඳත්ර
රඵහීභ ේඵන්ධ සිඹළු කටයුතු.
ආඹත්නවඹන් ඵළවළයගත් පුණු ාංවිධහනඹ කිරීභ.
දිසත්රික්ක 25ට අදහර කශභනහකයණ වනොන භට්ටවේ
යහජ් වේකඹන් ේඵන්ධවඹන් න පුණු ඳහසභහරහ
වහ දිසත්රික්කඹන්ට අදහර ඇසත්වේන්තු වගන්හ ගළනීභ
ව ප්රතිඳහදන රඵහීභ
ඳළළත්වන පුණු ළඩමුළු පිිඵ පුර්ණ ඇගයීභක් කිරීභ
වහ හර්ත්හ ඳත්හවගන ඹහභ.
ේඳත්දහඹකඹන් වහ පුණු අලත්හ වුනනහවගන
අවලේ පුණු ඳහසභහරහ වහ වඹොමු කිරීවේ කටයුතු
ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ.
අභහත්ාංලවේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ අන්ත්ර්ජ්හර ඳවසුකේ
වහ විදුත් ත්ළඳෆර ඳවසුකේ රඵහීභ.
අභහත්ාංය ඹ වබ් අඩවිඹ නඩත්තු වහ ාංර්ධනඹ.
අභහත්ාංලවේ ලහ හ වහ අල දත්ත් ඳද්ධති වහ භතදුකහාංග
ාංර්ධනඹ.
අභහත්ාංලවේ ඳරිගණක නඩත්තු වහ ආඹත්නඹ තුර ජ්හර
ඳද්ධතිඹ (Local Area Network) නඩත්තු.
අභහත්ාංය ඹ කහර්ඹ භණ්ඩරවේ ඳරිගණක හක්යත්හ ඉවශ
නළාංමේභ වහ ඔුලන්ට පුණු රඵහීභ.
විදුත් ත්ළඳෆර වහ අන්ත්ර්ජ්හරඹ ඔසවේ යහජ් ඳරිඳහරන
චක්රවේ වඵදහවළරීභ.
යහජ් අාංලවේ ආඹත්න වහ වත්ොයතුරු ත්හක්ණ වේහ
රඵහීභ.
වත්ොයතුරු ත්හක්ණ ඳද්ධති වුනන්හ ීභ, කශභණහකයනඹ
වහ ඳවසුකේ ඳඹනු රඵන වත්න ඳහර්ල ළඳයුේකරුන්
කශභනහකයණඹ
දූණ ාංචහ ඇතිමේභට ඉඩ ප්රසථහ වනොරළවඵන ඳරිදි
ර්ත්භහන යහජ් වේවේ ඳතින දුර්ර ක්රභවේදඹන් ඩහත්
ඹවඳත් ආකහයඹට වනස කිරීභ
දුක්ගළනවිලි කශභනහකයණ ඹහන්ත්රණඹක් සථහපිත් වකොට
ඳත්හවගන ඹහභ ඒ තුලින් දුක් ගළනවිලි කශභණහකයන
ක්රභවේදඹන් හේප්රදහඹක ත්ත්වේ සිට නමේනත්ඹ දක්හ
ළඩි දියුු කිරීභ
ඕනෆභ යහජ් ආඹත්නඹකට මලික විභර්ලනඹක්
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ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ

විභර්ලණඹට රක් වකවයන ආඹත්නරට
අදහශ
වදඳහර්ත්වේන්තු
චක්රවේ ,
ඳරිඳහරන ාං්රවඹ වහ ඳනත්
ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති







අබන්ත්ය විගණන අාංලඹ
අබන්ත්ය විගණක - 1















සිදුකයගළනීභට අල ුල විට එභ කහර්ඹඹ ඉටුකයීවේ
විභර්ලන ඒකකඹක් වර කටයුතු කිරිභ
වභභ අභහත්ාංලවේ මලික විඹ ක්වේත්රඹ න යහජ් අාංලවේ
භහන ේඳත් කශභනහකයණඹට අදහර භසත් යහජ්
වේවේ විනඹ ආයක්හ කිරිභට කටයුතු කිරිවේී ලක්තිභත්
විභර්ලන ඒකකඹක් ඇති කිරීභ
විධිභත් ඳර්වේණ ්රිඹහලිඹ තුලින් යහජ් කශභනහකයණ
ප්රත්ඳත්ති ේඳහදනඹට වහ ඳරිඳහරන ප්රතිාංසකයණඹ වහ
අල න දත්ත්, වත්ොයතුරු වහ අත්දළකීේ රඵහගළනීවේ
ප්රධහන මරහශ්රඹක් ලවඹන් කටයුතු කිරීභ
නියන්ත්ය සිදු වකවයන විධිභත් ්රිඹහලිඹක් භගින් යහජ්
අාංලවේ දූණ, ාංචහ සිදු මේභට ඇති ප්රණත්හ ශකහ ීනභ
වත්ොයතුරු ඳනත් ඹටවත් කටයුතු කිරීභ.
අභහත්හාංලඹට අදහශ ප්රකහලන එිදළක්මේභ
අභහත්හාංලවේ අධීක්ණඹ ඹටවත් ඳතින ආඹත්නර
අබන්ත්ය විගණන කටයුතු ඉටුකිරීවේී මු.වය. 133 හි
වන් ඳරිදි ඳවත් වන් කහර්ඹඹන් වකවයහි විවලේ
අධහනඹ වඹොමු වකවර්.
ළයදි වහ ාංචහ ළරළක්මේභ වහ වදඳහර්ත්වේන්තු/ ආඹත්න
තුශ ්රිඹහත්භක න අබන්ත්ය වෝදිසි වහ ඳහරන ක්රභඹ,
ළරළසභ අතින් වභන්භ ත්ත් ්රිඹහකහරීත්ඹ අතින්
හර්ථකදළයි වොඹහ ඵළීනභ.
ගිුේ ව වනත් හර්ත්හර විලසහනීඹබහඹ නිලසචඹ
කිරිභ ව වඹොදහ වගන ඇති ගිුේකයණ පිිවත් භඟින්
නිළයදි මර ප්රකහලනඹන් පිිවඹර කිරීභ වහ අල
වත්ොයතුරු ළඳවඹන්වන්දළයි වොඹහ ඵළීනභ.
ආඹත්නවේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹට ඳයහී ඇති ගකීේ
ඉටුකිරීවභහිරහ
ඔුලන්වභ
කහර්ඹ
හධනවඹහි
ගුණහත්භකබහඹ ඇගයීභ.
වදඳහර්ත්වේන්තු/ ආඹත්න තු ත්කේ, සිඹළුභ ආකහයවේ
අරහබහනිලින් වකොත්යේ දුයට ආයක්හ කය ඇත්දළයි වොඹහ
ඵළීනභ.
යජ්වේ ආඹත්න ාං්රවඹ, යජ්වේ මුදේ වයගුරහසි ව යහජ්
ඳරිඳහරන විඹ බහය අභහත්හාංලඹ විසින් ව භවහ
බහණ්ඩහගහයඹ විසින් රින් ය නිකුත් කයනු රළඵ ඇති
චක්රවේ වහ වනත් ඳරිපයක උඳවදසද, පිිඳදිනු රළවබ්දළයි
වොඹහ ඵළීනභ.
නහසතිඹ, නිසකහර්ඹ ව ඳභණ ඉක්භහ වකවයන විඹදේ
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ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ
වත්ොයතුරු දළනගළනීවේ ඳනත්





ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ












විශ්රහභ ළටු ද අාංලඹ
අතිවර්ක වේකේ - 1
වකහය වේකේ - 1











ළශළක්මේභට වභන්භ, ඒහ අනහයණඹ කය ගළනීභට
වඹොදහගනු
රඵන
අබන්ත්ය
ඳහරන
ක්රභවේ
ප්රභහණහත්භකබහඹ වොඹහ ඵළීනභ.
වදඳහර්ත්වේන්තුවේ/ ආඹත්නවේ ගිුේ ඳරිඳහටිඹ ව
කිසිඹේ මුදේ ළඹ මේභකට තුඩු වදන එකී වභවවයුේ ඳරීක්හ
කිරීභ ව වදඳහර්ත්වේන්තුවේ
වද්ඳශ වහ ත්කේ
ආයක්හකහරී වර ඳරිවයණඹ කයන්වන්දළයි වොඹහ ඵළීනභ.
අල අසථහන්රී විවලේ විභර්ලන ඳළළත්මේභ.
පරදහයී කහර්ඹ හධනඹක් දවහ ඳද්ධති විලසවේණඹ වහ
කහර්ඹ හධන විලසවේණඹ කිරීභ.
කශභනහකයණ විගණන වදඳහර්ත්වේන්තු විසින් රින් ය
නිකුත් කයනු රඵන උඳවදස වහ භඟවඳන්මේභ අනු
්රිඹහකිරීභත්, ඒ ඒ ර්වේ ෆභ කහර්තුකටභ යක්
අභහත්හාංලවේ විගණන කශභනහකයණ කමිටු රැසමේේ
ඳළළත්මේභත්, එභ රැසමේභ ඳළළත්මේභත්, එභ රැසමේේරී ගනු
රඵන ීනයණ ්රිඹහත්භක කිරීවේ ප්රගතිඹ පිිඵ ඳසුවිඳයේ
කිරිභත් වභභ අාංලඹට ඳළරී ඇති ත්ත් කහර්ඹඹකි.
විශ්රහභ ළටු ද සථහ ාං්රවඹ, ළන්දඹු අනත්දරු විශ්රහභ
ළටු ද ඳනත් ව විශ්රහභ ළටු ද ේඵන්ධ වනත් අණ
ඳනත්ර ඇති සථහනුකර විධි විධහන ්රිඹහට නළාංමේභ.
විශ්රහභ ළටු ද වදඳහර්ත්වේන්තුවේ ඳරිඳහරන වහ ාංර්ධන
්රිඹහකහයකේ ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ.
විශ්රහමිකඹනස වහ ඔුලන්වභ ාංගේ විසින් ඉදිරිඳත් කයනු රඵන
දුක්ගළනවිලි වහ ඳළමිණිලි විභර්ලනඹ කිරීභ වහ අල ඳරිදි
අදහශ ආඹත්න භඟ ේඵන්ධීකයණඹ මේ කටයුතු කිරීභ.
හිඟ විශ්රහභ ළටු ද, විශ්රහභ ළටු ද ඳළරීභ, හිමිකේ ඉේරහ
වනොභළති විශ්රහභ ළටු ද ේඵන්ධ ගළටළුරට පිිතුරු ඹළමේභ.
විශ්රහභ ළටු ද සථහවේ 12 වහ 15 ගන්ති ඹටවත් විශ්රහභ
ඹනු රළූ  යහජ් නිරධහරීන් වට විශ්රහභ ළටු ද වගමේභ
ේඵන්ධවඹන් වේකේතුභහවභ ීනයණ අදහශ ආඹත්න වත්
දළනුේ ීභ.
විශ්රහභ ළටු ද සථහ ාං්රවඹ භගින් යහජ් ඳරිඳහරන
වේකේ වත් ඳයහ ඇති වනත් කහර්ඹඹන් ඉටු කිරීභ.
විශ්රහභ ළටු ද සථහ ාං්රවඹ වහ විශ්රහභ ළටු ද වහ ේඵන්ධ
වනොවඹකුත් අණ ඳනත් ාංවලෝධනඹ කිරීභට අදහශ කටයුතු
සිදු කිරීභ.
විශ්රහභ ළටු ද ේඵන්ධ කටයුතුරී අදහශ න සිඹලු
ආඹත්න වහ නිරධහරීන් භඟ ේඵන්ධීකයණඹ කයමින්
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විශ්රහභ ළටු ද සථහ ාං්රවඹ වහ එහි
ාංවලෝධන
1989 අාංක 01 දයණ ළන්දඹු අනත්දරු
විශ්රහභ ළටු ද ඳනත් වහ එහි ාංවලෝධන
1983 අාංක 24 දයණ ළන්දඹු පුරු
අනත්දරු ඳනත් වහ එහි ාංවලෝධන
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති ාං්රවඹ
ආඹත්න
ාං්රවවේ
XLVIII
න
ඳරිච්වේදවේ 33 වහ 36 ගන්ති
අදහර සිඹලුභ විශ්රහභ ළටු ද චක්රවේ
විශ්රහභ ළටු ද ේඵන්ධ යහජ් ඳරිඳහරන
චක්රවේ
1970 අාංක 18 දයණ න්නද්ධ වමුදහ
ළන්දඹු අනත්දරු විශ්රහභ ළටු ද ඳනත්

යහජ් බහහ අාංලඹ



අතිවර්ක වේකේ (ජ්හතික
බහහ
ඳහර්ලිවේන්තු
අාංලඹ
අතිවර්ක වේකේ

කටයුතු 









අභහත්හාංල වේකේ විසින් 
ඳයහ ඇති ඳරිඳහරන වහ මර
ඵරත්ර

ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ
කහර්ඹ ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල
ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ
ව ලිපි
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ
අභහත් භණ්ඩර ාංවද්ල














කටයුතු කිරීභ.
යහජ් බහහ විඹඹන්ට අදහර ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් ව 
හඳතති ේඳහදනඹ කිරීභ,්රිඹහත්භක කිරීභ,ඳසු විඳයේ
කිරීභ වහ ඇගයීභ

ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී කහර්ඹ භණ්ඩර ඳත්කිරීේ
ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී කහර්ඹ භණ්ඩර උසකිරීේ
ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී කහර්ඹ භණ්ඩර වේඹ අන්
කිරීේ
ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රීරුන් වහ කහර්ඹහර උඳකයණ
රඵහීභ
ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රීරුන් වහ හවන ඵරඳත්ර
රඵහීභ ේඵන්ධ කටයුතු
ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රීරුන් වහ නද යක්ණ
රඵහීභට අදහශ කටයුතු
ඳහර්ලිවේන්තු භන්ත්රී කහර්ඹ භණ්ඩර ළටු ද ව
ඳහරිවත්ෝෂිත් වගමේේ කටයුතු
වභභ අාංලවේ නිරධහරීන්වභ වඳෞද්ගලික ලිපිවගොනුර
කටයුතු
වභභ අාංලවේ නිරධහරීන්වභ ළටු ද වගමේේ කටයුතු
වභභ අාංලඹට අදහශ හවනර ඳයහ ගළනීේ,මුදහවළරීේ,
යක්ණ කටයුතු ව නඩත්තු කටයුතු සිදුකිරීභ
වභභ අාංලවේ නිරධහරීන්වභ නිහඩු, අතිකහර ීභනහ
ේඵන්ධ කටයුතු
අාංලඹට අදහශ ප්රේඳහදන කටයුතු
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ආණ්ඩුක්රභ සථහවේ III වහ IV න
ඳරිච්වේදවේ ඇතුරත් බහහ ේඵන්ධ
ප්රතිඳහදනඹන්

ආඹත්න ාං්රවඹ
මුදේ වයගුරහසි
යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ
ඳටිඳහටික රීති
ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ
යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ ව ලිපි
ජ්නහධිඳති චක්රවේ
යහජ් මුදේ චක්රවේ
අභහත් භණ්ඩර ාංවද්ල

7. අභහත්හාංලඹ ව වඳොදු අධිකහරීන් ර (යහජ් වේහ අාංලඹට අදහශ
එකී බත නතදවා නියමිත වේමතයන්

කාර්ය ශා කර්තලය


යහජ්
ඳරිඳහරනඹ
වහ
කශභනහකයණ
විඹඹන්ට ව විශ්රහභ ළටු ද වදඳහර්ත්වේන්තු,
ශ්රී රාංකහ ාංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹත්නඹ, යහජ්
බහහ වකොමින් බහ, ජ්හතික බහහ අධහඳන
වහ පුණු ආඹත්නඹ, භහන ේඳත් ාංර්ධනඹ
කිරීවේ ශ්රී රාංකහ ජ්හතික බහ, යහජ් බහහ
වදඳහර්ත්වේන්තු ව දුයසථ ඉවගනුේ
භධසථහනඹ ඹන වදඳහර්ත්වේන්තු වහ
සථහපිත් ආඹත්නඹන්හි විඹන්ට අදහශ
ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් ව හඳතති ේඳහදනඹ
කිරිභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ වහ ඇගයිභ.
 ඳවත් වන් වේහන්හි ඳරිඳහරනඹ වහ පිරිස
කශභනහකයණඹ.
i. ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේඹ
ii. ශ්රී රාංකහ ගණකහධිකහරී වේඹ
iii. ශ්රී රාංකහ ක්රභේඳහදන වේඹ
iv. ශ්රී රාංකහ ඉාංජිවන්රු වේඹ
v. ශ්රී රාංකහ විදහත්භක වේඹ
vi. ශ්රී රාංකහ හසතු විදහඥ වේඹ
viii. ශ්රි රාංකහ ත්හක්ණ වේඹ












ඒකහඵද්ධ වේහන් ඳරිඳහරනඹ කිරීභ.
ආඹත්න ාං්රවඹ ඹටවත් න කහර්ඹඹන්.
යහජ් වේහ පුණු.
ජ්හතික පරදහයීත්හ ඉවර නළාංමේභ පිණි
ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් කසකිරීභ ව
්රිඹහත්භක කිරීභ.
විශ්රහභ ළටු ද ාං්රවඹ ්රිඹහත්භක කිරිභ.
යජ්වේ විශ්රහභ ළටු ද ක්රභඹ ේඵන්ධ සිඹළු
කටයුතු.
අව දක්ෂිත් ාංර්ධන ඉරක්කඹන් හක්හත්
කයගළනීභ පිණි යහජ් ත්න්ත්රඹ තුශ
ඹවඳහරනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ.
නමේන ඹවඳහරන ාංකේඳ වුනන්හීභ.
ජ්නත්හ අව දක්හන්ට මුේත්ළන රඵහවදන
යහජ් වේඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ වහ
ප්රතිඳත්ති ේඳහදනඹ කිරිභ වහ ්රිඹහත්භක
කිරීභ.
විශ්රහභ ළටු ද වදඳහර්ත්වේන්තු, ශ්රී රාංකහ
ාංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹත්නඹ, යහජ් බහහ
වකොමින් බහ, ජ්හතික බහහ අධහඳන වහ
පුණු ආඹත්නඹ, භහන ේඳත් ාංර්ධනඹ
කිරීවේ ශ්රී රාංකහ ජ්හතික බහ, යහජ් බහහ
වදඳහර්ත්වේන්තු ව දුයසථ ඉවගනුේ
භධසථහනඹ ඹන ආඹත්නඹන්ට ඳළරී ඇති
සිඹළුභ විඹන්ට අදහශ කටයුතු අධීක්ණඹ
කිරීභ.
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ආඹත්න ාං්රවඹ



මුදේ වයගුරහසි



යහජ් වේහ වකොමින් බහ කහර්ඹ ඳටිඳහටික
රීති



ප්රේඳහදන භහර්වගෝඳවද්ල ාං්රවඹ



යහජ් ඳරිඳහරන චක්රවේ



ජ්නහධිඳති චක්රවේ



යහජ් මුදේ චක්රවේ

8. අභහත්හාංලඹ ව වඳොදු අධිකහරීන් ර (යහජ් වේහ අාංලඹට අදහශ
කාර්ය කර්තලය ශා බත ඉුමකිරීතේදී භාේෂතා
කරන, නීති රීති තරගුාසි අේතඳොේ නඳතශ ශා
තලනේ ලාර්තා ප්රතේද

කාර්ය ශා කර්තලය
















යහජ් ඳරිඳහරනඹ වහ කශභනහකයණ
විඹඹන්ට
ව
විශ්රහභ
ළටු ද
වදඳහර්ත්වේන්තු, ශ්රී රාංකහ ාංර්ධන
ඳරිඳහරන ආඹත්නඹ, යහජ් බහහ වකොමින්
බහ, ජ්හතික බහහ අධහඳන වහ පුණු
ආඹත්නඹ, භහන ේඳත් ාංර්ධනඹ
කිරීවේ ශ්රී රාංකහ ජ්හතික බහ, යහජ් බහහ
වදඳහර්ත්වේන්තු ව දුයසථ ඉවගනුේ
භධසථහනඹ ඹන වදඳහර්ත්වේන්තු වහ
සථහපිත් ආඹත්නඹන්හි විඹන්ට අදහශ
ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් ව හඳතති
ේඳහදනඹ කිරිභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ වහ
ඇගයිභ.






ළන්දඹු පුරු ව අනත්දරු විශ්රහභ ළටු ද ඳනත්
(1983 අාංක 24
ළන්දඹු ව අනත්දරු විශ්රහභ ළටු ද ආඥහඳනත්
(1898 අාංක 1
ළන්දඹු පුරු ව අනත්දරු විශ්රහභ ළටු ද
වඹෝජ්නහ ක්රභ (න්නද්ධ වමුදහ ඳනත් (1998
අාංක 60
ළන්දඹු වහ අනත්දරු විශ්රහභ ළටු ද වඹෝජ්නහ
ක්රභ (න්නද්ධ වමුදහ ඳනත් (1970 අාංක 18
යහජ් වේහ විශ්රහමිකඹන්වභ බහය අයමුදර
ඳනත් ( 1999 අාංක 40
යහජ් වේහ අර්ථ හධක අයමුදර ආඥහඳනත්
(1942 අාංක 18
ඳශහත් ඳහරන වේහ විශ්රහභ ළටු ද අයමුදර
(1974 අාංක 16
ඳශහත් ඳහරන ළන්දඹු වහ අනත්දරු විශ්රහභළටු ද
අයමුදර (1974 අාංක 16
අනිහර්ඹ යහජ් වේහ ඳනත් (1961 අාංක 70
ශ්රී රාංකහ ාංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹත්නඹ ඳනත්
(1982 අාංක 9
යජ්වේ නිහ (න්ත්කඹ ආඳසු රඵහගළනීභ
ඳනත් ( 1969 අාංක 7
ත්ෆගි පිරිනළමීවේ ත්යඟ ඳනත් (1957 අාංක 37
විශ්රහභ ළටු ද සථහ ාං්රවඹ
ඳහේ ගුරුරුන්වභ විශ්රහභ ළටු ද ඳනත් (1953
අාංක 44
ඳශහත් බහ විශ්රහභ ළටු ද ඳනත් (1993 අාංක 17
යජ්වේ වහ අධිකයණ වේහ නිරධහරීන්වභ විශ්රහභ
ගළන්මේවේ ආඟදහ ඳනත් (1910 අාංක 11
යහජ් බහහ ඳනත් (1956 අාංක 33
යහජ් බහහ වකොමිභ ඳනත් (1991 අාංක 18
ජ්හතික භහන ේඳත් ාංර්ධනඹ කිරීවේ ශ්රී
රාංකහ ජ්හතික බහ ඳනත් ( 1997 අාංක 18
යුධ වමුදහ විශ්රහභ ළටු ද වහ ඳහරිවත්ෝෂික
සථහ ාං්රවඹ
නහවික වමුදහ විශ්රහභ ළටු ද වහ ඳහරිවත්ෝෂික
සථහ ාං්රවඹ
ජ්හතික බහහ අධහඳන වහ පුණු ආඹත්නඹ
ඳනත් (2007 අාංක 26
වනත් අභහත්යවඹක් ඹටත්ට නිලසචිත්
ඳයහ වනොභළති, වභහි ඉවත් දවන් විඹඹන්ට
අදහශ අදහශ අවනකුත් සිඹලු සථහන්
හ දපු වහ කහර්ඹහර වේක ඳනත්
යහජ් හඳහය චක්රවේ



වේහ සථහ ව ඵහගළනීවේ ඳරිඳහටි









ඳවත් වන් වේහන්හි ඳරිඳහරනඹ වහ
පිරිස කශභනහකයණඹ.

i. ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන වේඹ

ii. ශ්රී රාංකහ ගණකහධිකහරී වේඹ

iii. ශ්රී රාංකහ ක්රභේඳහදන වේඹ
iv. ශ්රී රාංකහ ඉාංජිවන්රු වේඹ

v. ශ්රී රාංකහ විදහත්භක වේඹ

vi. ශ්රී රාංකහ හසතු විදහඥ වේඹ

vii. ශ්රි රාංකහ ත්හක්ණ වේඹ


ඒකහඵද්ධ වේහන් ඳරිඳහරනඹ කිරීභ.
ආඹත්න ාං්රවඹ ඹටවත් න කහර්ඹඹන්.
යහජ් වේහ පුණු.
ජ්හතික පරදහයීත්හ ඉවර නළාංමේභ පිණි
ප්රතිඳත්ති, ළඩටවන් කසකිරීභ ව
්රිඹහත්භක කිරීභ.
විශ්රහභ ළටු ද ාං්රවඹ ්රිඹහත්භක කිරිභ.
යජ්වේ විශ්රහභ ළටු ද ක්රභඹ ේඵන්ධ සිඹළු
කටයුතු.
අව දක්ෂිත් ාංර්ධන ඉරක්කඹන් හක්හත්
කයගළනීභ පිණි යහජ් ත්න්ත්රඹ තුශ
ඹවඳහරනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ.
නමේන ඹවඳහරන ාංකේඳ වුනන්හීභ.
ජ්නත්හ අව දක්හන්ට මුේත්ළන රඵහවදන
යහජ් වේඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ වහ
ප්රතිඳත්ති ේඳහදනඹ කිරිභ වහ ්රිඹහත්භක
කිරීභ.
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විශ්රහභ ළටු ද වදඳහර්ත්වේන්තු, ශ්රී රාංකහ
ාංර්ධන ඳරිඳහරන ආඹත්නඹ, යහජ් බහහ
වකොමින් බහ, ජ්හතික බහහ අධහඳන වහ
පුණු ආඹත්නඹ, භහන ේඳත් ාංර්ධනඹ
කිරීවේ ශ්රී රාංකහ ජ්හතික බහ, යහජ් බහහ
වදඳහර්ත්වේන්තු ව දුයසථ ඉවගනුේ
භධසථහනඹ ඹන ආඹත්නඹන්ට ඳළරී ඇති
සිඹළුභ විඹන්ට අදහශ කටයුතු අධීක්ණඹ
කිරීභ.

9. වත්ොයතුරු රඵහ ගළනීභට පුයළසිඹන්ට රඵහගත් වළකි ඳවසුකේ
අභහත්හාංශීඹ වබ් අඩවිඹ - www.pubad.gov.lk
විදුත් ත්ළඳෆර

- adsecinve@sltnet.lk

10. ඳසුගිඹ භහ 6ට අදහශ ආදහඹේ වහ විඹදේ
(අ . ආදහඹේ / යජ්වේ වන් කිරීභ
ළඩ ටවන

ළඹ ශීර්ඹ

01

හර්ෂික ඇසත්වේන්තු

වඹ භහසික ත් ආදහඹභ

රු. 1,100,000,000.00

රු. 737,806,327.63

(ආ . විඹදේ
ළඩ ටවන
පුනයහර්ත්න
ප්රහභධන

ළඹ ශීර්ඹ

හර්ෂික ඇසත්වේන්තු

වඹ භහසික ත් විඹදේ

130

රු. 16,129,500,000.00

රු. 3,571,108,971.88

130

රු. 1,179,500,000.00

රු. 353,774,382.75

11. හර්ෂික ාංර්ධන වහ වේහ ළරසුභ (ප්රධහන අන්ත්ර්ගත්ඹන්


අභහත්ාංශීඹ වබ් අඩවිඹ වයවහ වත්ොයතුරු රඵහ ගත් වළකිඹ. ( www.pubad.gov.lk )

12. හර්ෂික වේහ වහ ාංර්ධන ළරළසභ වහ කහර්ඹ හධන ඇගයීේ හර්ත්හවේ හයහාංල ටවන්


අභහත්ාංශීඹ වබ් අඩවිඹ වයවහ වත්ොයතුරු රඵහ ගත් වළකිඹ. ( www.pubad.gov.lk )
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13. ඳත් කශ වත්ොයතුරු නිරධහරින්
රාජ්ය තවේලා, ඳෂාේ වභා ශා ඳෂාේ ඳාන අමාතයාංය
(යහජ් වේහ අාංලඹ
නභ
ත්නතුය / ත්නතුරු
දුයකථන අාංක
ආඹත්නවේ e-mail ලිපිනඹ

::::-

එන්.ය.නිහන් වභන්ඩිස භඹහ
අතිවර්ක වේකේ (විභර්ලන වහ වභවවයුේ
011 2676433
info@pubad.gov.lk

නභ
ත්නතුය / ත්නතුරු
දුයකථන අාංක

:::-

ඒ. ජ්ගත් ඩී. ඩඹස භඹහ
විශ්රහභ ළටු ද අධක් ජ්නයහේ
011 2431647

නභ
ත්නතුය / ත්නතුරු
දුයකථන අාංක
ආඹත්නවේ e-mail ලිපිනඹ

::::-

වක්.ආර්. ඳත්භප්රිඹ භඹහ
අධක් (ාංවිධහන වහ ාංර්ධන
011 2320045
dg@pensions.gov.lk

නභ
ත්නතුය / ත්නතුරු

::-

මින්ද භවවේකේ භඹහ
වකහය වකොභහරිස ඳරිර්ත්න

දුයකථන අාංක

:-

011-2877231

ආඹත්නවේ e-mail ලිපිනඹ

:-

mshamee78@gmail.com

ේෂරාම ලැුමප් තදඳාර්තතේන්තුල

රාජ්ය භාා තදඳාර්තතේන්තුල

ශ්රී ංකා වංලර්ධන ඳිපඳාන ආයතනය
නභ
ත්නතුය / ත්නතුරු
දුයකථන අාංක

:::-

පී.ජී.ඩී.ප්රීඳහ වේයසිාංව මිඹ
අධක් ජ්නයහේ
011 5980202

නභ
ත්නතුය / ත්නතුරු
දුයකථන අාංක
ආඹත්නවේ e-mail ලිපිනඹ

::::-

ආචහර්ඹ වේඳහලි සුදසිාංව වභඹ
වජ්සස උඳවද්ලක
011 5980200
mail@slida.lk

මානල වේඳේ වංලර්ධනය කිරීතේ ශ්රී ංකා ජ්ාතික වභාල
නභ
ත්නතුය / ත්නතුරු
දුයකථන අාංක
ආඹත්නවේ e-mail ලිපිනඹ

::::-

වේ.ඒ.සී.පී. ජ්ඹසිාංව මිඹ
වකහය අධක් (ාංර්ධන
0112-595680/79
director.nhrdc@yahoo.com
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ජ්ාතික භාා අධයාඳන ශා ස්ණු ආයතනය
නභ
ත්නතුය / ත්නතුරු
දුයකථන අාංක
ආඹත්නවේ e-mail ලිපින

::::-

යු පී ආර් සී කරුණහයත්න
වකහය අධක් (ළරසුේ /පුණු
0113092903
nilet@sltnet.lk

:-

ඒ.එේ.ජී.ය.අවබ්වකෝන්

රාජ්ය භාා තකොමින් වභාල
නභ
ත්නතුය/ ත්නතුරු
දුයකථන අාංක
ආඹත්නවේ e-mail ලිපිනඹ

::-

ඳරිඳහරන නිරධහරී
0112889482

:-

olcommission@gmail.com

::::-

එච්.එච්.පුසඳකුභහය
හඳතති නිරධහරි
011-2883926
langdiv2018@gmail.com

:-

එන්.එේ.ඒ.එන්.නයත්න මිඹ

ජ්ාතික භාා අංය
නභ
ත්නතුය
දුයකථන අාංකඹ
ආඹත්නවේ e-mail ලිපිනඹ
ඳාර්ලිතේන්තු කටයුතු අංය
නභ
ත්නතුය/ත්නතුරු

:-

ප්රධහන කශභනහකයණ වේහ නිරධහරි

දුයකථන අාංක

:-

0112786988

ආඹත්නවේ e-mail ලිපිනඹ

:-

mdpa@sltnet.lk

අභහත්යඹහවභ අත්න
දිනඹ
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ
ලයාඳෘති වේබන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ යුතු ලාර්තාල - වන්නිත දන මාර්තග ඳතශ
1. අභහත්හාංලඹ / වදඳහර්ත්වේන්තු / ආඹත්නඹ : යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහත්හාංලඹ
2. හඳතතිඹ ්රිඹහත්භක කයන ආඹත්නඹ

: යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහත්හාංලඹ

3. හඳතති හර්ත්හ
(අ . හඳතතිවේ නභ ව සබහඹ - නිර පිඹ නිර නිහ හඳතතිඹ - වභොනයහගර දිසත්රික්කඹ
හඳතතිඹ සථහනගත් මේභ (කරහඳඹ, ඳශහත්, දිසත්රික්කඹ, වකොට්සහලඹ වහ සථහනඹ - ඌ ඳශහත්,
වභොනයහගර දිසත්රික්කඹ, වභොනයහගර දිසත්රික් වේකේ කහර්ඹහරඹට අඹත් ඳළයණි නිර නිහ පිහිටි මිමිඹ
ආයේබ කිරීභට වඹෝජිත් දිනඹ
අන් කිරීභට වඹෝජීත් දිනඹ

-

2017.07.20
2021.06.15

( ආ . හඳතතිඹ
අයමුු වහ ඉරක්ක - යහජ් වේකයින් වහ වන්හසිකහගහය ඳවසුකේ ළඳයීභට වගොඩනළගිලි ඉදිකිරීභ
අව දක්ෂිත් ප්රතිරහබ
ඉරක්කගත් ප්රතිරහන්න් - යහජ් නිරධහරීන්
හඳතතිවඹන් ඵරඳෆභට රක්න පුයළසි කණ්ඩහඹේ ඔුලන් වත් න්නිවේදනඹක් කය තිවබ් නේ එභ විසත්ය න්දි වහ වහනි පර්ණ ළඩ පිිවර
(ඇ . ේපර්ණ ඇසත්වේන්තුගත් පිරිළඹ - මිලිඹන 200
මර ප්රතිඳහදන මරහශ්රඹ ( වද්ශීඹ / විවද්ශීඹ ප්රතිඳහදන වන වනභ - වද්ශීඹ
යහජ් / වඳෞද්ගලික වුලේකහරිත් හඳතතිඹක් නේ මර වුලේකහරිත්ඹ වන වනභ වහ
වඳෞද්ගලික ඳහර්ලඹට හිමින ප්රතිරහබ / හසි
(ඈ . වඹෝජිත් හඳතතිරට අදහර අධිකහරිර අනුභළතිඹ රඵහගත් දිනඹන් ( ජ්හතික ළරසුේ කයන
කමිටු, ආර්ිකක ාංර්ධන කමිටු, කළබිනට් භණ්ඩරඹ, ආවඹෝජ්න භණ්ඩරඹ, ඳශහත් බහ, ඳරිය
අධිකහරිඹ ආදි
අදහශ අධිකහරිඹ
කළබිනට් භණ්ඩරඹ
 දයහවද්ශීඹ බහ - වභොණයහගර
නහගරික ාංර්ධන අධිකහරිඹ (වරිත් වගොඩනළගිලි වතිකඹ

අනුභළතිඹ රත් දිනඹ
2016.08.17
2017.03.30
2020.01.31

(ඉ . ඳවත් කරුු අදහර න්වන් නේ ඉටුකයන රද දිනඹ
කාරණය
1.
2.
3.
4.
5.
6.

හධත්හ අධනඹ
රාංසු ආයහධනඹ
රාංසු ඇගයීභ (මුර / ත්හක්ණ
ප්රේඳහදන කමිටු
වකොන්ත්රහත් පිරිනළමීභ
ගිවිසුභට ඇතුේ මේභ

අදා බල
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
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දිනය
(ඳෂමුඛ අදියර)
2017.04.07
2017.05.18
2017.06.05
2017.06.21
2017.07.03

දිනය
(තදලන අදියර)
2019.02.15
2019.04.04
2019.04.04
2019.04.26
2019.05.08

ඳහරිරික ඵරඳෆේ තිවබ්නේ ඳහරිරික ඵරඳෆේ ත්ක්වේරු වහ ත්ක්වේරු සිදු කර ආඹත්නඹ - නළත්
(ඊ . ළඳයුේකරු / වකොන්ත්රහත්කරුවභ විසත්යඹ
නභ
:- වන්ට්රේ ඉාංජිනිඹරින් ර්විස ප්රයිට් ලිමිටඩ්
භහගභ
:ලිපිනඹ
:- වන්ට්රේ ඉාංජිනිඹරින් ර්විස ප්රයිට් ලිමිටඩ්, ඵදුේර ලහ හ, 37/2A,
ඵණ්ඩහයනහඹක භහත්, ඵදුේර
(උ . ළඩිදුය විසත්ය රඵහගත් වළකි නිරධහරිඹහ ත්නතුය ලිපිනඹ දුයකථන වහ විදුත් ත්ළඳෆර
නභ
ත්නතුය
ලිපිනඹ
දුයකථන අාංකඹ
විදුත් ලිපිනඹ

: පී.ය.ටී.රුවිත්හන
: වජ්සස වකහය වේකේ (නිහ වහ ාංර්ධන
: යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහත්හාංලඹ, නිදවස චතුයශ්රඹ, වකොශම 07
: 011- 2 697234
: sas-hd@pubad.gov.lk

..............................................
දිනඹ
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ
ලයාඳෘති වේබන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ යුතු ලාර්තාල - වන්නිත දන මාර්තග ඳතශ
1. අභහත්ාංලඹ / වදඳහර්ත්වේන්තු / ආඹත්නඹ : යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහත්හාංලඹ
2. හඳතතිඹ ්රිඹහත්භක කයන ආඹත්නඹ

: යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහත්හාංලඹ

3. හඳතති හර්ත්හ
(අ . හඳතතිවේ නභ ව සබහඹ - නිර පිඹ නිර නිහ හඳතතිඹ - ගේඳව දිසත්රික්කඹ
හඳතතිඹ සථහනගත් මේභ (කරහඳඹ, ඳශහත්, දිසත්රික්කඹ, වකොට්සහලඹ වහ සථහනඹ
ගේඳව දිසත්රික්කඹ, කළරණිඹ ඉන් ත්හනහඹේත්ත්
ආයේබ කිරීභට වඹෝජිත් දිනඹ අන් කිරීභට වඹෝජීත් දිනඹ -

–ඵසනහහිය ඳශහත්,

2017.07.29
2022.01.15

(ආ . හඳතතිඹ
අයමුු වහ ඉරක්ක - යහජ් වේකයින් වහ වන්හසිකහගහය ඳවසුකේ ළඳයීභට වගොඩනළගිලි ඉදිකිරීභ
අව දක්ෂිත් ප්රතිරහබ
ඉරක්කගත් ප්රතිරහන්න් - යහජ් නිරධහරීන්
හඳතතිවඹන් ඵරඳෆභට රක්න පුයළසි කණ්ඩහඹේ ඔුලන් වත් න්නිවේදනඹක් කය තිවබ්නේ එභ විසත්ය න්දි වහ වහනි පර්ණ ළඩ පිිවර (ඇ . ේපර්ණ ඇසත්වේන්තුගත් පිරිළඹ - මිලිඹන 397
මර ප්රතිඳහදන මරහශ්රඹ ( වද්ශීඹ / විවද්ශීඹ ප්රතිඳහදන වන වනභ - වද්ශීඹ
යහජ් / වඳෞද්ගලික වුලේකහරිත් හඳතතිඹක් නේ මර වුලේකහරිත්ඹ වන වනභ වහ වඳෞද්ගලික
ඳහර්ලඹට හිමින ප්රතිරහබ / හසි
(ඈ . වඹෝජිත් හඳතතිරට අදහර අධිකහරිර අනුභළතිඹ රඵහගත් දිනඹන් ( ජ්හතික ළරසුේ කයන කමිටු,
ආර්ිකක ාංර්ධන කමිටු, කළබිනට් භණ්ඩරඹ, ආවඹෝජ්න භණ්ඩරඹ, ඳශහත් බහ, ඳරිය අධිකහරිඹ
ආදි
අදහශ අධිකහරිඹ
කළබිනට් භණ්ඩරඹ
වරිත් වගොඩනළගිලි වතිකඹ
නහගරික ාංර්ධන අධිකහරිඹ

අනුභළතිඹ රත් දිනඹ
2016.08.17
2019.05.22
2021.02.16

(ඉ . ඳවත් කරුු අදහර න්වන් නේ ඉටුකයන රද දිනඹ
කහයණඹ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

හධත්හ අධනඹ
රාංසු ආයහධනඹ
රාංසු ඇගයීභ (මුර / ත්හක්ණ
ප්රේඳහදන කමිටු
වකොන්ත්රහත් පිරිනළමීභ
ගිවිසුභට ඇතුේ මේභ

අදහර ඵ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
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දිනඹ
(ඳශමු අදිඹය
2017.05.19
2017.07.05
2017.07.07
2017.07.28
2017.07.31

දිනඹ
(වදන අදිඹය
2019.03.01
2019.04.30
2019.04.30
2019.05.08
2019.05.08

ඳහරිරික ඵරඳෆේ තිවබ්නේ ඳහරිරික ඵරඳෆේ ත්ක්වේරු වහ ත්ක්වේරු සිදු කර ආඹත්නඹ - නළත්
(ඊ . ළඳයුේකරු / වකොන්ත්රහත්කරුවභ විසත්යඹ
ඳෂමුඛ අදියර
නභ
: ලින්ක් ඉාංජිනිඹරින් ප්රයිට් ලිමිටඩ්
ලිපිනඹ
: ලින්ක් ඉාංජිනිඹරින් ප්රයිට් ලිමිටඩ්අාංක 32 , 2න භවර,ගහලු ඳහය, වදහිර
තදලන අදියර
නභ
ලිපිනඹ

: වන්ට්රේ ඉාංජිනිඹරින් ර්විස ප්රයිට් ලිමිටඩ්
: 3න භවර, ප්රහවද්ශීඹ බහ වගොඩනළගිේර, මිරිසත්ත්, ගේඳව

(උ . ළඩිදුය විසත්ය රඵහගත් වළකි නිරධහරිඹහ ත්නතුය ලිපිනඹ දුයකථන වහ විදුත් ත්ළඳෆර
නභ
ත්නතුය
ලිපිනඹ
දුයකථන අාංකඹ
විදුත් ලිපිනඹ

: පී.ය.ටී.රුවිත්හන
: වජ්සස වකහය වේකේ (නිහ වහ ාංර්ධන (ළ.ඵ.
: යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහත්හාංලඹ, නිදවස චතුයශ්රඹ, වකොශම 07
: 011- 2 697234
: sas-hd@pubad.gov.lk

..............................................
දිනඹ
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ
ලයාඳෘති වේබන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ යුතු ලාර්තාල - වන්නිත දන මාර්තග ඳතශ
1. අභහත්ාංලඹ / වදඳහර්ත්වේන්තු / ආඹත්නඹ : යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහත්හාංලඹ
2. හඳතතිඹ ්රිඹහත්භක කයන ආඹත්නඹ

: යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහත්හාංලඹ

3. හඳතති හර්ත්හ
(අ . හඳතතිවේ නභ ව සබහඹ -

නිර පිඹ නිර නිහ හඳතතිඹ, වඳොවශොන්නරු දිසත්රික්කඹ

හඳතතිඹ සථහනගත් මේභ (කරහඳඹ, ඳශහත්, දිසත්රික්කඹ, වකොට්සහලඹ වහ සථහනඹ
වඳොවශොන්නරු දිසත්රික්කඹ, හිරකයක්වගොඩ

- උතුරුභළද ඳශහත්,

2018.03.22 න දින ලින්ක් ඉාංජිනිඹරින් ප්රයිට් ලිමිටඩ් ආඹත්නඹ වත් වකොන්ත්රහත්තු ඵහය දුන් අත්ය,
වකොන්ත්රහත්කරුවභ දුර්ර වබෞතික ප්රගතිඹ වහ ඉදිකිරීේ ත්ත්ත්ඹ වවේතුවන් එභ වකොන්ත්රහත්තු
2019.03.21 අත්හිටුන රදි.
ඒ අනු වදන යට රඵහ දුන් වකොන්ත්රහත්තු පිිඵ වත්ොයතුරු ඳවත් ඳරිදි වේ.
ආයේබ කිරීභට වඹෝජිත් දිනඹ අන් කිරීභට වඹෝජීත් දිනඹ -

2019.11.19
2021.09.12

(2022.06.30 දක්හ දින ීර්ඝ කිරීවේ ඉේීනභක්
වකොන්ත්රහත්කරු විසින් ඉදිරිඳත් කය ඇත්.

(ආ . හඳතතිඹ
අයමුු වහ ඉරක්ක - යහජ් වේකයින් වහ වන්හසිකහගහය ඳවසුකේ ළඳයීභට වගොඩනළගිලි
ඉදිකිරීභ
අව දක්ෂිත් ප්රතිරහබ
ඉරක්කගත් ප්රතිරහන්න් - යහජ් නිරධහරීන්
හඳතතිවඹන් ඵරඳෆභට රක්න පුයළසි කණ්ඩහඹේ - අදහශ වනොවේ
ඔුලන් වත් න්නිවේදනඹක් කය තිවබ්නේ එභ විසත්ය න්දි වහ වහනි පර්ණ ළඩ පිිවර
(ඇ . ේපර්ණ ඇසත්වේන්තුගත් පිරිළඹ - මිලිඹන 225
මර ප්රතිඳහදන මරහශ්රඹ ( වද්ශීඹ / විවද්ශීඹ ප්රතිඳහදන වන වනභ - වද්ශීඹ

යහජ් / වඳෞද්ගලික වුලේකහරිත් හඳතතිඹක් නේ මර වුලේකහරිත්ඹ වන වනභ වහ වඳෞද්ගලික
ඳහර්ලඹට හිමින ප්රතිරහබ / හසි
(ඈ .වඹෝජිත් ේඹහඳතතිරට අදහර අධිකහරිර අනුභළතිඹ රඵහගත් දිනඹන් ( ජ්හතික ළරසුේ කයන කමිටු,
ආර්ිකක ාංර්ධන කමිටු, කළබිනට් භණ්ඩරඹ, ආවඹෝජ්න භණ්ඩරඹ, ඳශහත් බහ, ඳරිය අධිකහරිඹ
ආදි
අදහශ අධිකහරිඹ
කළබිනට් භණ්ඩරඹ

අනුභළතිඹ රත් දිනඹ
2016.08.17
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(ඉ . ඳවත් කරුු අදහර න්වන් නේ ඉටුකයන රද දිනඹ
වදන යට වකොන්ත්රහත්තු රඵහ ීභ.
කහයණඹ
1. හධත්හ අධනඹ
2. රාංසු ආයහධනඹ
3. රාංසු ඇගයීභ (මුර / ත්හක්ණ
4. ප්රේඳහදන කමිටු
5. වකොන්ත්රහත් පිරිනළමීභ
6. ගිවිසුභට ඇතුේ මේභ

අදහර ඵ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ

දිනඹ
2019.08.31
2019.09.23
2019.09.30
2019.11.05
2019.11.15

ඳහරිරික ඵරඳෆේ තිවබ්නේ ඳහරිරික ඵරඳෆේ ත්ක්වේරු වහ ත්ක්වේරු සිදු කර ආඹත්නඹ - නළත්
(ඊ . ළඳයුේකරු / වකොන්ත්රහත්කරුවභ විසත්යඹ
නභ
ලිපිනඹ

: - වන්ට්රේ ඉාංජිනිඹරින් ර්විස පුද්ගලික භහගභ
: - වන්ට්රේ ඉාංජිනිඹරින් ර්විස පුද්ගලික භහගභ, අාංක 481/4/ඒ, කුරු දපු වන්දිඹ,
වඳොවශොන්නරු

(උ . ළඩිදුය විසත්ය රඵහගත් වළකි නිරධහරිඹහ ත්නතුය ලිපිනඹ දුයකථන වහ විදුත් ත්ළඳෆර
නභ
ත්නතුය
ලිපිනඹ
දුයකථන අාංකඹ
විදුත් ලිපිනඹ

: පී.ය.ටී.රුවිත්හන
: වජ්සස වකහය වේකේ (නිහ වහ ාංර්ධන
: යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහත්හාංලඹ, නිදවස චතුයශ්රඹ, වකොශම 07
: 011- 2 697234
: sas-hd@pubad.gov.lk

..............................................
දිනඹ

...............................................
අභහත්යඹහවභ අත්න
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ
ලයාඳෘති වේබන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ යුතු ලාර්තාල - වන්නිත දන මාර්තග ඳතශ
1. අභහත්ාංලඹ / වදඳහර්ත්වේන්තු / ආඹත්නඹ : යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහත්හාංලඹ
2. හඳතතිඹ ්රිඹහත්භක කයන ආඹත්නඹ

: යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහත්හාංලඹ

3. හඳතති හර්ත්හ
(අ . හඳතතිවේ නභ ව සබහඹ - නිර පිඹ නිර නිහ හඳතතිඹ - වකොශම දිසත්රික්කඹ
හඳතතිඹ සථහනගත් මේභ (කරහඳඹ, ඳශහත්, දිසත්රික්කඹ, වකොට්සහලඹ වහ සථහනඹ
වකොශම දිසත්රික්කඹ, වනො. 04, වවක්ටර් වකොබ්ඵෆකඩු භහත්, වකොශම 07.
ආයේබ කිරීභට වඹෝජිත් දිනඹ -

2018.06.19

අන් කිරීභට වඹෝජීත් දිනඹ (ආ . හඳතතිඹ

2021.10.30

- ඵසනහහිය ඳශහත්,

අයමුු වහ ඉරක්ක - යහජ් වේකයින් වහ වන්හසිකහගහය ඳවසුකේ ළඳයීභට වගොඩනළගිලි
ඉදිකිරීභ
අව දක්ෂිත් ප්රතිරහබ
ඉරක්කගත් ප්රතිරහන්න් - යහජ් නිරධහරීන්
හඳතතිවඹන් ඵරඳෆභට රක්න පුයළසි කණ්ඩහඹේ ඔුලන් වත් න්නිවේදනඹක් කය තිවබ්නේ එභ විසත්ය න්දි වහ වහනි පර්ණ ළඩ පිිවර
(ඇ . ේපර්ණ ඇසත්වේන්තුගත් පිරිළඹ - මිලිඹන 700
මර ප්රතිඳහදන මරහශ්රඹ ( වද්ශීඹ / විවද්ශීඹ ප්රතිඳහදන වන වනභ - වද්ශීඹ
යහජ් / වඳෞද්ගලික වුලේකහරිත් හඳතතිඹක් නේ මර වුලේකහරිත්ඹ වන වනභ වහ වඳෞද්ගලික
ඳහර්ලඹට හිමින ප්රතිරහබ / හසි
(ඈ .වඹෝජිත් හඳතතිරට අදහර අධිකහරිර අනුභළතිඹ රඵහගත් දිනඹන් ( ජ්හතික ළරසුේ කයන කමිටු,
ආර්ිකක ාංර්ධන කමිටු, කළබිනට් භණ්ඩරඹ, ආවඹෝජ්න භණ්ඩරඹ, ඳශහත් බහ, ඳරිය අධිකහරිඹ
ආදි
අදහශ අධිකහරිඹ
කළබිනට් භණ්ඩරඹ
භධභ ඳරිය අධිකහරිඹ
ගිනි නිමේේ වේහ වදඳහර්ත්වේනතු
රාංකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ
ජ්ර ේඳහදන වහ ජ්රහඳවන වදඳහර්ත්වේන්තු (වකො.භ.න..
ජ්හතික ජ්ර ේඳහදන වහ ජ්රහඳවන භණ්ඩරඹ
ඝන අඳද්ර කශභනහකයණ අාංලඹ (වකො.භ.න..
නහගරික ාංර්ධන අධිකහරිඹ
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අනුභළතිඹ රත් දිනඹ
2017.06.07
2018.04.04
2017.12.08
2018.02.22
2018.03.03
2018.02.20
2018.03.29
2019.03.25

(ඉ . ඳවත් කරුු අදහර න්වන් නේ ඉටුකයන රද දිනඹ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

කාරණය
හධත්හ අධනඹ
රාංසු ආයහධනඹ
රාංසු ඇගයීභ (මුර / ත්හක්ණ
ප්රේඳහදන කමිටු
වකොන්ත්රහත් පිරිනළමීභ
ගිවිසුභට ඇතුේ මේභ
ළඩ අන් කිරීභ

අදා බල
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ
අදහර වේ

දිනය
2018.03.09
2018.04.11
2018.04.12
2018.06.05
2018.06.22
2021.10.30

ඳහරිරික ඵරඳෆේ තිවබ්නේ ඳහරිරික ඵරඳෆේ ත්ක්වේරු වහ ත්ක්වේරු සිදු කර ආඹත්නඹ - නළත්
(ඊ . ළඳයුේකරු / වකොන්ත්රහත්කරුවභ විසත්යඹ
නභ
භහගභ
ලිපිනඹ

: - වන්ට්රේ ඉාංජිනිඹරින් ර්විස ප්රයිට් ලිමිටඩ්
:: - වන්ට්රේ ඉාංජිනිඹරින් ර්විස ප්රයිට් ලිමිටඩ්, අාංක 415, වඵෞද්ධහවරෝක භහත්,
වකොශම 07.

(උ . ළඩිදුය විසත්ය රඵහගත් වළකි නිරධහරිඹහ ත්නතුය ලිපිනඹ දුයකථන වහ විදුත් ත්ළඳෆර
නභ
ත්නතුය
ලිපිනඹ
දුයකථන අාංකඹ
විදුත් ලිපිනඹ

: පී.ය.ටී.රුවිත්හන
: වජ්සස වකහය වේකේ (නිහ වහ ාංර්ධන
: යහජ් වේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහත්හාංලඹ, නිදවස චතුයශ්රඹ, වකොශම 07
: 011- 2 697234
: sas-hd@pubad.gov.lk

..............................................
දිනඹ

...............................................
අභහත්යඹහවභ අත්න

42

