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DEPARTMENT OF MANPOWER AND EMPLOYMENT 

 
9 jkuy,   9

th
  Floor   9k; khb 

fi;aisrsmdh 2 jkwoshr  Sethsiripaya 2
nd

  Stage  nrj;rphpgha 2k; fl;lk; 
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සිඹලුභ දි්ත්රික ම්ඵන්ධීකයණ නිරධාරීන් බත, 

 

ෘත්තීඹ භාර්බ ෝඳබේල තිඹක ක්රිඹාත්භක රීරීභ 

 

භබේ අංක DME/05/CGD/06/02  වා 2021.07.07 දිනැති ෘත්තීඹ භාර්බ ෝඳබේල තිඹ ක්රිඹාත්භක රීරීභ  

අදාර නිකුත් කයන  රද අබයන්තය ක්රබඛයඹ ම්ඵන්ධබඹන් බභි  දවන් ංබලෝධන නිකුත් කයනු රැබේ  

02 අඳ බදඳාර්තබම්න්තුබේ ප්රධාන කාර්ඹඹන් අතුිනන් ප්රමුඛය කාර්ඹඹක න ෘත්තීඹ භාර්බ ෝඳබේලඹ ිළිබඵ 

ංකඛඳඹ ජන ත රීරීභ වා ාර්ෂික ැරසුම් කයන රද ෘත්තීඹ භාර්බ ෝඳබේල තිඹ බභභ බර් 

භාර්  ත ්රභඹ  ක්රිඹාත්භක රීරීභ  බදඳාර්තබම්න්තු තීයණඹ කය .ත   

03 ඒ අනු ෘත්තීඹ භාර්බ ෝඳබේල තිඹ ම්ඵන්ධබඹන් ඳවත විධිවිදාන ක්රිඹාත්භක බකබර්  

3.1 බභි දී චිත්ර, කිකක,  දය යකනා,ඳදය යකනා ව දැනුභ ිනනුභ  ඹන තය  ඳැැත්බන අතය ඳත්න 

තය  ම්ඵන්ධබඹන් ව බඳොදු බකොන්බේසි නුබේ, 

I. චිත්ර, කිකක,  දය යකනා,ඳදය යකනා  වා ඳවත භාතෘකා ිනන් කකක බාවිතා කශ 

යුතුඹ, 

 ශ්රී රංකාබේ රභ පරදාීතතාඹ තුශ අනා ත ැ  බරො ජඹ න්න  ෘත්තීඹ 

භාර්බ ෝඳබේලබේ ැද ත්කභ 

 21 න සිඹ වා ෘත්තීඹ භාර්බ ෝඳබේලඹ 

 සිි න දරීමුඛ, ැරසුම් කයමුඛ, ැ  බරෝකඹ වැ  කයමුඛ, 

 යබේ ංර්ධනඹ  තරුණ ප්රජාබේ දාඹකත්ඹ 

 ය ක  ෘත්තීඹ භාර්බ ෝඳබේල බේාක .ති ැද ත්කභ 

II. කක කක තය  දවා බන බනභ අඹදුම්ඳත් කැන අතය ඒ වා Google form 

කකක රඵාබේ  

III. තභ අඹදුම්ඳත භ  නිර්භාණඹ (බදඳැත්තභ) ජාඹාරඳ බර කවිඹ යුතු අතය නිර්භාණඹ 

ිළටිඳ නභ , ිනිළනඹ ,බරේණිය,ඹ, ඹ , ප්රාබේය ඹ බඛකම් බකොේශාලඹ,  දි්ත්රිකකඹ, 

වන් කශ යුතුඹ  

 

භබේ අංකඹ  

vdJ ,y  

My No                                

DME/05/CGD/06/02-i 
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IV. චිත්ර,  දය යකනා  වා දදිිනඳත්න දරුන්බේ නිර්භාණඹ ඳසුඳ තභ නිර්භාණඹ 

්ඹං නිර්භාණඹක ඵ  තභා විසින්භ තවවුරු රීරීභක කශ යුතුඹ  

3.2 කක කක තය  ම්ඵන්ධබඹන් අදාශ න බකොන්බේසි  

3 2 1 චිත්ර තය ඹ  

I. බභභ තය ඹ වා අඹදුම්ඳත් කැනුබේ  9,10,11 බරේණිය, ර සිසු දරු දැිනඹන්බ න්  

ඳභණිය,, 

II. උකත භාතෘකාිනන් කැභති භාතෘකා  අදාශ චිත්රඹ .ියඹ යුතු ඹ, 

III. චිත්රඹ .ීමභ වා නනෑභ භාධයඹක බාවිතා කශ වැරීඹ,( ඳැ් ඛ , දිඹ ාඹම්      ) 

IV. චිත්රඹ .ීමභ වා  8.27”X 11.69”ප්රභාණබේ බකොශඹක කනම් A-4 ප්රභාණබේ 

ක දාසිඹක බාවිතා කශ යුතුඹ 

 

3 2 2 ඳදය යකනා  

I. බභභ තය ඹ වා අඹදුම්ඳත් කැනුබේ  9,10,11 බරේණිය, ර සිසු දරු දැිනඹන්බ න්  

ඳභණිය,, 

II. බතෝයා ත් භාතෘකා කකක ඹ බත් ඳදය නිර්භාණඹ කශ යුතුඹ 

III. ඳදය ඳන්තිඹක ඳදය 05- 10ක අතය විඹයුතුඹ  

IV. ඳදය යකනා තය ඹ දවා ැ් ඳදය නියභාණ  ඳභණක දදිිනඳත් කශ යුතුඹ  

 

3.2.3  ේ ඹ යකනා  

බභභ තය ඹ ඳාඛ සිසුන් ව ැඩිි ටිඹන් ඹන කණ් ාඹම් බදකක වා  ඳත්නු 

රඵයි  

3 2 3 1 ඳාඛ සිසුන් වා  ේ ඹ යකනා 

I. බභභ තය ඹ වා අඹදුම්ඳත් කැනුබේ  9,10,11 බරේණිය, ර සිසු 

දරු දැිනඹන්බ න්  ඳභණිය,, 

II. කන 300 ත් 500ත් අතය විඹ යුතු ඹ  ව A4 ිළටු  02 -3ත් අතය, 

III. උකත  භාතෘකාිනන් බතෝයා ත් භාතෘකාක  අනු ිනවිඹ යුතුඹ , 

 

3 2 3 2 ැඩිි ටිඹන් වා  ේ ඹ යකනා-විෘත තය ඹ 

I. බභභ තය ඹ වා දදිිනඳත් විඹ යුත්බත් ඹ 18   ැඩි ැඩිි ටිඹන් ඳභණිය,, 

II. බභභ තය ඹ වා භාතෘකා නුබේ  
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 ාර්ථක ෘත්තිකඹකු වීභ  යාඹකත්ඹ  

 යාඹකත්ඹ තුිබන් රර්ිකකඹ ලකතිභත් ජඹ න්න 

 යාඹකත් ංක්ෘතිඹක .ති රීරීභ නම්   

III. බභභ භාතෘකා ිනන් බතෝයා ත් භාතෘකාක ඹ බත්   දය යකනාක දදිිනඳත් 

කශ යුතුඹ 

IV.  දය යකානා කන 750 – 1000ත් අතය විඹයුතුඹ, 

 

3.2.4 කිකක තය ඹ   

I. බභභ තය ඹ වා අඹදුම්ඳත් කැනුබේ 9,10,11 සිසු දරු දැිනඹන්බ න්  ඳභණිය, 

II. විනාඩි 2 ක 3ක අතය කාරඹක කතා කශ යුතුඹ  

III. ැඩි වි්තය තය ඹ ඳැැත්බන දිනබේදී දැනුම් බදනු රැබේ  

 

3.2.5 දැනුභ ිනනුභ  

I. ප්රල්න දදිිනඳත් කයනු රඵන්බන් ෘත්තීඹ භාර්බ ෝඳබේලඹ විඹ   අදාර යි, 

II. බභභ තය ඹ වා අඹදුම්ඳත් කැනුබේ 9,10,11 සිසු දරු දැිනඹන්බ න්  ඳභණිය, 

III. අඹදුම්කරුන් කිනන් අඹදුම්ඳත් කැා ිනඹාඳදිංචි කයා  නු රැබේ 

IV. ප්රල්ණ 25 රීන් භන්විත භර්  ත ඵහුයණ ප්රල්න  ඳත්රඹක රඵාබේ  කාරඹ විනාඩි 

30රී, 

04  ප්රාබේය ඹ බඛකම් කාර්ඹාරඹක නිරධාිනබඹකු විසින් බභභ කක කක  තය  දවා අභ ලබඹන් 

තය කරුන් 20 බදබනකු වබාගී කය විඹ යුතුඹ   කඹ බදඳාර්තබම්න්තුබේ නිරධාරීන් අතය තය ඹක බර 

ැරබක  

05 නිරධාරීන්බේ දරුන් වා ව තය ඹ “අම්භාබේ බවෝ තාත්තාබේ රැරීඹා දරුා දරීන රකායඹ “ 

ම්ඵන්ධබඹන් අදිඹය බදකක ඹ බත්  ඳත්නු රැබේ  

I. කන 150 ත් 200 ත් අතය ප්රභාණඹක  දය යකනාක ිනවීභ 

9 න ය දකා ව දරුන් ඳභණක කභ තය ඹ වා දදිිනඳත් විඹ යුතු ඹ  

II. ෘත්තීඹ භාර්බ ෝඳබේලඹ ිළිබඵ රුන් ැරී ිනවීභ 

          10, 11, 12, බරේණිය, ර දරු දැිනඹන් බභභ තය ඹ වා දදිිනඳත් විඹයුතුඹ 

 

06  තය  ඳැැත්වීභ 

6  1  අඹදුම්ඳත් කැවීභ 
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I. සිඹලුභ තය  දවා අඹදුම්ඳත් Google form කකක වයවා භාර්  ත ්රභඹ  බදඳාර්තබම්න්තුබේ 

ප්රධාන කාර්ඹාරඹ බත කැනු රැබේ  

II. අඹදුම්ඳත් ම්පූර්ණ රීරීභ  අදාශ ඵැියඹ (Link) බදඳාර්තබම්න්තබේ බේ අ විඹ ව Face 

Book ිළටු භඟින් බා ත කය ත වැරීඹ  

III. අඹදුම්ඳත් කැනුබේ අබ ෝතු භ 23 දින සි  ැප්තැම්ඵර් භ 13 දින දකා ඳභණිය,  

IV. සිඹලුභ අඹදුම්ඳත් ැප්තැම්ඵර් භ 13 දින  ප්රථභ ප්රධාන කාර්ඹාරඹ බත රැීමභ  ක යුතු කශ 

යුතුඹ 

V.  දය යකනා,ඳදය යකනා ව චිත්ර තය ර අඹදුම්ඳත් භ  නිර්භාණඹ දදිිනඳත් කශ යුතුඹ  

VI. ජාතික භේ බම් විනිල්කඹ භණ් රඹක භඟින් අදිඹය තුනක ඹ බත් . ීතම් ක යුතු සිදු කයනු 

රැබේ   

VII. ඒ අනු  දය යකනා,ඳදය යකනා ව චිත්ර තය  ප්රාබේය ඹ , දි්ත්රික ව ජාතික භේ බම් බත්රීම් 

ක යුතු සිදු කයනු රැබේ   

VIII. කිකක තය  ඳභණක ප්රභාණත් තයම් අඹදුම්ඳත් බනොතිුණණ බවොත් ජාතික භටි ිනන් ඳභණක 

සිදු කයනු රැබේ  

 

 6 2   තයා  ව වතිකඳත් රඵාදීභ 

I. සිඹලුභ තය  දවා වබාගීත් වතිකඹක රඵා බදනු රැබේ  

II. ප්රාබේය ඹ බඛකම් බකොේශා භේ බභන් බත්රු ජ ජඹාවකඹන් වා ප්රථභ ්ථානඹ , බදන ්ථානඹ 

ව බතන ්ථානඹ ඹන ්ථාන වා වතික ඳත් ඳභණක නිකුත් කයනු රැබේ  

III. දි්ත්රික තය  වා වතික ඳත්ර භ    ඳවත රකායබඹන් මුඛදඛ තයා ඹක ද ිළිනනභනු රැබේ   

ඳශමුඛ ්ථානඹ  රු  5000 00 

බදන ්ථානඹ  රු  3000 00 

තුන් න ්ථානඹ             රු  2000 00 

IV. ජාතික භේ බම් තය  දවා වතික ඳත් ව මුඛදඛ තයා ඹක ඳවත රකායඹ  ිළිනනභනු රැබේ   

ඳශමුඛ ්ථානඹ  රු  25000 00 

බදන ්ථානඹ  රු  15000 00 

තුන් න ්ථානඹ             රු  10000 00 

V. තද ජාතික භේ බම් තය  වා රු  3000 ඵැඟින් ැනසිින තයා  10ක ිළිනනැම භ  සිදු බකබර්  

 

6.3 ප්රකායණ ක යුතු 

6.3.1 විදුත් භාධය ,ුවත්ඳත් ව ප්රාබේය ඹ භේ බම් වනන් විදුින නාිනකා භන්න් ව Face book , Whats App, 

…..Social Media වයවා ප්රකායණඹ රීරීම් සිදු රීරීභ. 

6.3.2 කක කක නාිනකා ම්ඵන්ධබඹන් ක යුතු රීරීභ වා ඳවත නිරධාරීන්   කීභ ඳයනු රැබේ  
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ඹම වනන් විදුිනඹ - කුරුණෑ ර,  කන් බක ීම කරුණායත්න භඹා 

       යජය  වනන් විදුිනඹ  - අනුයාධුවයඹ, විජිතා දළුත්ත ිනඹ 

                    යන්න්ින වනන් විදුිනඹ -භාතබඛ,දඹුඛර භා ම් ං නි , කච් කම් කරුණායත්න 

      ඌ වනන් විදුිනඹ - ඵදුඛර -.ඛර, ජ ත් දිානාඹක භඹා, 

     රුහු ජ වනන් විදුිනඹ  -භාතය, ජනිත තිරනාත් භඹා 

      කන්දඋ ය  වනන්විදුිනඹ -භවනුය, ප්රිඹන්ත ඳේභකුභාය භඹා, 

     Capital Fm                 -ඹාඳනඹ,  K.කරුණාකයන් භඹා, 

           Tamil TV   - ඹාඳනඹ, K. කරුණාකයන් භඹා 

 

6.3.3 දි්ත් ිනක බඛකම් කාර්ඹාරඹන්ි  ඳත්ාබ න ඹන web අ වි ව Face Book page භඟින්ද ප්රකායණ 

ක යුතු සිදුරීරීභ 

6.3.4. විිනඳු , ඵයිරා, රක , වීදිනාේ ඹ රදී ැ   වන් වීඩිබඹෝ භඟින් දදිිනඳත් රීරීභ  ක යුතු රීරීභ 

සිංවර භාධයබඹන් 

  ාඛර දි්ත්රික ම්ඵන්ධීකයණ නිරධාරී - රක  ැ  වනක  

 බඳොබරොන්නරු දි්ත්රික ම්ඵන්ධීකයණ නිරධාරී -වීදිනා යඹක  

 අනුයාධුවය  දි්ත්රික ම්ඵන්ධීකයණ නිරධාරී - ඵයිරා ව විිනඳු  

 කළුතය  දි්ත්රික ම්ඵන්ධීකයණ නිරධාරී - ඵයිරා 

 නුයකිබඹ දි්ත්රික ම්ඵන්ධීකයණ නිරධාරී  - අණ බඵය කරුබකුබේ භූිනකාක 

බදභශ භාධයබඹන් 

 ඹාඳනඹ දි්ත්රික ම්ඵන්ධීකයණ නිරධාරී- වීදි නා යඹක  

 අම්ඳාය  දි්ත්රික ම්ඵන්ධීකයණ නිරධා -රී ඵයිරා ැ  වනක  

 භන්නායභ ව භ කරුව දි්ත්රික ම්ඵන්ධීකයණ නිරධාරී - වීදිනා යඹ 

 ප්රාබේය ඹ වනන් විදුින භාධය රඹතන භඟින් ප්රකායණ ක යුතු සිදු රීරීභ වා ඒඒ දි්ත්රික 

ම්ඵන්ධීකයණ නිරධාරීන් වා  කීම් ඳැරීභ, 

07  ඔකබතෝම්ඵර් 4 සි  10 දින දකා තිබේ ැ  වන ඳවත රතායඹ  ැරසුම් කයනු රැබේ  

7 1  ඔකබතෝම්ඵර් 4 - භායම්බක උත්ඹ 

I. භායම්බක අ්ථා  භ ාම   දි්ත්රික උත් සිඹලුභ දි්ත්රික බඛකම් කාර්ඹාර ර 

දි්ත්රික බඛකම්බේ ප්රධානත්බඹන් අදාශ සිඹලුභ රඹතන භාර්  ත ්රභඹ  ම්ඵන්ධ 

කයබ න ව ජාතික උත්ඹ ප්රධාන කාර්ඹාරබේ දී  අභාතයාංල බඛකම්තුභා ව 

බදඳාර්තබම්න්තුබේ සිඹලුභ භාණ් ිනක නිරධාරීන්බේ වබාගීත්බඹන් සිදු රීරීභ  
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II.  භාර්  ත කිකක තය ඹ ඳැැත්වීභ 

III. ඳ   6 3 -7 30 - අ බඳො    (උ බඳ ) සිසුන් දැනුම්ත් රීරීබම් Life talk භාර්  ත 

ැ  වන 

     7 2  ඔකබතෝම්ඵර් 5 

i. දැනුභ -ිනනුභ තය  ඳරමුඛ ව බදන   ඳැැත්වීභ 

ii. ඳ   7 00-8 00 - උඳාධි අබප්කෂිතයින් දැනුම්ත් රීරීබම් Life talk භාර්  ත 

ැ  වන 

    7 3 ඔකබතෝම්ඵර් 6 

i. දැනුභ ිනනුභ තය ඹ අාන  ඹ 

ii. ඳ   5 00- 6 00   9 ය සිසුන් දැනුම්ත් රීරීබම් Life talk භාර්  ත ැ  වන 

  7 4 ඔකබතෝම්ඵර් 7 

i. Career Test සිදු රීරීභ 

ii. ඳ   5 00- 6 00   වනරුරුන් දැනුම්ත් රීරීබම් Life talk භාර්  ත ැ  වන 

iii. ඳ   6 30- 7 30   අ බඳො   (ා බඳ ) සිසුන් දැනුම්ත් රීරීබම් Life talk භාර්  ත 

ැ  වන 

iv. දි්ත්රික භේ බම් භාර්  ත රැරීඹා බඳොශ ැ  වන (Job Fair) 

  7 5 ඔකබතෝම්ඵර් 8 

i. Career Test සිදු රීරීභ 

ii. ඳ   7 00- 8 00   ්ඹං රැරීඹා වා බඳශමවීබේ ෘත්තීඹ භාර්බ ෝඳබේල Life talk 

භාර්  ත ැ  වන 

iii. ඳ   7 00- 9 00 ෘත්තීඹ භාර්බ ෝඳබේල ම්ඵන්ධ webinar ැ  වන 

iv. දි්ත්රික භේ බම් භාර්  ත රැරීඹා බඳොශ ැ  වන (Job Fair) 

 

 

  7 6 ඔකබතෝම්ඵර් 9 

i. Career Test සිදු රීරීභ 

ii. ඳ   8 00- 9 00 බදභාිළඹන් දැනුම්ත් රීරීබම්  ෘත්තීඹ භාර්බ ෝඳබේල Life talk 

භාර්  ත ැ  වන 

iii. ජාතික භේ බම් භාර්  ත රැරීඹා බඳොශ ැ  වන (Job Fair) බකොශම, කළුතය ව 

 ම්ඳව දි්ත්රිකක ඒකාඵේධ සිදු කයනු රැබේ  
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  7 7  ඔකබතෝම්ඵර් 10 

 තයා  ව වතිකඳත්ර රඵාදීභ 

 

08  බභභ ැ  වන බදඳාර්තබම්න්තුබේ ප්රමුඛයතභ කාර්ඹඹක ඵැවින් ප්රධාන කාර්ඹාරබේ සිඹලුභ නිරධාරීන්, 

දි්ත්රික බඛකම් කාර්ඹාර ව ප්රාබේය ඹ බඛකම් කාර්ඹාර ර සිටින නිරධාරීන් .තුළු බදඳාර්තබම්න්තුබේ 

සිඹලුභ නිරධාරීන් බභඹ  ක්රීඹ ම්ඵන්ධ වී  වීබභන්, කැඳවීබභන් වා නිර්භාණය ී තභා බත ඳැබයන 

කාර්ඹඹන් දටුකය බභභ ැ  වන ාර්ථක කය ැනීභ වා අලය වබඹෝ ඹ රඵාබදන බර කාරුණිය,ක 

දන්ින  

 

    

අනුා බ ෝකුශ ප්රනාන්දු 

අධයක ජනයාඛ 
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