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DOME/05/11/14                                                                                                                        2018.07. 

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල්, 

නලතිකජආධුනිකත්වජසහජකලර්මිකජපුහුණුජකිරීමේජඅධිකලරිය 

 

මිනිස්බ හා රැකීරක්ෂා දෙපාර්තදේන්තුල සහ ජාතික ආධුනිකත්ල සහ කාර්මික පුහුණු කිරීදේ 

අධිකාරිය 

අතර අලදබෝධතා ගිවිසුම හා සේබන්ධලයි. 

 

ඔබමේජ2018.06.11ජජදිරැතිජවිද්යුත්ජපැලැ්ජලවිවි යජහලජබැම  . 

02.ජ එමඟින්ජඅලජමවපජඑවලජතිබූජසංම ෝධිපජඅවමබෝධ්පලජගිවිසුමජස හලජඑකඟත්වයජමමයින්ජලලකාජ

සිටින්මරමු. 

03.ජමමමඟින්ජදිවයිමන්ජරැකියලජහලජවෘත්තීයජපුහුණුජඅමේක්ෂ රයින්ජමවපජඉහළමස වලවක්ෂජලබලදීමටජඅලජ

මද්යලලර් වයටජහැකියලවජලැමබනුජඇපැයිජඅමේක්ෂ ලජකාන්මරමු. 

04.ජඒජඅනුවජඅවමබෝධ්පලජගිවිසුමජඅත්සන්ජකිරිමජස හලජජසුදුසුජදිරයක්ෂජහලජසථ්ලරයක්ෂජඅලජමවපජමයෝනරලජ

කාජඑවරජමමන්ජකලරුවිකවජද්යන්වලජසිටිමි. 

 

 

නී්ජබණ් ලාජහපුහින්ර 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් 

මිනිස්බලජහලජරැකීාක්ෂ ලජමද්යලලර්පමේන්තුව. 

 

 

 

 

uf.awxlh 
vdJ ,y  

My No  

DME/04/11/01  2018ජ.10. 

 
“ක්රැකියා හරසර” ආයතන ඇඟයීදේ ජාතික සේමාන ප්රොදනෝත්සලය - 2018 

“ජමලෝකජමට්ටමේජශ්රමජබලකලයක්ෂජ“ජද්යැක්ෂමජකාගත්ජමිනිසබ්ලජහලජරැකීාක්ෂ ලජමද්යලලර්පමේන්තුවජකේකරුජහලජවෘත්තීයජ

සමිතිජසබද්යපලජඅමලපයං යජයටමත්ජජලහපජවි යන්ටජඅද්යලලජකටයුතුජකාරජානමේජප්රමුතපමජආයපරයකි. 

1. නලතිකජමිනිස්බලජහලජරැකීාක්ෂ ලජප්රතිලත්තියක්ෂජසකස්ජජකාජජ්රියලත්මකජකිරීම 

2. රැකියලජනිර්මලණයජහලජප්රවර්ධ්රජකටයුතු 

3. වෘත්තීයජමලර්මගෝලමේ යටජඅයත්ජකටයුතු 

4. ශ්රමජමවළ ලලජමප ාතුරුජඑක්ෂරැස්ජකිරීමජවි ්ම් ණයජහලජමබද්යලජහැරීම 

5. රැකියලජමක්ෂන්ද්රයජ(රැකියලජපියස)මගින්ජසිදුජමකමාරජසියලුජමස වලවන්ජසහජඉහපජවි යන්ටජඅනු ලංගිකජසියලුජ

කටයුතු 

ඉහපජකලර්යයන්ජඉටුකිරීමජසද්යහලජබත්පාමු්ලජමසත්සිරිලලමේජපිහිටිජප්රධ්ලරජකලර්යලලයටජඅමපාවජදිවයිමන්ජසියලුමජ

දිස්ත්රික්ෂජ ම්කේජ කලර්යලලවලටජ අනුබේධ්වජ හලජ ජ ප්රලමේය යජ ම්කේජ කලර්යලලජ ආවාණයජ කාමින්ජ නිලධ්ලරීන්ජ

ලන්සියයකටජ ආසන්රජ සංතයලවක්ෂජ දිස්ත්රික්ෂජ ම්කේජ හලජ ප්රලමේය යජ ම්කේමේජ අක්ක්ෂ ණයජ යටමත්ජ මමමජ

මද්යලලර්පමේන්තුවජඅනුයුක්ෂපවජමස වයජකානුජලබයි. 

අලජාමට්ජආර්ථිකයජා ලජලවතිරජ ජතීාණලත්මකජසලධ්කයක්ෂජමලසජාමට්ජලවතිරජශ්රමජමවළ ලලජද්යැක්ෂවියජහැකිය.ජශ්රමජ

මවළ ලලජසංයුතිය,ජඑහිජප්රමලණය,ජ්රියලකලරීත්වයජහලජඒජතුළජ්ේගපජවරජගැටලුකලරීජපත්ත්වයන්ජමමන්මජනිර්මලණයජ

වරජරැකියලජඅවස්ථලවන්ජාමට්ජආර්ථිකජවෘේධියජළඟලජකාජගැනීමේදීජසෘජුවමජබලලලනුජලබරජසලධ්කයන්ජමේ. 

දිමරන්ජදිරජවැඩිජවරජනරගහරයත්ජසමගමජශ්රමජබලකලයටජඑකතුජවරජපිරිසද්යජඉහළජඅගයක්ෂජගනී.ජඑමස ජවර්ධ්රයජවරජ

ශ්රමජබලකලයජඅර්ථවත්ජනි ්ලලද්යරජකලර්යයන්ජමවපජමය මුජකිරීමජානමේජඅභිමපලර්ථයජමේ.ජඒජස හලජනි ල්ලද්යරජහලජමස වලජ

සැලයුේජක්ෂම  මෙේජරවජරැකියලජඅවස්ථලජ්ත්ලලද්යරයජකිරීමජස හලජමලෞේගලිකජඅං යජසමගජඑකලබේධ්වජකටයුතුජකිරීමේජ

අව යපලවජඅලජමද්යලලර්පමේන්තුවජහදුරලමගරජඇප.ජ 

වර්පමලරජශ්රීජලංකලමේජවිරැකියලජගැටලුමේජසුවිම   කජකලාණයජරේජප්රලථමිකජහලජේවිතීයිකජඅධ්යලලරමයන්ජලසුජවලර්කවකවජ

ශ්රමජ මවළ ලලටජ එක්ෂවරජ පරුණජ පිරිසජ ආර්ථිකමේජ නිර්මලණයජ වීජ තිමබරජ රැකියලජ අවස්ථලජ ස හලජ රුචිකත්වයක්ෂජ

මර ද්යැක්ෂවීමත්,ජ ජ මලෞේගලිකජ අං යද්යජ මම වුන්මේජකුසලපලජ හලජ නිපුණපලවයන්ජ පිළිබ ජ සෑහීමකටජ ලත්ජ මර වීමත්ය.ජ

එරේජ ශ්රමජ මවළ ලලජ හලජ රැකියලජ මවළ ලලජ අපාජ සුවිම   කජ මර ගැලීමමක්ෂජ ද්යක්ෂරටජ ලැම..ජ මේජ පත්ත්වයජ ආර්ථිකජ

වර්ධ්රයටජමමන්මජමස වලජනියුක්ෂතියජඅවමජකිරීමජස හලජවරජ්රියලමලර්ගජමකමාහිද්යජඅහිපකාජමලසජබලලලයි. 

 

 

 

 

 

පුහුණුජකළජපරුණජපරුවියන්ජසංචිපයකින්ජමලෞේගලිකජඅං මේජරැකියලජස හලජ පිළිගපජහැකිජගුණලත්මකජකුසලපලජ

සහිපජමලරවජසේලත්ජසැකසීමජඅාමුණුජමක ටජඅලජමද්යලලර්පමේන්තුවජරැකියලජමස වලජමධ්යස්ථලරජ(ජරැකියලජමක්ෂන්ද්ර)ජසැමජ

දිස්ත්රික්ෂකයකමජ පිහිටුවලජ ඇප.මමමගින්ජ ප්රලමේය යජ ම්කේජ මක ට්සලසජ මට්ටමින්ජ රැකියලජ අමේක්ෂකවපයින්ජ සහජ රැකියලජ

සලයරජආයපරජවලජපුාේලලඩුජලියලලදිංචිජමකමර්.ජඒජමප ාතුරුජඅලජමද්යලලර්පමේන්තුජමව.ජඅ විමේජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ (ජ

domegov.lk)ජදද්යනිකවජයලවත්කලලීරජ මකමර්.ජ ලවත්රලජරැකියලජ පුේගලජහැකියලවන්ජහලජරුචියන්ජ අපාජ ගැලීමමජහලජ
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පුහුණුජ කළජ පරුණජ පරුවියන්ජ සංචිපයකින්ජ මලෞේගලිකජ අං මේජ රැකියලජ ස හලජ පිළිගපජ හැකිජ ගුණලත්මකජ

කුසලපලජසහිපජමලරවජසේලත්ජසැකසීමජඅාමුණුජමක ටජඅලජමද්යලලර්පමේන්තුවජරැකියලජමක්ෂන්ද්රජ (රැකියලජමස වලජ

මධ්යස්ථලර)ජ සැමජ දිස්ත්රික්ෂකයකමජ පිහිටුවලජ ඇප.ජ මමමගින්ජ ප්රලමේය යජ ම්කේජ මක ට්සලසජ මට්ටමින්ජ රැකියලජ

අමේක්ෂකවපයින්ජසහජරැකියලජසලයරජආයපරජවලජපුාේලලඩුජලියලලදිංචිජමකමර්.ජඒජමප ාතුරුජඅලජමද්යලලර්පමේන්තුජ

මව.ජඅ විමේජ(ජwww.dome.gov.lk)ජදද්යනිකවජයලවත්කලලීරජමකමර්.ජලවත්රලජරැකියලජපුේගලජහැකියලවන්ජහලජ

රුචියන්ජ අපාජ ගැලීමමජ හලජ රැකියලජ ස හලජ මය මුජ කිරීමජ මමන්මජ ශ්රමජ මවළ ලලජ මප ාතුරුජ එක්ෂරැස්ජ කිරීම,ජ

වි ්ම් ණයජහලජඅද්යලලජලලර් වයන්ජමවපජලබලජදීමජමගෝලීයජසහජමේය යජශ්රමමවළ ලලජඅාමුණුජකාගත්ජපුහුණුජ

වැ මුළුජසංවිධ්ලරයජකිරීමජහලජලැවැත්වීමජසිදුකානුජලබයි.ජපවද්යජරැකියලජමක්ෂන්ද්රමේජලියලලදිංචිජසංචිපයජස හලජ

පුහුණුව,ජවෘත්තීයජසැලසුේජහලජවෘත්තීයජමලර්මගෝලමේ රයජයරලදීජප්ර ස්ථජමිනිස්බලජ්ලමයෝීතපලජඇතිජකාමින්ජ

මලෞේගලිකජඅං මේජරැකියලගපජකිරීමේජවැ පිළිමවලජඅලජමද්යලලර්පමේන්තුවජ2010ජසිටජමේජද්යක්ෂවලජඅතණ් වජසිදුජ

කාමින්ජසිටී.ජජ 

ශ්රමජ බලකලයටජ අලුතින්ජ එකතුජ වරජ ප්රමලණයටජ රවජ රැකියලජ අවස්ථලවන්ජ ිහහිජ මර මේජ රේජ මස වලජ වියුක්ෂතියජ

මහ තුමවන්ජඑයජපුේගලමයකුමේජක්රයජ ක්ෂතියජහීරජවීමටජසහජඔහුටජසමලනමේජමබ මහෝජඅවස්ථලවන්ජඅහිමිජවීමටජ

මහ තුජමේ.ජරැකියලජවියුක්ෂතියජඉහළජයලමජතුළින්ජපුේගලිකජආද්යලයමජලහපජවැටීම,ජයැමලන්රන්ජසංතයලවජඉහළජයලම,ජ

ජීවරජපත්ත්වයජලහපජවැටීම,ජලරිමභෝනරජවියද්යේජවැඩිජවීජඑයජඉතුරුේජඅඩුජවීමටත්ජඒජතුළින්ජආමයෝනරජඅඩුජවීමත්ජ

සිදුජ මේ.ජ පවද්යජ ආර්ථිකයටජ ඵලද්යලයීජ යමක්ෂජ එකතුජ මර කාරජ පිරිසක්ෂජ මවනුමවන්ජ වි ලලජ වියද්යමක්ෂජ ද්යැරීමටජ සිදුජ

වීමමන්ජානමේජවියද්යේජඉහළජයලම,ජබදුජආද්යලයේජලහළජයලමජහලජබදුජමගවන්රන්ජමපජඅතිමර්කජබදුජබාක්ෂජලැටවීමජ

යරලදියජසිදුජමේ.ජඑමමන්මජආද්යලයේජමලර්ගජිහ ජවැටීමමන්ජලලරිමභෝගිකජක්රයජ ක්ෂතියජඅඩුජමේ.ජඉ්ලුමජඅඩුජවීමත්ජ

සමගජකර්මලන්ප ලලලජතුළජසියජනි ්ලලද්යරජඉලක්ෂකජසපුාලජගැනීමටජමර හැකිජවීමජමහ තුමවන්ජඑමජආයපරජලලඩුජ

ලබරජපත්ත්වයටජලත්ජ වීමමන්ජලැවතිජරැකියලජ අවස්ථලවන්ද්යජරැතිජවීජ සමලනජ අර්බුද්යජ පත්ත්වයන්ජලවලජඇතිජවියජ

හැක. 

එබැවින්ජඔබජනනිපජකාරජරැකියලවකජඅගයජමැරවින්ජවටහලගත්ජඅලජමද්යලලර්පමේන්තුවජඑයජඅගයජකිරීමජවස්ජ2019ජ

සිටජ වලර්කවකවජ “ලක්ෂරැකියලජ හාසා”යරජමත්මලවජ යටමත්ජසේමලරජ්මළලක්ෂජලැවැත්වීමටජකටයුතුජසංවිධ්ලරයජ

මක ටජඇතිජබවජඉපලජසතුටින්ජද්යැනුේජමද්යමි.ජ 

එහිජනියමුජවයලලෘතියක්ෂජමලසජ2018ජවර් මේජයලලරය,ජඅේලලාජහලජකුරුණෑගලජයරජදිස්ත්රික්ෂකජවලජරැකියලජලබලජ

මද්යරජආයපරජඇගයීමේජවයලලෘතියජලැවැත්මේ.ජමේජස හලජරැකියලජනිර්ණලයකජලහක්ෂජයටමත්ජඇගයීේජසිදුජකාරජ

අපාජ එමජ ඇගයීේජ වලින්ජ ඉහළමජ ලකුණුජ ලබලජ ගන්රලජ ආයපරජ 03ක්ෂජ මපෝාලජ ලක්ෂරැකියලජ හාසාජ සේමලරජ

පිරිරැමීමටජ කටයුතුජ සංවිධ්ලරයජ කාජ ඇප.ජ ාමට්ජ ආර්ථිකජ අභිවෘේධියජ මවනුමවන්ජ මිනිස්බලජ හලජ රැකීාක්ෂ ලජ

මද්යලලර්පමේන්තුවජසිදුජකානුජලබරජමමමජමලහැඟිජමමමහවමාහිජසල ේබාජමක ටස්කරුමවකුජවරජඔබජආයපරයජ

මමමජඇගයීමේජ්රියලවලියටජස්රියවජ ද්යලයකත්වයජලබලමද්යරජමලසජමිනිස්බලජහලජ රැකීාක්ෂ ලජ මද්යලලර්පමේන්තුවජ

මගෞාවමයන්ජආාලධ්රයජකාජසිටියි.ජ 

 

 

 

 

 

 


