
මිනි්ඵර වා රැකීයක්ා  දදඳාර්තදේන්තු ව 

ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේල තිඹ. 

යටක ංර්ධනදේ පුදයෝගාමී භඟදඳන්න්නා නුදේ එයට නිපුණතා කුරතා වා තාක්ණික 

ඥානදඹන් ඳරිපර්ණ ව නිැයදි නිල්චිත ඉරක්ක කයා රඟා දන්නාව භාන ේඳතයි. 

දරෝකදේ ංර්ධිත සිඹලු යටල් එභ තත්ඹ රඟා කයදගන ඇත්දත් සිඹ භාන ේඳත 

ඵරගැන්වීභ භඟිනි. දොඵා දවදේ අමිර ේඳතින් දඳෝණඹ වී ඇති ශ්රී රංකා තියය 

ංර්ධනක් රඵා ගැනීභට නේ දභයට භාන ේඳත නිැයදි ඵරගැන්වීභ සිදු කර යුතු ඇත. 

දභකී කාර්ඹඹ  ර්තභාන යජදේ තරුණ වා ක්රීඩා ා අභාතයාංලඹ ඹටදත් ක්රිඹාත්භක න මිනි්ඵර 

ව රැකීයක්ා දදඳාර්තදේන්තු දත ඳැරී ඇත.  එඹ අංක 1640/31 දයණ අතිවිදලේ ගැට් 

ඳත්රඹ භඟින් 2010 ර්දේ ජනාරි 01 දින සිට ථ්ාපිත කය ඇත්දත්, ජාතික මිනි්ඵර ව 

රැකීයක්ා ප්රතිඳත්තිඹක් ක් ිරරීභ ව එඹ ක්රිඹාත්භක ිරරීභ, රැිරඹා නිර්භාණඹ ව ප්රර්ධන 

කටයුතු, ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේලනඹට අඹත් කටයුතු, ශ්රභ දශදඳොශ දතොයතුරු එක් රැ්ිරරීභ, 

විල්දල්ණඹ වා දඵදාවැරීභ, රැිරඹා පිඹ භඟින් සිදු දකදයන සිඹලු දේාන් ඹන විඹඹන්ට 

අදාශ සිඹලු යාජකාරී ව එභ විඹඹන්ට අදාශ අනුලංගික වා ේඵන්ධිත සිඹලු කටයුතු ඉටු 

ිරරීභ දනුදනි.  

ශ්රී රංකාදේ මිනි්ඵරඹ විධිභත් , නිැයදි ව අඛණ්ඩා  දගෝලීඹ වා දේශීඹ දිලානතිගත 

ිරරීභ වා මිනි්ඵර වා රැකීයක්ා දදඳාර්තදේන්තු විල්ඹ ඥානනඹ කයන පරදායී 

භානදඹක් බිහිිරරීභත්, භ්තඹ ඹවඳත් දිරමින් , ඹවඳත් ංකල්ඳ ඇතිකය ගනිමින් , ඒ 

පිළිඵ නියන්තය ාකච්ඡා කයමින් , භනා සිහිබුේධිදඹන් යුතු , විනඹගරුක, ශික්ාකාමී 

,භාන දප්රේමීඹ, ඹවඳත් ජීන ඳැැත්භිරන් යුතු භනා ව ආදයණීඹ සුන්දය උත්ාවඹිරන් , 

දේශීඹ ව දගෝලීඹ ාර්ථක කර්භාන්තඹක නිඹැදරන නිවිච්ච, වැදිච්ච, පිරිච්ච ශ්රභ 

ඵරකාඹක් ව දෞබාගයදඹන් පිරි ජන භාජඹක් දගොඩා නැගීභ අයමුණු කයගනිමින්  

ර්තභානදේ ක්රිඹාත්භක දේ.  

මිනි්ඵර වා රැකීයක්ා දදඳාර්තදේන්තුදේ ප්රධාන කාර්ඹාරඹ ඵත්තයමුල්ර දත්සිරිඳාඹ දදන 

අදිඹය 9 න භවදරහි ්ථාපිත ඇති අතය ර්තභාන අධයක් ජනයාල් ූරයඹ දවොමනු 

රඵන්දන් අනා දගෝකුශ ප්රනාන්දු භවත්මිඹයි. දභභ දදඳාර්තදේන්තුට අනුයුක්ත දියිදන් 

සිඹලු දි්ත්රික් දල්කේ කාර්ඹාරඹන්හි භවජන රැිරඹා දේා භධය්ථානඹ නමින් අංලඹක් 

ක්රිඹාත්භක දේ. ඒ ෑභ තැනකභ දභන්භ සිඹලුභ ප්රාදේශීඹ දල්කේ කාර්ඹාරඹන්හි  භාන 

ේඳත් ංර්ධන නිරධාරී දර දදඳාර්තදේන්තු නිරධාරිදඹකු දේඹ වා දඹොදා ඇත.  



දභභ දදඳාර්තදේන්තු ප්රධාන අංලඹන් 8ක් ඹටදත් ක්රිඹාත්භක න අතය දඳොදු ජනතා වා ෘජු 

දරසින් ේඵන්ධ න, රැිරඹා නිර්භාණ ප්රර්ධන , භවජන රැිරඹා වා ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේල 

අංලඹ ව ශ්රභ දශදඳොශ දතොරුතුරු වා ඳර්දේණ අංලඹන් ඒ දනුදන් සුවිදලේෂි කාර්ඹඹක් 

ඉටු කයනු රඵයි.  

යටක ශ්රභ ඵරකාඹ ජාතික නි්ඳාදිතඹට රඵා දදන දාඹකත්ඹ  එයට ආර්ථික ර්ධනඹ ඉවශ 

නැංවීභට දවේතුදේ. ශ්රභ ඵරකාඹ නිැයදි වා විධිභත් ජාතික නි්ඳාදිතඹට අනුගත දනොව කර 

එඹ ආර්ථිකඹ භත ඇති කයනු රඵන පීඩා නඹ අඳ ැනි යටක ආර්ථිකඹ දද ඵැලීදේ දී භනා 

පිළිඹිබූ දේ. යාජය අංලදේ දේකයින්ද  ඉවශ දාඹකත්ඹත් වවුන් යාජය විඹදේ භත ඇතිකයනු 

රඵන විලාර ඵරඳෑභට අනුරෑපී ඉන් රැදඵන්නා ව ප්රතිථරඹ අභ වීභත්, යාජය අංලඹ තුර 

ඳතින්නාව රැිරඹා සුයක්ෂිතබාඹ භත  ඳභණක් රැිරඹා අදේක්ෂිතයින් ඒ පිළිඵ විල්ාදඹන් 

වා ඵරාදඳොදයොත්තුදන් සිටීභත් දඳොදුදේ නිරීක්ණඹ න්නිර. දභඹට මලිකභ දවේතු ාධක 

වී ඇත්දත් විරැිරඹාදන් දඳදශන ඵහුතය පිරි ඹේිරසි අධයාඳනඹක් දවෝ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අ්ථාක් රඵා ගැනීභට දනොදඳශඹීභ, අවිධිභත් අංලදේ රැිරඹාහි නියුක්තවීභ වා ශ්රභ 

දශදඳොශ වා ප්රදේලන පිරිට ගැරදඳන ඳරිදි ජාතික ආර්ථිකඹ තුර දේා නියුක්ති 

අ්ථාන් අභ වීභ, රැිරඹා අ්ථාන් ඳැතිඹද ඒාට රිරන ඳරිදි රැිරඹා අදේක්ෂිතයින්ද  

වැිරඹාන් වා රැඳිඹාන් දනොගැරපීභ ැනි ාධකඹන්ඹ. දභභ රික්තකඹ ේපර්ණ ිරරීභ වා 

අලය න්දන් ඩා ා නිැයදි ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේලනඹයි.  

භාන ේඳත නිැයදි ඵර ගැන්වීදේ දී ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේලනඹට නියන්තයදඹන් 

හිමින්දන් සුවිදලේෂි ්ථානඹිර. ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේල දේාන් රඵා දදනු රඵන ෘත්තීඹ 

භාර්දගෝඳදේල නිරධාරීන් දේඹ කයනු රඵන එකභ යාජය ආඹතනඹ න්දන් මිනි්ඵර වා 

රැකීයක්ා දදඳාර්තදේන්තුයි. ඒ අනු දභභ දදඳාර්තදේන්තුදේ ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේල අංලඹ 

වා එඹට අදාර අදනකුත් කාර්ඹඹන් ඉටු කයනු රඵන රැිරඹා නිර්භාණ ප්රර්ධන වා භවජන රැිරඹ 

දේා භධය්ථානඹ සුවිදලේෂි කාර්ඹඹක් ඉටු කයනු රඵයි.   

එදේභ ශ්රභ දශදඳොශ දතොයතුරු එක් රැ්ිරරීභ, විල්දල්ණඹ වා දඵදාවැරීභ දනුදන් 

දදඳාර්තදේන්තුදේ ්ථාඳනඹ කය ඇති ශ්රභ දශදඳොශ දතොයතුරු වා ඳර්දේණ අංලඹ භඟින් 

ශ්රී රංකාදේ ශ්රභ දශදඳොශ තත්ඹන් පිළිඵ දත්ත එක්රැ් ිරරීභ වා ඒා විල්දල්ණඹ 

තුළින් ශ්රභ දශදදඳොදශේ නය ප්රණතාන් ව පුදයෝකථනඹන් ඉදිරිඳත් ිරරීභ ව ශ්රභ 

දශදඳොශ ඉල්ලුභ වා ැඳයුදභහි නභයතාඹන් පිළිඵ දතොයතුරු රඵා දීභත් එභ දතොයතුරු 

අධයනඹ භඟින් ශ්රභ දශදඳොශ ප්රතිඳත්ති ේඳාදනඹට අලය දඹෝජනා වා නිර්දේලඹන් 

ඉදිරිඳත් ිරරීභත් සිදුකයනු රඵයි. ඒ අනු භාන ේඳත ංර්ධනඹ උදදා ශ්රභ ඵරකාඹ 



විඵර ගන්මින් දේා වියුක්තිඹ අභ ිරරීභ භඟින් යදට් ආර්ථිකඹ  ර්ධනඹ ඉවශ නැංවීභ 

වා උඳාඹ භාර්ග කමින් දදඳාර්තදේන්තු ක්රීඹ ප්රඹත්නඹක නිඹැලී සිි..  

ර්තභානදේ අඳ යටට ද මුහුණ දී ඇති  දකෝවිඩි 19 ංගත තත්ඹ වමුදේ අතයාලය 

දේාන්හි නිඹැදරන අදනකුත් යාජය ආඹතන දභන්භ මිනි්ඵර වා රැකීයක්ා 

දදඳාර්තදේන්තු ද  සිඹලු නිරධාරීන් ේඵන්ධ කය ගනිමින් භාර්ගගත ක්රභඹ ව්දේ ප්රංලනීඹ 

දේාක් තභ දේාරාභීන් දත රඵා දීභටත්, දදඳාර්තදේන්තුදේ සිඹලු කටයුතු භාර්ගත 

ඬක්රභදේදඹ අනු ඹමින් සිදු ිරරීභටත් භත්විඹ. දේ වා තරුණ කටයුතු වා ක්රීඩා ා 

අභාතයාංලදේ ගරු දල්කේ අනුයාධ විදේදකෝන් භැතිතුභාද  දනොභද වදඹෝගඹද ඳැසුභ ද 

හිමිවිඹ.  

දභයට දඳොදු ජනතා අතය නභ කී ැනින් වඳුනාගනු රඵන යාජය ආඹතනඹක් දනොවද 

මිනි්ඵර වා රැකීයක්ා දදඳාර්තදේන්තුදේ විඹ ඳථඹ වා එභ නිරධාරීන් ඉටුකයනු රඵන නිවඩා  

දේා පිළිඵ තය දතොයතුරු භවජනතා අතයට දගනඹාභත් , යටක භාන ේඳත එභ 

යටට අතිලය ැදගත් කණ්ඩා ාඹභක් ඵට ඳත්න්දන් කුභන ආකායඹනින්ද ඹන්න ව භාන 

ේඳත ඵරගැන්වීභ උදදා දදඳාර්තදේන්තු භඟින් සිදු කයනු රඵන දේාන් පිළිඵත් 

ඳාල් සිසුන්ද  සිට සිඹලු ප්රජාන් දැනුත් ිරරීභ යටතුර ඳතින භාධයන්ද  ද ප්රමුඛ කාර්ඹඹක් 

ඵ දභහි දී දඳන්ා දීභ අගදන්ඹ.  

ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේල තිඹ - CGW -2021 OCT 04th to 10th  

ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේලනඹ දිගුකාලීන ක්රිඹාලිඹක් න අතය එඹ පුේගරඹාද   භේකුදේ සිටභ 

භයණඹ දක්ාභ විහිදදන්නිර. ඒ අනු පුේගරඹාද  ජීවිත කාරඹ පුයා ඉතා ැදගත් 

ංර්ධනාත්භක ක්රිඹාලිඹක් දරසින් ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේලනඹ වඳුන්ා දිඹ වැිරඹ. දරුාද  

අධයාඳනදේ මරායේබදේ සිටභ තභාද  දක්තාඹන් වා වැිරඹාන් ඳතින අංලඹ දතෝයා 

ගැනීභටත්, එභඟින් ාර්ථක වා නිැයදි තීයණ වා දඹොමුවීභටත්, එදභන්භ ෘත්තීඹ ජීවිතඹට 

පිවිසීදභන් ඳසු එහි විවිධ කඩා යිේ ාර්ථක දර ඳසු ිරරිභටත්, සුදායී විශ්රාභ දිවිඹක් රැමටභට වා 

එභ කාරදේ ද ාර්ථකත්ඹ රඵා ගැනීභ වා ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේලනඹ භඟ දඳන්නු 

රඵයි. ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේලනඹ පුේගරඹා දත ප්රදේල ිරරීදේ එක් ංධි්ථානඹක් දරසින් 

දරුාද  ඳාල් අධිඹ වඳුනා දගන ඇති අතය යටතුර ඳතින ආර්ථික, භාජීඹ, 

ංර්ධනාත්භක, දේලඳාරනික ආදී ෑභ ක්දේත්රඹන් තුරභ දභභ විඹදේ අලයතාඹ දැඩි 

ඉ්භතු වී ඇත. ඒ අනු ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේලනඹ රඵා දදනු රඵන යාජය ආඹතනඹක් දර 



මිනි්ඵර වා රැකීයක්ා දදඳාර්තදේන්තු ගකීදභන්, ගවීදභන් වා කැඳවීදභන් එභ කාර්ඹඹ 

වා ඵැඳී සිටී.  

ැඩා  වැඩා  වඬ ඇති දින 365 දනොනිදන දදඳාර්තදේන්තුක් දර මිනි්ඵර වා රැකීයක්ා 

දදඳාර්තදේන්තු වා එහි දේාන් ජනගත ිරරීභ උදදා ඉභවත් ඳරිශ්රභඹිරන් කටයුතු කයනු 

රඵන අධයක් ජනයාල්තුමිඹ ඇතුලු සිඹලු කාර්ඹඹ භණ්ඩා රඹ එහි ඳශමු පිඹය දරසින් 

භාර්ගගත ක්රභදේදඹ (Online) ඹටදත් CGW -2021 නමින් ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේලන තිඹක්  

2021 වක්දතෝඵර් 04 දින සිට වක්දතෝඵර් 10 න දින දක්ා ඳැැත්වීභට සිඹලු කටයුතු 

ංවිධානඹ  කය ඇත.  

දගෝලීඹ ලදඹන් තයගකාරී, නිපුණතාදඹන් ව ඵහුවිධ කුරතාදඹන් යුතු ශ්රභ ඵරකාඹක් 

දගොඩා නැගීභ වා ශ්රභ ඵරකාඹ කුරතා, නිපුණතා ව තාක්ණික ඥානදඹන් ඵර ගැන්වීභ, 

රැිරඹා නියුක්තිඹ ඉවශ දැමීභ, ංවිධිත වා ඳරිපර්ණ ශ්රභ දශදඳොශ දතොයතරු ඳේධතිඹක් 

්ථාපිත ිරරීභ, රැිරඹා අදේක්ෂිත තරුණ තරුණිඹන් භග ගැන්වීභ වා රැිරඹාගත ිරරීභ ව 

ගුණාත්භක වා ංවිධිත ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේල දේාන් රඵා දීභ වා ප්රචලිත ිරරීභ අයමුණු කය 

ගනිමින් දභභ තිඹ පුයා විවිධ ැඩා ටවන් ක්රිඹාතභක ිරරීභට නිඹමිතඹ. 

දභභ තිඹ තුශ දී ඳාල්  වා විල් විදයාර සිසුන්, රැිරඹා අදේක්ෂිතයින්, දදභාපිඹන්,ගුරුරුන්, 

තරුණ ප්රජා, ්ඹං රැිරඹාරාභීන්, යාඹකයින්, රැිරඹා ඳඹන්නන්, වා ෘත්තිකයින් දත 

ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේලනදේ ඳතින ැදගත්කභ පිළිඵ දැනුත්බාඹ රඵා දීභට 

අදේක්ෂිතඹ. දභහිදී ඳාල් සිසුන් ඉරක්ක කය ගනිමින් (9,10,11 දශ්රේණිර) ඳදය වා ගදය 

යචනා,චිත්ර, කථික තයග, ප්රල්ණ විචායාත්භක තයග ද ැඩිහිි.ඹන් වා දරුන් දන්දන් තභ 

ෘත්තීඹ භං දඳත දවළිකය ගැනීභ වා ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේලනඹට අදාර විඹානුඵේධ 

ඳරීක්ණ භාර්ගගත ඳැැත්වීභට නිඹමිතඹ. 

ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේලනඹ තිඹ පිළිඵ ැඩිදුය දතොයතුරු වා  මිනි්ඵර වා රැකීයක්ා 

දදඳාර්තදේන්තුදේ නිර දබ් අඩා විඹ න www.dome.gov.lk  දවෝ අඳද  face book පිටු න 

http;//www.facebook.com/dome.gov.official දවෝ you tube නාලිකා න  Inspired 

Career පිවිසිදේ වැිරඹා ඳති.   එදේත් නැතිනේ දුයකතන අංක 011 – 2187131 භඟින්  දවෝ 

විදුත් ලිපිනඹ dme.dirgen@hmail.com / dme.ad.cgd@gmail.com  භගින් ප්රධාන කාර්ඹාරඹ 

අභතා දවෝ වඵ ප්රදේලදේ දි්ත්රික් දවෝ ප්රාදේශීඹ දල්කේ කාර්ඹාරදේ ෘත්තීඹ භාර්දගෝඳදේල 

නිරධාරී / භාන ේඳත් ංර්ධන නිරධාරී වමුන්න.  

mailto:dme.dirgen@hmail.com
mailto:dme.ad.cgd@gmail.com


“ එන්න එක් න්න අඳ භඟ. වඵද  ෘත්තීඹ සිහිනඹට අදඳන් පිඹාඳත් රැඵ නිදවදේ 

ඉගිදරන්න ැයදන්න.” 

 

                නිලෂිකා අතුදකෝයශ 

              ංර්ධන නිරධාරී  

              මිනි්ඵර වා රැකීයක්ා     දදඳාර්තදේන්තු  

  


