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1. ශැඳින්වීභ 

යටක ාංර්ධනඹ වහ තිබිඹ යුතු මලික ාලයතහඹ එභ යට තු ේඳත්ඹ. ේඳත් භනහ 

කරභණහකයනඹ භගින් ධනඹ නිසඳහදනඹ ිරීභ තුළින් යටක ප්ර භනඹ ඇතින ඵ ප්රතික්දේඳ කශ 

දන වළි තයඹි. දකතයේ දබෞතික ේඳත් තිබුණද ඒ සිඹලු නිලසක්රීඹ (passive) ේඳත් 

කශභනහකයණඹ වහ භත් ක් රිඹ වහ ඉවර ගුණහත්භක බහඹින් යුත් භහන ේඳතක් දන භළති 

නේ එභ දබෞතික ේඳත් යටක ප්ර භනඹ වහ උඳදඹ ගී කය  ත දන වළිඹ. යටක දව  

ආඹතනඹක ඇති සිඹලු ේඳත් ාතරින් භහන ේඳත ාදනක් සිඹලුභ ේඳත් රට ඩහ ඉවලින් 

ඳතින්දන් එදවයිනි. භහන ේඳත් ාංර්ධනඹ ව කශභනහකයණඹ යටක ාංර්ධනදව ානිහර්ඹ 

ව ාතයලය ළද ත්භ ාාං ඹක් දයි. 

  

ශ්රී රාංකහ තුශ භහන ේඳත ාංර්ධනඹ කයමින් තරුණ භහජදව විරැිඹහ තුයන් කය ාංර්ධන 

ඉරක්ක පුයහ  ළීනභ, ශ්රභ ඵරකහදව ගුණහත්භකබහඹ ළඩි දියුණු ිරීභ , ෘත්තීඹ 

භහර්ද  ඳදේලඹනඹ වහ රැිඹහ උත්ඳහදනඹ තුළින් ජහතික ආර්ථිකඹට තරුණ ප්රජහදේ දහඹකත්ඹ 

රඵහ  ළීනභ ඹන ායමුණු සුපුයහ  ළීන භ වහ මුල් කහලීන තරුණ වහ දඹෞන කටයුතු 

ාභහතයහාංලඹට ානුඵේධ එ  ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේල වහ රැිඹහ ළශසුේ ාාංලඹක්  දර දභභ 

දදඳහර්තදේන්තු ක්රිඹහත්භක විඹ. නමුත්, දභභ දදඳහර්තදේන්තුදේ කහර්ඹඹ බහයදව  කීභ වහ 

විලහරත්ඹ වඳුනහ ළීනදභන් ානතුරු එඹ එක් ාභහතයාංලඹක ාාංලඹක් දර ක්රිඹහත්භක දන වී 

දනභ දදඳහර්තදේන්තුක් දර සථහඳනඹ ිරීභට එකට ඳළති යජඹ විසින් කටයුතු සිදු කයන 

රදී. 

 

ඒ ානු, 2010.02.12 දිනළති ාාංක 1640/34 දයණ ාතිවිදලේ  ළට් ඳත්රඹ  භඟින් 2010.01.01 දින සිට 

ක්රිඹහත්භක න ඳරිදි A දශ්රේණියේදව දදඳහර්තදේන්තුක් දර දභභ දදඳහර්තදේන්තු සථහඳනඹ 

කයන රද ාතය,  මලික ායමුණු දර,  

 

 ජහතික මිනිසඵර වහ රැකීයක්හ ප්රතිඳත්තිඹක් කස කය ක්රිඹහත්භක ිරීභ 

 රැිඹහ නිර්භහණඹ වහ ප්රර්ධනඹ 

 ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේලනඹට ාඹත් කටයුතු 

 ශ්රභ දශදඳ ශ දත යතුරු එක්රැස ිරීභ, විලසදල්ණඹ වහ දඵදහ වළරීභ, රැිඹහ පිඹ භඟින් 

සිදු කයන සිඹලු දේහන් ඉටු ිරීභ 
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දක්හ ඇත. ඒ  තුළින්, 

 

 ශ්රී රාංකහ තුශ විරැිඹහ ානුඳහතඹ ාභ ිරීභ  

 ඌන දේහ නියුක්තිඹ ාභ ිරීභ 

 මිනිස ඵරදව ානහ ත ප්රණතහඹන් ානු වළඩ ළසවීභ වහ කභනහකයණඹ ිරීභ  

 භහන ේඳත් ළශසුේකයණඹ වහ ාංර්ධනඹ 

  රැිඹහ දඹ  යතහඹ ාභ ිරීභ 

 පුේ ලික ාාංලදව රැිඹහ වහ ඵර  ළන්වීභ 

 ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේලනඹ තුළින් ශ්රභ ඵරකහඹ දත ාළුතින් එකතු න පිරිට වහ 

විරැිඹහදන් දඳදශන පිරිට නිළයදි භඟ  රඵහ දී ත්තීඹ භහර්ද  ඳදේලනඹ තුළින් ශ්රභ 

ඵරකහඹට ාළුතින් එකතු න පිරිට වහ විරැිඹහ දන් දඳදශන පිරිට නිළයදි භඟ 

දඳන්වීභක් රඵහ දීභ ාදප්ක්හ කයන රදී.  

 

ාාංක 2187/27 වහ 2020.08.09  දිනළති ාති විදේල  ළට් ඳත්රඹ ානු එදින සිට ක්රිඹහත්භක න ඳරිදි 

දභභ දදඳහර්තදේන්තු තරුණ වහ ක්රීඩහ ාභහතයහාංලඹ ඹටතට ඳයහ  ළනිදභන් ානතුරු ඉවත 

දඳන්හ දදන රද ායමුණු වහ ාදප්ක්හ පුයහ  ළීනභ වහ ක්රිඹහත්භක ව දභභ දදඳහර්තදේන්තු 

දත  ඳළරී ඇති කහර්ඹබහයඹ ඩහ විධිභත් ඉටු ිරීභටත්, යජදව ළඩපිළිදර න දෞබහ යදව 

ඉදිරි දළක්දේ ප්රමු  කහර්ඹඹන් න සභහට් ශ්රී රාංකහ ළඩටවන, ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේලනඹ වහ මිනිස 

ඵර ළශසුේ වහ ඳර්දවණ , ජහතික භහන ේඳත් වහ රැකීයක්හ ප්රතිඳත්තිඹ ඇතුළු  ායමුණු පුයහ 

 ළීනභත්, න තහක්ණඹ බහවිතදඹන් කහර්ඹක්භතහඹ ඉවශ නළාංවීභත් ායමුණු කය  නිමින් 

ර්තභහන ාධයක් ජනයහල්තුමිඹද  භඟදඳන්වීභ ඹටදත් දදඳහර්තදේන්තු    නය දළක්භක් ඔසදේ 

ප්රතිාංවිධහනඹ කරීභට කටයුතු කයන රදී.  

 

ඒ ානු, 2021 සිට 2025 දක්හ ඉදිරි ය ඳවක කහරඹ වහ කස කයන රද උඳහඹ භහර්ගික 

ළශසුේ ඔසදේ ද  ලීඹ ලදඹන් තයඟකහරී, නිපුණතහදඹන් ව ඵහුවිධ කුරතහදඹන් යුත්      

ශ්රී රහාංික ශ්රභ ඵරකහඹක්  දළති ිරීභටත්,  දේහදඹ ජක පර් ාලයතහ ඉටුන ඵට වතික න,  

ාභ දේහ වියුක්ති භට්ටභක් පුළුල් වහ ාංවිධිත ශ්රභ දශඳර දත යතුරු ඳේධතිඹක් ඇති කය 

 ළීනභත් ඹන ාියභතහර්ථ පුයහ  ළීනභ ව ඳවත වන් ායමුණු හක්හත් ිරීභ වහ ක්රිඹහත්භක 

දමින් ඳතී. 
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 2023 ර්දවදී ශ්රභ දශදදඳ ර දත යතුරු ඳේධතිඹක් සථහඳනඹ ිරීභ. 

 2025 ර්ඹ න විට පිරිමි ශ්රභ ඵරකහ වබහගිත් ානුඳහතඹ 70% සිට 73% දක්හද 

කහන්තහ ශ්රභ ඵරකහ වබහගිත් ානුඳහතඹ 32% සිට 34.5% දක්හද 2030 දී පිරිමි ශ්රභ ඵරකහ 

වබහගිත් ානුඳහතඹ 75%  ද කහන්තහ ශ්රභ ඵරකහ වබහගිත් ානුඳහතඹ 45% දක්හ ළඩි 

ිරීභ. 

 පුහුණු / ෘත්තීභඹ ශ්රමිකඹන් විදදස  ත වීදේ ප්රතිලතඹ 2030 න විට දදගුණඹක් ඵට ඳත් 

ිරීභ (36.5% සිට 73%) වහ විදදස  තන නුපුහුණු ශ්රමිකඹන්ද  ප්රතිලතඹ ාඩු ිරීභ.  
 2025 න විට EDBI දර්ලකදඹ  ශ්රී රාංකහ සින න සථහනඹ 99 සිට 89 දක්හ ඉවශ නළාංවීභ 

වහ ප්රතිඳත්තිභඹ ාංහදඹක් ඇති ිරීභ. 

 2023 න විට ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේල විඹ ක්දේත්රඹ විධිභත් බහඹට ඳත් ිරීභ. 

 2030 න විට දේශීඹ වහ ද  ලීඹ ඉල්ලුභ පුයහලීභ වහ කහයූක්භ වහ දහචහයහත්භක ශ්රභ 

ඵරකහඹක් ඇති ිරීභ වහ ප්රතිඳත්තිභඹ භහර්ද  ඳදේලඹක් රඵහ දීභ 

 

තුළින් දදඳහර්තදේන්තුක් දර ාඳ විසින්  රඵහ දදන දේහන් ත දුය ටත් ඩහත් පුළුල් වහ 

හර්ථක දර යදට් ජනතහ දත  රඵහ දීභට ද, ඉවත ායමුණු ඔසදේ විරැිඹහ ාභ වීභ වහ රැිඹහ 

ඇතිවීභ ඹන ප්රතිපර ාත් කය  ළීන   භ වහ  ාඳ දදඳහර්තදේන්තුදේ භහන ේඳත් උඳදඹ ගී කය 

 නිමින් විවිධ ළඩටනවන් ක්රිඹහත්භක ිරීභ  වයවහ යදට් ාංර්ධන කහර්ඹඹබහයඹ වහ දහඹක වීභ 

ඉවත උඳහඹ භහර්ගික ළශසුේ ඔසදේ ාදප්හ කය ඇත. 
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2. දභදශලර  

 

දවේලා දයෝජකයාදේ තෘප්තිය දලත අලධානය දයොමු කරමින්, ගුණාත්භක 

ලැඩ ආචාරධර්භ වංව්කෘතියක් වනාථ කරමින් , පදායි භානල 

ප්රාේධනයක් ලර්ධනය රීමතභත්, ගුණාත්භක දවේලා ආචාර ධර්භ 

වංව්කෘතියක් තශවුරු කරමින්, දවේලා දයෝජකයාදේ තෘප්තිය, 

නිර්භාණාත්භක අගය වශතික කරමින් තරඟකාමත ලාසිය වශා භානල 

වේඳත් ප්රාේධනය යුණු ක රීමතභ වශ ශැඩගන්ලමින්  නායකත්ලය ඵා දීභ 
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3. දැක්භ  

 

දලනව ්ලන ලැඩ දෝකදේ අඳදේ දවේලාදායකයන්ට ජයග්රශණය රීමතභට 

අලය ලන ඳිදයු නල ්රභ ඵකා ිසවුමේ වශ දවේලාලන් නිර්භාණය රීමතභ 

වශ හුලභාරු රීමතභ වශා නායකත්ලය ඵා දීභ.  
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4. දදඳාර්තදේන්තු ාංඡනය 
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5. දදඳාර්දේන්තු ලර්ණ 

 

දභරුන් ර්ණඹ 

 

 

 

කව 
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6. දදඳාර්තදේන්තු ගීතය 

ජනවද ඵර  න්හ , ශ්රභඹ විඹ නාංහ // 

යටට දිරිඹ දී , ළභට තුට දී   // 

නාංමු... 

නාංමු රැකී යක්හ //// 

නදර  ජඹභඟ ඔඵයි ාදප් 

ාියභහනඹ වදදත් නළදේ // 

කුරතහදව න භාං දවලිකය. 

දිවිභඟ එළිඹ දකදර් // 

දිවිභඟ එළිඹ දකදර්... 

ජනවද ඵර  න්හ , ශ්රභඹ විඹ නාංහ // 

යටට දිරිඹ දී , ළභට තුට දී   // 

නාංමු.... 

නාංමු රැකී යක්හ //// 

ශ්රභදව උල්ඳත ීවවිතදව 

විදව  ාංඟහදන් වළඩදේ // 

භහන ේඳත දේ ාඳ ලක්තිඹ // 

නාංමු ජඹද   රක් දදයදඩල // 

ජනවද ඵර  න්හ , ශ්රභඹ විඹ නාංහ // 

යටට දිරිඹ දී , ළභට තුට දී   // 

නාංමු.... 

නාංමු රැකී යක්හ //// 

නාංමු ... නාංමු ... නාංමු... 

නාංමු රැකී යක්හ.. 

Link 

https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=3DFD88F2771A284DD57C3DFD8

8F2771A284DD57C&q=https://www.youtube.com  

 

ද ඹ ඳද  -   භන්ති  මීරිඹද  ල්ර  භවතත්මිඹ 
ාංගීතඹ -  දල්ටන් කුමුදු විජිත් භවතහ 
 හඹනඹ  -  දදඳහර්තදේන්තු  හඹන කඩලඩහඹභ  
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7. මිනිවඵ් ශා රැකීරක්ා දදඳාර්තදේන්තුල වභඟ වේඵන්ධ වීභ 

 

 
         

 

 

 

 

   https://dome.gov.lk 

 

 

   https://www.facebook.com/dome.gov.official 

 

 

   https://youtube.com/c/InspiredCareer 

 

 

   +94 76 278 45 66 

  

  

       https://twitter.com/Dome_gov 

  

 

   
 

මිනිසඵර වහ රැකීයක්හ දදඳහර්තදේන්තු,  

09 න භවශ, 

දත්සිරිඳහඹ (දදන ාදිඹය), 

ඵත්තයමුල්ර 

https://www.bing.com/maps?osid=3935b62d-6b23-

4ab3-b6a6-

  https://www.tiktok.com/@dme_gov 
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Name Designation Office Number Personal Number Email Address

Mrs. Anusha Gokula Fernando Director General 0113 094117 072 4401133 anushagokulafernando@gmail.com

Mr,A.B.M.Ashraf Additional Director General 0112 186211 ashraf.abm@gmail.com

Mr.Ranjith Wickckramasinghe 071 5347080

Mrs. Samanthika Senarath 077 7739151 samanthika2003@yahoo.com

Mrs.A.L.L. Kulawansha Director (Administration ) 0112 186023 071 8350715 lankaslas@gmail.com

Mr. Aruna S.R.Bandara Assistant Director ( Administration) 0112 187132 077 5750666 bandaradmead1@gmail.com

Mrs. Waruni Samanthika CMSO 0112 187131 070 5875385 warunisamanthikapp@gmail.com

Mr. A.Mohanraj Chief Accountant 0112 187130 077 7437062 mohanjaf2007@gmail.com

Mrs. R.J.Abeyrathna Accountant 0112 186174 0112 187173 rsikberthne@gmail.com

Mrs. M.K.Sithara Jayasena Director (  Employment Promotion  & CGD ) 0112 186214 077 0820775 mkssithara75@gmail.com

Mr. Kalinga Priyawansha Assistant Director ( CGD Unit ) 0112 187408 071 2343000 kalinga123com@gmail.com

Hasara Centre Hasara Centre 0112 186167 - -

Mr.S.K.W.Sisira Kumara
Director ( Employment Creation & PES Unit 

)
0112 187137 071 4398009 sisiku75@gmail.com

Deputy Director (JCP Unit) 0112 186170 0112 186170 -

Mr. N.Sanjeepan Assistant Director (PES unit) 0112 187402 077 1730161 sanjeep426@gmail.com

Mrs. B.H.C.Shiromali Director (HRM & IR) 0112 187135 077 3816227 shiromalibhc@yahoo.com

Mrs. S.N.Mayadunne Assistant Director ( NHREP Unit) 0112 187139 077 9251397 dme.ad.nhrep@gmail.com

Mr.B.Sumith Nishantha Perera Director ( Planning & Research )

0112 187401(Direct 

line)       0112 

187138 (Fax number)

071 4891788 bsumithperera@gmail.com

Mr.L.P.L.Gunarathna Deputy Director (LMI & Research Unit) 0112 187404 077 8171550 lalithlpg@gmail.com

Mr. D.M.S.R.T.Dissanayaka Assistant Director ( Planning & Monitoring) 0112 187403 071 2169473 dmsangeeth@gmail.com

Internal Audit Division Internal Auditor 0112 187406 077 7463468 ashokagunathilaka123@gmail.com

Telephone Number Fax Number

Administrative Division 0112 187131 0112 187133

Account Division
0112 187673 0112 186173

HRM & FR Division
0112 186178 -

LMI Unit
0112 186171 0112 187138

Monitoring Unit
0112 186405 0112 186172

EP & CGD Unit 0112 187134 0112 187134

EC & PES Unit
0112 187407 0112 187407

Department of Manpower and Employment

Planning & Monitoring 

Division

0112 187160PA to DG

Director General Office

Account Division

Administrative Division

Employment Promotion & 

Career Guidance  Division

Employment Creation & 

Public Employment Service 

(PES)

Human Resource 

Management & International 

Relations Division
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 8. වංිසධාන ලුශය ශා කාර්යය භඩලඩදේ ිසකානය 

 2010 ර්දව දදඳහර්තදේන්තු පි ටුවීදේදී  ාාංල තුනින් භන්විත ඳවත ආකහයදඹන් 

ක්රිඹහත්භක වී ඇත. 
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දදඳහර්තදේන්තුදේ කටයුතු ඳත්හද න ඹහභ වහ  කහලීන ඇතිව ාලයතහ ානු ආයේබදවදී ඳළති 

කහර්ඹඹ භඩලඩරඹ වින න් විට පුළුල් ිරීභ වහ කයන රද ඉල්ලීේ ානු කශභනහකයණ දේහ ාධයක් 

ජනයහල්ද    ාාංක. DMS/C2/63/1  වහ 2015.05.22 දිනළති ලිපිඹ ානු කහර්ඹඹ භඩලඩරඹ දත ඳවත තනතුය 

ානුභත කය ඇත. 
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ානු 
ාාංකඹ 
 

 
තනතුරු නහභඹ 

 
ාඹත් දේඹ 

 
දශ්රේණියේඹ 

 
ළටුප් දක්තඹ 
(යහ.ඳ.ච 
03/2016 ානු) 

 
තනතුරු 
ාං යහ 

 
01. 

 
රිඹදුරු 
 

 
ඒකහඵේධ රිඹදුරු දේඹ  

 
III/II/I/
විදේල 

 
PL 3 – 2006 A 

 
01 

 

මුදල් ාභහතයහාංල දල්කේද  ාාංක. DMS/C2/63/1 වහ 2017.01.04 දිනළති ලිපිඹ ානු කහර්ඹඹ භඩලඩරඹ දත 

ඳවත තනතුරු එක් ිරීභට කටුයුතු කය ඇත. (උඳදල් නඹ 02) 

 
ානු 
ාාංකඹ 
 

 
තනතුරු නහභඹ 

 
ාඹත් දේඹ 

 
දශ්රේණියේඹ 

 
ළටුප් දක්තඹ 
(යහ.ඳ.ච 
03/2016 ානු) 

 
තනතුරු 
ාං යහ 

 
01. 

 
ාබයන්තය වි ණක 
 

 
ශ්රී රාංකහ  ණකහධිකහරි දේඹ 

 
III/II 

 
SL I - 2016 

 
01 

 
02. 

 
 ණකහධිකහරි 
 

 
ශ්රී රාංකහ  ණකහධිකහරි දේඹ 

 
III/II 

 
SL I - 2016 

 
01 

 
03. 

 
ාං යහදල් න නිරධහරී 
 

  
ක්දරේත්ර ත / කහර්ඹහර ත 

 
II/I 

 
MN 5 - 2016 

 
01 

 
04. 
 

 
දත යතුරු වහ ාංනිදේදන 
තහක්ණ නිරධහරි 
 

 
ශ්රී රාංකහ දත යතුරු වහ 
ාංනිදේදන තහක්ණ දේඹ 
 

 
2 
ඳන්තිඹ 

II/I 

 
MN 6 - 2016 

 
01 

 

කශභනහකයණ දේහ ාධයක් ජනයහල්ද    ාාංක. DMS/C2/63/1  වහ 2017.05.12 දිනළති ලිපිඹ ානු කහර්ඹඹ 

භඩලඩරඹ දත ඳවත තනතුරු ානුභත කය ඇත.  

 

 
ානු 
ාාංකඹ 
 

 
තනතුරු නහභඹ 

 
ාඹත් දේඹ 

 
දශ්රේණියේඹ 

 
ළටුප් දක්තඹ 
(යහ.ඳ.ච 
03/2016 ානු) 

 
තනතුරු 
ාං යහ 

 
01. 

 
යහජය කශභනහකයණ 
වකහය  
 

 
යහජය කශභනහකයණ වකහය  
දේඹ 

 
III/II/I 

 
MN 2 - 2016 

 
10 
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කශභනහකයණ දේහ ාධයක් ජනයහල්ද    ාාංක. DMS/C2/63/1 VOL 1  වහ 2021.01.11  දිනළති 

ලිපිඹ ානු කහර්ඹඹ භඩලඩරඹ දත ඳවත තනතුය ානුභත කය ඇත.  

 
ානු 
ාාංකඹ 
 

 
තනතුරු නහභඹ 

 
ාඹත් දේඹ 

 
දශ්රේණියේඹ 

 
ළටුප් දක්තඹ 
(යහ.ඳ.ච 
03/2016 ානු) 

 
තනතුරු 
ාං යහ 

 
01. 

 
ාධයක් 

 

 
ශ්රී රාංකහ රභ ේඳහදන දේඹ 

 
I 

 
SL 1 - 2016 
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ඒ ානු, ඉවත තනතුරු ානුභත වීභත් භ  දදඳහර්තදේන්තුදේ කහර්ඹඹ භඩලඩරඹ වහ ාංවිධහන 

යෘවඹ ඳවත ඳරිදි දඳන්හ දිඹ වළක. 

Designation Specialization Service Grade Salary

Existi

ng Vacant 

/ Code

Class

Perma

nent Casual

Contr

act
Perma

nent

Casu

al

Con

trac
Permanen

t

Cas

ual

Con

trac

Director General SLAS Sp. SL-3-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Director ( Planning  & Resaerch) SLPS I SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Director ( HRM &Foreign Affiars) Director ( Foreign Affiars) SLAS I 1 1 0

Director (Job Creation, Pramotion , 

Career Guidance & pes) Director ( Career Guidance) SLAS I SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Director (Admin) Director (Admin) SLAS I SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Internal Auditor SLAcS II/III SL-1-2016 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Dy. Director/Asst. Director Asst. Director (NHREP) SLAS II/III SL-1-2016 2 0 0 2 0 0 0 0 0

 ( NHREP & Forign affairs) Ass.Director (forien Effairs)

Dy. Director/Asst. Director (Admin.)  SLAS II/III SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Dy. Director/Asst. Director (pes) SLAS II/III SL-1-2016 1 0 1

Dy. Director/Asst. Director (Career 

Guidance & Job Creation,pramotion)

Asst. Director (Career Guidance)                                        

                                      Asst. 

Director (Job 

Creation,pramotion)                            SLAS II/III SL-1-2016 2 0 0 2 0 0 0 0 0

Chief Accountant SLAcS I SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Accountant SLAcS II/III SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Dy. Director/Asst. Director Asst. Director SL-1-2016

(Monitering & Planning )  Monitoring & (Planning) SLPS II/III 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Dy. Director/Asst. Director (Reasearch) Asst. Director (Research) SLPS II/III SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Administrative Officer PMAS PMAS SupraMN-7-2016 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Translator TS I MN-6-2016 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Information & Communication 

Technological officer ICT II/I MN - 6- 2016 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Statistical Officer II/I MN-05 -2016 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Career Guidance Officer Asso. Officers III/II/I MN-4-2016 85 0 0 29 0 0 56 0 0

Project officer Asso. Officers III/II/I MN-4-2016 3 0 0 3 0 0 0 0 0

Human Resources Development Asst./

Development officers Asso. Officers III/II/I MN-4-2016 560 0 0 534 0 0 26 0 0

 Management Services Officer PMAS III/II/I MN-2-2016 25 0 0 23 0 0 2 0 0

Driver DS III/II/I PL-3-2016 8 0 0 5 0 0 3 0 0

KKS OES III/II/I PL-1-2016 7 0 0 6 0 0 1 0 0

708 614 94

Approved 

Director (Planning  & Research)
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15 
 

ාංවිධහන ටවන

                                                               ාධයක්ෂ ජනයහල්

SL  3                                                             ශ්රී.රාං.ඳ.දේ විදලේ දශ්රේණියේඹ

SL 1

ප්රධහන  ණකහධිකහරී

       ශ්රී.ලං.ප.ස ේ I සරේණිය       ශ්රී.රාං.ර.දේ I දශ්රේණියේඹ         ශ්රී.රාං.ඳ.දේ I දශ්රේණියේඹ        ශ්රී.ලං.ප.ස ේ I සරේණිය  ශ්රී.රාං. .දේ I දශ්රේණියේඹ

SL 1 නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය 

ාධයක්ෂ (ඳහරන) ාධයක්ෂ (ළරසුේ වහ ප්ර ති ාධයක්ෂ (ශ්රභ දශදඳ ශ දත යතුරු ාධයක්ෂ (ජහතික භහන ේඳත් ාධයක්ෂ (ජහතයන්තය ඵතහ) ාධයක්ෂ (රැිඹහ නිර්භහණ, ප්රර්ධන) ාධයක්ෂ (ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේල) ාධයක්ෂ (භවජන රැිඹහ දේඹ)  ණකහධිකහරී ාබයන්තය වි ණක

(DD/AD 1) දභදවයුේ) (DD/AD 2)  වහ ඳර්දවණ) (DD/AD 3) වහ රැකීයක්හ ප්රතිඳත්ති) (DD/AD 4) (DD/AD 5) (DD/AD 6) (DD/AD 7) (DD/AD 8) ශ්රී.රාං. .දේ II/ III දශ්රේණියේඹ

ශ්රී.රාං.ඳ.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ර.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ර.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ඳ.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ඳ.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ඳ.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ඳ.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ඳ.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං. .දේ II/ III දශ්රේණියේඹ

MN 7 ඳරිඳහරන නිරධහරී

MN 6 බහහ ඳරිර්තක දත යතුරු තහක්ණ නිරධහරී 

I දශ්රේණියේඹ (සිාංවර - දදභශ) I / II දශ්රේණියේඹ

MN 5 ාං යහ දල් න නිරධහරී 

I / II දශ්රේණියේඹ

MN 4 යහඳෘති නිරධහරී ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේල නිරධහරී (02)

ාංර්ධන නිරධහරී ාංර්ධන නිරධහරී ාංර්ධන නිරධහරී ාංර්ධන නිරධහරී ාංර්ධන නිරධහරී ාංර්ධන නිරධහරී ාංර්ධන නිරධහරී

I / II/ III දශ්රේණියේඹ I / II/ III දශ්රේණියේඹ I / II/ III දශ්රේණියේඹ I / II/ III දශ්රේණියේඹ I / II/ III දශ්රේණියේඹ I / II/ III දශ්රේණියේඹ I / II/ III දශ්රේණියේඹ

MN 2 ප්රධහන කශභනහකයණ ප්රධහන කශභනහකයණ 

දේහ නිරධහරී දේහ නිරධහරී

I දශ්රේණියේඹ I දශ්රේණියේඹ

MN 2 කශභනහකයණ දේහ කශභනහකයණ දේහ කශභනහකයණ දේහ කශභනහකයණ දේහ කශභනහකයණ දේහ කශභනහකයණ දේහ 

නිරධහරී (I /II/II දශ්රේණියේඹ) නිරධහරී (I /II/II දශ්රේණියේඹ) නිරධහරී (I /II/II I දශ්රේණියේඹ) නිරධහරී (I /II/II දශ්රේණියේඹ) නිරධහරී(I /II/II දශ්රේණියේඹ) නිරධහරී (I /II/II දශ්රේණියේඹ)

 

PL 3 රිඹදුරු

PL 1 කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක

විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන්

2. ගඵඩා දවේලය 

3.රැරීයා  දඳොෂ ලැඩවටශන

4.  සුබවාධන කටණුතු

5.කහර්ඹ භඩලඩර ාංර්ධනඹ

6.  ළඩටවන් ළරසුේ ිරීභ 6.ආාංශික ශ්රභ දශදඳ ශ නළමිඹහන් 
පුදය කථනඹ වහ ශ්රභ දශදඳ ශ ළරසුේ 
ිරීභ.

3.ාලයතහ භත පුහුණු වහ ප්රහදේශීඹ 
රැිඹහ දඳ ශ ළඩටවන

4. යහජය දේඹ , දඳෞේ ලික ාාංලඹ වහ 
කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහය

2. දක රිඹහනු, ILO , W APES , YOU 

LEAD යහඳෘති

3. ාදනක් ආඹතන ේඵන්ධ  විදේල 
යහඳෘති.

2.  කාර්ය භඩලඩ පුරප්ඳාඩු 
වේපුර්ණ රීමතභ ශා  ආයතන 
කටණුතු

1.  හර්ෂික ඒකහඵේධ ක්රිඹහකහරී 
ළරළසභ කස ිරීභ

1.  වාභානය ඳිදඳානය 1.දදඳහර්තදේන්තු ව විදේල යහජය ාතය 
දදඳහර්තදේන්තුදේ කටයුතු 
ේඵන්ධදඹන් ඳත්හ  න්නහ ඵතහ 
ේඵන්ධ සිඹළු කටයුතු

2. ඳර්දවණ වහ මීක්ණ  වහ සිේධි 
ාධයඹනඹ කහර්ඹ ඵේධ ාධයඹනඹ  වහ 
සිඹලු ඳහර්ලකරුන් භඟ 
ේඵන්ධීකයණඹ

1.ඳර්දවණ වහ මීක්ණ  වහ සිේධි 
ාධයඹනඹ කහර්ඹ ඵේධ ාධයඹනඹ 
ේඵන්ධීකයණඹ

2.  .ප්රගති වභාදෝචනය ශා ලාර්තා 
රීමතභ

6.  ාදනකුත් ාාංල ාතය  
ේඵන්ධීකයණඹ

2. භහසික, කහර්තුභඹ , හර්ෂික 
ප්ර තිඹ කස ිරීභ

3.ප්රහදේශීඹ වහ දිසත්රික් දල්කේ 
කහර්ඹහරයීඹ නිරධහරීන්ද  ප්ර තිඹ 
ඇ යීභ

ාධයක්ෂ ( ඳහරන) (D1)

ාධයක්ෂ ( රැිඹහ නිර්භහණ, ප්රර්ධන, 

ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේල වහ භවජන 

රැිඹහ දේඹ) (D4)

1.  මිනිව්ඵ  වංලර්ධනය වශා අදාෂ 
ප්රතිඳත්ති වේඳාදනය   ශා ක්රියාත්භක  
රීමතභ වේඵන්ධදයන් සියළුභ 
ඳාර්ලකරුලන් වේඵන්ධීකරණය  
රීමතභ.

ාධයක්ෂ (  ළරසුේ වහ ඳර්දවණ)     

     (D 2)

3.  දදඳාර්තදේන්තුදේ ප්රලාශන   
කටණුතු

4. ශ්රභ දශදඳ ශ දත යතුරු, හර්තහ වහ 
දත යතුරු ප්රකහලන  ාධයඹනඹන්ට ාදහර 
ඉදිරිඳත් ිරීභ

4.ඳහර්ලිදේන්තුදේ ාඹළඹ වහ 
ඉදිරිඳත් කයන හර්තහට ාදහර 
කරුණු දදඳහර්තදේන්තුදේ ාාංල 
ේඵන්ධීකයණදඹන් ඉදිරිඳත් 
ිරීභ.

5. විදේල රැිඹහ ප්රර්ධනඹ5. න යහඳෘති දඹ ජනහ ඉදිරිඳත් 
ිරීභ

5. ේදේරන  , ේභන්ත්රණ , ළඩමුළු , 
ාංවිධහන කය ඳළළත්වීභ.

3.ප්රතිඳත්ති විලසදල්ණඹ වහ හර්තහ කස 
ිරීභ වහ නිර්දේල ඉදිරිඳත් ිරීභ.

7.  හර්ෂික කහර්ඹහධන හර්තහ 
ේඳහදනඹ

ාධයක්ෂ (භහන ේඳත් කශභනහකයණ වහ 

විදේල ඵතහ) (D3)

3.    .  ලෘත්තීය  භාර්දගෝඳදේ 
ලැඩවටශන් ක්රියාත්භක  රීමතභ 
වේඵන්ධීකරණය .

3.බහඩලඩ වහ දේහ ළඳයුභ

1. දදඳාර්තදේන්තුදේ  
අබයන්තර ිසගණන කටණුතු

1.  දදඳාර්තදේන්තුදේ මුය 
කෂභනාකරණ කටණුතු

අභාතයං ලැඩවටශන් වශ යුව්ත්රික් 
වශා ලැඩවටශන් ලට අදාල 
ප්රතිඳාදන  දයොමු රීමතේ.

2.රැරීයා  දවේලා වඳයන ආයතන,  

රැරීයා  අදප්ක්ෂිතයින් ,  අලධානභට 
ක්වු / අඵාධිත රැරීයාගත  රීමතේ ,  
දලනත් ආයතන ලලින් රැරීයාගත  
රීමතේ පිළිඵ දයොමු කරන ලිපි 
වේඵන්ධීකරණය

1.ලෘත්තීය භාර්දගෝඳදේනය  ඵා දීභ

2. ශවර ඊ වඟරාල වකව් රීමතභ.

රැිඹහ භහජ ළඩටවන වහ නිදවස 
රැිඹහ වහ දඳශමවීදේ ළඩටවන

2. යහඹකත් ාංර්ධන පුහුණු 
ළඩටවන

4. ලෘත්තීය භාර්දගෝඳදේන අත්දඳොත් 
ශා භදනෝමිතික ඳමතක්ණ 
යාලත්කාලීනල ඳලත්ලා ගැනීභ .
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 “ දෞබහ යදව ඉදිරි දළක්භ” ළඩ පිශ ඹටදර ප්රමු තහඹක් රඵහ දී තිදඵන සභහට් ශ්රී රාංකහ 

ආඹතනඹ තරුණ වහ ක්රීඩහ ාභහතයහාංල දල්කේද  MOYS/YAD/07/03/01 වහ 2020.12.11 දිනළති 

ලිපිඹ ානු දභභ දදඳහර්තදේන්තු දත ඳළරීභත් භඟ එ  ායමුණු පුයහ  ළීනභ වහ එදතක් 

ඳළති ආඹතනික යෘවඹ දනුට ඩහ පරදහයී වහ කහර්ඹක්භ සබහඹක්  න්නහ ඳරිදි 

ප්රතිාංවිධහනඹ ිරීභ වහ ඳවත ඳරිදි දඹ ජනහ කයන රදී. (ඇමුණුභ ) 

 

ඒ ානු, මින් දඳය ඳළති,     

 ඳහරන ාාංලඹ 

 ගිණුේ ාාංලඹ 

 ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේල වහ රැිඹහ නිර්භහණ ප්රර්ධන ාාංලඹ 

 මිනිස ඵර ළශසුේ, ාංර්ධන වහ ඳර්දවණ ාාංලඹ     

 

ඹන ාාංල වතයින් භන්විත ආඹතනික යෘවඹ , ඩහ පරදහයී දර දේහ ළඳයීභ ායමුණු කය 

 නිමින් එක් එක් කහර්ඹඹන් වහ සුවිදලේෂි ාාංල වහ ඒකක ලින් භන්විත ඳවත වන් දර 

සථහඳනඹ ිරීභට කටයුතු කය ඇත. 

 ඳහරන ාාංලඹ 

 ගිණුේ ාාංලඹ  

 දත යතුරු තහක්ණ ාාංලඹ 

 ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේල වහ රැිඹහ නිර්භහණ ප්රර්ධන ාාංලඹ 

 ළශසුේ වහ ඳර්දවණ ාාංලඹ 

 භහන ේඳත් කශභනහකයණ වහ විදේල කටයුතු ාාංලඹ 

 භවජන රැිඹහ දේහ ාාංලඹ  

 ජහතික ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේලන භධයසථහනඹ 

 වි ණන ාාංලඹ  
 

 

ඒ ානු, සභහට් ශ්රී රාංකහ ආඹතනඹ දත කශභනහකයණ දේහ දදඳහර්තදේන්තු භඟින් ානුභත කය 

තිබ තනතුය දදඳහර්තදේන්තු ත ිරීභට ද, න තනතුරු ඇති කය ාඳද  දේහ ඩහ පුළුල් ිරීභට ද 

ඒ වයවහ උත්ව දයණ රදී.  එභ ප්රතිාංවිධහන ළඩපිළිර ඹටදත් කහර්ඹඹ භඩලඩරඹ පුළුල් ිරීභ 

වහ භද  ාාංක. DoME/01/11/01/04 වහ 2021.06.18 දිනළති ලිපිඹ ානු කශභනහකයණ දේහ 

දදඳහර්තදේන්තු දත දඹ මු කශ ඉල්ලීභ ප්රකහය දභභ දදඳහර්තදේන්තු දත න තනතුරු 

ිවඳඹක් ානුභත කයන රද  ාතය එභ තනතුරු ඇතුශත් කහර්ඹඹ භඩලඩශඹ ඳවත ඳරිදි දඳන්හ දිඹ 

වළක. 
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09. දදඳාර්තදේන්තුදේ 2021.06.18  යුන සිට අනුභත කාර්යය භඩලඩය 

 

Cadre Information from 2022.04.18

1. Ministry: Ministry of youth & Sports

2. Department: Department of Manpower and Employment

3. Address: 09
th 

Floor, 2
nd 

Stage, Sethsiripaya, Battaramulla

Designation Specialization Service Grade Salary

Existing 

Cadre Vacant 

/ Code

Class

Permanent Casual Contract Permanent Casual Contract Permanent Casual Contract

Director General SLAS Sp. SL-3-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Director ( Planning  & Resaerch) SL-1-2016

Director ( HRM & IR ) Director ( Foreign Affiars) SLAS I SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Director ( PES and Career guidence )

Director ( Public employment 

service) SLAS I SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Director (Job Pramotions and Career guidence)

Director (Job Pra,otions and 

Career Guidance) SLAS I SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Director (Admin) Director (Admin) SLAS I SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Internal Auditor SLAcS II/III SL-1-2016 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Dy. Director/Asst. Director Asst. Director (NHRM)

 ( NHRM & IR) Ass.Director (IR)

Dy. Director/Asst. Director (Admin.)  SLAS II/III SL-1-2016 2 0 0 1 0 0 1 0 0

Dy. Director/Asst. Director (pes) SLAS II/III SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Dy. Director/Asst. Director ( J Job pramotion), Dy. 

Director/Asst. Director (Career Guidence )                          

Asst. Director (Career Guidance)                                        

                                      Asst. 

Director (Job 

Creation,pramotion)                            SLAS II/III SL-1-2016 2 0 0 1 0 0 0 0 0

Legal Officer Pending Pending Pending 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Chief Accountant SLAcS I SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Accountant SLAcS II/III SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Dy. Director/Asst. Director Asst. Director SL-1-2016

(Monitering & Planning )  (Monitoring &Planning) SLPS II/III 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Dy. Director/Asst. Director (Reasearch) Asst. Director (Research) SLPS II/III SL-1-2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Administrative Officer PMAS PMAS Supra MN-7-2016 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Translator (Sinhala -Tamil) TS II/I MN-6-2016 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Translator (Sinhala -Tamil) TS I MN-6-2016 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Information & Communication Technological 

officer ICT II/I MN - 6- 2016 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Statistical Officer II/I MN-05 -2016 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Career Guidance Officer Asso. Officers III/II/I MN-4-2016 85 0 0 28 0 0 57 0 0

Project officer Asso. Officers III/II/I MN-4-2016 3 0 0 3 0 0 0 0 0

Human Resources Development Asst./

Development officers Asso. Officers III/II/I MN-4-2016 560 0 0 545 0 0 15 0 0

 Management Services Officer PMAS III/II/I MN-2-2016 35 0 0 24 0 0 11 0 0

Driver DS III/II/I PL-3-2016 8 0 0 4 0 0 4 0 0

KKS OES III/II/I PL-1-2016 7 0 0 6 0 0 1 0 0

723 625 97

 

Category Approved Cadre

Existing 

Cardre as at 

2022.04.18 Category 

Category - Senior Level senior Level : Staff Officers/ Internal Auditer/Accountant

   Permanent 20 15 Teritiary Level : AO

   Casual/Temporary/Contract 0 0 Translator/Statistic Officer/ICT Officers

   Contract (RE) 0 0 Secondary Level : D/O

Category - Teritiary Level MSO

   Permanent 5 0 HRDA

   Casual/Temporary/Contract 0 0 CGO

   Contract (RE) 0 0

Category - Secondary Level G/T

    Permanent 683 600

    Casual/Temporary/Contract 0 0 Primary Level : KKS

    Contract (RE) 0 0 Drivers

Category - Primary Level `

    Permanent 15 10

    Casual/Temporary/Contract 0 0

    Contract (RE) 0 0

Total 723 625

0

I

1 12 0 0 0 0II/III SL-1-2016 0 0

00

1 0 0

SLPS

0Additional director General SLAS Sp. SL-3-2016

00

Approved 

Director (Planning  & Research) 1

SLAS

1 0 0 0

1 0 00
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ාංවිධහන ටවන

                                                               

SL  3                                                            

SL 1

ප්රධහන  ණකහධිකහරී( CA 01)

       ශ්රී.ලං.ප.ස ේ I සරේණිය       ශ්රී.රාං.ර.දේ I දශ්රේණියේඹ         ශ්රී.රාං.ඳ.දේ I දශ්රේණියේඹ      ශ්රී.රාං. .දේ I දශ්රේණියේඹ

SL 1 නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය නිදඹ ජය / වකහය 

ාධයක්ෂ (ඳහරන 1  & 2 ) ීනති නිරධහරී Legal 01) ාධයක්ෂ (ළරසුේ වහ ප්ර ති ාධයක්ෂ (ශ්රභ දශදඳ ශ දත යතුරු ාධයක්ෂ (ජහතික භහන ේඳත් ාධයක්ෂ (ජහතයන්තය ඵතහ) ාධයක්ෂ (රැිඹහ ප්රර්ධන) ාධයක්ෂ (ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේල) ාධයක්ෂ (භවජන රැිඹහ දේඹ)     ණකහධිකහරි (AC 01) ාබයන්තය වි ණක (AC 02)

(DD/AD 1) (දදඳහර්තදේන්තු ත) දභදවයුේ) (DD/AD 2)  වහ ඳර්දවණ) (DD/AD 3) වහ රැකීයක්හ ප්රතිඳත්ති) (DD/AD 4)(DD/AD 5) (DD/AD 6) (DD/AD 8) ශ්රී.රාං. .දේ II/ III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං. .දේ II/ III දශ්රේණියේඹ
ශ්රී.රාං.ඳ.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ර.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ර.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ඳ.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ඳ.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ඳ.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ඳ.දේ II / III දශ්රේණියේඹ ශ්රී.රාං.ඳ.දේ II / III දශ්රේණියේඹ

MN 7 ඳරිඳහරන නිරධහරී

MN 6 බහහ ඳරිර්තක දත යතුරු තහක්ණ නිරධහරී 

I/ IIදශ්රේණියේඹ (සිාංවර - දදභශ ) I /II/ II දශ්රේණියේඹ

MN 5 ාං යහ දල් න නිරධහරී 

I / II/III දශ්රේණියේඹ

MN 4 යහඳෘති නිරධහරී ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේල නිරධහරී (02)

ාංර්ධන නිරධහරී ාංර්ධන නිරධහරී ාංර්ධන නිරධහරී ාංර්ධන නිරධහරී ාංර්ධන නිරධහරී ාංර්ධන නිරධහරී ාංර්ධන නිරධහරී

I / II/ III දශ්රේණියේඹ I / II/ III දශ්රේණියේඹ I / II/ III දශ්රේණියේඹ I / II/ III දශ්රේණියේඹ I / II/ III දශ්රේණියේඹ I / II/ III දශ්රේණියේඹ I / II/ III දශ්රේණියේඹ

MN 2 ප්රධහන කශභනහකයණ ප්රධහන කශභනහකයණ 

දේහ නිරධහරී දේහ නිරධහරී

I දශ්රේණියේඹ I දශ්රේණියේඹ

MN 2 කශභනහකයණ දේහ කශභනහකයණ දේහ කශභනහකයණ දේහ කශභනහකයණ දේහ කශභනහකයණ දේහ කශභනහකයණ දේහ කශභනහකයණ දේහ කශභනහකයණ දේහ 

නිරධහරී (I /II/II දශ්රේණියේඹ) නිරධහරී (I /II/II දශ්රේණියේඹ) නිරධහරී (I /II/II I දශ්රේණියේඹ) නිරධහරී (I /II/II දශ්රේණියේඹ) නිරධහරී (I /II/II දශ්රේණියේඹ) නිරධහරී(I /II/II දශ්රේණියේඹ) නිරධහරී(I /II/II දශ්රේණියේඹ) නිරධහරී (I /II/II දශ්රේණියේඹ)

 

PL 3 රිඹදුරු

PL 1 කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක

විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන් විඹ නිරධහරීන්

2. ගඵඩා දවේලය 

3.රැරීයා  දඳොෂ ලැඩවටශන

4.  සුබවාධන කටණුතු

5.කහර්ඹ භඩලඩර ාංර්ධනඹ

                     ාධයක්ෂ ජනයහල්               

           ශ්රී .රාං.ඳ.දේ (විදේල)

3.බහඩලඩ වහ දේහ ළඳයුභ

ාතිදර්  ාධයක් ජනයහල් ( විදලේ)  

ශ්රී.රාං.ඳ.දේ/  ශ්රී.රාං.ර.දේ )

ාධයක් ( භවජන 

රැිඹහ දේඹ වහ 

රැිඹහ නිර්භහණ)  D5    

         ශ්රී.රාං.ඳ.දේ I 

දශ්රේණියේඹ

ාධයක්ෂ ( රැිඹහ ප්රර්ධන වහ 

ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේල  ) 

(D4)ශ්රී.රාං.ඳ.දේ I දශ්රේණියේඹ

1. දදඳාර්තදේන්තුදේ  අබයන්තර 
ිසගණන කටණුතු

1.  දදඳාර්තදේන්තුදේ මුය 
කෂභනාකරණ කටණුතු

අභාතයං ලැඩවටශන් වශ 
යුව්ත්රික් වශා ලැඩවටශන් ලට 
අදාල ප්රතිඳාදන  දයොමු රීමතේ.

2.රැරීයා  දවේලා වඳයන 
ආයතන,  රැරීයා  අදප්ක්ෂිතයින් ,  

අලධානභට ක්වු / අඵාධිත 
රැරීයාගත  රීමතේ ,  දලනත් 
ආයතන ලලින් රැරීයාගත  රීමතේ 
පිළිඵ දයොමු කරන ලිපි 
වේඵන්ධීකරණය

1.ලෘත්තීය 
භාර්දගෝඳදේනය  ඵා දීභ

2. ශවර ඊ වඟරාල වකව් 
රීමතභ.

රැිඹහ භහජ ළඩටවන වහ 
නිදවස රැිඹහ වහ 
දඳශමවීදේ ළඩටවන

2. භහසික, කහර්තුභඹ , 
හර්ෂික ප්ර තිඹ කස 
ිරීභ

3.ප්රහදේශීඹ වහ දිසත්රික් 
දල්කේ කහර්ඹහරයීඹ 
නිරධහරීන්ද  ප්ර තිඹ 
ඇ යීභ

5. විදේල රැිඹහ ප්රර්ධනඹ5. න යහඳෘති දඹ ජනහ 
ඉදිරිඳත් ිරීභ

5. ේදේරන  , ේභන්ත්රණ , 
ළඩමුළු , ාංවිධහන කය 
ඳළළත්වීභ.

3.ප්රතිඳත්ති විලසදල්ණඹ වහ 
හර්තහ කස ිරීභ වහ 
නිර්දේල ඉදිරිඳත් ිරීභ.

1.දදඳහර්තදේන්තු ව 
විදේල යහජය ාතය 
දදඳහර්තදේන්තුදේ 
කටයුතු ේඵන්ධදඹන් 
ඳත්හ  න්නහ ඵතහ 
ේඵන්ධ සිඹළු කටයුතු

2. යහඹකත් ාංර්ධන 
පුහුණු ළඩටවන

4. ලෘත්තීය 
භාර්දගෝඳදේන අත්දඳොත් 
ශා භදනෝමිතික ඳමතක්ණ 
යාලත්කාලීනල ඳලත්ලා 
ගැනීභ .

3.    .  ලෘත්තීය  
භාර්දගෝඳදේ ලැඩවටශන් 
ක්රියාත්භක  රීමතභ 
වේඵන්ධීකරණය .

7.  හර්ෂික කහර්ඹහධන 
හර්තහ ේඳහදනඹ

6.  ාදනකුත් ාාංල ාතය  ේඵන්ධීකයණඹ

3.ාලයතහ භත පුහුණු වහ 
ප්රහදේශීඹ රැිඹහ දඳ ශ 
ළඩටවන

4. යහජය දේඹ , දඳෞේ ලික 
ාාංලඹ වහ කුඩහ වහ භධය 
ඳරිභහණ යහඳහය

2. දක රිඹහනු, ILO , 

W APES , YOU LEAD 

යහඳෘති

3. ාදනක් ආඹතන 
ේඵන්ධ  විදේල 
යහඳෘති.

ාධයක්ෂ ( ඳහරන) (D1)

1.  මිනිව්ඵ  වංලර්ධනය 
වශා අදාෂ ප්රතිඳත්ති 
වේඳාදනය   ශා ක්රියාත්භක  
රීමතභ වේඵන්ධදයන් 
සියළුභ ඳාර්ලකරුලන් 
වේඵන්ධීකරණය  රීමතභ.

6.  ළඩටවන් ළරසුේ 
ිරීභ

6.ආාංශික ශ්රභ දශදඳ ශ 
නළමිඹහන් පුදය කථනඹ වහ 
ශ්රභ දශදඳ ශ ළරසුේ 
ිරීභ.

ාධයක්ෂ (භහන ේඳත් 

කශභනහකයණ වහ 

ජහතයන්තය ඵතහ) 

(D3)

ාධයක්ෂ (  ළරසුේ වහ ඳර්දවණ)          

(D 2)

3.  දදඳාර්තදේන්තුදේ ප්රලාශන   කටණුතු

4. ශ්රභ දශදඳ ශ දත යතුරු, 

හර්තහ වහ දත යතුරු ප්රකහලන  
ාධයඹනඹන්ට ාදහර ඉදිරිඳත් 
ිරීභ

4.ඳහර්ලිදේන්තුදේ 
ාඹළඹ වහ ඉදිරිඳත් 
කයන හර්තහට ාදහර 
කරුණු 
දදඳහර්තදේන්තුදේ ාාංල 
ේඵන්ධීකයණදඹන් 

2.  කාර්ය භඩලඩ පුරප්ඳාඩු වේපුර්ණ 
රීමතභ ශා  ආයතන කටණුතු

1.  හර්ෂික ඒකහඵේධ 
ක්රිඹහකහරී ළරළසභ කස 
ිරීභ

1.  වාභානය ඳිදඳානය

2. ඳර්දවණ වහ මීක්ණ  වහ 
සිේධි ාධයඹනඹ කහර්ඹ ඵේධ 
ාධයඹනඹ  වහ සිඹලු 
ඳහර්ලකරුන් භඟ 
ේඵන්ධීකයණඹ

1.ඳර්දවණ වහ මීක්ණ  වහ 
සිේධි ාධයඹනඹ කහර්ඹ ඵේධ 
ාධයඹනඹ ේඵන්ධීකයණඹ

2.  .ප්රගති වභාදෝචනය ශා 
ලාර්තා රීමතභ



 

10. ආරේබක ප්රධානීන් 

2010.02.12 දිනළති ාාංක 1640/34 දයණ ාතිවිදලේ  ළට් ඳත්රඹ (උඳදල් නඹ 01) භඟින් 

2010.01.01 දින සිට ක්රිඹහත්භක න ඳරිදි ඳවත  A දශ්රේණියේදව දදඳහර්තදේන්තුක් දර දභභ 

දදඳහර්තදේන්තු පි ටුන රද ාතය කේකරු වහ ෘත්තීඹ ඵතහ ාභහතහතයහාංලඹ ඹටදත් ාභහතය 

ාතහවුද දනවියත්න භවතහ, ාභහතයහාංල දල්කේ භ න්ද භඩිදවේහ භවතහ ව  දදඳහර්තදේන්තුදේ 

ඳශමු ාධයක් ජනයහල් න ආර්.ඩි.නිවුටන් දඳදර්යහ භවතහද  භ දඳන්වීභ ඹටදත් ආයේබ  විඹ.  

එදේ ඳටන් ත්  භන්භඟ විධ ාියදඹ  ඹන්ට මුහුණදදමින් 2010 ර්ලදව සිට දලඹකට ළඩි කහර 

සීභහක් තුශ  ාධයක් ජනයහල්රුන් වත් දදදනකු ඹටදත් ඳවත ඳරිදි ක්රිඹහත්භක වී ඇත. ඊට 

ාභතය රින් ය ළඩ ඵළලීේ සිදුකශ ාධයක් ජනයහල්රුන් ද දදඳහර්තදේන්තුදේ  භන්භද  

සුවිදලේෂි කහර්ඹඹ බහයඹක් සිදුකයන රද ඵ කෘතඥපර්ක සි  කශ යුතතු ඇත. 

ආරේබදේ සිට දේ දක්ලා ඳශත අභාතයලරුන් ශා දකකේලරුන් යටදත් දභභ දදඳාර්තදේන්තුල 

ක්රියාත්භක වී ඇත. 

 
ලර්ය 

 
අභතයලරයා  

 
අභාතයාං දකකේ  

 
2010 

 

  රු ාභහතය  හමිණියේ 

දර කුද  භළතිතුභහ  

 
 
 

 එේ.භඩිදවේහ භවතහ  

 ඩබ්.දේ.එල්.ය.විජඹවීය 

භවතහ  

 
2011 - 2014 

 

 ඩබ්.දේ.එල්.ය.විජඹවීය 

භවතහ  

 
2015 

 

  රු ාභහතය විජඹදහ 
යහජඳක් භළතිතුභහ 

  රු ාභහතය සුීව 
දේනසිාංව භළතිතුභහ   

  රු ාභහතය 
එස.බී.නහවින්න භළතිතුභහ 

  රු ාභහතය ීවන් 
කුභහයතුාං  භළතිතුභහ 

 

 

 ඩබ්.කමිලිනි එෂස.ඩී.සිල්හ 
භවත්මිඹ 
 

 දවේයත්ඹහඳහ භවතහ 
 

 එස.එේ.ද  ඨහබඹ ජඹයත්න 
භවතහ 

 
2016 

 

  රු ාභහතය යවීන්්ර 
භයවීය භළතිතුභහ 

 

 එස.එේ.ද  ඨහබඹ ජඹයත්න 
භවතහ  

 
 
2017 

 

  රු ාභහතය ඩබ්.ඩී.දජ න් 
දනවියත්න  භළතිතුභහ 

 

 එස.ඒ.නිභල් යණතිස 
භවතහ 

 
2018 

 

  රු ාභහතය  හමිී 
දර කුද  භළතිතුභහ  

 

 එච්.එේ. හමිණියේ දනවියත්න 
භවතහ 
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 ාාංක 2187/27 වහ 2020.08.09  දිනළති ාති විදේල  ළට් ඳත්රඹ ානු එදින සිට ක්රිඹහත්භක න 

ඳරිදි දභභ දදඳහර්තදේන්තු තරුණ වහ ක්රීඩහ ාභහතයහාංලඹ ඹටතට ඳළරීදභන් ානතුරු  රු 

ාභහතය නහභල් යහජඳක් භළතිතුභහද   ව ාභහතයහාංල දල්කේ ානුයහධ විදේදක න් භළතිතුභහද  

භඟදඳන්වීභ ඹටදත්  දළනට ක්රිඹහත්භක දමින් ඳතී. 

ආයේබදව සිට දේ දක්හ ඳවත ාධයක් ජනයහල්රුන්ද  නහඹකත්ඹ දභභ දදඳහර්තදේන්තු 

දත රළබී ඇත. 

 
ර්ඹ 

  
ාධයක්  ජනයහල්රුන් 

 
2010 
 
 

 
ආර්.ඩී.නිේටන් දඳදර්යහ භවතහ  
 
ධර්භදේකය භවතහ 

 
2011- 2012 

 
සී.පී.ඩබ්.ගුණතිරක භවත්මිඹ 

 
2013  - 2015 

 
දක්.ඩී.යාංජිත් ාදල ක භවතහ 

 
2015 - 2017  

 
එච්.ීව.ීව.දේ.ධර්භදේන භවතහ 

 

2018 – 2019 

 
ීනල් ඵඩලඩහය වපු න්න භවතහ  

  
2020.10.15 සිට දේ දක්හ 

 
ානූහ ද  කුශ ප්රනහන්දු භවත්මිඹ 

 

 

 

 

 

 

 

  රු ාභහතය ඩබ්.ඩී.දජ න් 
දනවියත්න භළතිතුභහ 

 

  රු ාභහතය යවීන්්ර 
භයවීය භළතිතුභහ 

 

 ආර්.පී.ආර්.යහජඳක් භවතහ 

 
2019- 2020 

 

  රු ාභහතය දිදන්ස 
ගුණර්ධන භළතිතුභහ 

 

 යත් ාබඹගුණර්ධන 
භවතහ 

 එේ.පී.ඩී.ය.දක්.භහඳහ 
ඳතියණ භවතහ 
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10. දදඳාර්තදේන්තුදේ කාර්යයබාරය 

ද  ලීඹ තයඟකහරි තත්ඹන් වහ ාියදඹ   රට ානුකර කටයුතු කශ වළි ශ්රභ ඵරකහඹක් 

නිලසඳහදනඹ ිරීභ දභභ දදඳහර්තදේන්තුදේ මලික  කීභ දේ. “ දර ක භට්ටදේ ශ්රී රහාංදක්ඹ ශ්රභ 

ඵරකහඹ”  දර සිඹ දළක්භ කස කය ඇති දදඳහර්තදේන්තුදේ දිගුකහලීන ඉරක්ක ඳවත ඳරිදි ර්  

කශ වළක. ද  ලීඹ ලදඹන් තයඟකහරී, ඵහුවිධ කුරතහ ලින් පිරිපුන් ශ්රී රාංකහ ශ්රභ ඵරකහඹක් 

ද  ඩනළඟීභ, විරැිඹහ ාභ ිරීභ, ාංවිධිත පර්ණ රැිඹහ දශදඳ ශ දත යතුරු ඳේධතිඹක් කස 

ිරීභ ඹන කරුණු දකදය  ද දභභ දදඳහර්තදේන්තු ාධහනඹ දඹ මු දක ට ඇත. 

රැිඹහ ාසථහ ව රැිඹහ ද ඹන්නන් වහ රැිඹහ ඳඹන ආඹතන ාතය ේඵන්ධීකයණඹ සිදු ිරීභ, 

ශ්රභ දශදඳ ශ පිළිඵ දත යතුරු රැස ිරීභ, විලසදල්ණඹ ිරීභ ව ාලය විටදී ඔවුන්ද  

ෘත්තීන්  ාලයතහ පුයහලීභ ව එභ ාසථහ වඳුනහ ළීනභ වහ භහන ේඳත් ලකයතහ තුළින් ළඩ 

දර කඹට ප්රදේල විභට ාසථහ ශහ දීභ  ායමුණු කය නිමින් දභභ දදඳහර්තදේන්තු ක්රිඹහත්භක 

දේ. 
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12. දදඳාර්තදේන්තුදේ කාර්යය බාරය වශා අං ල දායකත්ලය 

භශජන රැරීයා දවේලා ශා රැරීයා නිර්භාණ අංය ( PES) 

ඳසුබිභ 

යහජය වහ පුේ ලික ාාංලර වවුල් යහඳෘතිඹක් දර ාාංක ාභඳ/03/0874/130/23EPD/464  වහ 

2003.10.15 දිනළති ාභහතය භඩලඩර තීයණඹට ානු රැකී යක්හ දේහ භධයසථහන ජහරඹ (රැිඹහ 

පිඹ) 2003 ර්දවදී සථහඳනඹ කයන රදී. ජහතික රැකීයක්හ ප්රතිඳත්තිදව නිර්දේල ක්රිඹහත්භක 

ිරීභ වහ කේකරු ඵතහ වහ රැකීයක්හ ාභහතයහාංලඹ ඹටදත් දභභ ආඹතන පුළුල් ඳයහඹක් තුශ 

ශඟහ විඹ වළි ඳරි ණක ඳේධතිඹක් වයවහ සිඹලු භධයසථහන එිදනකට ේඵන්ධ කයන රදී. මුලින් 

විදේල ආධහය යහඳෘතිඹක් දර ක්රිඹහත්භක ව එඹ 2007.01.31 දක්හ ක්රිඹහත්භක විඹ. ානතුරු 

කේකරු ඵතහ වහ මිනිසඵර  ාභහතයහාංලඹ විසින් 2007.01.24 දින ඉදිරිඳත් කර ාාංක 2/2007 

ාභහතය භඩලඩර ාංදේලඹට ානු ශ්රී රාංකහ රැිඹහ පිඹ ඇඳදඹන් සීමිත භහ භක් දර ලිඹහඳදිාං  

කයන රදී.  

2010 ර්දවදී එභ විඹ ඳථඹ කේකරු ඵතහ වහ පරදහයිතහ ප්රර්ධන ාභහතයහාංලඹ ඹටදත් පි ට ව 

මිනිසඵර වහ රැකීයක්හ දදඳහර්තදේන්තුට ඳළරුණු ාතය, පරදහයිතහ ප්රර්ධන ාභහතයහාංලදව  රු 

ඇභතිතුභහ විසින් රැිඹහ පිඹ ප්රතියෘව ත ිරීභට ාදහශ ඉදිරිඳත් කයන රද ාභහතය භඩලඩර 

ාංදේල ාාංක 03/2011 වහ 2011.02.15 දිනළති ාංදේලඹට ානු රැිඹහ පිඹ යෘව ත ිරීභට ාදහශ 

ඉදිරිඳත් කයන රද කරුණු වහ 2011.05.12 දින තීයණඹ භඟින් ානුභළතිඹ රළබී ඇත.  

6/2011 ාභහතය භඩලඩර ාංදේලඹ වහ රළබුණු තීයණරට ානු Job Net ඇඳදඹන් සීමිත භහ භ 

ඹටදත් ඳළතුනු දිසත්රික් රැිඹහ පිඹ භධයසථහන මිනිසඵර වහ රැකීයක්හ දදඳහර්තදේන්තු ඹටතට 

ඳයහ  න්නහ රදී. ඉන්ඳසු දදඳහර්තදේන්තු ඹටදත් ඇති කයන රද දිසත්රික් භවජන රැිඹහ  දේහ 

භධයසථහන දත රැිඹහ පිඹ භධයසථහන තු තිබ  දබෞතික ේඳත් ද ඳයහ දදන රදී. 

දදඳහර්තදේන්තුදේ ායමුණු හක්හත් කය  නිමින් දභදේ පි ටනු රළබ භවජන රැිඹහ දේහ 

භධයසථහන 2018 ර්දව සිට ‘යුව්ත්රික් රැරීයා දක්න්ද්ර’  නමින්  දිසත්රික් දල්කේ කහර්ඹහර 

මුල්කයද න දේහ ළඳයීදේ  කටයුතු  කයන රද ාතය ශ්රී රාංකහ ශ්රභ ඵරකහඹ වහ පුේ ලික 

ාාංලදව පරදහයී රැිඹහ ාසථහන් කහර්ඹක්භ දර රඵහ දීභ ායමුණු කය දිසත්රික් රැිඹහ දක්න්ර 

දිසත්රික් දල්කේ කහර්ඹහර වයවහ දේහ ළඳයීභ සිදු කයනු රළදබ්. 2021 ර්දව දදඳහර්තදේන්තු 

කටයුතු ප්රතිාංවිධහනඹ ිරීදේදී දභභ දිසත්රික් රැිඹහ දක්න්්ර ාන්තර් ජහතික බහවිතහ න භවජන 

රැිඹහ දේහ භධයසථහන (PES) දර වළඳින්වීභට දඹ ජනහ වී ඇත. 
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රැකියා කේන්ද්රය 

රැකියා 

අකේේෂිතයන් 
රැකියා සපයන ආයතන 

රැකියා ගත කිරීම 

වෘත්තීය මාර්කගෝපකේශනය 

• උපකේශන අවශයතා 

• පුහුණු අවශයතා 

• මකනෝමිතික පරීේෂණය-

Career Tests/ Selection 

ලියාපදිංචිය 

පුහුණු ආයතන සඳහා කයොමු කිරීම 

උපකේශනය සඳහා කයොමු කිරීම 

වෘත්තීය මාර්කගෝපකේශනය සඳහා 

කයොමු කිරීම 

  

 ඔව් 

රැකියා ගැලපීම 

නැත  

• ලියාපදිංචිය 

• රැකියා පුරේපාඩු 

• රැකියා අතර තුරු 

පුහුණුව/On The Job Training 

• රැකියා කවළඳකපොළ 

 

රැකියා කේන්ද්ර ාාලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රධාාන කාර්යාලය 

9 වන මහල 

කසත්සිරිපාය කෙවන අදයර 

බත්තරමුල්ල 

 

රැකියා කේන්ද්ර ්රියාවලිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 යුව්ත්රික් රැරීයා දක්න්ද්ර භිනන් සිුකකරනු  ඵන කාර්යයන් ලන්දන්, 
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23 



 

 ආඹතනර පුයප්ඳහඩු ද ඹහ ඵළලීභ වහ කටයුතු ිරීභ 

 රැිඹහ ාදප්ක්ෂිතයින්ද  රැිඹහ පුයප්ඳහඩු පිළිඵ දල් ණ කස ිරීභ 

 ේමු  ඳරීක්ණ ඳළළත්වීභ  වහ රැිඹහ ාදප්ක්ෂිතයින්ද  සුදුසුකේ තවවුරු  

කය ළීනභ 

 රැිඹහ  ළරපීභ වහ ේමු  ඳරීක්ණ වහ දඹ මුිරීභ 

 රැිඹහ ත ිරීභ  වහ ඳසුවිඳයේ 

 ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේලන දේහන් ළඳයීභ 

 පුහුණු වහ ඳවසුකේ ළඳයීභ 

 රැිඹහ තත්ත්ඹන් පිළිඵ ාං යහ දල් න රැසිරීභ  වහ ප්රකහලඹට ඳත් ිරීභ 

 විදේශීඹ රැිඹහ ාසථහ වහ භඟදඳන්වීභ 

 දිසත්රික් රැිඹහදඳ ශ ළඩටවන ාංවිධහනඹ කය ඳළළත්වීභ   

 

යුව්ත්රික් රැරීයා  දක්න්ද්ර ක්රියාත්භක ලන ව්ථාන  
 

 ානු 

ාාංකඹ  

 

 දිසත්රික්කඹ වහ සථහනඹ 

ානු 

ාාංකඹ 

„ 

දිසත්රික්කඹ වහ සථහනඹ  

01 දක ශම දිසත්රික් දල්කේ කහර්ඹහරඹ 14 ිලිදන ච්  දිසත්රික්  දල්කේ කහර්ඹහරඹ 

02  ේඳව දිසත්රික් දල්කේ කහර්ඹහරඹ 15 භඩකරපු දිසත්රික්  දල්කේ කහර්ඹහරඹ 

03 කළුතය දිසත්රික් දල්කේ කහර්ඹහරඹ 16 ාේඳහය දිසත්රික්   දල්කේ කහර්ඹහරඹ 

04 භවනුය දිසත්රික් දල්කේ කහර්ඹහරඹ 17 ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්  දල්කේ කහර්ඹහරඹ 

05 භහතදල් දිසත්රික් දල්කේ කහර්ඹහරඹ 18 කුරුණෆ ර දිසත්රික්  දල්කේ කහර්ඹහරඹ 

06 නුයඑළිඹ දිසත්රික් දල්කේ කහර්ඹහරඹ  

19 

පුත්තරභ දිසත්රික්  දල්කේ කහර්ඹහරඹ 

07  හල්ර දිසත්රික් දල්කේ කහර්ඹහරඹ 20 ානුයහධපුයඹ දිසත්රික්   දල්කේ කහර්ඹහරඹ 

08 භහතය දිසත්රික් දල්කේ කහර්ඹහරඹ  

21 

දඳ දශ න්නරු දිසත්රික්  දල්කේ කහර්ඹහරඹ 

09 තාං ල්ර ප්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරඹ  

22 

ඵදුල්ර දිසත්රික්  දල්කේ කහර්ඹහරඹ 

10 ඹහඳනඹ දිසත්රික්   දල්කේ කහර්ඹහරඹ 23 දභ නයහ ර දිසත්රික් දල්කේ කහර්ඹහරඹ 

11 භන්නහයභ දිසත්රික්  දල්කේ 

කහර්ඹහරඹ 

 

24 

යත්නපුය දිසත්රික්  දල්කේ කහර්ඹහරඹ 

12 ේනිඹහ දිසත්රික්   දල්කේ 

කහර්ඹහරඹ 

 

25 

කෆ ල්ර දිසත්රික්   දල්කේ කහර්ඹහරඹ 

13   මුරතිේ දිසත්රික් දල්කේ කහර්ඹහරඹ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



 

 යුව්ත්රික් රැරීයා දක්න්ද්ර භිනන් ක්රියාත්භක  කරනු ඵන රැරීයාදඳොෂ 

ලැඩවටශදනහි අරමු ක  

 

 දිසත්රික්  භට්ටදභන් ාඳ භධයසථහනදව ලිඹහඳදිාං  වි සින න දභන්භ දිසත්රික්කදව 

ාදනකුත් රැිඹහ ාදප්ක්ෂිතයින් වහ රැිඹහ ඳඹන ආඹතන එකභ සථහනඹකදී 

මුණ ළසීභ 

 ාදහර දිසත්රික් /ප්රහදේශීඹ රැිඹහ ාදප්ක්ෂිතයින් ලිඹහඳදිාං  ිරීභ තුළින් දත්ත ඳේධතිඹ 

ඹහත්කහලීන ිරීභ 

 රැිඹහ ාදප්ක්ෂිතයින් වට දභභ රැිඹහ දඳ ශ වයවහ ත්භන් ශ්රභ දශදදඳ ශ , ළඩ  

දර කඹ පිළිඵ දළනුභක් රඵහදීභ  

 රැිඹහදඳ ශ භඟින් ඒ වහ වබහගී න රැිඹහ ඹඳන ආඹතනර ඳතින 

පුයප්ඳහඩු වහ  සුදුසුභ ාඹදුේකරුන් රැිඹහ ත ිරීභ 

 ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේල ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක ිරීභ 

 පුේ ලික ාාංලදව රැිඹහ පිළිඵ ධනහත්භක ආකල්ඳභඹ දනක් ඇති ිරීභ 

 ෘත්තීඹ පුහුණු ආඹතන ේඵන්ධ කයහ  ළීනභ තුලින් රැිඹහ ාදප්ක්ෂිතයින් වට 

ාලය පරදහයී පුහුණු ාසථහ වඳුන්හදීභ ව ඒහ දත දඹ මු ිරීභ 

 සඹාං රැිඹහ ව ීවදන ඳහඹ ාංර්ධන ළඩටවන් වහ වඹ ඳඹන ආඹතන 

වඳුන්හදීභ ව සඹාං රැිඹහ ාසථහන් වහ දඹ මුවීභ උදදහ ඳවසුකේ ළඳයීභ 

 තභ ආඹතනර ඳතින රැිඹහ ාසථහන් ව රැිඹහ ාදප්ක්ෂිතයින් දතින් ඔවුන් 

ාදප්ක්හ කයන කුරතහ පිළිඵ ජනතහ දළනුත් ිරීභට එකී දේහ ඳඹන 

ආඹතනරට ාසථහක් ළරසීභ   
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රැරීයා ප්රලර්ධන ශා ලෘත්තීය භාර්දගෝඳදේ අංය     

රැිඹහ ජනනඹ වහ ාලය භහන ේඳත තුර තිදඵන ලක්තින් වහ වළිඹහන් වදුනහ  ළීනභ වහ 

ඔවුන්ද   න නහකේ පරදහයි ාංර්ධනඹක් වහ දඹ මු ිරිභට ාලය භඟ දඳන්වීභ රඵහ දීභ 

රැිඹහ නිර්භහණ ප්රර්ධනඹ තුලින් ාදප්ක්ෂිතඹ. 

ශ්රී රාංකහ කෘෂිකහර්මික යටක් වුද , ත්භන් තරුණ ප්රජහ ාදනකුත් ක්දේත්රඹන් දත ළඩි 

නළඹුරුක් දළක්වුද ඒ වහ ඇති ඉඩ ප්රසථහ පිළිඵ දළනුත්කභ ප්රභහණත් දන දේ. කෘෂිකහර්මික 

ක්දේත්රඹ තුශද විය වී ඇති න රැිඹහ ාසථහ වහ යහඳහය ාසථහ ේඵන්ධදඹන් තරුණඹන්ද  

දළනුත්බහඹ තුටුදහඹක භට්ටභක දන භළත.  

දභභ ාලයතහ පුයහලීභ පිණියේ, රැිඹහ විය ත තරුණ ප්රජහ සුදුසු රැිඹහන් වහ දඹ මු ිරීභත් 

තරුණ ප්රජහද  රැිඹහ දඹ  යතහ ාංර්ධනඹ ව ාවිධිභත් ාාංලඹ ප්රර්ධනඹ තුලින් 

යඹහඹකයින් න හ සිටු වීභ වහ ඵර  ළන්වීභත් ඹන ප්රධහන කහර්ඹඹ ඉටු ිරීභ වහ දභභ 

ඒකකඹ මුලිකත්ඹ  ීන. 

 

 රැිඹහ නිර්භහණ වහ ප්රර්ධන ඒකකඹ ආයේබදව සිට දේ දක්හ 

රඵහ දුන් දහඹකත්ඹ  
 

 ප්රහදේශීඹ රැිඹහ දඳ ශ ළඩටවන 

 දඳෞේ ලික ාාංලදව රැිඹහ  ත ිරීදේ ළඩටවන 

 යහඹකත් ාංර්ධන පුහුණු ළඩටවන 

 ාලයතහභත පුහුණු ළඩටවන 

 රැිඹහ සිඹඹ  (ඳත්නහ රැිඹහ වහ  දඹ මු ිරීභ) ළඩටවන 

 ාධහනභට රක්වන් රැිඹහ  ත ිරීදේ ළඩටවන 

 විදලේ ාලයතහ  ත පුේ රයින් රැිඹ  ත ිරීදේ ළඩ ටවන 

 

දභභ ළඩටවන් ශ්රී රාංකහ පුයහ දිසත්රික් දල්කේ කහර්ඹහර වහ ප්රහදේශීඹ දල්කේ දක ට්ඨහල භට්ටමින් 

ක්රිඹහත්භක ව ාතය දභභගින් ඳත්නහ රැිඹහ ාසථහ ප්රර්ධනඹ වහ න රැිඹහ ාසථහ නිර්භහණඹ 

කයමින්  දියින පුයහ ඳළතිරී සින න දේහරහභීන් වට භවත් ප්රතිරහබ  මි කය දුනි. 
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 ප්රාදේය ය රැරීයා දඳොෂ ලැඩවටශන 

 

ප්රහදේශීඹ දල්කේ දක ට්ඨහල භට්ටමින් ඳහල් වළයගිඹ සිසුන් 50 දදදනකු වබහගී කය නිමින් ඔවුන් 

රැිඹහ දවහ දඹ මු කයවීභට රැිඹහ ඳඹන ආඹතන ේඵන්ධ කය නිමින් දදඳහර්ලඹ මුණ ළසවීභ 

සිදු කය ඳසුවිඳයේ ිරීභ කයනු රඵයි. 

 

 

 දඳෞේගලික අංදේ රැරීයා ගත රීමතදේ ලැඩවටශන 

ප්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරඹ දත ඳළමිදණන රැිඹහ ාදප්ක්ෂිතඹන් ලිඹහඳදිාං  කය න්නහ ාතය 

ඳසු ඔවුන් රැිඹහ ඳඹන ආඹතන දත දඹ මුකයවීභ සිදු කයනු රඵයි.දභ දී විදලේදඹන් 

දත යහ ත් දඳෞේ ලික ාාංලදව ආඹතන වහ මලික දඳශම වීදේ පුහුණුක් ඳත්හ එකය විලහර 

තරුණ පිරික් එක් ආඹතනඹක පුහුණුක් භඟ රැිඹහ  ත ිරීභ දභ දී සිදුකය ඇත.  පුහුණු 

ාදහර ආඹතනඹ භගින් රඵහ දුන් ාතය ඳහඨභහරහ හර්ථක නිභකයන පුහුණුරහභීන් වහ 

දදඳහර්තදේන්තු විසින් වතිකඳත්ර නිකුත්කය ඇත.දභභ ළඩටවන ප්රධහන ලදඹන් ඇඟලුේ 

ක්දේතදව විවිධ ාාංල වහ ාලය  ශ්රභ ේඳත පුහුණු ිරීභ වහ දඹ මු ිරීභ දභභ ළඩටවන භගින් 

සිදුකය ඇත. 
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 ලයලවායකත්ල වංලර්ධන පුහු ක ලැඩවටශන 

 

 

  සඹාං රැිඹහක නියත වීභට උනන්දුක් දක්න සඹාං රැිඹහ ාදප්ක්ෂිතඹන්, දළනට සඹාං 

රැිඹහක් ආයේබකය ාහර්ථක භේටභක දව  ාවිධිභත්  ඳත්හ ද න ඹන  පිරිස  එක්කය, 

ඔවුන්ද  යහඹකත් ආකල්ඳ ාංර්ධනඹ, ාදරවිකයණ උඳරභ  වදුන්හදීභ, කශභනහණඹ , 

භවජන ඵදතහ පිළිඵද දළනුත් ිරීභ, යහඳහය පිළිඵද ීනතිභඹ දළනුත්බහඹ රඵහදීභ තුළින් හර්ථක 

යහඹකදඹකු බි ිරීභ ායමුණුකයද න  දභභ පුහුණු ඳත්හද න ඹනු රඵයි. දින 4ක පුහුණු 

ළඩමුළුක් න දභභ ළඩ ටවන හුදදක් සාංරැිඹහක් වහ දඳශම වීභ වහ ප්රර්ධනඹට එවහ ගිඹ 

යහඳහය ක්දත්රඹ ඳදනේ දක ට  ත් න රැිඹහ ාසථහ උත්ඳහදනඹ මලික ඳයභහර්ථඹ දක ටද න 

ඳත්නු රළදබ්. දේ න විට දභභ පුහුණු තුළින් බි ව හර්ථක යහඹක මවඹක් දියින පුයහ 

බි වී ඇත.විලහර පිරිකට න රැිඹහ ාසථහ බි කය  ඇත. 

 

 

 ලයලවායකත්ල වංලර්ධන පුහු ක ලැඩවටශන 
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 අලයතා භත පුහු ක ලැඩවටශන 

 

ප්රහදේශීඹ දල්කේ දක ට්ඨහල භට්ටමින් ඒ ඒ ප්රදේල ානු වදුනහද න දත යහ ත් සඹාං රැිඹහක් 

වහ ාලය තහක්ණියේක පුහුණු රඵහ දීභත් ෘත්තිඹක් ලදඹන් එභ ක්දත්රදව නියත වීභට 

ප්රතිරහභීන්ට ාලය ඳවසුකහයකත්ඹ ළඳයීභත් දේ භගින් සිදු කයන රදි. විදලේදඹන් දභභ පුහුණු 

ළඩමුළු භහරහ තුළින් දේශීඹ ාත්කේ  ෘව කර්භහන්ත ආශීත රැිඹහ විලහර ප්රභහණඹක් බි කය ඇත.  

 

 

 රැරීයා සියය ලැඩවටශන 

ඳහල් ාධයහඳනඹ ාන් කශ තරුණ ප්රජහ රැිඹහ දවහ දඹ මු කයවීභ උදදහ දතදින පුහුණු 

ළඩටවනි. දභ දී ේමු  ඳරීක්ණඹක් තුළින් 100 දදදනකු දත යහ න්නහ ාතය ඔවුන්ට රැිඹහ 

දවහ සදහනේබහඹ වහ ාංර්ධනඹ කය ත යුතු වළිඹහන් පිළිඵ දළනුත්කයමින්  මලික ආකල්ඳ 

ාංර්ධන ළඩ ටවනක් ඳත්හ රැිඹහ ඳඹන ආඹතන  කළහ දභභ ාදප්ක්ෂිතඹන් වහ ආඹතන 

මුණ ළසවීභ තුළින් රැිඹහ දත දඹ මු කයවීභ සිදු කයයි. 
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කඩුදර\ 

 

 අලධානභට ක්වලන් රැරීයා ගත රීමතදේ ලැඩවටශන 

 

ඹේ ප්රදේලඹක සින න ාධහනභට රක් ව කඩලඩහඹභක් වදුනහද න ඔවුන් දවහ සඹාං රැිඹහක් 

ආයේබ ිරීභ වහ උනන්දු කයවීභ, ආඹතනඹන්  රැිඹහ දවහ දඹ මුකයවීභ දනුදන් ඳත්නු 

රඵන ළඩටවනි. 

 

31 



 

 ිසදේ අලයතා වහිත පුේගයින් රැරීය ගත රීමතදේ ලැඩ වටශන 

 

විදලේ ාලයතහ  ත වන් ප්රහදේශීඹ දල්කේ දක ට්ඨහල භට්ටමින් වඳුනහද න ඵර ළන්වීදේ 

ළඩමුළු ඳත්හ ආදහඹේ උත්ඳහදන භහර්  වඳුන්හ දීභට කටයුතු ිරීභ, විදලේදඹන් ඔවුන්ද  

වළිඹහන් ානු දඳෞේ ලික ාාංලදව වඳුනහ ත් රැිඹහ ාසථහ වහ දඹ මු ිරීභ, සඹාං රැිඹහ 

වහ පුහුණු වහ ාදනකුත් ඳවසුකේ ේඵන්ධීකයණඹ තුළින් ඔවුන් රැිඹහ  ත ිරීභට කටයුතු කය 

ඇත. 

ාාංලඹ ෆභ විටභ යහඳෘති කස ිරීදේදී වහ දිඹත් ිරීදේදී න රැිඹහ ාසථහ ජනනඹ ිරීභත් 

ඳත්නහ රැිඹහ ප්රර්ධනඹ  කයමින් ඒ වහ ප්රතිරහභීන් දඹ මුිරීභත් තුළින් ආර්ථිකදව දේහ 

වියුක්තිඹ  ළටළුට දිගුකහලීන සථහය විඳුේ ළඳයීභ ාියරහලඹ දක ට ද න කටයුතු දභදවඹහ 

ඇත. 

 ලයලවායකත්ල වංගේ පිහිුවලා ඳලත්ලාදගන යාභ 
 

දදඳහර්තදේන්තුදේ භහන ේඳත් ාංර්ධන නිරධහරීන්ද  ඳවසුකහයකත්ඹ ඹටදත් ද  ඩනඟන 

රද ඹහඹකඹන්ද න් භන්විත යහඹකත් කමිටුක් ප්රහදේශීඹ දල්කේ දක ට්ඨහලට එකක් 

ඵළගින් පි ටුහ සුළු ඳරිභහන යහඹකඹන්ද  දියුණුට වහඹ වීභ සිදුකය ඇත. දළන් දඵ දව  

ප්රහදේශීඹ දල්කේ දක ට්ඨහලර එභ ාං ේ හර්ථක ක්රිඹහත්භක නු දළිඹ වළිඹ. දභ දී 

යහඹකඹන්ට ඉදිරිඹට ඹහභට ාලය මරය තහක්ණ ේඵන්ධීකයණ පුහුණු ළනි ාලයතහ 

ේඵන්ධීකයණඹ ා ඩලඩ භහන ේඳත් ාංර්ධන නිරධහරීයඹහ ඳඹනු රඵයි. දභභ ාං භඹ 

ප්රහදේශීඹ දිසත්රික් වහ ජහතික භට්ටේ දක්හ යහප්ත ිරීභට ළරසුේ කය තබුණියේ. 

 යදට් තත්  දඵ දව  ආඹතන යහඹක ාංර්ධනඹ දනුදන් ක්රිඹහ කයන ාතය දභභ 

ළඩටවදන් දදඳහර්තදභන්තුදේ ායමුණ වදව රැිඹහ නිර්භහණඹයි. එනේ දභභ සුළුඳරිභහන 

යහඹකඹන් ඳවසුකහයකත්ඹ තුළින් දිරි න්හ එක් යහඹක් ආශ්රීත තත් ි ඳ දදදනකුට 

රැිඹහ රඵහ දීභයි. එනේ න රැිඹහ නිර්භහනඹයි. ජහතික ාලයතහ එඹයි.එ  ඳශමු ාදිඹය 

දදඳහර්තදේන්තු පුයහද න තිබුනි. 

 ලයලවායකත්ල දඳොෂ ලයලවායකත්ල ප්රදර්න 

 

යහඹකත් ාංර්ධන පුහුණු ළඩටවන, ාලයතහභත පුහුණු ළඩටවන, සඹාං රැිඹහ 

දඳශමවිදේ ළඩටවන වයවහ පුහුණු රඵහ තභන්ද භ යහඳහයඹක් ආයේබ කයන රද 

යහඳහරිකයින් වහ තභ නිසඳහදන ාදරවි කය  ළීනභ වහ දශදඳ ශ ාසථහන් උදහ කය දීභ 

වහ ඔවුන්ද  නිසඳහදන වහ දශදඳ ශ ාසථහන් පුපල් ිරිදේ ායමුණියේන් කයන රද ාංර්ධන 

ළඩටවනි.  
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 ලයලවායකත්ල ිසදේ ලයාඳෘති 

විදලේ යහඹකත් පුහුණු ළඩටවන් යහශිඹක් ඳත්හ යහජය දන න ාංවිධහන වහදඹන් 

උඳකයණ රඵහ දී යහඹක මවඹක් ද  ඩනාංහ ඇත. 

දඳ දශ න්නරු  ඟුයක්ද  ඩ භල්  ේභහන වහ විදලේ ඹහඹකත් පුහුණු ව 

උඳදේලකත්ඹ රඵහ දී භහන ේඳත් නිරධහරීද  ාධීක්ණඹ  භල් නිසඳහදන යහඹකඹන් 250 

ළඩි හභහජිකත්ඹක් භඟ සිරිලිඹ භල් ාං භඹ පි ටුහ ඳත්හද න ඹහභ දේ වහ උදහවයණඹි. 

දභභ එක් යහඹින් ෘු  වහ ර රැිඹහ යහශිඹක් ඵළගින් ජනිත වී ඇත.දේහ දළනට ඉතහ 

හර්ථක ක්රිඹහතභක දමින් ඳතී. 

දභභ සිඹළු කටයුතු ප්රධහන කහර්ඹහරදව පුහුණුකරුන් ාං තඹක් විසින් ාංවිධහඹ කය ාලය විට 

ේඳත් දහඹත්ඹද ඳඹමින් ක්රිඹහට නාංන රදි. 
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භානල වේඳත්  කෂභනාකරණ ශා ජාතයාන්තර වඵතා අංය 

 

දදඳහර්තදේන්තු තුර භහන ේඳත් කශභණහකයණ වහ විදේල ඵතහ ාාංලඹ 2020 ර්දව ා  

බහ දව සථහපිත විඹ. දභභ ාාංලඹ ඹටදත් ක්රිඹහත්භක න උඳ ාාංල න්දන්, 

01.ජහතික භහන ේඳත් වහ රැකීයක්හ ප්රතිඳත්ති ාාංලඹ 

02. විදේල ඵතහ ාාංලඹ 

03.දත යතුරු තහක්ණ ාාංලඹ 

දදඳහර්තදේන්තුදේ  භන් ාියෘේධිඹ වහ භහන ේඳත් කශභනහකයණ වහ විදේල ඵතහ 

ාාංලදඹන් දේ දක්හ රඵහ දුන් දහඹකත්ඹ; 

01. ජහතික භහන ේඳත් වහ රැකීයක්හ ප්රතිඳත්ති ාාංලඹ 

(i) ශ්රී රාංකහ තුශ ශ්රභ දරදඳ ශ  දත යතුරු ඳේධතිඹක් සථහපිත ිරීභට ාදහර 

මුලික කටයුතු ආයේබ ිරීභ. දභඹ 2023 ර්ඹ න විට ේපුර්ණ ිරීභට 

නිඹමිතඹ.දේ වහ මීට දඳය ජනහධිඳති දල්කේ කහර්ඹහරඹ විසින් සථහපිත දළනට 

ාඳ දදඳහර්තදේන්තු දත ඳයහ දි ඇති SMART SRI - LANKA  භෘදුකහාං  

ඳේධතිඹ බහවිතහ ිරීභට ළරසුේ කය ඇත. 

 ඒ ානු දභ යටු විලස විදයහරදව ඳරි ණක ඉාංජිදන්රු විදයහ ාධයන ාාංලඹ වහ ICTA ආඹනඹ  දේ 

වහ න      තහක්ණියේක වඹ රඵහ දීභට එකඟතහඹ පර කය ඇත.  

(ii) දේ ාතය ජහතික භහන ේඳත් වහ රැකීයක්හ ප්රතිඳත්තිඹට ානු කටයුතු කර යුතු 

ාභහතයහාංල, දදඳහර්තදේන්තු, ආඹතන 37 ක් වදුනහ ද න එභ ආඹතන භඟ 

හකච්ඡහ ඳළළත්වීභ ව ාලයතහඹ ානු ාදඵ ධතහ ගිවිසුේ රට එශඹීභට 

කටයුතු කයමින් ඳති. 

 මීට ාදහර සදේල කටයුතු යහජය ාභහතයහාංලදව eGN යහඳෘතිඹ ඹටදත් දත්ත රඵහ 

 ළීනභට වළින ඳරිදි 2021.11.24 දින ාදඵ ධතහ ගිවිසුභකට එශ දමන රදි.  

 

02. දත යතුරු තහක්ණ ාාංලඹ භඟින් රඵහ දුන් දහඹකත්ඹ  

 දදඳහර්තදේන්තු Web ාඩවිඹ, You Tube චළනරඹ, Face Book Page ඹ ප්රති නිර්භහණඹ 

කයමින් දකන  කහරඹක් තුශ භව ජනතහ ාතය ප්රචලිත ිරිභට කටයුතු කයන රදි. 

2021 දන ළේඵර්  න විට, 

Web ාඩවිඹ - 60 000 ඳභණ පිරික් ඳරිශීරනඹ කය ඇත. (www.dome.gov .lk) 

You Tube චළනරඹ - 2530 ක් Subscribe කය ඇත. (Inspired Career) – 

(https://www.youtube.com/c/Inspird career) 
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Face Book Page    Followers 7700 ි.(https://www.facebook.com / 

dome.gov.official) 

 

 දදඳහර්තදේන්තුදේ You Tube චළනරඹ නළත කස කය න මුහුණුයින් ඉදිරිඳත් 

ිරිභට කටයුතු ආයේබ කය ඇත. දේ ානු “ Yes We Can”  ඹනුදන් තිබු නහභඹ 

“Inspired Career” දර දනස දක ට න මුහුණුයින් මුදහ වළරිභට කටයුතු කයමින් 

ඇත.   

 

03. විදේල කටයුතු ාාංලඹ  

 ජහතයන්තය කේකරු ාංවිධහනදව (ILO) වදඹ  ඹ ඇති ආයේබ කයන රද ාඵහධිත ප්රජහද  

යහඹකත්ඹ ළඩිදියුණු ිරිදේ ළඩටවදන  උතුරු ඳශහත් ආයේබක ළඩටවන 

2021.02.17  දින සිට 2022.03.31 දක්හ ක්රිඹහත්භක දේ. 

 

තද දභභ ාාංලදව ඉදිරි දළක්භ වහ උඳහඹ භහර්ගික ළරසුේ ලදඹන් , ශ්රභ දශදඳ ශ දත යතුරු 

ඳේධතිඹක් සථහපිත ිරිභ ව භහන ේඳත් කශභණහකයණ වහ රැකීයක්හ ප්රතිඳත්තිඹ 

ක්රිඹහත්භක භට්ටභට ද න ඒභට කටයුතු කයමින් ඳළතිභ ව රැකීයක්හ ප්රතිඳත්ති වහ භහන 

ේඳත් ාංර්ධනඹට ාදහර දේශීඹ, විදේශීඹ  ආඹතන භඟ ා ඩලඩ ඵතහ ද  ඩ න හ 

 නිමින් ඉදිරි කටයුතු ිරිභ වළඳින්විඹ වළිඹ. 
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වැසුේ ශා ඳර්දේණ අංය 

 

1. ළරසුේ වහ ප්ර ති දභදවයුේ ඒකකඹ 

 

ළරසුේ වහ ප්ර ති දභදවයුේ ඒකකඹ ළරසුේ වහ ඳර්දවණ ාාංලඹ ඹ  ටදත් ක්රිඹහකහරී න ානු 

ඒකකඹක් න ාතය එභ ඒකකඹ ාධයක් (ළරසුේ වහ ඳර්දවණ) ඹටදත් ඳහරනඹ දේ.  දභභ 

ඒකකදව කහර්ඹ භඩලඩරඹ වකහය ාධයක්යඹක් , භහන ේඳත් ාංර්ධන වකහය නිරධහරීන් 

වඹදදදනකුද න් වහ ාංර්ධන නිරධහරීන් ාටදදදනකුද න්  භන්විත දේ. 
 

දභභ ඒකකදව ප්රධහන කහර්ඹබහයඹන් නුදව දදඳහර්තදේන්තුදේ මුලික ළරසුේ කස ිරීභ 

වහ දිසත්රික් දල්කේ වහ ප්රහදේශීඹ භට්ටදේ දේදව දඹදදන භහන ේඳත් ාංර්ධන නිරධහරින්, 

ාංර්ධන නිරධහරීන් වහ ප්රධහන කහර්ඹහරඹ ාතය ඵතහඹ ඳත්හ  ළීනභත් එභ නිරධහරීන්ද  

දබෞතික වහ මුරය ප්ර තිඹ රඵහ  ළීනභ, විලසදල්ණඹ, ප්ර ති හර්තහ කස ිරීභ වහ ාලය ඳහර්ලඹන් 

දත ඉදිරිඳත් ිරීභ භඟින් දදඳහර්තදේන්තුදේ කශභනහකයණඹට වඹ වීභයි. 

 

ඉටු කයනු රඵන කහර්ඹන් 

1. දදඳහර්තදේන්තුදේ සිඹළුභ ාාංල වබහගි කය  නිමින් දදඳහර්තදේන්තු දනුදන් උඳහඹ 

භහර්ගික ළරළසභ කස ිරීභ (Strategic plan) 

2. දදඳහර්තදේන්තුදේ උඳහඹ භහර්ගික ළරළසභට ානුකර සිඹළුභ ාාංල වබහගී කය නිමින් 

හර්ෂික ක්රිඹහකහරී ළරළසභ කස ිරීභ වහ ඊට ානුකර දිසත්රික් වහ ප්රහදේශීඹ දල්කේ 

කහර්ඹහර වහ ානුයුක්ත කය සින න නිරධහරීන් වහ හර්ෂික ඉරක්ක රඵහ දීභ 

3. යහඳෘති දඹ ජනහ කස ිරීභ වහ  ජහතික රභේඳහදන දදඳහර්තදේන්තු දත දඹ මු කය 

ානුභළතිඹ රඵහ  ළීනභ 

4. දදඳහර්තදේන්තුදේ භහසික, කහර්තුභඹ වහ හර්ෂික ප්ර ති හර්තහ කස ිරීභ 

5. හර්ෂික කහර්ඹහධන හර්තහ කස ිරීභ වහ ඳහර්ලිදේන්තුදේ බහ ත ිරීභ 

6. හර්ෂික දිසත්රික් වහ ප්රහදේශීඹ භට්ටභට ානුයුක්ත කය සින න දදඳහර්තදේන්තුදේ  නිරධහරීන් 

ඇ යීභ 

7. ඳවත වන් රැසවීේ ඳළළත්වීභ, රැසවීේ වහ වබහගි වීභ, හර්තහ කස ිරීභ වහ එභ 

දත යතුරු දඵදහ වළරීභ 

 දදති රැසවීභ - භහඩලඩලික නිරධහරීන්ද  වබහගිත්දඹන් 

 දිසත්රික් ේඵන්ධීකයණ නිරධහරීන්ද  රැසවීේ - දබෞතික වහ භහර්  ත 

 ාර්ධ හර්ෂික වහ හර්ෂික ප්ර ති භහදර චන රැසවීේ - භහඩලඩලික නිරධහරීන් ව  

දිසත්රික්ක වහ ානුයුක්ත කය ඇති දදඳහර්තදේන්තුදේ නිරධහරීන් 
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 දිසත්රික් භහසික ප්ර ති භහදර චන රැසවීභ - එක් එක් දිසත්රික්කඹ වහ ානුයුක්ත කය 

ඇති දදඳහර්තදේන්තුදේ නිරධහරීන් 

 ාභහතයහාංලදව දල්කේතුභහද  ප්රධහනත්දඹන් ඳළළත්දන භහසික ප්ර ති 

භහදර චන රැසවීභ 

 ාභහතයහාංලදව  රු ාභහතයතුභහද  ප්රධහනත්දඹන් ඳළළත්දන  ප්ර ති භහදර චන 

රැසවීභ 

 කරභණහකයණ වි ණන කමිටු රැසවීභ - දදඳහර්තදේන්තු 

 කරභණහකයණ වි ණන කමිටු රැසවීභ - ාභහතයහාංලඹ 

 

8. දිසත්රික් දල්කේ වහ ප්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහර වහ ානුයුක්ත කය සින න 

දදඳහර්තදේන්තුදේ සිඹලුභ නිරධහරින්ද  දබෞතික වහ මුරය ප්ර තිඹ පිළිඵ දත්ත ඳේධතිඹක් 

ඳත්හද න ඹහභ. 
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2. ්රභ දලෂදඳො   දතොරතුරු ශා ඳර්දේණ ඒකකය 

ළශසුේ වහ ඳර්දවණ ාාංලඹ ඹටදත් ක්රිඹහත්භක න ශ්රභ දශදඳ ශ දත යතුරු ඒකකඹ ාධයක් ( ළශසුේ 

වහ ඳර්දවණ) භඟින් ඳහරනඹ දේ. දභභ ඒකකදව කහර්ඹ භඩලඩරඹ නිදඹ ජය ාධයක්කයදඹක් වහ 

ාංර්ධන නිරධහරීන් එදක දශ ස දදදනකුද න් භන්විත දේ. 

ශ්රභ දශදඳ ශ දත යතුරු ඒකකදව ප්රධහන ායමුණ න්දන් ශ්රභ දශදඳ ර වහ ඒ ආ්රිත භහන ේඳත 

පිළිඵ  විදයහත්භක ඳර්දවණ, ාධයන වහ සිේධී ාධයන ඳළළත්වීභයි. දභ දී එභ ඳර්දවණ කහර්ඹඹන් ප්රධහන 

කහර්ඹහරදව ඳර්දවණ නිරධහරීන් භඟින් වහ දිසත්රික් වහ ප්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහර ර දේදව නියුතු 

ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේල නිරධහරීන්, භහන ේඳත් ාංර්ධන වකහයරුන් වහ ාංර්ධන නිරධහරීන් 

ේඵන්ධ කයද න සිදු කයනු රඵයි. දභභ ර්දව දදඳහර්තදේන්තුදේ ප්රධහන කහ ර්ඹඹන් ලදඹන් ඳවත 

කහර්ඹඹන් ඉටු කයමින් ඳතී. 

I. භහසික බුේධි කශේඵන ළසි භහරහ 

ශ්රභ දශදඳ ර විවිධ ාාංලඹන් පිළිඵ වහ ජහතික ආර්ථිකදව ශ්රභ ළඳයුභ පිළිඵ විඹ ප්රභහණියේක 

උ තුන් රැසකය භහසික ාංහදඹන් ඳළළත්වීභ වහ එභඟින් ශ්රභ දශදඳ ශ  ළටළු වඳුනහ  ළීනභ වහ 

ප්රතිඳත්ති නි ර්දේල  වඳුනහ  ළීනභ. 

 

II. සිේධි ාධයනඹන් සිදු ිරීභ 

භහසික ඳදනමින් ආර්ථිකභඹ තියහය ලදඹන් පරදහයීතහඹක්  ත නිසඳහදනඹන් වහ දේහ පිළිඵ 

 ළඹුරින් ාධයඹනඹ සිදු කය ඒ ේඵන්ධදඹන් දත යතුරු විදයහත්භක ප්රචහයණඹ ිරීභ. 

 

III. දත යහ  ත් ක්දරේත්ර පිළිඵ ඒකපුේ ර ඳර්දවණ  

ශ්රභ දශදඳ ර පිළිඵ පරදහයිතහඹක්  ත දකන කහලීන ඳර්දවණ සිදුකය දත යතුරු 

විදයහත්භක ප්රචහයණඹ ිරීභ. 
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ඳාන අංය 

 

දදඳහර්තදේන්තුදේ දභදවය ඉටු ිරීභ උදදහ ාබයන්තය ඳහරන ක්රිඹහලිඹට දහඹක වීභ තුලින් 

විශිසඨ කහර්ඹ හධනඹක් ශඟහ කය  ළීනභ වහ දදඳහර්තදේන්තුදේ ඉවශ කශභනහකහරීත්ඹට 

වඹ වීභ පිණියේ ආඹතන කටයුතු වහ හභහනය ඳරිඳහරන කටයුතු දභදවඹවීභ ඇ යීභ වහ නාංහලීභ 

ඳහරන ාාංලඹ දත ඳළරී ඇති මලික කර්තයඹි. ඊට ාභතය දදඳහර්තදේන්තුදේ ගුණහත්භක 

බහඹ ඳත්හ  ළීනභ වහ ප්රදඹ ජනත් දබෞතික ාියභතහර්ථඹන්ට වහ කහර්ඹඹන්ට  ළශදඳන 

උස තත්ත්ඹක්  ත දේක භඩලඩරඹක් ඳත්හ  ළීනභ, ාාංල ාතය භනහ විධිභත් 

ේඵන්ධීකයණඹක් ඇතිකය  ළීනභ, කහර්ඹඹ භඩලඩරදව සුබ හධන ඳවසුකේ නාංහලීභ වහ දසු 

ාාංලඹන් වහ ාලය වහඹක දේහ ළඳයීභ ද ඳහරන ාාංලඹ භඟින් සිදු කයනු රඵයි. 

ඊට ාභතය නිරධහරීන්ද  දඳෞේ ලික ලිපිද  නු නඩත්තු ිරීභ, පුහුණු ාලයතහ වඳුනහ  ළීනභ වහ 

පුහුණු ළඩටවන් වහ නිරධහරීන් දඹ මු ිරීභ , සථහන භහරු ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භක ිරීභ, 

දදනික තළඳෆර, ඵහ  ළීනේ, විනඹ ඳහරනඹ ඇතුලු දදඳහර්තදේන්තු දභදවයුේ ඳරිඳහරන කටයුතු, 

ප්රහවන කටයුතු ප්රධහන ලදඹන් දභභ ාාංලඹ භගින් සිදු කයනු රළදබ්. 

 

ින කේඅංය 

 

දදඳහර්තදේන්තුදේ මුරය ඳරිඳහරනඹ වහ ේඵන්ධ සිඹළු කටයුතු දභභ ාාංලඹ භගින් සිදු කයනු රළදබ් 
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13. තිරවර වංලර්ධන ඉක්ක වපුරා ගැනීදේ ජයග්රශණ ශා අියදයෝග  

අියදයෝග  

1. එකභ කහර්ඹඹ වහ විවිධ දදඳහර්තදේන්තු  ත නිරධහරීන් එකභ ප්රතිරහභීන් පිරික් වහ 

දේහ ළඳයීදේදී න ේවීකයණඹ වහ නිරධහරීන් ාතය ඇතින යහජකහරීභඹ 

ාදඵ ධතහඹන්ද  විභතහඹ  

 

2. ෘත්තීඹ භහර්ද  ඳදේලන, රැිඹහ නිර්භහණ, ප්රර්ධන කටයුතු වහ හර්ෂික භධයකහලීන 

ාඹළඹ ප්රතිඳහදන ඹටදත් දන්න ප්රතිඳහදන සීමිත වීභ භත පුළුල් දේහ ළඳයීභට වහ 

දේහ ගුණහත්භකබහඹ ඳත්හ  ළීනභට ඇති න දුසකයතහඹ 

 

3. සිඹලුභ දදඳහර්තදේන්තුදේ නිරධහරීන් වට දත යතුරු තහක්ණ ඳවසුකේ වහ ප්ර ති ඇ යුේ 

කශභනහකයණ දත යතුරු ඳේධතිඹක් දන භළති වීභ වහ දේ වහ කස කයන රද යහඳෘතිඹ 

වහ ඉතහ සීමිත දර ප්රතිඳහදන නිදවස වීභ. දේ භත දියිදන් සිඹලුභ නිරධහරින් දඳ දු 

ක්රිඹහකහරී දේදිකහක් භතට ද න ඒභ ාඳවසු වීභ 

 

4. නිරධහරීන්ද  දළනුභ, ආකල්ඳ වහ කුරතහ නියන්තයදඹන් ාංර්ධනඹ වහ රළදඵන 

ප්රතිඳහදන ප්රභහණත් දන වීභ 

 

 

ඉවත ාියදඹ   වමුදේ දන නළතී යදට් ාංර්ධන කහර්ඹඹට උය දදමින් ාඳද  දේහ රහභීන් න ශ්රී 

රහාංික ජනතහ දත උඳරීභ ප්රතිරහබ රළදඵන ඳරිදි  ාඳද  දේහ ළඳයීභ දභභ දදඳහර්තදේන්තු 

විසින් සිදු කයනු රඵයි.  
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සතතියි ! 
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මිනිසඵර වහ රැකීයක්හ දදඳහර්තදේන්තු 
9 න භවර, දදන ාදිඹ ය, දත්සිරිඳහඹ, ඵත්තයමුල්ර 

 

දුයකථන ාාංකඹ - 0112186022 

ෂළක්ස ාාංකඹ - 0112187133 

විදයෘත් තළඳෆර - info@dome.gov.lk 

දබ් ාඩවිඹ - www.dome.gov.lk 

 

 

 


