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හැඳින්වීභ 

ඳරිඳදරන ඵරතර විභධයගත කයමිේ භවජනතදට ඩදත් මිඳ පුළුල් නේදේ ැඳීමභ වද දි්ත්රික් භටට්මිේ දි්ත්රික් නල්කම් කදර්ඹදර ඳද්ධතිඹක්ද, 

ඳරිඳදරන දි්ත්රික්ක 25 ක් නිනඹෝජනඹ කයමිේ ්ථදපිත කය ඇත. ර්තභදනනේ දි්ත්රික් නල්කම් කදර්ඹදර 25 ඹටනත් භත් ඳරිඳදරන ූවඹ ජදතිත භට්ටනම් 

සිට ප්රදනද්ය ඹ භට්ටභ දක්ද රිඹදත්භකන අතය නභභ ඳද්ධතිඹ තුර නිරධදන්ේ 3,705  ක් ඳභණ භවජනතද නනුනේ ෘජු නවෝ ක්රදකදයනඹේ නේද 

ැඳීමනභේ සිඹ දදඹකත්ඹ ඳඹනු රැනේ. 

විවිධ නේදේ රට අඹත් නභභ භදණ්ඩලික නිරධදන්ේනේ අධීක්ණඹ ඹටනත් ඳවත වේ ප්රධදන අංල යුවඹ තුශ දි්ත්රික් භට්ටනම් නේද ඹදේත්රණඹ     

රිඹදත්භක න . 

1. ආයතන අංශය 

2. ගිණුම් අංශය 

3. ක්රභසම්ඳාදන අංශය 

4. ඉංජිලන්රු අංශය 

5. ඉඩම් අංශය 

6. අබයන්ත  ිගගණන අංශය 

7. ිගභර්ශන අංශය 

8. සභෘද්ධී අංශය  

9. කෘෂිකර්භ අංශය  

10. සභාජ ලසේවා කටයුතු 

            අනුඵද්ධිත ආයතන 

14. ජන ලේඛන හා සංඛයා ලේඛන අංශය 

15. කුඩා වයාඳා  සංවර්ධන අංශය 

16. මිනුම් ඒකක ප්රමිි  හා ලසේවා අංශය 

17. ඉඩම් ඳරිහ ණ සැලසුම් අංශය 

18. ලඳොලහො  ලේකම් කාර්යාලය 

19. ඳාරිලබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය 

 

 

11. සභාජ සංවර්ධන කටයුතු 

12. ආඳදා කළභනාක ණ සම්ඵන්ධීක ණ ඒකකය දිස්ත්රික් ල ලේකම් 

13. කාර්යාලය භඟින් ඳවත්වනු ලඵන රැස්වීම් 
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1. ආයතන අංශය 

14. ප්රදනද්ය ඹ නල්කම් කදර්ඹදරර ඳරිඳදරන කටයුතු  වද අධීක්ණ කටයුතු. 
15. ප්රදනද්ය ඹ වද දි්ත්රික් නල්කම් කදර්ඹදරර නිරධදන්ේනේ ආඹතනික කටයුතු. 
16. සිඹලුභ ග්රදභ නිරධදන්නේ ආඹතනික කටයුතු වද විනඹ කටයුතු. 
17. යදජය නිරධදරිේනේ පුහුණු කටයුතු. 
18. ඳරිය ංර්ධන කටයුතු. 
19. ඉඩම් වද නිද පිලිඵ කටයුතු. 
20. කෘෂීකර්භ වද නඳොනවොය වද වී මිරදී ගැනීභ. 
21. යදජය උත් ංවිධදන කටයුතු. 
22. අබයදරද උ උඳදධීධදන් ථ්දනභදරු කටයුතු. 
23. පරදදීමතද ංර්ධන ැඩටවේ. 
24. නිර නණ කදර්ඹදර ඉදිකින්ම් කටයුතු. 
25. ඵරඳත්ර ම්ඵේධ කටයුතු කින්භ ගගිනි අවි ඵරඳත්ර ව පුපුයණ ්රය ඵරඳත්ර). 
26. භැතියණ විඹට අදදර ම්ඵේධීකයණ කටයුතු 
27. යදජය නිරධදරිේනේ ඳදිංියඹ වද යජනේ නඳොදු නිද රඵද දීභ, නිද 
නඩත්තු ව නිද කුලී අඹ කින්භ 

28. න  අලි වද ේදි නගවීභ පිළිඵ සිඹළුභ යදජකදන්. 
29. අබං කමිටු රට අදදර යදජකදන්. 
30. නතොයතුරු දැන ගැනීනම් අයිතිදසිකම් පිළිඵ ඳනතට අදදර  යදජකදන්. 
31. ංචදයක නිද නේ කින්භ නඩත්තු කින්භ ඳත්ද ගැනීභ පිළිඵ යදජකදන්. 
32. ප්රදනද්ය ඹ නල්කම් කදර්ඹදරර ර ඉඩම් ගැටළු, භවජන නඳත්ම් වද 
ඳැමිණිලි ම්ඵේද යදජකදන්. 

33. නකෝ ඇතුළු දැ වද තල්ග් නවළීභට අදදර කටයුතු. 
34. ජනදධිඳති නල්කම් කදර්ඹදරනඹේ රැනඵන ලිපි රට අදදර යදජකදරි. 
35. දි්ත්රික්ක  නල්කම් වද ප්රදනද්ය ඹ නල්කම් ඳවිත්රතද කටයුතු. 
36. පුපුයණ ්රය ඵරඳත්ර වද ගිේ අවි ඵරඳත්ර නිකුත් කින්භ. 
37. භදජ නේද, කදේතද කටයුතු. ැඩිහිටි කටයුතු, ශභද යක්ණ කටයුතු 
38. සිඹළු නර්ඛීඹ අභදතයදංල වද නදඳදර්තනම්ේතුරට අදදර ංර්ධන කටයුතු 
නභනවඹවිභ වද අධීක්ණඹ. 

39. ජදතික එකදඵද්ධතද වද භථභණ්ඩර කටයුතු. 
40. දි්ත්රික්ක රීඩද කටයුතු. 

41. දි්ත්රික්ක මිර නිඹභ කිරිනම් කමිටු ඳැැත්වීභ වද මිර නිඹභ කින්භ.  

42. දි.නල්.කද. /ප්රද.නල්.කද. දවනරට අදදශ සිඹලු කටයුතු. 
43. බදද ඳරිර්තන කටයුතු. 
44. භදධය අංලඹ ඳත්දනගන ඹදභ. 
45. නල්ඛනදගදයඹ ඳත්දනගන ඹදභ. 
46. ඵහු කදර්ඹ ංර්ධන කදර්ඹ දධන ඵරකදනේ පුහුණුරද උේනේ සිඹලු 
කටයුතු. 

47. අනතුරුදදඹක දැ ඉත් කින්භට අදදශ කටයුතු 
48. උප්ඳැේන, භයණ, විදව නර්ජි්ට්රදර්රුේට අදදර සිඹළු කටයුතු. 

 
1.උප්ඳැේන, භයණ, විදව නර්ජි්ට්රදර්රුේ ඵද ගැනීභට අදදර කටයුතු 
ගපුයප්ඳදඩු දැනුම්දීභ/ඵද ගැනීභ/නේද දිගු වද නිර්නද්ල රඵද දීභ). 

2.උප්ඳැේන, භයණ, විදව නර්ජි්ට්රදර්රුේනේ විනඹ ම්ඵේධ කටයුතු. 
3.අදදර ප්රතිඳදදන නේ කින්භ. 
4.විදව නර්ජි්ට්රදර්රුේට අදදර සිඹළු අධීක්ණ කටයුතු. 
5.පුහුණු කටයුතු. 

 
36.යදජය නනොන ංවිධදන ම්ඵේධීකයණඹ කිරිභ. 

1.දි්ත්රික්කඹ තුශ ප්රදනද්ය ඹ නල්කම් නකොට්ධදල නදකකට ැඩි ප්රභදණඹක 
ැඩටවේ සිදුකයන ආඹතන ලිඹදඳදිංවි කින්භ. 

2.යදජය නනොන ංවිධදන පිලිඵද ජදතික නල්කම් කදර්ඹදරනේ  ලිඹදඳදිංිය 
යද.නනො.ං ර වද ැඩටවේ  අධීක්ණඹ කින්භ. 

3.විනද්ශිකේ ඹට ැඩ ඵරඳත්ර, ඇතුරත්වීනම් වද ඳදිං  වීද  දවද නිර්නද්ල 
රඵදීභ දවද ඉදිරිඳත් කින්භ. 

4.දි්ත්රික් නල්කම් කදර්ඹදරනේ  ලිඹදඳදිංිය යද.නනො.ං ර වද ැඩටවේ  

අධීක්ණඹ කින්භ,  වද ආදදර ආඹතන ර දර්ෂික ැඩ ැරභ් වද 

කදර්තුභඹ ප්රගති දර්තද අනුභැතිඹ දවද ඉදිරිඳත් කින්භ. 

5.ක්්ර මුරය ණඹ රඵද නදන  ආඹතන ජදතික භට්ටනම් ලිඹදඳදිංිය කන්භ 

දවද නිර්නද්ල රඵදදීභ.
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2. ගිණුම් අංශය 

1. මුදල් නයගුරදසි 135 ඹටනත් ඵරඹ ඳැන්භ. 
2. අඹැඹ ඇ්තනම්නතු පිලිනඹර කින්භ. 
3. විර්ජන ගිණුභ/ අදන මරය ප්රකදලන ක්කින්භ. 
4. දර්ෂික කදර්ඹදධන දර්තද පිලිනඹර කින්භ. 
5. දර්ෂික ප්රම්ඳදදන ැරැ්භ පිලිනඹර කින්භ. 

6. ප්රදනද්ශිඹ නල්කම් කදර්ඹදර නත ප්රතිඳදදන නිදව් කින්භ. 

7. භවද බදණ්ඩදගදයනඹේ අක්මුදල් රඵද ගැනීභ වද ප්රදනද්ශිඹ නල්කම් 

කදර්ඹදර නත නිදව් කින්භ. 

8. භදසික ගිණුම් දයදංලඹ සිඹළුභ ප්රදනද්ශිඹ නල්කම් කදර්ඹදර නතිේ 

නගේද ගැනිභ වද ඒකදඵද්ධ දයදංලඹ භවද බදණ්ඩගදයඹ නත ඉදිරිඳත් 

කින්භ. 

9. නනත් අභදතයදංල වද නදඳදර්තනම්ේතුර ප්රතිඳදදන නිදව් කිරිභ වද 

විඹදම් දර්තද පිළිනඹර කින්භ. 

10. ITMIS  ැඩටවනට අදදශ කටයුතු. 

 

 

11. විශ්රදභ ැටුප් ම්ඵේධ කටයුතු. 

12. අත්තිකදයම් බී ගිණුභ කක්ින්භ. 

13. තැේඳත් ගිණුම් කටයුතු සිදුකිරිභ. 

14. ආදදඹනභේ ආඳසු නගවිනම් කටයුතු. 

15. නගවීනම් වුචර් ඳන්ක්ද කින්භ, නචක්ඳත් ලිවීභ වද නගවිම් කින්භ. 

16. ැටුප් ක් කින්භ. 

17. දි්ත්රික්ක නල්කම් කදර්ඹදරඹ වද ප්රදනද්ය ඹ නල්කම් කදර්ඹදරර 

දර්ෂික බදණ්ඩ මික්ණ කටයුතු. 

18. ගඵඩද වද නල්ඛණදගදයඹ ඳත්දනගන ඹදභ. 

19. භදසික ඵැංකු ැඳුම් ප්රකදලන පිලිනඹර කිරිභ. 

20. ප්රම්ඳදදන කටයුතු. 

21. විගණන විභසුම් වද පිළිතුරු ැඳීමභ. 

22. ප්රදනද්ය ඹ නල්කම් කදර්ඹදරර ගිණුම් කටයුතු අධීක්ණඹ කින්භ. 

 

 

3. ක්රභසම්ඳාදන අංශය 

 

 

1. විභධයගත අඹැඹ ැඩටවන ඇතුලු යජනේ ංර්ධන ැඩටවේ 
ම්ඵේධීකයණඹ, නභනවඹවීභ, අධීක්ණඹ, ඇගීමභ වද 
ප්රගතිභදනරෝචනඹ. 

2. නර්ඛීඹ අභදතයංලර ංර්ධන ැඩටවේ ම්ඵේධීකයණඹ, 
නභනවඹවීභ, වද අධීක්ණඹ. 

3. අදදර නර්ඛීඹ අභදතයදංලරට ප්රගතිඹ ඉදිරිඳත් කින්භ. 
4. දි්ත්රික් ම්ඵේධීකයණ කමිටු වද ංර්ධන කටයුතු රට අදදශ ප්රධදන 
රැ්වීම් ම්ඵේධීකයණඹ වද නභනවඹ වීභ. 

5. දි්ත්රික්කඹ තුශ රිඹදත්භක විනලේ ංර්ධන යදඳෘති ම්ඵේධීකයණඹ.  

6. දි්ත්රික් ක්රභම්ඳදදන නල්කම් කදර්ඹදරඹට අනුයුක්ත දි්ත්රික්කඹ තුශ 
නේඹ කයන නිශධදන්ේනේ ඳරිඳදරන වද ආඹතන කටයුතු. 

7. දි්ත්රික්කඹ තුශ යදජය ආනඹෝජන ැරැ්භ ැකීභ. 
8.  ‘ම්ඳත් ඳැතිකඩ’ ක් කින්භ වද නභනවයුම් භැදිරිඹ ඳත්දනගනඹදභ. 
9. තියය ංර්ධන අයමුණුරට අදදර දි්ත්රික් ැරැ්භ ක්කින්භ. 
10. විවිධ මීක්ණ කටයුතු සිදුකිරිභ වද අධීක්ණඹ. 
11. දර්ෂික රිඹදකදන් ැරැ්භ ක් කින්භ. 
12. ැවිලි ප්රජද ේනින දන කටයුතු - තු ආශ්රිත ැඩටවේ 
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4.  ඉංජිලන්රු අංශය 

1. ඉදිකිරිම් වද අලුත්ැඩිඹද කින්භ ගැරසුම් ක්කිරිභ, ඇ්තනම්ේතු 
ක්කිරිභ, ැඩබම් අධීක්ණඹ කිරිභ, බල්ඳත් ඳන්ක්ද කිරිභ, නගවිම් 
නිර්නද්ල කිරිභ). 

2. තත් ඳන්ක්ණ කටයුතු සිදු කින්භ.ගRebound Hammer Test) 
3. ප්රම්ඳදදන කටයුතු වද වදඹවීභ. 
4. නඩත්තු කටයුතු. 

5. දි්ත්රික් මිර නිඹභ කිරිනම් කමිටු ඳැැත්වීභ. 

6. ප්රදනද්ය ඹ නල්කම් කදර්ඹදරර ඇ්තනම්ේතු නිර්නද්ල කින්භ. 

7. ප්රදනද්ය ඹ නල්කම් කදර්ඹදරර තදක්ණික නිරධදන්ේ වද උඳනද් වද 

භඟනඳේවීභ රඵද දීභ. 

8. නිර නණ ඉදිකින්ම් කටයුතු. 

5.  ඉඩම් අංශය 

1. භවජනතදනේ ඉඩම් ම්ඵේධ ඳැමිණිලි. 

2. න අලි ේදි ම්ඵේධ කටයුතු. 

3. විදුලිඹ ඳැමිණිලි ම්ඵේධ කටයුතු. 

4. ගද නනොකශ ඉඩම් ගද කින්භ ම්ඵේධ කටයුතු. 

5. ඉඩම් ඳැන්භ, අත්ඳත් කින්ම් ම්ඵේධ කටයුතු.

6. අබයන්ත  ිගගණන අංශය  
1. දි්ත්රික්ක වද ප්රදනද්ය ඹ නල්කම් කදර්ඹදරර සිඹලුභ කටයුතු අබයේතය 
විගණනඹට රක්කින්භ. 

2. විගණන කශභනදකයණ කමිටු ඳැැත්වීභ. 
3. දර්ෂික විගණන ැරැ්භ ක්කින්භ. 
4. අධදනම් නල්ඛනඹ පිළිනඹර කින්භ ව අධදනභ අභ කය ගැනීභට කටයුතු 
කින්භ. 

5. ගිණුම් කදයක බදනේ ව නඳොදු යදඳදය කදයක බදනේ රඵද නදන 
නිර්නද්ල දි්ත්රික් නල්කම් කදර්ඹදරඹ, ප්රදනද්ය ඹ නල්කම් කදර්ඹදරර 
රිඹදත්භක වීනම් ප්රගතිඹ නින්ක්ණඹ කින්භ. 

6. අබයේතය නෝදිසි වද ඳදරන ක්රභර විධිභත්ඵ ව ප්රභදණත්ඵ පිළිඵ 
අඛේඩ මීක්ණඹක් වද ්දධීන විගණනඹක් ඳත්දනගන ඹදභ. 

7. ආඹතනනේ නභනවයුම් කදර්ඹඹේ අධීක්ණඹ කින්නම්රද බදවිතද කයනු රඵන 
ඳදරනඹේ ඇගීමභ වද භදනරෝචනඹ කින්භ. 

8. ප්රදනද්ය ඹ අබයේතය විගණන ඒකක ලක්තිභත් කින්භට කටයුතු කින්භ. 

9. දි්ත්රික් නල්කම් කදර්ඹදරඹ, ප්රදනද්ය ඹ නල්කම් කදර්ඹදරර සිඹළු ත්කම්, 
සිඹළු  ආකදයනේ අරදබවදනි  ලිේ නකොතයම්දුයට ආයක්ද කය ඇතිදැයි 
නොඹද ඵැලීභ. 
1.මරයභඹ විගණනඹට අභතය ඳද්ධති විල්නල්ණඹ, කදර්ඹ දධන 

විල්නල්ණඹ, නකනයහි විගණන කටයුතු නඹොමු කින්භ ව අලය 

අ්ථදර විනලේ විභර්ලණ ඳැැත්වීභ. 

2.අබයේතය ඳදරනඹ ලක්තිභත් කින්භ දවද නඳොදු ක්රභ වදුේදදීභ ගsystem 

development) 

3. ප්රනද්ය ඹ නල්කම් කදර්ඹදර ර අබයේතය විගණන කටයුතු රට වබදී 

න නිරධදන්ේ දවද උඳනද් වද භගනඳේවීම් රඵදදීභ. 

4.ජදතික විගණන කදර්ඹදරඹ භගිේ නඳේද දී ඇති අඩුඳදඩු නිැයදි කින්භ 

දවද නගන ඇති රිඹදභදර්ගර ප්රගතිඹ විභද ඵැලීභ.
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7. ිගභර්ශන අංශය 

1. දි්ත්රික්ක වද ප්රදනද්ශිඹ නල්කම් කදර්ඹදරර කදර්ඹදර කටයුතු වද 

නිරධදරිේට විරුද්ධ රැනඵන ඳැමිණිලි ම්ඵේධනඹේ මලික විභර්ලන 

ඳැැත්වීභ, විභර්ලන දර්තද ක් කින්භ වද නචෝදනද නකටුම්ඳත් කින්භ. 

2. විධිභත් විනඹ ඳන්ක්ෂණරදී ද්ෂි රඵද දීභ  

වද ඳැමිණිල්ර නභනවඹවීභ. 

 

8.  සභෘද්ධී අංශය   

1. ආඹතන කටයුතු වද විශ්රදභ ැටුප්. 
2. ැටුප් වද අනනකුත් ගිණුම් කටයුතු. 
3. නිරධදන්ේට අදදර පුහුණුවීම් ඳැැත්වීභ. 
4. නිරධදන්ේනේ විනඹ කටයුතු. 
5. මර්ථදන භෘද්ධි කදර්ඹදර, ඵැංකු මිති, භෘද්ධි ප්රජදමර ඵැංකුර 
විගණනඹට අදදර කටයුතු. 

6. දි්ත්රික් ප්රගති භදනරෝචන රැ්වීම් ඳැැත්වීභ. 
7. භෘද්ධි වනදධදය රඵද දීභ ම්ඵේධ සිඹලු කටයුතු. 
8. දර්ෂික රිඹදකදන් ැරැ්භ ක් කින්භ. 
9. භෘද්ධී නිද නරොතරැයි ැඩටවන ඹටනත් ප්රතිරද උේ නත ප්රතිරදබ 
රඵදදීභ දක්ද ව රිඹදලිඹ. 

10. දිරිඹ පිඹ නිද ැඩටවන /විනලේ නිද ැඩටවේ..  
11. නීඳදයක්ක ැසිකිළි ඉදිකින්නම් ැඩටවන. 

12. කැකුළු ශභද භදජ ප්රතිංවිධදනඹ වද ැඩටවේ ැරසුම් කින්භ. 
13. දි්ත්රික් ශභද භදජ තයඟ ඳැැත්වීභ වද ජදතික තයඟ වද ජඹග්රදවකයිේ 
ඉදිරිඳත් කින්භ. 

14. ජදතයේතය දිනඹේට භගදමි විවිධ ැඩටවේ කදලීන ැදගත්කභ 
අනු ංවිධදන කින්භ. 

15. පිවිතුරු යුයක් ැඩටවනට අදදර ම්ඵේධීකයණඹ වද අධීක්ණඹ. 
16. ජදතයේතය දුම්ැටි විනයෝධී දිනඹට භඟදමී නකොඩි ැඩටවන 
රිඹදත්භක කින්භ. 

17. දි්ත්රික් භදජ ංර්ධන ඳදනභ භන්ේ ැඩටවක් රිඹදත්භක කින්භ. 
18. ජීනනෝඳදඹ ංර්ධන ැඩ ටවේ රිඹදත්භක කින්භ. 
19. භෘද්ධි භදජ ආයක්ණ ැඩ ටවන රිඹදත්භක කින්භ. 
20. වනදධදය ැඩ ටවේ රිඹදත්භක කින්භ. 
21. භදජ සුබදධන ප්රතිරදබ නගවීම් සිදු කින්භ.

9. කෘෂිකර්භ අංශය 
1. කෘෂිකර්භ ංර්ධන ැඩටවේ ැරසුම් කින්භ, රිඹදත්භක කින්භ වද 
ඳසු විඳයභ. 

2. කෘෂි තදක්ණික නතොයතුරු නගොවීේ නත රඵදදීනම් රිඹදලිඹට අදදර 
ම්ඵේධීකයණ කටයුතු සිදු කින්භ. 

3. නගොවි ප්රජද මුහුණ නදන ගද ගැටළු විීමභ වද අලය 
ම්ඵේධීකයණ කටයුතු ඉටු කින්භ. 

4. දි්ත්රික් කෘෂිකර්භ කමිටු ඳැැත්වීභ ව ඊට අදදර කටයුතු ඉටු කින්භ. 

5. දි්ත්රික්කනේ කෘෂිකදර්මික නතොයතුරු එක්රැ් කින්භ, දර්තද කින්භ ව 
භදනරෝචනඹ. 

6. වී ව නඳොනවොය මිරදී ගැනීභ වද නඵදදවැන්භට අදදශ සිඹලු කටයුතු. 

7. කේන රැ්වීම්රට අදදශ කටයුතු. 
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10. සභාජ ලසේවා හා සභාජ සුබසාධනය

1. ආඵදධ හිත තරුණ තරුණිඹේ දවද ෘත්තීඹ පුහුණු රඵද දීභ, ්ඹං 

රැකිඹද දවද ෘත්තීඹ නභරම් රඵද දීභ වද විෘත රැකිඹද දවද නඹොමු කින්භ. 

2. ආඵදධ හිත වේ දවද රැකිඹද නශදනඳොර වදුනද ගැනීභ වද පුළුල් කින්භ. 

3. ආඵදධ හිත වේනේ කදලීන අලයතද වද ප්රනතද වදුනද ගැනීභට 

ඳර්නේණ සිදු කින්භ. 

4. ආඵදධ හිත පුද්ගරයිේ දවද ආධදයක උඳකයණ ැඳීමභ වද ආඵදධ හිත 

පුද්ගරයිේනේ ඳවුල් වි ඵර ගැේවීභ. 

5. විනලේ අලයතද ඇති ශමුේ දවද කල්තිඹද භැදිවත්වීභ තුලිේ වවුේ 

අේතර්කයණ අධයදඳනඹ දවද නඹොමු කින්භ. 

6. නේද ඳඹන නිරධදරිේනේ දැනුභ කුරතද වද ආකල්ඳ ඉවර නැංවීභ දවද 

ැඩමුළු, ම්භේත්රණ වද පුහුණු ැඩ ටවේ ඳැැත්වීභ. 

7. ශ්රයදඵදධිත වේ දවද වැඳුනුම්ඳත් රඵදදීභ වද ං ද ඳරිර්තන නේද 

රඵදදීභ තුලිේ ශ්රයදඵදධිත වේ නේ එදිනනදද කටයුතු ඳවසු කින්භ. 

8. බදයකරුේ අහිමි භේද භදනසික පිරිමි ශමුේ දවද රැකයන ැඳීමභ. 

9. ආඵදධ හිත පුද්ගරඹේනේ සුබ දධනඹ දවද ඳත්දනගන ඹනු රඵන 

්නච්ඡද ංවිධදන දවද මරයදධදය ැඳීමභ. 

10. දෘලයදඵදධිත දරුේට රීඩද, අධයදඳනික වද ං්කෘතික ආධදය රඵද දීභ. 

11. භතට ඇේඵැහිවේ නේදසික පුනරුත්ථදඳනඹ කින්භ. 

12. ප්රජද මලික අේතර්කයණ ංර්ධන ැඩ ටවන ඹටනත් ආඵදධ හිත වේ 

දවද අැසි නේද රඵද දීභ. 

13. ප්රදනද්ය ඹ භට්ටමිේ ආඵදධ හිත පුද්ගරඹේනේ ්ලක්ති ංවිධදන 

පිහිටුවීභ, ඵර ගැේවීභ වද රීඹ ඳත්ද ගැනීභ. 

14. ආඵදධිත, කුගඩු දීභනද. 

15. ැඩිහිටි ඵරභණ්ඩර පිහිටුවීභ.

  

11. සභාජ සංවර්ධන කටයුතු 

11.1 වෘත්තීය භාර්ලගෝඳලද්ශ හා භානව සම්ඳත් අංශය 
1. ජදතික මිනි්ඵර ප්රතිඳත්තිඹ ක්කය, ප්රතිඳත්තිඹ ව අදදශ ැඩටවේ 

රිඹදත්භක කින්භ. 

2. කුරතද නනොගැශපීභ ඹන යුවදත්භක නේද වියුක්ති ගැටලු විීමභ. 

3. ර්තභදන ශ්රභ ඵරකදඹට අඹත් ව අනදගතනේ ශ්රභ නශදනඳොශට එක්වීභට 

නිඹමිත සිඹලුභ ශ්රි රදංකිකඹේ වට නිැයදි ෘත්තීඹ දිලදනතිඹ නිල්චඹ 

කයගැනීභ වද ඳවසුකම් ැරීභ. 

4. මිනි්ඵර ැරසුම් කින්භ, ංර්ධනඹ වද පුනයෝකථනඹ. 

5. අවිධිභත් අංලඹ ංර්ධනඹ. 

6. නඳෞද්ගලික අංලනේ රැකිඹද වද රැකිඹද අනප්ක්කයිේ නඳශමවීභ. 

7. නිදව් යදජය රැකිඹද නේඹ රඵදදීභ. 

8. අධදනභට රක්වී ඇති කණ්ඩදඹම්, ආඵදධිත පුද්ගරයිේ ව ඌන ංර්ධිත 

ප්රනද්ලර නනන පුද්ගරයිේ වද මිනිඵ්ර වද නේද නියුක්තිඹ ආශ්රිත 

ඳවසුකම් ැඳීමභ. 

9. නගෝලීඹ වද නද්ය ඹ ලනඹේ නිැයදි ශ්රභ නශනඳොශ නතොයතුරු සිඹලුභ ්රී 

රදංකිකඹේට රඵදදීභ. 

10. නද්ය ඹ වද නගෝලීඹ ශ්රභ නශනඳොශ නැමිඹදේ පනයෝකථනඹ
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11.2  ලඵෞද්ධ කටයුතු අංශය 

1. දි්ත්රික්කනේ ප්රදනද්ශිඹ නල්කම් නකොට්ශදල ව ලදනදයක්ක භණ්ඩර 

ම්ඵේධිකයණඹ. 

2. දි්ත්රික්කනේ සිඹළුභ විවදය්ථදන වද දවම් ඳදල් දවද ආධදය රඵදදිනම් 

කටයුතු සිදු කිරිභ. 

3. දවම් ඳදල් ගුරු බතුේ පුහුණු කිරිභ වද නතොයතුරු ඹදත්කදලින කිරිභ. 

4. දි්ත්රික් ලදනදයක්ක භණ්ඩර රැ්විභ කැදවිභ වද දර්තද ඳත්දනගන 

ඹදභ. 

5. භික්ෂුේ වේනේරදනේ ඉල්ලිම් අදදශ ආඹතන නත නඹොමු කිරිභ වද ඳසු 

විඳයම් කිරිභ. 

6. දර්ෂික දවම් ඳදල් ගුරු සිසු නතොයතුරු ඹදත්කදලින කිරිභ. 

7. දර්ෂික දවම් ඳදල් සිසු නිපුණතද දි්ත්රික් තයග ඳැැත්විභ වද භ්ත රංකද 

තයගඹ ම්ඵේධිකයණඹ කිරිභ. 

8. ංර්ධන ැඩටවේර දර්ෂික ප්රගතිඹ ඉදිරිඳත් කිරිභ. 

9. පුණයග්රදභ, දවම් යවිඹ, ඳදලි බදද ප්රර්ධනඹ ැනි විනලේ දි්ත්රික් 

ැඩටවේ ඳැැත්විභ. 

10. දවම් ඳදල් නඳශ නඳොත් නඵදද වැරිනම් කටයුතු සිදු කිරිභ. 

11. දි්ත්රික්කනේ ඳැැත්නන නඳයවැය කටයුතුරට අලය වඹ රඵදදිභ. 

12. ප්රදනද්ශිඹ භට්ටනම් ඳැැත්නන දවම් ඳදල් උත් ආදි අ්ථදරට 

වබදගි විභ. 

13. ංර්ධන ැඩටවේ දවද ලකයතද අධයඹන දර්තද ක් කිරිභ. 

14. කදර්ඹදර ඳරිශ්රනේ නක් නඳොනොේ ැනි විනලේ දින අරරද ආගමික 

ැඩටවේ සිදුකිරිභ.

 

 

11.3  සංසක්ෘි ක  

1. ං්කෘතික කටයුතු කදර්ඹක්භ වද පරදදයි නර රිඹදත්භක කින්භ. 

2. දහිතය කරද ංයක්ණඹ වද ප්රචදයණඹට අදදර යදඳෘති රිඹදත්භක 

කින්භ. 

3. නල්ඛකඹද වද කරදකරුද ං්කෘතිනේ දභදජිකඹේ ඹැයි රකමිේ 

වවුේට අධදය රඵදදීභ වද නිර්භදණකයණඹ වද අලය වඹ රඵද දීභ. 

4. සිඹලු උඳ ං්කෘතීේට දධදයණ ආකදයනඹේ වවුේනේ කරද වද කරද 

ශිල්ඳ ංයක්ණඹ ප්රර්ධනඹ වද ප්රචදයණඹ වද ැඩටවේ රිඹදත්භක 

කින්භ. 

5. දෘය වද අදෘය ං්කෘතිකදංගඹේට පුනර්ජීඹ නදමිේ ඒද භදජනේ 

සිඹළු අංල කයද කදේදු න ආකදයනඹේ ැඩටවේ ම්ඳදදනඹ වද 

රිඹදත්භක කින්භ තුලිේ දයධර්භ ලිේ පිරි භදජඹක් නගොඩ නැීභ. 

6. දි්ත්රික් වද ප්රදනද්ය ඹ දහිතය උත් ඳැැත්වීභ. 

7. ඵරභණ්ඩර ඇගීමනම් රැව්ීභ වද ප්රගති රැ්වීභ ඳැැත්වීභ. 

8. නඳයවැය වද නනත් උත් ංවිධදන කටයුතු. 
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11.4 ළභා හිමිකම් ප්රවර්ධන  
     

1. නදඳදර්තනම්ේතු ව අභදතයදංලඹ භගිේ  ප්රදනද්ය ඹ භට්ටමිේ ඳත්න 
සිඹළු ැඩටවේ ර ප්රගතිඹ අධීක්ණඹ ව භදනරෝචනඹ කින්භ.  

2. ශමුේට අදදර කටයුතු කයන සිඹළු ආඹතන /ඳදර්ල 
ම්ඵේධිකයණනඹේ ශභද ගැටළු දකච්ඡද කය විදුම් රිඹදලීේ වද 
නඹොමුවීභ.   

3. ශභයිේනේ වබදීත් අයිතිඹ තවවුරු කින්භ ගදි්ත්රික් බද පිහිටුවීභ වද ඒ 
ආශිත කටයුතු). 

4. විවිධ අධදනම් හිත දරුේනේ  එභ අධදනම් තත්ත්ඹේ වඳුනදනගන  
වවුේනේ එභ අධදනභ අභ කින්භ වද වඹ දැක්වීභ. 

5. ග්රදමීඹ භට්ටමිේ අධදනම් ශමුේ වදුනදගැනීනම් ඹදේත්රණඹ ලක්තිභක්  
කින්භ. 

6. අඩුආදදඹම්රදභි දරුේනේ අධයදඳන තත්ත්ඹ ඉවශ නැංවීභ වද වඹ 
දැක්වීභ. 

7. අඩු ආදදඹම්රදභි ඳවුල්ර සිටින ශමුේනේ නෞඛය වද නඳෝණ  
තත්ත්ඹේ ඉවශ නැංවීභ වද වඹ දැක්වීභ. 

8. ආේතික ප්රජදනේ  සුවිනලේෂි ගැටළු වඳුනදනගන එභ ගැටළු අභ කින්භට 
වද වඹ දැක්වීභ. 

9. ශභද අයිතිදසිකම් සුයක්ෂිත කින්භ ව ශභද අඳනඹෝජන අභ කින්භ අභ 
කින්භ ම්ඵේධනඹේ සිඹළු ඳදර්ල් දැනුත් කින්භ. 

10. අනදයක්ෂිත ශමුේ නනුනේ දිද සුරැකුම් භධය්ථදනඹ රිඹදත්භක කින්භ. 
11. ශභද ංර්ධන භධයථ්දන අධීක්ණඹ ව විවිධ ැඩටවේ රිඹදත්භක 
කින්භ.

 

11.5 ළභා ආ ක් ලෂක 
1.ඳැමිණිලි කශභනදකයණඹ. (1929 ශභද උඳකදයක දුයකථන නේද වයවද, 
සිඹළුභ නඳොලි් ්ථදන ලිේ ප්රධදන කදර්ඹදරඹ නත ඹද නැත දි්ත්රික්කඹ 
නත එන රද ප්රථභ දර්තද ලිේ රැනඵන ඳැමිණිලි, වද ෘජුභ රැනඵන ශභද 
අඳනඹෝජන ඳැමිණිලි බදයගැනීභ, විභර්ලනඹ කින්භ, ආඹතන ම්ඵේධීකයණඹ 
වද ඳසුවිඳයම් සිදු කින්භ) 

2.ඳැමිණිලි ම්ඵේධනඹේ ප්රදනද්ය ඹ ශභද ආයක්ක නිශධදන්ේ වද සුදුසු 
උඳනද් රඵදදීභ. 

3.විේදිත දරුේ වද උඳනද්ලනඹ වද භනනෝ භදජීඹ වදඹ රඵදදීභ. 
4.ඳදල් ශභද ආයක්ක කමිටු පිහිටුවීභ වද භඟනඳේවීභ ව අධීක්ණඹ. 
5.ශභද ංර්ධන භධයථ්දන අධීක්ණය වද භනනෝ භදජීඹ තක්නේරුකයණඹ. 
6.ප්රදනද්ය ඹ ශභද ආයක්ක නිශධදන්ේනේ ප්රගතිඹ රඵදගැනීභ වද භදසික ප්රගති 
භදනරෝචන රැ්වීභ ඳැැත්වීභ. 

7.ශභද ආයක්ද තවවුරු කින්භ ව අඳනඹෝජන ැශැක්වීභ උනදද භදජනේ 
විවිධ ජන නකොට් ශභද ආයක්ද ම්ඵේධනඹේ දැනුත් කින්භ. 

8.තු ආශ්රිත දරුේ, අඩුඹ් විදව සිදුවීම් වද ම්ඵේධ දරුේ, විනද්ලගත 
භ රුේනේ දරුේ නනුනේ අදිඹය කිහිඳඹක් ඹටනත් විනලේෂිත ැඩටවේ 
සිදු කින්භ.  

9.විේදිත, ආේතික වද අනදයක්ෂිත දරුේ වද අධයදඳන ආධදය රඵදදීභ. 
10. සිද්ධි ම්භේත්රණ, ්ථදඳන කමිටු වද ම්ඵේධවී අදදශ තීයණ රිඹදත්භක 
කින්භට වදඹ රඵදදීභ. 

11. ප්රදනද්ය ඹ ශභද ආයක්ක නිශධදන්ේ වද විවිධ භදතෘකද ඹටනත් ධදරිතද 
ංර්ධන ැඩටවේ ඳැැත්වීභ. 

12. ඳැමිණිලි ම්ඵේධනඹේ ප්රධදන කදර්ඹදරඹ විසිේ ඳත්නු රඵන අධීක්ණ 
ැසි වද ම්ඵේධවීභ. 

13. ශභද ආයක්දට තර්ජනඹක් න කදලීන තත්ඹේ තුශ සුදුසු 
භැදිවක්තයණඹේ සිදු කින්භ. 

14. ඳදල් ශභද ආයක් කමිටු අධීක්ණඹ. 
15. ශභද නිද අධීක්ණඹ. 
16. ශභද ආයක්ද වද ප්රජද විඵර ගැේවීභ. 
17. අඩු ඹ්  ගැේ ගැනීම් ැරැක්වීනම් ැඩටවන.
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11.6 වනිතා සංවර්ධන 
1.ගෘවථ් ප්රචණ්ඩත්ඹට රක් වී සිටින කදේතදේ ප්රදනද්ය ඹ නල්කම් නකොට්ශදල  
භට්ටමිේ වදුනදනගන වවුේ උඳනද්ලනඹ   / නීති දැනුත්බදඹ/අලය නනත් 
නේදේ දවද නඹොමු කින්භ.    

2.විනද්ලගතවීභට අනප්ක්ෂිත කදේතදේ ආර්ථිකභඹ ලනඹේ විඵර ගැේවීභ. 
3.සුළු ැයදි කින්භ ඹටනත් ප්රජද විනලෝධනඹට රක් කය ඇති පිරි් දැනුත් කින්භ වද 
වවුේ ආර්ථිකභඹ ලනඹේ විඵර ගැේවීභ.          

4.කදේතද ංවිධදන ජදරඹ ලක්තිභත් කින්භ. 
5.්ඹං රැකිඹද නි්ඳදදන දි්ත්රික් අනරවි නඳොර වද ප්රදර්ලන. 
6.දි්ත්රික් කදේතද දින ැභරුම්  උත්ඹ ඳැැත්වීභ. 
7.නිතද ංර්ධන නිරධදරි/වන නොයුරි දිත්්රික් භදසික රැ්වීම් ඳැැත්වීභ. 
8.කදේතද ඵරභණ්ඩර  නිරධදන්ේ පුහුණු කින්භ. 
9. ආඵදධිත කදේතදේ ආර්ථිකභඹ වද දභදජීඹභඹ ලනඹේ විඵර ගැේවීභ. 

10. ගෘව මලික කදේතදේ වද ්ඹං රැකිඹද අ්ථද රඵද දීභ ගයදඹකත් 
වද ආකල්ඳ ංර්ධන පුහුණු ැඩටවන / ෘත්තීඹ වද තදක්ණික පුහුණු / 
තදක්ණික වද මරයභඹ උඳකදය රඵද දීභ / ගෘව මලික කදේතදේ වද 
යදඳදරික ප්රජද ංවිධදන ගත කින්භ වද ජදරගත කින්භ / ප්රගති භදනරෝචනඹ 
වද ඳසුවිඳයම්). 

11. ආදදඹම් උත්ඳදදන පුහුණු ැඩටවේ ඳැැත්වීභ. 
12. නිඹදභනඹ නනොකශ ක්ෂු්ර මරය නඹෝජනද ක්රභලිේ පීඩදට ඳත් ග්රදමීඹ 
කදේතදේට වන ැරීභ. 

13. කදේතද යදයිකදේ වද ජංගභ අනරවි කුටි රඵද දීභ. 
14. හිංනඹට ඳත් ව කදේතදේ තදකදලික රැකයණ භධය්ථදන වද නඹොමු 
කින්භට මිසුන අ්ථදරදී ආඳදද කශභනදකයණ පිරිැඹ කටයුතු ැරීභ 
වද තදකදලික රැකයණ භධය්ථදන භග ම්ඵේධීකයණඹ වද ඳසු විඳයභ. 

 

 

11.7 වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්ධන  

1. ඳදැල් වැයගිඹ දරුේ  ව යදජයනිරධදන්ේ දවද  බදද ඳදශභදරද 
ඳැැත්වීභ.    

2. ඳදශභදරද ගුරු පුහුණු රඵදදීභ. 
3. වජීන ංගම් යදඳෘති. 
4. ඵහු ං්කෘතික ැඩටවේ. 
5. යදජය බදද ප්රතිඳත්තිඹ  ර්ධනඹ ම්ඵේධ ැඩටවේ රිඹදත්භක කින්භ. 
6. රු. 2000/= ජීනදධදය දීභනද ව  ්ථදන භදරු නිඹමිත ඳරිදි අදදර ප්රදනද්ය ඹ 
නල්කම් කදර්ඹදර දවද නඹොමු කිරිභ. 

7. සිඹ ්පර්ණ දීභනද රඵදදීභ. 
8. අඩු ආදදඹම්රද උ ැඩිහිටිඹේට තභ නින තුශ ජීත්වීභ දවද වවුේනේ 
ඉල්ලීම් අනු ආධදය රඵදදීභට කටයුතු කින්භ. 

9. ග්රදමීඹ ැඩිහිටි ංවිධදනරට අලය උඳකයණ මිර දී ගැනීභ දවද  
මුරයදධදය රඵදදීභ. 

10. ්ඹං රැකිඹද ආධදය රඵදදීභ. 
11. ‘ආනයෝගයද’ මුරයදධදය ැඩටවන ඹටනත් නයෝී ැඩිහිටිඹේ දවද ආධදය 
රඵදදීභ. 

12. ැඩිහිටි නිද අලුත්ැඩිඹද කිරිභ දවද ආධදය රඵදදීභ වද නිදඹට අලය 
උඳකයණ මිර දී ගැනීභ දවද ආධදය රඵදදීභ. 

13. දිදභධය්ථදන ඉදිකිභ දවද ආධදය රඵද දීභ, අලය උඳකයණ මිර දි ගැනිභ 
දවද ආධදය රඵදදීභ වද දිද භධය්ථදනඹ තුශ ැඩිහිටි ්ඹං රැකිඹද දවද 
ආධදය රඵද දීභ. 

14. දිරිඹ පිඹ නිද ැඩටවන 
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11.8 සභථ පුහුණු 
1. භථ මර භණ්ඩර නතෝයද ඳත්කය ගැනීභට නඳය දින  5ක භථකයණ 
දක්තද හිත පුහුණු ඉටුකිරිභ. 

2. අගැීමම් නල්ඛන කද භථකරුේ නර නිර්නද්ල රඵදදීභ.  
3. ති අේතනේදී භථ මර භණ්ඩර අධීක්ණඹ කින්භ. 
4. භථ මර භණ්ඩර බදඳතිරුේ භන්ේ  ආයවුල් පිළිඵ දත්ත නිැරිදි කය  
රඵදනගන භදසික දි්ත්රික් දර්තද ක් කින්භ.  

5. භථකරුේ  නතෝයදඳත් කය ගැනීභට න  පුහුණු දවද නඹොමු කින්භට   
නඳය ඳත්නු රඵන ම්මුඛ ඳන්ක්ණඹේට දභදජිකනඹක් නර 
ම්ඵේධවීභ.  

6. භථකරුේ දවද ැඩිදුය එක් දින දැනුම්ත් කින්භ. 
7. බදඳතිරුේ දවද ආයවුල්ර දත්ත ටවේ කින්භ වද  එහිදී ඇතින ගැටළු 
පිළිඵ න ැඩමුළු ඉටුකින්භ.  

8. භථ භණ්ඩර නකොමිේ බද විසිේ නඹොමුකයනු රඵන නඳත්ම් පිළිඵ 
දර්තද රඵදදීභ. 

9. නීති විදයදර අේ ය සිසුේ  භථකයණඹ පිළිඵ දැනුම්ත් කින්භ. 
10. භථ භණ්ඩර නකොමිේ බද විසිේ ඳත්නු රඵන ප්රගතිඹ භදනරෝචන 
රැ්වීම්රට ම්ඵේධවීභ. 

11. භථ ැඩටවේ නිරධදන් ව ංර්ධන නිරධදන් වබදගිත්නඹේ  ප්රගතිඹ 
භදනරෝචනඹ කින්භ. 

12. නඳොලි් ්ථදන,ප්රද.නල්.කද.නනත් යදජය ව යදජය නනොන ආඹතන භඟ 
අ්ථදනුකූර නර ම්ඵේධීකයණඹ කින්භ. 

13. නනත් දි්ත්රික්කර ඳැැත්නන භථකයණ පුහුණු ැඩමුළුරට 
ම්ඳත්දදඹකත්ඹ රඵදදීභ. 

14. ඳදැල් තුශට භථකයණඹ වඳුේදදීභ. 

 

11.9  ඳරිස  කටයුතු 
1. දි්ත්රික් ඳරිය කමිටු. 
2. රුක් නයෝඳන ැඩටවේ ඳැැත්වීභ. 
3. ඳරිය අධයදඳන වද දැනුත් කින් භ වද ඳරිය නිඹමු ැඩටවන. 
4. ඳරිය ඳැමිණිලි ඳන්ක්ද කින්භ 

5. ඳැශ තදේ වද ංර්ධන ැඩටවේ ඳැැත්වීභ. 
6. අනය ඳතල් කැණීම් ම්ඵේධ කටයුතු 
7. සුයකිමු ගංගද ැඩටවන ඳැැත්වීභ. 
8. යදඹ ැඩටවන ඳැැත්වීභ. 

 

11.10 මුේ ළභාිගය සංවර්ධන හා රැකව ණ  
භදසික ප්රගති භදනරෝචන රැ්වීභ අතිනර්ක දි්ත්රික් නල්කම්නේ ප්රධදනත්නඹේ 
ඳැැත්වීභ. 
1. නඳය ඳදැල් දරුේනේ නදභවිපිඹේ,  ගැබණි භ රුේ, යජනේ නිරධදන්ේ, 
්න ියඡද නිරධදන්ේ ,  මුල් ශභදවිඹ ංර්ධනඹ ැදගත් කභ පිළිඵ  
දැනුත් කින්භ.  

2. ගර්බනී භ රුේ ව මුල් ශභදවිනේ දරුේනේ නඳෝණඹ පිළිඵද ජදතික 
ැඩටවේ ම්ඵේධීකයණඹ කින්භ. 

3. නිරධදරිේනේ පුහුණු අලතද අභදතයදංලඹ දැනුත්කින්භ  
4. ගැබනි භ රුේ වද නඳෝණ භල්ර රඵද දීභට අදදශ කටයුතු 

5. නඳය ඳදැල් ර නබෞතික ඳරියඹ නගද සිටුවීභ,ඉනගනුම් වද රිඩද 
උඳකයණ රඵද දීභ 

6. මුල් ශභදවිඹ ංර්ධනඹ පිළිඵ නඳය ඳදැල් ගුරුරුේ විඵර 
ගැේවීභ (මුල් ශභදවිඹ ංර්ධන ප්රමිති පිළිඵ දැනුත් කින්භ, 
ඉනගනුම් ක පිළිඵ දැනුත් කින්භ). 

7. නඳය ඳදැල් ගුරුරුේ දවද ගුරු දීභනද රඵද දීභට අදදර ප්රතිඳදදන 
නගේද ගැනීභ, නඵදද වැන්භ වද ැඩටවන රිඹදත්භක කින්භ. 

8. මුල් ශභදවිඹ ංර්ධන වද රැකයණ පිළිඵ තක්නේරුකයණ ැඩටවන 
රිඹදත්භක කින්භ.
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11.11 ිගලද්ශ රැකියා නිලධාරි  

1. ඳවුල් ඳසුබම් දර්තද රඵදදීනම්දී සිදුන අබදවිතඹේ ැශැක්වීභ.  

2. ප්රදනද්ය ඹ නල්කම් කදර්ඹදරර විනද්ල රැකිඹද ංර්ධන නිරධදන්ේනේ පුහුණු අලයතද වඳුනද ගැනීභ. 

3. විගභනික ඳවුල්ර සුබදදනඹ වද විනලේ දැනුත් කින්නම් ැඩටවේ රිඹදත්භක කින්භ වද අධීක්ණඹ. 

4. ඳවුල් ංර්ධන ැශසුම් රිඹදත්භක කින්භ ව අධීක්ණඹ. 

5. විනද්ගත ශ්රමිකඹේ නැත භදජගත් කින්භට වඹ වීභ. 

6. පුහුණු ශ්රමිකඹේ විනද් රැකිඹද නත නඹොමු කින්භ. 

7. විනද්ල රැකිඹද අ්ථදේ පිළිඵ දැනුත් කින්භ වද ප්රර්ධනඹ. 

8. විගභනික ඳවුල් ංර්ධනඹ වද සුදුසු යදඳෘති නිර්භදණඹ. 

9. භදසික ප්රගති භදනරෝචන රැ්වීභ අතිනර්ක දි්ත්රික් නල්කම්නේ ප්රධදනත්නඹේ ඳැැත්වීභ

 

11.12 පලදායිතා සංවර්ධන අංශය 

1. පරදදයිතද ංර්ධන නිරධදන්ේනේ භදසික ප්රගති භදනරෝචන රැ්වීභ ඳැැත්වීභ. 
2. පරදදයිතද ම්භදන තයගඹ වද ආඹතන නඹොමු කින්භ. 
3. යදජය වද නඳෞද්ගලික ආඹතන වද පරදදයිතද ංකල්ඳ වඳුේද දීනම් ැඩටවේ වද  ම්ඳත්දදඹකත්ඹ ැඳීමභ. 
4. පරදදීමතද ම්භදන රඵදගත් ආඹතන පරදදයිතද කටයුතු අනු ඹදත්කදලීේනදදැයි ඳන්ක්ද කින්භ 

 
 

 11.13. ජාි ක ඒකාඵද්ධතා ප්රවර්ධන නිලධාී 

 
1. ඳදල් වැයගිඹ දරුේ ව යදජය නිරධදන්ේ වද බදද ඳදශභදරද ඳැැත්වීභ. 
2. ඳදශභදරද ගුරු පුහුණු රඵදදීභ. 
3. වජීන ංගම් යදඳෘති. 
4. ඵහුං්කෘතික ැඩටවේ.  
5. යදජය බදද ප්රතිඳත්තිඹ ර්ධනඹ ම්ඵේද ැඩටවේ රිඹදත්භක කින්භ. 
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12.  ආඳදා කළභනාක ණ සම්ඵන්ධීක ණ ඒකකය 
2010 නනොැම්ඵර් 22 නිකුත් කයන රද අතිවිනලේ ගැට්ඳත්රඹ භගිේ අභදතයදංලඹ නත ඳවත දවේ කදර්ඹඹේ ඳයද ඇත.   
1. ්බදවික විඳත් වද මිනි් රිඹදකදයකම් නිද ඇති න විඳත් රදී පර් ව 
ඳල්චදත් ආඳදද කශභනදකයණ ව වන ැරීනම් රිඹදකදයකම් 
ම්ඵේධීකයණඹ වද කශභනදකයණඹ 

2. යන අභ කින්භ, ප්රතිචදය දැක්වීභ වද ඹථදත්වීකයණඹ පිළිඵද ප්රතිඳත්ති, 
ැඩ ටවේ වද යදඳෘති ම්ඳදදනඹ. 

3. අදදර අයමුණ පුයද ගැනීභ දවද ජදතික ැරසුම් ඵරධදරිේ භග 
එකඟතදඹට ඳැමිණි කදරීභද වද අඹැඹගත ම්ඳත් ප්රභදණඹ තුශ ඉවත 
ප්රතිඳත්ති ැඩටවේ වද  යදඳෘති රිඹදත්භක කින්භ වද නභනවඹවීභ. 

4. ජදතික ප්රතිඳත්තිඹ භත ඳදනම් ව ජදතික යන කශභනදකයණ ැරැ්භ වද 
වදිසි අථ්ද නභනවයුම් ැරැ්භ ක් කින්භ. 

5. යන අභ කින්භ, ප්රතිචදය දැක්වීභ ව ඹථදත්වීකයණඹ පිළිඵ විනද්ය ඹ 
ආධදය යදඳෘති ආයම්බ කින්භ වද ම්ඵේධීකයණඹ.  

6. ඉවත කදර්ඹඹේ නිසි න රදට රිඹදත්භක වීභ වතික කය ගැනීභ පිණි 
අභදතයදංලඹ වද යදජය ංවිධදන භග ම්ඵේධීකයණඹ.  

7. ්දබදවික යන ව මිනිද විසිේ සිදු කයනු රඵන යන  පිළිඵ 
දැනුත් කින්නම් ැඩටවේ ම්ඵේධීකයණඹ කින්භ.  

8. ගංතුය, නිඹඟඹ , නදඹඹෑම්, ංගත නයෝග ව නනත් විනලේ නවේතේ 
නිද සිදුන ආඳදදේහි දී ේදි වද වන ැරීභ.  

9. ්දබදවික යන ව මිනිද විසිේ සිදු කයනු රඵන යන රදී ගරද 
ගැනීනම් නභනවයුම් රිඹදත්භක කින්භ.  

10. නඳය අනතුරු ඇඟවීම් ඳද්ධතිඹ රිඹදත්භක කින්භ.   
11. නිද වද නගොඩනැගිලි ඉදිකින්ම් තදක්ණ ක්නේත්රනේ ඳර්නේණ වද 
ංර්ධන කටයුතු, කදරගුණ විදයදත්භක මීක්ණ වද ඳර්නේණ කටයුතු.  

12. අභදතයදංලනේ අධීක්ණඹ ඹට නත් ඳතින ආඹතනර අනනකුත් සිඹළුභ 
විඹඹේ වද අධීක්ණ කටයුතු. 

13. නැත ඳදිංිය කින්ම්රට අදදශ කටයුතු.  

 

13. දිස්ත්රික් ල ලේකම් කාර්යාලය භඟින් ඳවත්වනු ලඵන රැස්වීම් 

 

 

1. දි්ත්රික් ම්ඵේධීකයණ රැ්වීභ.  
2. ප්රදනද්ය ඹ නල්කම්රුේනේ භදසික ප්රගති රැ්වීභ.  
3. මිර නිඹභ කින්නම් කටයුතු රැ්වීභ. 
4. දි්ත්රික් ඳරිය කමිටු රැ්වීභ. 
5. දි්ත්රික් කෘෂිකර්භ කමිටු රැ්වීභ 
6. නඩංගු භර්දන කමිටු රැ්වීභ. 
7. විගණන කශභනදකයණ කමිටු රැ්වීභ. 
8. ආඳදද කශභනදකයණ කමිටු රැ්වීභ. 
9. ලදනදයක්න ඵර භණ්ඩර රැ්වීභ. 
10. න අලි වදනි ේදි ම්ඵේධ කමිටු රැ්වීභ. 
11. ඳතින තත්ත්ඹේ වද කදලීන ඳැන නන්න ගැටලු පිළිඵ ඳත්නු රඵන 
සිඹලු රැ්වීම්. 

12. නිද කමිටු. 
13. ීභද නීර්ණඹ කමිටු. 
14. කදර්ඹ භණ්ඩර භදසික කමිටු රැ්වීභ. 
15. කදේතද ඵර භණ්ඩර රැ්වීභ. 
16. ආයක්ක කමිටු රැ්වීභ. 
17. ඉඩම් ඳරිවයණ භදසික කමිටු රැ්වීභ. 
18. අබං කමිටු රැ්වීභ. 
19. ආවදය සුයක්ෂිතතදඹ වද නඳෝණඹ පිළිඵ දි්ත්රික් කමිටු රැ්වීභ. 
20. ක්නේත්ර නිරධදන්ේනේ රැ්වීභ. 
21. සුබ දධන කමිටු. 
22. ප්රතිරදබ නගවීම්, රැබීම් සුදුසු තැනැත්තේ  වඳුනද ගැනීනම් කමිටු. 
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අනුඵද්ධිත ආයතන 

14.  ජන ලේඛන හා සංඛයා ලේඛන අංශය 

 

 

 

1. ජන වද නිද ංගණනඹ - ය 10කට යක් 
2. ආර්ථික ංගණනඹ - කෘෂිකර්භ අංලඹ ය 10කට යක් 
3. ආර්ථික ංගණනඹ - නශ වද නේද අංලඹ 
4. කර්භදේත ංගණනඹ - ය 10කට යක් 
5. යදජය වද අර්ධ යදජය නේද නියුක්තිකයිේනේ ංගණනඹ -  
 ය 5කට යක් 
6. ්රී රංකද ශ්රභඵරකද මීක්ණඹ - භදසික 
7. ගෘව ඒකක ආදදඹම් විඹදම් මීක්ණඹ- ය 3කට යක් 
8. දර්ෂික කර්භදේත මීක්ණ- දර්ෂික 
9. දර්ෂික ඉදිකින්ම් කර්භදේත මීක්ණ - දර්ෂික 
10. ප්රජද විදයද මීක්ණඹ - ය 5කට යක් 
11. වී අ්ැේන ඇ්තනම්ේතු කින්නම් මීක්ණඹ -  
 ඹර/භව කේන අනු 
12. නරොකු ලනු අ්ැේන ඇ්තනම්ේතු කින්නම් මීක්ණඹ - ඹර/භව 
අනු ගනතොයදගත් දි්ත්රික්ක කිහිඳඹක) 

13. ත්රත්රයිභදසික කර්භදේත මීක්ණඹ - කදර්තුභඹ  
14. නඳොල් නි්ඳදදන විඹදම් මීක්ණඹ - දර්ෂික 
15. වී ගදකර බම් ප්රභදණඹ , අ්ැේන නනරදගත් බම් ප්රභදණඹ -  
 ග්රද.නි. ම් භට්ටමිේ - ඹර/භව කේන අනු  
16. නගොඩ නගොවිතැේ නඵෝග ගද ප්රභදණඹ වද අ්ැේන - 
 ඹර/භව කේන අනු  
17. ඳශුධන ංඛයදනල්ඛන - දර්ෂික 
18. න නගොඩනැගිලි ඉදිකින්භ පිශඵ ංඛයද නල්ඛන - භදසික 
19. නි්ඳදදකඹදනේ මිර නතොයතුරු - භදසික 
20. ගෘව කදණ්ඩ විසිේ කඳදනවරන රද දැ පිලිඵ නතොයතුරු - කදර්තුභඹ  
21. නදගරික සිල්රය මිර නතොයතුරු - තිඳතද 
22. භ් පිණි භයණ රද තුේ ංඛයද නල්ඛන - දර්ෂික 
23. ංඛයදන නිඵේධනඹ ක්කින්භ - දර්ෂික 
24. ඳශදත් ඳදරන ආඹතන පිලිඵ ංඛයදති - දර්ෂික 

 

 

 

15. කුඩා වයාඳා  සංවර්ධන අංශය 
1. රැකිඹද වියහිත තරුණ තරුණිඹේට රැකිඹද අ්ථද උදද කය දීභ.  
2. නනොැනරන යදඹකත් ං්කෘතිඹක් නගොඩ නැීභ. 
3. දර්ථක යදඳදය නගොඩ නැීභ දවද තරුණ තරුණිඹේට වනඹෝගඹ 
රඵදදීභ. 

4. කුඩද යදඳදය ර නියුතු තරුණ තරුණිඹේට එභ යදඳදය ැඩි දියුණු කිරිභට 
අලය උඳනද්ලන නේද රඵද දීභ. 

5. කුඩද යදඳදය ංර්ධන ක්නේත්රඹට අදදර යදජය ප්රතිඳත්ති ැඩිදියුණු 
කිරිභට වදඹ රඵද දිභ.                      

6. කුඩද යදඳදරිකඹේට අදදර නශදඳර අ්ථද පුළුල් කිරිභ.                       
7. අඳනඹන අභිමුඛ යදඳදය ඇයමටභට කුඩද යදඳදරිකඹේ නඳශමවීභ.                       
8. විවිධ ක්නේත්ර රට අදදර යදඹකයිේ පුහුණු කිරිභ.    
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16.  මිනුම් ඒකක ප්රමිි  හා ලසේවා අංශය  

1. 1995 අංක 35 දයණ මිනුම් ඒකක ප්රමිති වද නේද ඳනතිේ ඳැනයන 
කදර්ඹඹේ දි්ත්රික්කඹ තුර රිඹදත්භක කින්භ. 

2. දි්ත්රික් විදයදගදයඹ ඳත්දනගන ඹදභ. 
3. කර්භදේත ක්නේත්ර ර බදවිතද න මිනුම් අංක ංනලෝධනඹ කින්භ. 

4. නශ වද දනිජ නක්ත්රනේ බදවිතද න කිරුම් උඳකයණ මිනුම් උඳකයණ 
වද ඳඩි නතයක්ණඹ කින්භ. 

5. ත්රනතික මිනුම් විදයද. 

6. පිළිඵ ඳදරිනබෝගික අධයදඳනඹ. 

 

17.  ඉඩම් ඳරිහ ණ සැලසුම් අංශය 

 

 

1. දි්ත්රික්කනේ¸ ප්රදනද්ශිඹ නල්කම් නකොට්ශදල ව ග්රදමිඹ භට්ටමිේ ඉඩම් 
ඳරිවයණ ැරසුම් ම්ඳදදනඹ. 

2. විවිධ කදර්ඹඹේ දවද නඹෝගය ංර්ධනඹ නනොකයන රද නවෝ බදවිතද 
නනොකයන රද යජනේ ඉඩම් වදුනද ගැනීභ. 

3. ඉඩම් දවද නඹෝගයතද ර්ීකයණඹේ සිදු කය ඳරිගණක ගත දත්ත 
ඳද්ධතිඹක් ක් කින්භ. ගLand Bank Programme) 

4. ජදතික භට්ටනම් ඉඩම් ඳරිවයණ මීක්ණ කටයුතු වද දදඹක වීභ. 
ගNational Land Use Survey) 

5. දි්ත්රික්කඹ තුර රිඹදට නැනගන විවිධ ංර්ධන කටයුතු දවද අලය ඉඩම් 
වදුනද ගැනීභ ව නිදව් කින්භ දවද දි්ත්රික් ඉඩම් ඳරිවයණ කමිටු 
ඳැැත්වීභ. 

6. ප්රදනද්ශිඹ නල්කම් නකොට්ශදල තුර ඉඩම් නඵදද දීභ ව නේ කය දීභ ඹනදදි 
කරුණු පිලිඵද වු නිර්නද්ල ඉදිරිඳත් කින්භ දවද ප් යදනද්ශිඹ ඉඩම් ඳරිවයණ 
කමිටු ඳැැත්වීභ. 

7. තියය ඉඩම් ඳරිවයනඹ පිළිඵ දැනුත් කින්භ, ැඩමුළු වද දකඡ්චද 
ඳැැත්වීභ. 

8. ප්රදනද්ශිඹ ඉඩම් ඳරිවයණ ැරසුම් නිර්නද්ල රිඹදත්භක කින්භට අදදර 
යදඳෘති ැරසුම් කින්භ ව රිඹදත්භක කින්භ.  

9. වදඹනඹට ඳත් ඉඩම් පුනරුත්ථදඳනඹ කින්භ  දවද ැඩ ටවේ ඳැැත්වීභ. 
10. ග්රදමිඹ භට්ටනම් ඉඩම් ඳරිවයණ ැරසුම් ැකීභ ව රිඹදත්භක කින්භ. 
11. බම් කට්ටි භට්ටනම් ඉඩම් ඳරිවයණ ැරසුම් ආදර්ලණ ්ථදපිත කින්භ. 

12. ඉඩම් ඳරිවයණ ගැටලු හිත ඉඩම් දවද අදදර විනලේ යදඳෘති ැරසුම් 
කින්භ ව රිඹදත්භක කින්භ. 

13. විවිධ ආඹතනලිේ රැනඵන ඉල්ලීම් අනු විවිධ අලයතද දවද නඹෝගය 
ඉඩම් වඳුනද ගැනීභට ඉඩම් ඇගීමම් සිදු කය ඉඩම් නඹෝගයතද දර්තද රඵද දීභ. 

14. තියය ඳදල් ංර්ධන ැඩ ටවන රිඹදත්භක කින්භ. 
15. උඳ ජරදධදය ප්රනද්ල ඳදනම් කයනගන ඉඩම් ඳරිවයණ ැශසුම් ැකීභ. 
16. ඳ වද ජරඹ ංයක්ණ යදඳෘති රිඹදත්භක කින්භ. 
17. ඉඩම් ඳරිවයණඹට අදදර විනලේ අධයඹනඹේ සිදු කින්භ. 
18. වදඹනඹට ඳත් ඉඩම් පුනරුත්ථදඳනඹ කින්භ වද ැඩ ටවේ ඳැැත්වීභ. 
19. ඉඩම් ඳරිවයණ ගැටළු වද අදදර විනලේ යදඳෘති ැරසුම් කින්භ ව 

රිඹදත්භක කින්භ. 
20. විධ ආඹතන ලිේ රැනඵන ඉල්ලීම් අනු විවිධ ංර්ධන අලයතද වද 
නඹෝගය ඉඩම් වඳුනද ගැනීභ, ඉඩම් ඇගීමභ සිදු කය ඉඩම් නඹෝගයතද දර්තද 
ඉදිරිඳත් කින්භ. 

21. නතෝයදගත් උඳ ජරදධදය ගcritical) ප්රනද්ල ඳදනම් කයනගන ඉඩම් ඳරිවයණ 
ැරසුම් ැකීභ. 

22. ඉඩම් ඳරිවයණඹට අදදර විනලේ අධයඹේ සිදු කින්භ. 
23. ඉඩම් ඳරිවයණ දක්ක වද සිතිඹම්, යදජය, අර්ධ යදජය, නඳෞද්ගලික ඉල්ලීභ 
අනු නිකුත් කින්භ. 

24. කරදපීඹ රිඹදකදන් ැරැ්භ වද සිතිඹභ ක් කින්භ. 
25. තරුණ යදඹ ඉඩම් රඵද දීභ. 
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18. ලඳොලහො  ලේකම් කාර්යාලය 
1. දි්ත්රික්කනේ නගොවිජන නේද භධය්ථදන භට්ටමිේ ගද ඉරක්ක රඵද නගන 
කේනඹකට අල්ඹ නඳොනවොය ඇණවුම් කින්භ. 

2. කදඵනික නඳොනවොය නි්ඳදදකඹේ ම්ඵේධීකයණඹ කයමිේ දි්ත්රික්කඹට 
අලය කදඵනික නඳොනවොය ප්රභදණඹ නගේද ගැනීභ. 

3. යජනේ නඳොනවොය භදගම් ම්ඵේධීකයණඹ කයමිේ යදඹනික නඳොනවොය 
දි්ත්රික්කඹට රඵද ගැනීභ. 

4. නඳොනවොය නි්ඳදදකඹේනේ වද ආනඹනකරුේනේ නඳොනවොය දම්ඳර රඵද 
නගන ප්රමිතිඹ නිර්ණඹ කින්භ. 

5. නඳොනවොය නි්ඳදදකඹේ වද ආනඹනකරුේ ලිඹදඳදිංිය කින්භ. 
6. නඳොනවොය ගඵඩද වද නශැල් ඳන්ක්ද කින්භ. 
7. දි්ත්රික්කනේ නඳොනවොය පිළීඵ දත්ත ඳද්ධතිඹක් ඳත්ද නගන ඹදභ 
8. අනරවි යදඹකයිේ ලිඹදඳදිංියඹ. 
9. නතොග ගඵඩද ඳන්ක්ද වද නතොග තයදඳන.

 

19.  ඳාරිලබෝගික කටයුතු පිළිඵ අධිකාරිය 
1. යදඹඹේ අතය ීභදකදන් ගිවිසුම්,  

 යදඹඹේ අතය මිර පිළිඵ ැඩපිලිනරල්, 

 නනශදනඳොර ඇතුරත නවෝ නනශදනඳොනල් ැරකිඹ යුතු නකොටක 
නද්ය ඹ නනශදභ නවෝ    ආර්ථික ංර්ධනඹ පිළිඵ වු ආධිඳතය 
තත්ඹක් අනිසි නර නඹොදද ගැනීභ, නවෝ 

 නද්ය ඹ නවෝ ජදතයේතය නනශදභට  නවෝ ආර්ථික ංර්ධනඹට 
අහිතකය නර ඵරඳදන  තයගකදරිත්ඹ පිළිඵද ඹම් අහියඹක් ඳදරනඹ 
කින්භ නවෝ ඉත් කින්භ. 

2. තයඟ විනයෝධී චර්ඹද වද ආධිඳතය තත්ඹක් අනිසි නර නඹොදද ගැනීභ 
පිළිඵ විභර්ලන නවෝ ඳන්ක්ණ කින්භ. 

3. බදණ්ඩ වද නේද ඳඹන තැනැත්තේ අතය පරදදීම තයගකදරිත්ඹ 
ඳත්ද ගැනීභ වද ප්රර්ධනඹ කින්භ. 

4. බදණ්ඩ වද නේදර මිර, ඒද රඵදගතවැකි වීභ ව ඒදනඹහි තත්ඹ ව 
ඳඹන ර්ගඹ ම්ඵේධනඹේ ඳදරිනබෝගිකඹේනේ, මිරදී ගේනේනේ ව 
බදණ්ඩ වද නේද බදවිත කයන අඹනේ අයිතිදසිකම් වද ම්ඵේධතද 
ප්රර්ධනඹ කින්භ ව ආයක්ද කින්භ. 

5. මිරදී ගැනීභට තඵද ඇති බදණ්ඩ ව නේදර තත්ත්ඹ, ප්රභදණඹ, 
ලක්තිඹ, පිරිසිදුකභ, ප්රමිති ව මිර පිළිඵද ඳදරිනබෝගිකඹේ දැනුත් 
කින්භ. 

6. නම් ඳනනත් නිල්ියත දවේ කය ඇති ඹම් කදයණඹක් ම්ඵේධනඹේ 
විභර්ලන ව ඳන්ක්ණ ඳැැත්වීභ. 

7. නනශනඳොර තයඟකදරිත්ඹ අඩු පරදදයිතදනේ ඳතින අ්ථදර 
දී නනශදනඳොනරහි තයඟකදරි මිර ප්රර්ධනඹ කින්භ. 

8. නනශදනඳොර තත් ව ඳදරිනබෝගික කටයුතු රට අදදර අධයඹන 
ඵදය ගැනීභ, දර්තද ඳර කින්භ ව භවජනතදට නතොයතුරු ැඳීමභ. 

9. යදජය අංලනේ වද නඳෞද්ගලික අංලනේ කදර්ඹක්භතද පිළිඵ අධයන 
බදය ගැනීභ.  

10. ඳදරිනබෝගිකඹේනේ භනද නෞඛයඹ, ආයක්ද ව සුයක්ෂිතබදඹ 
ම්ඵේධනඹේ ඳදරිනබෝගික අධයදඳන ප්රර්ධනඹ කින්භ. 

11. නනශනඳොර තත්ඹ ව ඳදරිනබෝගික කටයුතු පිළිඵ නතොයතුරු 
නනත් ආඹතන භඟ හුභදරු කයගැනීභ ප්රර්ධනඹ කින්භ

 

මුලාශ්ර ලේඛණ 

1. දර්ෂික කදර්ඹදධන දර්තද 


