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ශැඳින්වීම 
පරිපාන බත විමරයගතත කරක න් මශජනතාලට ලඩාත් වක පල පුුලල් මවේලාලන් වැපයීම වහශා ප්රාමේශීය මටමේමම් බ ප්රමේ සියල්ම ආලරණය 
ලන පරිද ප්රාමේශීය මල්කම් කාර්යා 336 ක් විථමිාපිත කර ඇත. වමවිථමි පරිපාන ලූශය ජාතික මමේටමම් සිට ප්රාමේශීය මමේටම දක්ලා ක්රියාත්මකලන 
අතර, මමම පේරතිය තු කාර්ය මණ්ඩ 51,834ක් පමණ මශජනතාල මලනුමලන් වෘජුලම මශෝ ලක්රාකාරමයන් මවේලා වැපයීමමන් සිය දායකත්ලය 
වපයනු ැමේ. 

කාර්යභාරය 

ප්රාමේශීය මල්කම් මලත පනත්, අණපනත් ශා ප්රඥප්ති මන්න් පලරා ී  ඇති ලයලවිථමිාපිත බත ප්රකාරල ශා කාීනනල අලයතාලය පරිද සියකාර්ය 
මණ්ඩමේ ශා අලය වුලමශොත් ප්රාමේශීය ලමයන් බාහිර ආයතනික කාර්ය මණ්ඩල වශමයෝගතය ද වහිතල පශත පරිද මශජනතාල මලනුමලන් 
අතිවිා කාර්යභාරයක් ඉටුකරනු ැමේ.  

විවිර මවේලාලන් ලට ආයතන මාණ්ඩලික නිරාරීන්මේ  අධීක්ණය යටමත් පශත වහශන් ප්රරාන විංරචක ඹවිමවේ ප්රාමේශීය මමේටමම් මවේලා 
යාන්ත්රණය ක්රියාත්මක ම . 

 

1. මානල වම්පත් ශා ආයතනික කෂමනාකරණය  
 

2. බපත්ර ශා වශතික නිකුත් කිරීම  
 

3. සිවිල් ලියාපදිංචි කිරීම  
 

4. වැසුම් ශා විංලර්රනය  
 

5. මය කෂමනාකරණය 
 
 

6. රජමේ ඉඩම් කෂමනාකරණය ශා පරිපානය  
 

7. වමාජ මවේලා ශා වමාජ සුබවාරනය  
 

8. වමාජ විංලර්රනය 
 

9. වමෘේධි  
 

10. විදාතා වම්පත් මරයවථිමිානය  
 

11. ප්රාමේශීය මල්කම් කාර්යාය මන්න් පලත්ලනු බන රැවිවීම් 
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0 1. මානල වම්පත් ශා ආයතනික කෂමනාකරණය 

1.1 කාර්ය මණ්ඩයට අදා ආයතනික කටයුතු 

1. කාර්ය මණ්ඩ මපෞේගතක ලිපිමගතොණු නඩත්තු කිරීම. 
2. කාර්ය මණ්ඩ කාර්ය වාරන ඇගතයීම. 

3. කාර්ය මණ්ඩ ලැටුප් ලර්රක බාී ම. 

4. කාර්ය මණ්ඩ මවේලය විථිර කිරීම. 

5. කාර්ය මණ්ඩ මවේලා කාය ී ර්ඝ කිරීම. 

6. කාර්ය මණ්ඩ විශ්රාම ගතැන්වීම වශ විශ්රාම ලැටුප් වැකමම. 
7. කාර්ය මණ්ඩ නිලාඩු. 

8. කාර්ය මණ්ඩ වහශා ආපදා ණය නිකුත් කිරීම. 

9. කාර්ය මණ්ඩ වහශා මේපෂ ණය නිර්මේ කිරීම. 
10. කාර්ය මණ්ඩ ලත්කම් බැරකම් ප්රකා බාගතැනීම. 

11. කාර්ය මණ්ඩ ඇප තැන්පත් කටයුතු.  

12. කාර්ය මණ්ඩ පුහුණු ලැඩවටශන් පැලැත්වීම. 

13. කාර්ය මණ්ඩ අග්රශාර රක්ණ කටයුතු. 

14. මවේලා වශතික නිකුත් කිරීම.  

15. දුම්රිය බපත්ර නිකුත් කිරීම. 

 

 

 

1.2 දදනික පරිපාන කටයුතු  

1. තැපෑ .  

2. බිල්පත් නිරවුල් කිරීම. 
3. රාජකාරි දුරකථමින  වම්බන්රතා බාගතැනීම. 

4. පුලත්පත් ක ෂී  ගතැනීම. 

5. ලිපිමගතොණු අපශරණය කිරීම. 

6. විනය - මලික විමර්න .  

7. මල්ඛ්නාගතාර පරිපාන කටයුතු.  

8. බඩු ලමේමටෝරු මපොත නඩත්තු කිරීම. 

9. කාර්යායීය උපකරණ අුලත්ලැඩියා කිරීම. 

10. නි  ශා විංචිත ලාශන නඩත්තුල. 

11. විලර උත්වල විංවිරාන කටයුතු. 
12. විදුලි විමරෝරතා වම්බන්ර පරීක්ා කිරීම. 

13. ක ය ගිය අයමේ ගිණුම් වම්බන්රල ලාර්තා යැවීම. 

14. යැමපන්නන්මේ ී මනා මගතවීමට අදා මතොරතුරු යැවීම. 
15. මපොලිවි ශා වන්නේර මවේලා බහලා ගතැනීම් ලට අදා මතොරතුරු යැවීම. 
17. මශමපො යයත්ල /යයාරාර නිර්මේ කර අයදුම්පත් යැවීම. 
18.ග්රාම නිරාරීන් ශට සිතාසි භාරී ම 
19. ලයාපාර නාම ලියාපදිංචිය 

19.1 නල ලයාපාර ලියාපදිංචි කිරීම. 
19.2 පලතින ලයාපාර නාම විංමෝරනය කිරීම. 
19.3 ලයාපාර නාම නතර කිරීමම් කටයුතු. 

20. මතොරතුරු දැන ගතැනීමම් පනතට අදාෂ රාජකාරී.  
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1.3. ජාතික ශැඳුනුම්පත්   

1. එක් දන මවේලා ශැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට අලය ලියවිලි නිලැරදල 
පරීක්ා කර බා අනු අත්වනට මයොමු කිරීම.   

2. වාමානය මවේලා ශැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට අලය ලියවිලි 
නිලැරදල පරීක්ා කර බා අනු අත්වනට මයොමු කර මතොරතුරු 
දත්ත පේරතියට ඇතුත් කිරීම. 

 

 

 
     1.4 ග්රාම නිරාරි පාන කටයුතු  
 

1. වාම නිරාරි කටයුතු. 
2. වමාජ මවේලා අමාතයාය, වමාජ මවේලා මදපාර්තමම්න්තුල     

(මශජනාරාර,අනියම් වශනාරාර, විවිතිරණ ආපදා,ආබාධිතයන් 
පුනරුත්ථමිාපනය කිරිමම් ආරාර, ආබාධිත පුේගතයින්ට අලය ආරාර -  
මරෝද පුටු   /  ට්රයිසිකල්/ඇවි කණ්නාඩි/ශ්රලණ උපකරණ) 

3. මැතිලරණ රාජකාරි කටයුතු . 
4. ඉඩම් පිළිබහ කටයුතු . 

5. මරජිවිට්රාර් ජනරාල් මදපාර්තමම්න්තු වම්බන්ර කටයුතු උප්පැන්න ( , 
මරණ). 

6. සුරාබදු මදපාර්තමම්න්තු වම්බන්ර කටයුතු  (බපත්ර  නිර්මේ කිරිම.)  
7. විවිර වශතික නිකුත් කිරිම ආදායම්, පදිංචිය, ලටිනාකම්, චරිත, 

පැක ණිලි . 

8. ලන විංරක්ණ ආඥා පණත යටමත් කටයුතු කිරිම (දැල බපත්ර, 
ප්රලාශන බපත්ර.)  

9. පුේගතයින් ලියාපදිංචි කිරිමම් මදපාර්තමම්න්තුම  කටයුතුලට වශය 
ී ම (අයදුම්පත් දම වශ ප්රා.මල්.මලත මබදා ශැරීම) 

10. විවිර බපත්ර නිකුත් කිරිම ලාශන වහශා ආදායම්, රියැදුරු බපත්රයක 
ලිංගු කාය ී ර්ඝ කිරිම, විමේ ගතමන්, ලයාපාර නාම ලියාපදිංචිය, 
ලැලිමගතොඩ දැක මම් බපත්ර . 

11. ගතෘශ මලික මල්ඛ්ණය ශා ඉ- ග්රාම නිරාරී දත්ත පේරතියක් පලත්ලා 
ගතැනිම . 

12. විශ්රාම ලැටුප් මදපාර්තමම්න්තුල වම්බන්රල රාජකාරි කටයුතු ජිවිත 
වශතිකනිර්මේ කිරිම . 

13. ජනාධිපති අරමුදල් නිර්මේ කිරිම . 

14. රජමේ විශ්රාම ශා වමාජ ආරක්ණ ලැටුප් බාදමට කටයුතු කිරිම. 

15. ආපදා අලදානම් අලවිථමිාලකී  කටයුතු කිරීම .  
16. අධිකරණ ශා වමථමි මණ්ඩ මල්ඛ්ණ. 

17. ලැඩිහිටි ශැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරිම. 

18. හික කම් මනොමැති මසිරුරු භක  දානය කිරිම . 

19. ෂමා සුභවාරනය යටමත් ෂමා අපචාර ලක්ලා ගතැනිමට කටයුතු කිරිම . 

20. ලැඩිහිටියන් ශා ෂමුන් නිලාවගතත කිරිම. 
21. මලනත් මවේලා. 

22. වමෘේධි ශදසි අලවථිමිා දමනාල බාගතැනිම. 

23. නම, ඡන්දදායක ැයිවිතුගතත කරලා ගතැනිම.  

24. වාම විනිසුරුලරමයක් මව කටයුතු කිරීම.
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02. බපත්ර ශා වශතික නිුතත් ිරීමම. 

1. ග්රාම නිරාරී වශතික අනු අත්වන් කිරීම. 
2. රජමේ ශා පුේගතලික /මදල්/ගතැශැණු තල් (ඉඩම්ල දැල  මකොවි මශීනමම් 
බපත්ර නිකුත් කිරීම. 

3. දැල ප්රලාශන බපත්ර නිකුත් කිරීම ශා නිර්මේ කිරීම. 
4. ලැලි ,කුලගත, පවි,මැටි ශා මබොරුල ප්රලාශන බපත්ර නිකුත් කිරීම .  
5. ප්රලාශන බපත්ර නිකුත් කිරීම වශ නිර්මේ කිරීම.  
6. විමේ බපත්ර නිකුත් කිරීමට නිර්මේ බාී ම. 
7. ගිනි අවි බපත්ර නිර්මේ කිරීම . 
8. පුපුරණ ද්රලය බපත්ර නිර්මේ කිරීම. 
9. මැණික් ගතැරීම වහශා බපත්ර නිර්මේ කිරීම. 

10. ආදායම් වශතික නිකුත් කිරීම. 
11. තක්මවේරු ලාර්තා නිකුත් කිරීම. 
12. ලටිනාකම් වශතික නිකුත් කිරීම. 
13. උකවි බපත්ර නිකුත් කිරීම ශා අුලත් කිරීම .  
14. සුරාබදු බපත්ර නිකුත් කිරීම ශා ලාර්ෂිකල අුලත් කිරීම. 

15.  වතුන් ප්රලාශන බපත්ර නිකුත් කිරීම. 
16.  ලාවවීව නිකුත් කිරීම. 
17. ජනාධිපති අරමුදලින් දලදයාරාර බා ගතැනීම වහශා අයදුම්පත් නිර්මේ 

කිරීම. 
18.  මශමපොෂ  අයදුම්පත් නිර්මේ කිරීම. 
19.  බැිංකු ලාර්තා ඉදරිපත් කිරිම.  
20.  සිතාසි ඉදරිපත් කිරිම. 
21.  ග්රාම නිරාරි ලාර්තා කැහවීම. 
22.  තනි ශා ශවුල් ලයාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම. 
23.  කිතුල් ගතවි මැද පැසුණු රා විකිණීම වහශා බපත්ර බා ී ම. 
24. මශක්ටයාර් 05ට ලැඩි ඉඩම්ල දැල ඉලත් කිරීමම්ී  මශීනම් බපත්ර නිකුත් 

කිරීම. 
25. මක ත දැල(තශනම්) ලර්ගත ලමයන් ශැඳින්මලන දැල ඉලත් කිරීමම්ී  මශීනම් 

බපතු නිකුත් කිරීම. 

 

 

03. සිවිල් ලියාපදිංචි ිරීමම 
 
1. උප්පැන්න විලාශ ශා මරණ වශතික පිටපත් නිකුත් කිරීම (ඇතැම් 

කාර්යාල ී ප ලයාප්තල බාගතත ශැක).   
2. උප්පැන්න ශා මරණ වශතික විංමෝරනය කිරීම.   
3. උප්පැන්න, විලාශ ශා මරණ වශතිකල නිර්ලදයතාල පරීක්ා කිරීම.  
4. කල්ගතත ව උපත් ශා මරණ වශතික ලියාපදිංචි කිරීම.  
5. අනුමාන ලයවි වශතික නිකුත් කිරීම.   
6. විලාශ ලියාපදිංචි කිරීම.  
7. විමේ බපත්ර  මත විලාශ සිදුීරරිම. (වාමානය) 

8. උඩරට විලාශ දක්කවාද කිරීමම් කටයුතු. 

9. උවාවි නිමයෝගත අනුල උප්පැන්න විලාශ ශා මරණ වශතික විංමෝරනය 
කිරීම.  

10. දරාපත් ව උප්පැන්න වශතික නැලත ප්රතිිාාපනය කිරීම. 
11. නම් මලනවි කිරීම. 
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04. වැසුම් ශා විංලර්රනය 

4.1 වැසුම්කරණය 
 
1. ලාර්ෂික ක්රියාකාරි වැැවිම වකවි කිරීම. 

2. විංලර්රන මයෝජනා ශඳුනාගතැනීම. 

3. ග්රාම විංලර්රන වැැසුම් වැකමම. 

4. ඒකාබේර විංලර්රන වැැවිම වැකමම. 

5. විමේ අලයතා වහශා ලයාපෘති ලාර්තා වැකමම. 

6. තිරවාර විංලර්රන අරමුණු ප්රාමේශීය වැැවිම වකවි කිරීම. 

7. ප්රාමේශීය මල්කම් කාර්යා වහශා ලාර්ෂික කාර්යවාරන ලාර්තාල 

වැකමම. 

 

 

 

 

4.2 ක්රියාත්මක ිරරිමම හමහශයවීම ශා අක්ෂණණය. 
 

1. විමරයගතත අයලැය ලැඩවටශන ක්රියාත්මක කිරිම මමමශයවීම ශා 

අධීක්ණය.  

2. මරයම රජමේ අමනකුත් විංලර්රන ලැඩවටශන්  ක්රියාත්මක කිරිම, 

මමමශයවීම ශා අධීක්ණය.  

3. පෂාත් වභා විංලර්රන ලැඩවටශන්  ක්රියාත්මක කිරිම මමමශයවීම ශා 

අධීක්ණය. 

4. සියලුම ලයාපෘති ක්මේත්ර නිරීක්ණ කටයුතු. 

 

 
4.3 ප්රගතති වමාහ නනය  
 
1. ප්රාමේශීය වම්බන්ධීකරණ කක ටු රැවිවීම පැලැත්වීම. 
2. අදාෂ අමාතයාිං මලත ප්රගතතිය ඉදරිපත් කිරීම. 

3. දවිත්රික් වම්බන්ධීකරණ කක ටුල මලත ප්රගතතිය ඉදරිපත් කිරීම.  

4. පෂාත් වභාල මලත ප්රගතතිය ඉදරිපත් කිරීම.  

 

4.4 තාෂණණ හවේලා වැපයීම 
 
1. ප්රාමේයය මල්කම් මකොමේාාය තු ආයතන මගින් සිදුකරන 

ලයාපෘති වහශා වැසුම් වකවි කිරිම.  
2. ඇවිත මම්න්තු වැපයීම.  
3. ලැඩබිම් පරික්ාල.  
4. බිල්පත් පරික්ාල වශ නිර්මේ කිරිම.  

5. මලනත් ආයතන ල ඉදකිරිම් වැසුම් පරික්ාල. 
6. ප්රවම්පාදන කටයුතු වහශා වශයවීම. 
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4.5 හතොරතුරු කෂමනාකරණය ශා හලනත් 
  
1. පරිඝණක ජා පේරති විථමිාපනය කිරිම වශ නඩත්තු කිරිම.  
2. පරිඝණක අන්තර්ජා (Database System) නිර්මාණය කිරිම.  
3. මලේ අඩවිය යාලත්කාීනන කිරිම. 
4. ප්රති-දලරවි ආරක්කින් (Anti-Virus Guards) වශ පරිඝණක 

මෘදුකාිංගත (Software) විථමිාපනය කිරිම.  
5. මුද්රණ යන්ත්ර (Printers) විථමිාපනය කිරිම වශ මදෝ ගතම නය 

(Troubleshooting).  
6. Operation Systems විථමිාපනය කිරිම. 
7. පරිඝණක Formatting වශ Recover කිරිම. 
8. පරිඝණක දෘඪාිංගත මදෝ ගතම නය (Hardware Troubleshooting) 
9. ිංකා රාජය ජාය (LGN 2.0) ශා වම්බන්ර සියුලම රාජකාරී. 

10. කාර්යායට අදාෂ විදුත් තැපෑ ශා වමාජ මාරය ගිණුම් පලත්ලාමගතන 
යාම ශා යාලත්කාීනන කිරීම. 

11. වම්පත් පැතිකඩ වකවි කිරීම ශා අලය ආයතන ලට මතොරතුරු 
බාී ම.  

12. මමමශයුම් මැදරිය පලත්ලාමගතන යාම. 
13. විවිර වමීක්ණ කටයුතු ලී  වශමයෝගතය බාී ම.  
14. ප්රාමේයය මමේටමමහි විවිර රැවිවීම් වහශා වශභාගිවීම. 
15. ශදසි ආපදා අලවිථමිා ලී  වක්රියල දායක වීම (ගතැිංලතුර, නාය යෑම, ආී ).  
 
 
 

 

05. මූය කෂමනාකරණය 
5.1 ආයතනික මූය කටයුතු 
 
1. ලාර්ෂික අයලැය ඇවිතමම්න්තුල වකවි කිරීම. 
2. ලැඩ වැපයුම් ශා මවේලා ප්රවම්පාදනය.  
3. විගතණනය ආශ්රිත කටයුතු. 
4. කාර්යා නිරාරීන්මේ ලැටුප් වකවි කිරීම, ලැටුප් මල්ඛ්න 

පලත්ලාමගතන යාම, ලැටුප් මල්ඛ්න නිකුත් කිරීම 
5. වරප්මේ කටයුතු. 
6. මුදල් මපොත ලිවීම ශා මචක්පත් මුද්රණය.  
7. කුවිතාන්සි මපොත්/ උප පත්රිකා කෂමනාකරණය කිරීම. 
8. ලවුචර් පරීක්ාල.  
9. මුදල් මපොත ලිවීම ශා මචක්පත් මුද්රණය.  

10. අත්තිකාරම් බී ගිණුම පලත්ලා ගතැනීම.  
11. ගිණුම් වාරාිං වකවි කිරීම, බැිංකු වැවඳුම් වකවි කිරීම ශා විවර්ජන 

ගිණුම වකවි කිරීම (CIGAS / ITMIS ලැඩවටශනමන්න්). 
12. ගතබඩා ගිණුම්ගතත කිරීම ශා භාණ්ඩ වමීක්ණය. 
13. මපොදු තැන්පත් මල්ඛ්නමේ මුදල් තැන්පත් කිරීම ශා මගතවීම. 
14. විභාගත ගතාවිතු මගතවීම පශසුකම් වැපයීම.  
15. ශමුදා යැපීම් ී මනා බාී ම. 
16. දඩ මුදල් අය කිරීම.
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5.2. ලාශන ආදායම් බපත්ර   

1. ලාශන ආදායම් බපත්ර නිකුත් කිරිම වශ වනාථමි කිරීම. 

2. ලාශනයක් පාවිච්චි මනොකිරීමම් නිම දන නිකුත් කිරීම. 

3. තාලකාලික ලාශන ආදායම් බපත්ර නිකුත් කිරිම.  

 

 

 

4. ලාශන වම්බන්ර ඇවති මම්න්තු බාී ම.  

5. නැති ව ලාශන ආදායම් බපත්ර පිටපත් නිකුත් කිරිම.  

6. ලාශන බපත්ර හි  ආදායම් අයකර ගතැනීම. 

7. මනොබැඳිපත් මාරු කිරීම.  

 

 

5.3 විශ්රාම ලැටු අ අිංය  

1. සිවිල් විශ්රාම ලැටුප් ලිපිමගතොණු යාලත්කාීනන කිරිම.  

2. විංමෝධිත විශ්රාම ලැටුප් ප්රදානයන්ට අනුල විශ්රාම ලැටුප් 

ප්රතිමෝරනය කිරිම.  

3. ලැන්දඹු අනත්දරු විශ්රාම ලැටුප් මගතවීම් ආරම්භ කිරිම.  

4. ලැන්දඹු අනත්දරු විශ්රාම ලැටුප් ලිපිමගතොනු යාලත්කාීනන කිරිම.  

5. චක්රමල්ඛ්යන්ට අනුල සිදුකරන විශ්රාම ලැටුප් ප්රතිමෝරන කටයුතු.  

6. ආබාධිත විශ්රාම ලැටුප් ලිපිමගතොණු යාලත්කාීනන කිරිම.  

7. දුම්රිය ගතමන් බපත්ර නිකුත් කිරිම.  

8. විශ්රාක කයන්ට අදාල ලාර්තා මකමරන මලනවිවු මතොරතුරු 

මගතොණුගතතකර දත්ත පේරතිය යාලත්කාීනන කිරිම.  

9. ලාර්ෂිකල විශ්රාම ලැටුප් මගතවීම් ලාර්තාලක් නිකුත් කිරිම. 

10. විශ්රාක කයාමේ ජීවිත වශතික බාගතැනීම. 

11. අලවිථමිානුකූල විශ්රාම ලැටුප් මගතවීම් ලාර්තා නිකුත් කිරිම.  

12. වීවා අයදුම්කිරිම වශ ලැටුප් ලාර්තා වහිත ලිපි නිකුත් කිරිම.  

13. අලුතින් ආරම්භ කර එලන සිවිල් විශ්රාම ලැටුප් ලිපිමගතොණ විධිමත්ල 

භාරගතැනිම වශ පරිමෝකනය කිරිම.  

14. විථමිාන මාරු වී එන විශ්රාම ලැටුප් ලිපිමගතොණු විධිමත්ල භාරගතැනිම. 

15. විථමිාන මාරු වී යන විශ්රාම ලැටුප් ලිපිමගතොණු විධිමත්ල ලියාපදිංචි 

තැපෑ මගින් යැවීම.  

16. සියුල විශ්රාම ලැටුප් ලිපිමගතොණු විධිමත් ක්රමම දයකට අනුල 

මල්ඛ්ණාගතාරමේ තැන්පත් කර තැබීම. 

17. විශ්රාම ලැටුප් මගතවීම වහශා ග්රාමීය බැිංකු මලත මාසිකල මචක්පත් 

යැවීම වශ අලකරණ මචක්පත් යැවීම. 

18. විමේගතත විශ්රාක කයන්මේ ලිපිමගතොනු යාලත්කාීනන කිරීම.  

19. විශ්රාම ලැටුප්  මාසික පාන ගිණුම වකවි කිරීම. 

 

5.4   ලයාපාර නාම ලියාපදිංචි ිරීමම 

1. නල ලයාපාර ලියාපදිංචි කිරීම. 
2. පලතින ලයාපාර නාම විංමෝරනය කිරීම. 
3. ලයාපාර නාම නතර කිරීමම් කටයුතු. 
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06. රජහේ ඉඩම් කෂමනාකරණය ශා පරිපානය 

6.1 රජහේ ඉඩම් ආඥා පණත අනුල (පෂාත්)

1. රජමේ ඉඩම් විංලර්රන ආඥා පණත යටමත් මබදා ී ම ශා බපත්රයක් 
නිකුත් කිරීම. 

2. ඉඩම් විංලර්රන ආඥා පණත යටමත් නිකුත් කෂ බපත්රයක් අලිංගු 
කිරීම. 

 ලාර්ෂික බදු පදනම 

 දර්ඝකාීනන බදු පදනමට - මන්ලාසික, කෘෂී, කාර්ක ක, ලාණිජ, වක ති, 
ක්රිඩා වමාජ, ක්රිඩා පිටි, පුණය වශ වමාජ මවේලා කටයුතු වහශා 

3. රජමේ ඉඩම් බදු ආදායම් රැවි කිරීම ශා ගිණුම්ගතත කිරීම. 

4. ඉඩම් විංලර්රන ආඥා පණත යටමත් නිකුත් කෂ ී මනා පත්රයක අයිතිය 
බැශැර කිරිම/ ලියාපදිංචි මය ආයතනයක් මලත උකවි කිරීම. 

5. ී මනා පත්රය ඉඩමක ජිවිත භුක්තිය නම් කිරීම, මුල් අයිතිය බාී ම වශ 
ජිවිත භුක්තිය නම් කිරීම. 

6. රජමේ අමාතයාිං මදපාර්තමම්න්තුල මලත ඉඩම් නිදශවි කිරිම. 

7. විංලර්ධිත අිංගත වම්පුර්ණ විශාරවිථමිාන වහශා පුජාභක  නිදශවි ී මනා පත්ර 
බා දම.  

8. ී ර්ඝ කාීනන බදුකරය පැලරීම / උකවි කිරීම. 

9. නාගතරික විංලර්රන අධිකාරිය ශා ජාතික නිලාව විංලර්රන අධිකාරිය මලත 
ඉඩම් බැශැර කිරිම. 

10. රජමේ විිල විදයා පිහිටි ඉඩම වහශා නිදශවි ී මනා පත්ර බාදම. 

11. ජය ශරලා ගතැනීමට අලවර පත්ර නිකුත් කිරීම. 

12. රජමේ ඉඩම් වන්තකය ආපසු බා ගතැනීම. 

13. රජමේ ඉඩම් බදු පදනම මත බාී ම. 

14. මන්ලාසික කටයුතු වහශා ලවර 30ක බදු කායට අදා බදු මුදල් මගතලා 
නිමක විට මශෝ තක්වමවේරුල අහික  අලවන්ල ඇති විට මමන්ම ලවර 
10ක් එම ඉඩමම් පදිංචිල සිටින්මන්නම් නිදශවි ී මනා පත්රයක් වහශා 
ඉල්ලුම් ක ශැකිවිම.  

15. රජමේ ඉඩම් ඉල්ලුම් කිරිම - ඉඩම් මනොමැති තැනැත්තන් ලියාපදිංචි 
කිරීමම් ආකෘති පත්රය.  

16. ප්රාමේශීය මල්කම් මලත භාරී  ඇති විමේ විධිවිරාන පනතට අයත් ඉඩම් 
රජමේ මදපාර්තමම්න්තු, පෂාත්පාන ආයතන මශෝ රජමේ මලනත් මපොදු 
කටයුතු වහශා පලරාී මට නීතිමය ප්රතිපාදන වෂවාී ම. 
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6.2. ඉඩම් අත්පත් කරගතැනීම (හර්ඛීය අමාතයාිංය)

1. ඉඩම රජයට අත්කර ගතැනිම. 
2. රජයට අලවතු කරගතත් ඉඩම් රජයට අත්පත් කර ගතැනීම. 
3. ලන්ද පරීක්ණ පලත්ලා ඉඩම් හික යන්ට ලන්ද මුදල් බාදම. 
4. එම ලන්ද මුදල් ලට අකමැති නම් ලන්දාභීන්ට ලන්ද වමාමෝචන 

මණ්ඩය, ාර්ක් කක ටුල ශා සුපර් ාර්ක් කක ටුල ආී  මව තලදුරටත් 
අභියාචනා කිරිමට අලවිථමිාල වවා ී ම.  

5. අලවතු කිරිමට අලය ලන ඉඩම් ශූනනාමගතන ඇත්නම් ඒලා නැලත 
ඉඩම් හික යන් මලතට බා ී මට පියලර ගතැනිම.  

6. අලවානමවේ අදා ලයාපෘතිය ඉදරියට කරමගතන යාම වහශා අදා 
ආයතනයට ඉඩමම් අයිතිය භාරී ම.

 

 

07. වමාජ හවේලා ශා වමාජ සුබවාරනය 

7.1 වමාජ හවේලා නිරාරි - වමාජ හවේලා හදපාර්තහම්න්තුල (පෂාත්) 

1. මශජන ආරාර බාී ම. 
2. ආබාධිත උපකරණ බාී ම . 
3. මරෝගතාරාර බාී ම ( පිළිකා, ක්ය මරෝගත, තැමක යා, ාදුරු) වශ  
      විමේෂිත යකර්ම ආරාර බාී ම . 
4. මපෝණාරාර බාී ම . 
5. දලදයාරාර බාී ම . 
6. විලයිං රැකියා ආරාර බා ී ම . 
7. පියාමේ රැකලරණය අහික  දරුලන් වහශා අරයාපන ආරාර බාී ම . 
8. රැකලරණය අහික  ලැඩිහිටියන් නිලාව ගතත කිරීම . 
9. රැකලරණය අහික  ආබාධිතයන් නිලාව ගතත කිරීම . 
10. ආබාර වහිතවුලන් ලෘත්තීය පුහුණුල වහශා මයොමු කිරීම ශා වවිබ 

ගතැන්වීම . 
11. තනි ම ලරුන් වහශා ලෘත්තීය පුහුණුල බාී ම . 

12. ලැඩිහිටි ශා ආබාධිත නිලාව ලියාපදිංචිය . 
13. ලැඩිහිටි ශා ආබාධිත නිලාව අධීක්ණය, ලර්ගීකරණය ශා ඇගතයීම . 
14. ලැඩිහිටි ශා ආබාධිත නිලාව ල කාර්යමණ්ඩ පුහුණු කිරීම . 
15. ලැඩිහිටි ශා ආබාධිත නිලාව  /දලාසුරැකුම් ම රයවථිමිාන වහශා නඩත්තු 

ආරාර,යථමිාමයෝගතයාරාර ශා විමේ ආරාර බාී ම . 
16. ආබාර වහිතවුලන් ක්රිඩා කුවතා ලර්රනය, එළිදැක්වීම,අගතය කිරීම . 
17. ආබාර වහිතවුලන් ශා ලැඩිහිටියන් කා කුවතා එළිදැක්වීම,අගතය කිරීම. 
18. අධිකරණ කටයුතු වහශා වශය දැක්වීම . 
19. ග්රාමීය ලැඩිහිටි කක ටු ශා ප්රාමේශීය ලැඩිහිටි බ මණ්ඩය පලත්ලා  මගතන 

යාම ශා අධීක්ණය 
20. විමලච්ඡා ශා වමාජ මවේලා විංවිරාන ලියාපදිංචි කිරීම. 
21. අනියම් වශනාරාර මගතවීම. 
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7.2 වමාජ හවේලා  හදපාර්තහම්න්තුල (හර්ඛීය අමාතයාිංය) 
 

1. ආබාර වහිතවුලන් ක්රිඩා වහශා මයොමු කිරීම . 
2. ආබාර වහිතවුලන් “සිත් ර” කෂා ප්රවිංගතය වහශා මයොමු කිරීම . 
3. විම ච්ඡා විංවිරාන ලියාපදිංචි කිරීම . 
4. විලක්ති වාමාජිකයන් බ ගතැන්වීම . 
5. මත්ද්රලය ලට ඇේබැහිවුලන් පුනරුත්තාපනය වහශා පුලක්පිටිය 

“ජයවිරුවමාධි” ආයතන මලත මයොමු කිරීම . 
6. ශ්රලණාබාධිත ශැඳුනුම්පත් බාී ම . 

7. මදමාපියන් වශ භාරකරුලන් අහික  බුේධි ඌණතා වහිත පිරික  ෂමුන් 
වහශා රැකලරණය වහශා පුලක්පිටිය “ජයවිරුවවලන” රැකලරණ  
නිලශන මලත මයොමු කිරීම . 

8. වමාජ ාා ලියාපදිංචිය වහශා නිර්මේ බාී ම . 
9. ආබාර වහිත දරුලන් පුනරුත්ථමිාපනය. 
10. දරිය දරු පුනරුත්ථමිාපනය ශා කුවතා විංලර්රන මරයවිථමිාන 

පලත්ලාමගතන යාම. 

 

 

7.3 ලැඩිහිටි මශ හල්කම් කාර්යාය  

1. ලයව 70 ට ලැඩි ලැඩිහිටියන් වහශා ජීලනාරාර බාී ම . 

2. ලයව 100 ට ලැඩි ලැඩිහිටියන් වහශා සියලමවේ පුර්ණ ී මනාල බාී ම . 

3. ලයව 60 ට ලැඩි මජයිා පුරලැසියන් වහශා ශැඳුනුම්පත් වැකමම . 

4. ලැඩිහිටි ශා ආබාධිත නිලාව ලියාපදිංචිය.  
5. ලැඩිහිටි නිලාව අධීක්ණය, ලර්ගීකරණය ශා ඇගතයීම . 

6. ලැඩිහිටි කක ටු පිහිටුවීම ශා පලත්ලාමගතන යාම . 

7. ලැඩිහිටි කක ටු වවිබගතැන්වීම . 

8. පුහුණු ශා දැනුලත් කිරීමම් ලැඩවටශන් පැලැත්වීම . 

9. ලැඩිහිටි දලා මරයවිථමිාන ආරම්භ කිරීම, පලත්ලාමගතනයාම ශා අධීක්ණය 
කිරීම.  

10. දරුලන් විසින් මනොවකනු බන මදම පියන්ට තම දරුලන්මගතන් 
නඩත්තු බාගතැනීමට   

11. නඩත්තු මණ්ඩය මලත මයොමු කිරීම . 

 

 

7.4 ආබාධිත මශ හල්කම් කාර්යාය  

1. ආබාධිත ජීලනාරාර බාී ම . 
2. ආබාර වහිතවුලන් වහශා නිලාවාරාර බාී ම . 
3. ආබාර වහිතවුලන් වහශා වලියිං රැකියා ආරාර බා ී ම . 
4. ආබාර වහිතවුලන් ලෘත්තීය පුහුණුල වහශා මයොමු කිරීම . 
5. ආබාර වහිතවුලන් වහශා අරයාපන ආරාර බාී ම . 

6. ආබාර වහිතවුලන් වහශා දලදයාරාර බාී ම . 
7. ආබාර වහිතවුලන් වහශා ආරාරක උපකරණ බාී ම . 
8. ලකුගතඩු මරෝගත ී මනාල බාී ම . 
9. තනිමාපිය පවුල් විංලර්රනය කිරීම.(විලයිං රැකියා ආරාර අරයාපන  

ආරාර)  
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7.5 උපහේන වශකාර (ප්රාථමික ක කර්මාන්ත ශා වමාජ වවිබ ගතැන්වීහම් අමාතයාිංය) 

1. උපමේන මවේලාල අලය පුේගතයින්ට, කණ්ඩායම් ලට අලය 

උපමේන මවේලාල වැපයීම ශා උපමේන වායන පැලැත්විම. 

2. උපමේන මවේලාලන් බාගතැනිමම් ප්රතිාභ ප්රජාලට ශඳුන්ලාී ම ශා 
ඔවුන්මේ මමනෝ වමාජීය ප්රින ශඳුනා ගතැනීම.  

3. ශඳුනාගතත් මමනෝ වමාජීය ප්රින ලැෂැක්වීමට, අලම කිරීමට අලය 
ලැඩවටශන් වකවිකර ප්රජා මමේටක න් ඒලා ක්රියාත්මක කිරිම.   

4. මානසික අක්රක කතාලන්ට මගතොදුරු වියශැකි අලරානමක් වහිත 
පුේගතයන් ශඳුනාගතැනීම ශා ප්රතිකාර අලයවුලන් මමනෝ දලදය 
ප්රතිකාර වහශා  මයොමු කිරිම.  

5. දලවමවේ පැය 24 පුරා දුරකතන උපමේන මවේලාල ක්රියාත්මක 
කිරීම. 

6. උපමේනය පවුල් ගතැටලු, ලෘත්තීය ගතැටලු, මත්ද්රලය අේබැහිවුලන්, 
විමේ අලයතාවුලන්, ලැඩිහිටියන්, විලාශ පුර්ල ගතැටලු 
යනාදලමයන් වදශා පවුල් උපමේන, ලෘත්තීය  උපමේන ශා 
අරයපන  දැනුලත් ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක ම .

 

08. වමාජ විංලර්රනය 

8.1. ලනිතා විංලර්රන නිරාීම  

1. ලවම් මමේටක න් කාන්තා කාර්ය විංවිරාන පිහිටුවීම.   

2. ප්රාමේශීය බ මණ්ඩ පිහිටුවීම ශා යාලත්කාීනන කිරීම.   

3. මැහුම් මරයවථිමිාන (කුඩා කර්මාන්ත අමාතාිංය ශා එක්වී).  

කාන්තාලන් වවිබ ගතැන්වීම වදශා වමාජ, ආර්ථික ලැඩවටශන් විංවිරානය 

කිරීම, විලයිං රැකියා අලවිථමිා ඇතිකිරීම, පුහුණු කිරීම ශා ප්රතිාභ අත්කර 

ී ම.  

4. කාන්තාලන් දැනුලත් කිරීමම් ලැඩවටශන් විංවිරානය ශා වම්බන්ධීකරණය.   

5. ගතෘශවථිමි  හිිංවනයට ක්ලන කාන්තාලන් වම්බන්රල ක්රියාත්මක වීමම්ද 

වම්බන්ධීකරණය කටයුතු කිරීම. 1938 ශදසි දුරකථමින මවේලා.  

6. අමාතයාිං ප්රතිපාදන මත ක්රියාත්මක සියුලම ලැඩවටශන් ල පසුවිපරම් 

කටයුතු සිදු කිරීම.   

7. අලය අලවිථමිාල කාන්තාලන් උපමේනයට මයොමු කිරීම.   

8. අපමයෝජනයට ක්ව ගතැශැණු දරුලන් අමාතයාිං මමේටක න් නීති 

උපකාරක ශා මලනත් මවේලාලන් බා ී මට වම්බන්ධීකරණය කිරීම 

(නීති ආරාර බාදම).  

9. විත්රී පුරු වමාජභාලය පිබහල දැනුලත් කිරීම.   

10. මගතලතු ලගතා ඇති කිරිම.  

11. රැකලරණ මරයවිථමිාන අලයතාලය මවෞඛ්ය ලැඩවටශන් (ජිංගතම 

වායන), ලයාපෘති මරයවිථමිාන ඇති කිරිම. 

12. චක්රීය ණය ලැඩවටශන පලත්ලා මගතනයාම. 
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8.2. මුල් ෂමාවිය විංලර්රන නිරාීම  

1. මුල් ෂමාවිය දරුලන්මේ විංලර්රනය ශා රැකලරණය පිළිබහ අධීක්ණය. 

2. ගතැබිනි ම ලරුන් වහශා මපෝණ ලවුචර් නිකුත් කිරීම.  

3. මපර පාවල් අධීක්ණය. 

4. අඩු ආදායම්ාභී පවුල්ල දරුලන් ශා බර අඩු දරුලන් සිටින මපර පාවල් 

වහශා උදෑවන ආශාර ම   බාී ම.  

5. මපර පාවල් ගුරුලරියන් වහශා ගුරු ී මනාල බාී ම.  

6. මපර පාවල් ගුරුලරියන්මවේ දැනුම යාලත්කාීනන කිරීම වහශා පුහුණු වැසි 

පැලැත්වීම.  

7. දලා සුරැකුම් මරයවථිමිාන ලියාපදිංචිය අලය ක්මේත්ර පරීක්ණ ලාර්තාල 

බාී ම.  

 

 

8.3. ෂමා හික කම් ප්රලර්රන නිරාීම  

1. ෂමා/සිවිල්/ රාජය /රාජය මනොලන/ප්රජාල මදමාපියන්/ෂමා 

වමාජ/ෂමාවභා ආී  සියුලම අිං දැනුලත් කිරිම.  

2. ෂමා වමාජ කටයුතු.  

3. ග්රාමීය ෂමා විංලර්රන කක ටු ශා ප්රමේශීය ෂමා විංලර්රන කක ටු 

පැලැත්වීම. 

4. ෂමා ක තුරු ආදර් ගතම්මාන කටයුතු.  

5. ෂමා වභාල පැලැත්වීම.  

6. 0-18ත් අතර දරුලන්මේ සියුල ගතැටුල ලට විවදුම් මවවීම ශා අදා 

ආයතන ලට මයොමු කිරිම. 

7. පවුල් ශමු/ සිේධි වම්මන්ත්රණ පැලැත්වීම.  

8. බරපත අලදානම් දරුලන්මේ ගතැටුල ශඳුනාගතැනීම ශා පවුල් වහශා 

ආරක්ණ වැසුම් වකවි කිරිම.  

9. පාවල් මනොයන දරුලන් පාවල් ගතත කිරිම.  

10. විවිර ආරාර ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක කිරීම.  

11. LLRC ලතු ලැඩ වටශන් ක්රියාත්මක කිරිම - ඒ යටමත් වාක්රතා පන්ති 

පැලැත්විම ශා පාවල් ගතත කිරිම.  

12. ෂමා ශ්රමය අලම කිරිමට කටයුතු කිරිම.  

13. ප්රාමේයය මල්කම් කාාය මලත ලාර්තාමලන ශා මලනත් රාජය නිරාරින් 

යටමත් ලාර්තා ලන දරුලන්මේ ගතැටුල විමර්නය.  

14. එම විමර්න ලාර්තා අදා ආයතන ලට මයොමු කිරිම.

 

8.4. උපහේන නිරාීම (කාන්තා ශා ෂමා කටයුතු අමාතයාිංය) 

1. තනිපුේගත උපමේනය.  

2. පවුල් උපමේනය.  

3. කණ්ඩායම් උපමේනය. 

4. මත්ද්රලය උපමේනය.  

5. ෂමා ශා ලැඩිහිටි නායකත්ල විංලර්රන ලැඩවටශන.  

6. මයෝගත ලයායාම ශා ාරීරික සුලතා ලැඩවටශන.  

7. පවුල් ශා ෂමා උපමේන දැනුලත් කිරීම.  

8. ආතති කෂමනාකරණ ලැඩවටශන්.
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8.5. නිපුණතා විංලර්රන නිරාීම 

1. රැකියා විරහිත තරුණ මකොටවි වහශා ලෘත්තීය මාර්මගතෝපමේන මවේලාල 

වැපයීම.   

2. වම්මුඛ් පරීක්ණ ශා ජීල දත්ත මතොරතුරු වැපයීම පිළිබහල මවේලාල 

පාරිමභෝගිකයා මලත පිරිනැමීම, අලයතාලයට ශා සුදුසුකම් ලට 

ගතැමපන පුහුණු අලයතා මතෝරා ගතැනීමට වශය වීම.   

3. නිපුණතා විංලර්රනය ශා ලෘත්තීය පුහුණු අමාතයාිංයට අනුබේර පුහුණු 

ආයතන මලත ප්රමේයය බ ප්රමේමේ පුහුණුලන්නන් මයොමු කිරීම.  

4. NVQ / RPL ක්රමම දය යටමත් ප්රජාල දැනුලත් කිරීම ශා ලෘත්තීය වශතික 

බා ී මට කටයුතු කිරීම.  

5. පාවල් ශැරගිය තරුණ පිරිව වහශා ලෘත්තීය සුදුසුකම් පිළිබහ දැනුලත් කිරීම 
ප්රාමයෝගික මමනෝක තික පරීක්ණ සිදු කිරීම. 

6. පාවල් ශැරගිය තරුණ ප්රජාල ලෘත්තීය පුහුණුලට මයොමු කිරීම ශා කර්මාන්ත 
ක්මේත්රමේ රැකියාගතත කිරීම. 

7. “පාවමන් ලැඩ මෝකයට සුල නිලශන” යටමත් පාවල් සිසුන් දැනුලත් 
කිරීම වා.මප/ උ.මප මමනෝක තික පරීක්ණ සිදු කිරීම. 

8. වමෘේධි ප්රතිාභී තරුණ ප්රජාල දැනුලත් කිරීම ශා ලෘත්තීය පුහුණු අලවථිමිා 
ශදුන්ලා ී ම. 

 

8.6. ප්රාහේය ය ෂමා ආරෂණක නිරාීම  

1. 1929 ෂමා උපකාරක දුරකතන මවේලාල මලත ැමබන පැක ණිලි විමර්නය 

කිරිම.  

2. 0-18ත් අතර දරුලන්ට අත්විදන්නට සිදුලන සියලුම අපමයෝජන අපචාර 

වදශා මැදශත්කරණය වශ මයොමු කිරිම.  

3. පාවල් ෂමා ආරක්ක කක ටු පිහිටුවීම.  

4. පාවල්, මපර පාවල්, සිවිල් ප්රජාල වහශා දැනුලත් කිරිමම් ලැඩවටශන් 

ක්රියාත්මක කිරීම.  

5. සිසුණැන පුබුදමු පුවිතකා ලැඩවටශන.  

6. ලැඩිහිටි ශැඳුනුම්පත් බාී ම.  

7. වමාජ විංලර්රන ලැඩවටශන් පැලැත්වීම.  

8. වමාජමේ විමේලන කණ්ඩායම් ශඳුනා ගතැනීම.  

9. දලදය වායන පැලැත්වීම. 

10. ආබාර වහිත වුලන් ක්රීඩා ලට මයොමු කිරිම.  

11. පාවැල්ල විමේ අරයාපන ඒකක විංලර්රනය ශා පශසුකම් බාී ම.  

12. විමලච්ඡා විංවිරාන ලියාපදිංචි කිරිම.  

13. ලැඩිහිටි උත්වල/ ආබාධිත උත්වල විංවිරානය කිරීම.  

14. ආබාධිත/ලැඩිහිටි චාරිකා යාම.  

15. ෂමා මාර්මගතෝපමේන මරයවිථමිාන වහශා ෂමුන් මයොමු කිරිම.  

16. ී ලා සුරැකුම් මරයවථිමිාන පලත්ලාමගතන යන ආකාරය අධික්ණය.  

17. විල ක්ති විංවිරාන පලත්ලාමගතන යාම.  

18. ප්රාමේශීය ලැඩිහිටි බ මණ්ඩ පලත්ලාමගතන යාම.  

19. මිංමාලත් ල අවරණ වු අය ප්රතිකාර කිරිම ශා නිලාව ගතත කිරිම.  

20. මභෞතචිකිත්වක ලැඩවටශන් පැලැත්වීම.  

21. දන්ත වායන/ අක්ෂි වායන පැලැත්විම.  

22. ප්රථමිමාරාර පුහුණු ලැඩවටශන් පැලැත්වීම.  

23. මානසික මරෝගීන් නිලාවගතත කිරිම සුල උදයාන ලයාපෘතිය.  

24. ජිංගතම මවේලා පැලැත්වීම.  

25. මාලමත් අපි විථි දරුලන් පුනරුත්ථමිාපන ලයාපෘතිය. 
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8.7. මානල වම්පත් විංලර්රන නිරාීම  

1. ලෘත්තීය වැසුම් කර ගතැනීමම් ලැඩවටශන.   

2. ජීවිතයට ශරි  තීරණයක් ලෘත්තීය මාර්මගතෝපමේන ලැඩවටශන - 

(වා.මපෂ/ උවවි මපෂ)   

3. උපාධි අමප්ක්කයින් වහශා “ඔබ අසිරිමත්ය” ලෘත්තීය මාර්මගතෝපමේන 

ලැඩවටශන.   

4. ගුරුලරුන් වහශා ලෘත්තීය මාර්මගතෝපමේන ලැඩවටශන.   

5. මදමාපියන් වහශා ලෘත්තීය මාර්මගතෝපමේන ලැඩවටශන.   

6. විලයිං රැකියා වහශා මයොමු කිරිමම් ලැඩවටශන.   

7. රැකියා මපොෂ වශ විලයිං රැකියා අත්ලැ ලැඩවටශන.   

8. ලෘත්තීය මිංමපත් ශදුන්ලා ී මම් ලැඩවටශන.   

9. ලෘත්තීය උපමදවි මවේලා වැපයීම.   

10. මපෞේගතලික අිංමේ රැකියා ගතත කිරීම.  

11. රැකියා වමාජ ලැඩවටශන (රැකියා මනොමැති තරුණ තරුණියන් රැකියාගතත 

කිරීම වහශා).  

12. අභිමප්රේරණය.  

13. ලයලවායකත්ල පුහුණු ලැඩවටශන.   

14. විලයිං රැකියා පුහුණුල.  

15. ශ්රම මලෂහමපොෂ මතොරතුරු බා ී ම. 

16. රැකියා මවේලා මරයවිථමිානය, රැකියා අමප්ක්ෂිතයින් ලියාපදිංචි කිරීම. 

17. ලෘත්තීය පුහුණුල වහශා ආයතන ලට මයොමු කිරීම. 

 

8.8. වමථමිකරණ  නිරාීම  

1. ප්රජාල වහශා ගතැටුම් නිරාකරණය ශා වමථමිකරණය පිළිබහ (වමථමි මු 

මණ්ඩ) දැනුලත් කිරිමම් ලැඩවටශන් පැලැත්වීම.  

2. පාවල් ෂමුන් වහශා ගතැටුම් නිරාකරණය ශා වමථමිකරණය ලැඩවටශන් 

පැලැත්වීම.  

3. ආකල්ප විංලර්රන ලැඩවටශන් පැලැත්වීම.  

4. පවි දන පාවල් වමථමිකරණය ලැඩවටශන් පැලැත්වීම ශා පාවල් වමථමි 

ඒකක පිහිටුවීම. 

 

8.9. තරුණ හවේලා නිරාීම  

1. මයෞලන වමාජ පිහිටවීම.  

2. තරුණ තරුණියන් පුහුණු ලැඩවටශන් වහශා මයොමු කිරීම.  

3. මයෞලන වමාජ ක්රිඩා තරගත පැලැත්වීම. 

4. මයෞලන වම්මාන තරගත පැලැත්වීම.  

5. නායකත්ල පුහුණු කහවුරු පැලැත්වීම (මේශීය- විමේශීය).   

6. ලෘත්තිය පාාමාා වහශා මයොමු කිරීම.   

7. මයෞලන වමාජ ආශ්රිත විලච්ඡා ලැඩවටශන් පැලැත්වීම.   

8. මයොවුන් පාර්ලිමම්න්තුල.  

9. ශදසි අලවථිමිා ලී  අලවිථමිානුකූල දයත් කරන ලැඩවටශන්. 
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8.10. ආගතක ක කටයුතු වමාහය ජක නිරාීම  
 

8.10.1 හබෞේර කටයුතු වමාහය ජක නිරාීම  
 
1. විශාරවිථමිාන, දශම් පාවල් වශ දායක වභා  ලියාපදිංචිය ඒ පිළිබහල දත්ත 

යාලත්කාීනන කිරීම. 
2. විශාරවිථමිාන ශා  දශම් පාවල්ල විංලර්රන කටයුතු පිළිබහල නිරන්තර 

අධීක්ණය වශ ඒ වහශා නිර්මේයන් බාී ම.  

3. දශම් පාවල් ගුරුභලතුන් වහශා නි ඇදුම්/පුවිතකා ී මනා බා ී ම.  

4. දශම් පාවල් වහශා මප මපොත් බා ී ම.  

5. වාමමණ්ර භික්ඛු  ලියාපදිංචි අයදුම්පත් බා ී ම.  

6. උපවම්පදා අයඳුම්පත් බා ී ම.  

7. දශම් පාවල් ගුරු භලතුන් වහශා දශම් වරවවිය ඩිප්මෝමා පාාමාාල 

පැලැත්වීම.  

8. දව සිල් මාතා ආරාම ලියාපදිංචිය.  

9. දශම් පාවල් ගුරු භලතුන් වහශා දලදයාරාර, ශෘද ශා ලකුගතඩු යකර්ම 

වහශා ආරාර බා ී ම (දශම් පාවල් මකෝඩි අමවිමයන් ැමබන මුදලින්).  

10. සි පව ආරාර බාී ම (මබෝමශෝවිට මමම ප්රමේයට අලය මනොම ).  

11. සිල් මාතා ශැදුනුම්පත නිකුත් කිරිම.  

12. විශාර කාර් යවාරන වක ති ලියාපදිංචියය.  

13. අපලත්වු  විලාක න් ලශන්මවේා වතු වු බැිංකු මුදල් නිදශවි කිරීම.  

14. විශාර විථමිාන ශා මේලා වන්තක ඉඩම් ල ගතව ශා කැපීම ශා විකිණිමට 

අනුමැතිය බා ී ම.  (මදපාර්මම්න්තුල මගින් අලය  උපමදවි බා ගතත 

ශැකිම ).   

15. පුජා ඔප්පු වහශා නිර්මේ බා ී ම.  

16. බුදුපුත් සුරක්ා රක්ණාලරණය බාී ම.  

17. විශාරවිථමිාන ශා  දශම්පාවල් වහශා බුේරාවන අමාතයාිංමේ ආරාර 

බාී මට නිර්මේ කිරීම. 

18.  විලර ආගතක ක උත්වල විංවිරානය. 
19. මමරට මබෞේර දර්නය  ,පාලි ,භාලනා කටයුතු වහශා  විමේයන්මගතන්  

පැක මණන ගිහි ,පැවිද අය වහශා වීවා ී ර්ඝ කිරීම ශා  පැක ණීමම් වශතික 

නිර්මේ බාී ම වහශා කටයුතු කිරීම 
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8.10.2 හින්දු කටයුතු වමාහය ජක නිරාීම  

 

1. හින්දු මකෝවිල් ලියාපදිංචි කිරීම වශ ඒ පිළිබහල දත්ත යාලත්කාීනන කිරීම. 
 

2. හින්දු ආගතක ක කටයුතු මදපාර්තමම්න්තුල දයත් කරන අරයාත්ක ක 
ලැඩවටශන් වශ අමනකුත් කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීම. 
 

3. දවිත්රික්කමේ ලියාපදිංචි හින්දු මකෝවිල්, හින්දු ආගතක ක ආයතන වශ හින්දු 
ආගතක ක පාවල් ැයිවිතුලක් පලත්ලාමගතන යාම. 
 

4. ලියාපදිංචි මනොකෂ විශාරවිථමිාන අමතා ලියාපදිංචි ලන මව ඉල්ා සිටීම. 
 

5. පරිපාන ආරවුල් වශ ගතැටුල වම්බන්රමයන් ප්රාමේශීය මල්කම්ලරුන් 
දැනුලත් කිරීම වශ ඒලා විවඳීමට පියලර ගතැනීම. 
 

6. ලාර්ෂික මශා වභා රැවිවීම් පැලැත්වීමට වශ විරායක මණ්ඩ මතෝරා 
ගතැනීමට විශාරවිථමිාන පරිපාන මණ්ඩයට උපමදවි ී ම. 
 

7. විගතණනය කිරීමට නියක ත පල්ලිල මාසික ශා ලාර්ෂික අයලැය මතොරතුරු 
ඉදරිපත් කරන මව පල්ලිමේ වාමාජිකයන්ට දැනුම් ී ම වශ මශජනතාලට 
දැනගතැනීම වහශා ඒලා විිමල්ණය කිරීම. 
 

8. මදපාර්තමම්න්තු අරමුදල් වපයන විශාරවිථමිානලලින් අදාෂ වියදම් 
මතොරතුරු බා ගතැනීම වශ ඉදරිපත් කිරීම වශ අරමුදල් වහශා සුදුසුකම් 
ඇති විශාරවිථමිාන නිර්මේ කිරීම. 

9. නායන්මාරමේ වශ විශාරවිථමිානල ආගතක ක නායකයන්මේ ගුරු පජා 
පැලැත්වීම. 
 

10. හින්දු ආගතක ක උත්වල විංවිරානය කිරීම වශ පැලැත්වීම. 

 
11. පසුගතාමී ප්රමේල පුනියා ග්රාම ලැඩවටශන විංවිරානය කිරීම ශා 

පැලැත්වීම. 
 
12. හින්දු ආගතක ක පාවල්ල ගුරුලරුන් වහශා වම්මන්ත්රණ වශ විංගීත පන්ති 

විංවිරානය කිරීම වශ පැලැත්වීම. 
 
13. ප්රාමේශීය මල්කම්ලරුන්ට කාභණ වම්මානය වහශා කාකරුලන් 

නිර්මේ කිරීම. 
14. හින්දු ආගතක ක පාවල්ල විය නිර්මේයට අනුල සිසුන් විභාගත වහශා 

සූදානම් කිරීම. 
 
15. ඉරිදා දනල හින්දු ආගතක ක පාවල්ලට මගතොවි ලාර්තා ඉදරිපත් කිරීම. 
 
16. හින්දු ආගතක ක පාවල් ක්රියාත්මක මනොලන විශාරවිථමිානල නල හින්දු 

ආගතක ක පාවල් පිහිටුලා පලත්ලාමගතන යාමට කටයුතු කිරීම. 
 
17. හින්දු පුවාරිලරුන්මේ දත්ත එකතු කිරීම වශ ඔවුන් වහශා පුහුණුල නිර්මේ 

කිරීම. 
 
18. ගතනු බන යම් මමමශයුම් ක්රියාමාර්ගතයක් වම්බන්රමයන් 

මදපාර්තමම්න්තුලට ලාර්තා කිරීම. 
 

19. අරයක්ලරයා විසින් ලරින් ලර බා මදන එලැනි මලනත් රාජකාරි.
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8.10.3 ක්රිවිතියානි කටයුතු වමාහය ජක නිරාීම  

 

1. ක්රිවිතියානි ආගතක ක කටයුතු මදපාර්තමම්න්තුලට අදා රාජකාරී කටයුතු.  

2. මකොමේාාමේ තිමබන ක්රිවිතියාන් පල්ලි පිළිබහල දත්ත යාලත්කාීනන 

කිරීම වශ වම්බන්ධීකරණය කිරීම. 

3. කමතෝලික පල්ලියට වශ ජාතික ක්රිවිතියානින්ට අයත් විධිමත් වභා, 

පල්ලි,පාවල් වශ මලනත් අනුබේර ආයතන වශ විංගතම්ල ක්රිවිතියානි 

ආගතක ක කටයුතු මදපාර්තමම්න්තුම  අනුග්රශය දක්ලන ලැඩවටශන් 

වම්බන්ධීකරණය වශ නිරීක්ණ ලාර්තා ඉදරිපත් කිරීම. 

4. පල්ලි වශ අමනකුත් අනුබේර ආගතක ක ආයතනල ක්රිවිතියානි ආගතක ක 

කටයුතු මදපාර්තමම්න්තුල මගින් සිදුකරනු බන විංලර්රන ශා 

ප්රතිවිංවිකරණ ලැඩවටශන් වම්බන්රමයන් ඒකාබේර ක්රියාකාරකම් සිදු 

කිරීම වශ නිරීක්ණ ලාර්තා ඉදරිපත් කිරීම. 

5. ක්රිවිතියානි විමේ විංවිකෘතික ශා ලාවිතු විදයාත්මක ක්ණ වහිත 

සිේරවථිමිාන වම්බන්ර මතොරතුරු රැවි කිරීම වශ විංරක්ණය කිරීම වහශා 

මදපාර්තමම්න්තුල මලත මතොරතුරු ඉදරිපත් කිරීම. 

6. චිගතල්වි පාවමල් ගුරුලරුන් වහශා නි ඇඳුම් වශ නි ඇඳුම් බාී ම 

වම්බන්රමයන් මතොරතුරු රැවි කිරීම වශ ඉදරිපත් කිරීම වශ අලය 

වම්බන්ධීකරණ කටයුතු. 

 

 

7. ක්රිවිතියානි ප්රජාලන්මේ ක්රියාකාරකම් මශේතුමලන් මතුලන විවිර ගතැටලු වශ 

ගතැටුම් වම්බන්රමයන් අරයක්ලරයාමේ උපමදවි පරිද නිරීක්ණ ලාර්තා 

ඉදරිපත් කිරීම. 

8. මකොමේාාය තුෂ ක්රිවිතියානි ජනතාල මබදා ශැරීම, පල්ලි, පාවල්, 

අරයාපන ආයතන වම්බන්රමයන් මදපාර්තමම්න්තුලට අලය පරිද 

මතොරතුරු රැවි කිරීම, දත්ත මගතොනු කිරීම වශ ලාර්තා ඉදරිපත් කිරීම. 

9. වෑම මවකම ආරම්භමේ ී  මාවය වහශා ඉදරි ලැඩවටශන් පිළිබහ ලාර්තාල 

වශ වෑම මාවයකම අලවානමේ ී  ප්රගතති ලාර්තාල අනිලාර්යමයන් ඉදරිපත් 

කිරීම. 

10. මදපාර්තමම්න්තුල විසින් පලරනු බන තත්ත්ලයන් පිළිබහල මවකට ලරක් 

මදපාර්තමම්න්තුල මලත ලාර්තා කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

8.10.4 මුවලිිම් කටයුතු වමාහය ජක නිරාීම  

1. මුවිලිම් පල්ලිය, අශතියා වදාචාර පාව, කුර්ආන් මත්රාවා, අරාබි විදයාය 

වශ ඉවිාමීය සුභවාරක වක ති ලියාපදිංචි කිරීම වශ ඒ පිළිබහල දත්ත 

යාලත්කාීනන කිරීම.  

2. මුවිලිම් පල්ලි භාරකාර මණ්ඩය මතෝරා ගතැනීම වහශා අලය දායකත්ලය 

වැපයීම. 

3. මදපාර්තමම්න්තුල ආශ්රිතල මුවිලිම් විංවිකෘතික ලැඩවටශන් විංවිරානය 

කිරීම.
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8.11. ඉඩම් පරිශරණ වැසුම් නිරාීම  

1. ප්රාමේශීය ඉඩම් පරිශරණ වැැවිම වකවි කිරීම. 

2. ප්රාමේශීය ඉඩම් පරිශරණ වැසුමම් වහශන් නිර්මේ ක්රියාත්මක කිරීම 

වශ ඒලා ක්රියාත්මක කිරීම උමදවා අදාෂ ආයතන වම්බන්ධීනකරණය 

කිරීම.  

3. ඉඩම් පරිශරණය සිතියම යාලත්කාීනන කිරීම.  

4. ජාතික ඉඩම් පරිශරණ වමීක්ණ කටයුතු. 

5. බාහිර ප්රතිපාදන මාශ්ර මගින් බාමදන වියට අදා ලැඩවටශන් වහශා 

දායකත්ලය බාී ම.  

6. ඉඩම් පරිශරණය වැසුම් ආදර්න වැකමමම් ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක 

කිරීම.  

7. දැනුලත් කිරීමම් ලැඩවටශන් පැලැත්වීම.  

8. විවිර පරිශරණයන් වහශා ඉඩම් මයෝගතයතා ලාර්තා බා ී ම.  

9. ප්රාමේශීය මල්කම් මකොමේාා මමේටමම් භමගතෝ විදයාත්මක දත්ත එක් රැවි 

කර ගතැනිමට.  

10. ඉඩම් පරිශරණ රටාම  පුුලල් මලනවිකම් සිදුලන අලවිතාල එම 

මලනවිකම් සිතියම් ගතත කරගතැනීම ශා තත්කාීනන ගතැටලු ශඳුනා ගතැනීම ශා 

ආයතන දැනුලත් කිරීම.  

11. මකොමේාාවය තුෂ අනිසි ඉඩම් භාවිතයන්,ඉඩම් මගතොඩකිරීම් ශා භක යට 

වම්බන්ර විලභාවික වම්පත්ල විථමිාලරත්ලයට ශානියක් ලන කටයුතු 

වම්බන්රමයන් දවිත්රික් කාර්යාය මලත ලාර්තා කිරීම. 

 

8.12. ජාතික ඒකාබේරතා නිරාීම  

1. රාජය ශා ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරිම ශා නියාමනය / ඒශා අදා පුහුණු 
පාාමාා පැලැත්වීම.   

2. ජාතික වශජිලනයට බාරා ලන සිේධි ශා අලවිථමිා කෂමනාකරණයට 
මැදශත්වීම ශා ප්රජාල දැනුලත් කිරිම.  

3. ජාතික ඒකාබේරතාලය ඇතිකිරිම වහශා ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක කිරීම. 
4. නීතී ආරාර මකොක න් වභාල ශා වම්බන්රවී  නීතී ආරාර පිළිබහල ජනතාල 

දැනුලත් කිරීම.  
5. වශජීලන විංගතම් වම්බන්ධිකරණය ශා ලැඩවටශන ක්රියාත්මක කිරීම.  

6. භාාල ජාතිය ආබාර කුමන මශෝ කරුණු නිවා ආන්තීකරණයට ක්වු 
කණ්ඩායම් වහශා වශය වීම.  

7. විංවිකෘතික, ජනලාර්ගික, ආගතක ක වමගිය වශ වාමය මවශා ලැදගතත් 
ලන්නාවු කරුණු වම්බන්රමයන් මපොදු ජනතාල දැනුලත් කිරීම.  

8.   ජාතික විංහිඳියා ප්රතිවිංදාන කාර්යාමේ (ONUR) අනුග්රශමේන විංහිඳියා 
ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

9.   ජාතික භාා වමානාත්මතා අභිලර්රන ලයාපෘතිය (NIEP) යටමත් බිම් 
මමේටමම් ප්රජාල වහශා මදමෂ භාා පුහුණු පාාමාා පැලැත්වීම.
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8.13. ආපදා වශන හවේලා නිරාීම  

1. සියලු ආපදාලන්මගතන් විපතට පත් ජනතාල වහශා ආපදා තත්ලය අනුල, පිසු 

ආශාර,වියළි වාක,මරණාරාර,නිලාව ආරාර,ගතෘශ උපකරණ වශ ලයාපාර 

ආරාර බාී ම.  

2. විලභාවික ආපදාලක් මගින් විපතට පත් ජනතාල වහශා කඩිනම් වශන 

වැසිම (පිසු ආශාර වශ වියලි වාක බා ී ම).  

3. විලභාවික ආපදාලක් මගින් විපතට පත් ජනතාලමේ මේප, මරණ වශ 

නිලාව ශානි වහශා ලන්ද බා ී ම.  

4. විලභාවික ආපදාලක් මගින් විපතට පත් ජනතාල සුරක්ෂිත මරයවිථමිාන 

ගතත කිරිම.  

5. නැලත පදිංචි කිරිමම් ලැඩවටශන් ක්රියාලට නැිංවීම.  

6. නිය ය පලතින ප්රමේල ජනතාලට පානීය ජය බා ී ම. 

 

 

8.14. ුතඩා ලයාපාර විංලර්රන නිරාීම 

  

1. ප්රාමේශීය මල්කම් මකොමේාාමේ කුඩා ලයාපාර පිළිබහ මතොරතුරු 

මල්ඛ්නයක් පලත්ලා මගතන යාම.   

2. ලයලවායකයන් තාක්ණික පුහුණු ලැඩවටශන් වහශා මයොමු කිරීම.   

3. ලයාපාර ක්මේත්රමවේ ශඳුනාගතන්නා ගතැටුල ලට අදා විවදුම් බා ගතැනීම 

වහශා අදා ආයතන / පාර්ලයන් මලත මයොමු කිරීම.   

4. විලක්ති ණය ලැඩවටශන් වම්බන්ධීකරණය කිරීම.   

5. ප්රාමේශීය මමේටමම් මලෂහප වම්බන්රතා ලැඩිදයුණු කිරීමට අලය 

කටයුතු සිදු කිරීම.   

6. පුහුණු අලයතා අනුල පුහුණු ලැඩවටශන් විංවිරානය කිරීම.   

7. ලයාපාර උමේන කටයුතු සිදුකිරීම. 

8. ආකල්ප විංලර්රන ශා ලයලවායකත්ල විංලර්රන ලැඩවටශන් 
ක්රියාත්මක කිරීම. 

9. ලයලවායකයින්මේ මය විනය මය අිංය ක්තිමත් කිරීම. 
10. අමවි වම්බන්රතා විංලර්රනය කිරීම. 

 

 

 

  

 

8.15. ප්රජා විහ රන නිරාීම  

1. ප්රජා විමෝරන ආඥාාභීන් වම්බන්රල මලික මතොරතුරු රැවි කිරීම.   

2. ඔවුන් වමාජීය, විංවිකෘතික ශා ආර්ථික ලමයන් වවිබ ගතැන්වීම වහශා 

විංලර්රන වැසුම් වකවි කර ක්රියාත්මක කිරීම.   

3. මත් නිලාරණය වහශා දලදය ප්රතිකාර අලය මවේලාාභීන් ඒ වහශා මයොමු 

කිරීම.   

4. මවේලාාභීන් ලෘත්තීය උපමේන, ලෘත්තීය පුහුණු ලැඩවටශන් වහශා මයොමු 

කිරීම.  

5. පවුල්ශමු පැලැත්වීම ශා මලනත් අදා ලැඩවටශන් විංවිරානය කර 

පැලැත්වීම.  



 

 

20 

 

8.16. විංලර්රන නිරාරි - (හේශීය දලදය)  

1. මකොමේාාමේ සිටින පාරම්පරික දලදයලරුන් පිබහ මතොරතුරු රැවි 

කිරීම.   

2. මේශීය දලදය ක්රමය, මේශීය ආශාර පිළිබහ මකොමේාාමේ ජනතාල 

දැනුලත් කිරීම (දලදය වායන).  

3. ප්රාමේශීය ආයුර්ම ද  විංරක්ණ වභාම  කටයුතු වම්බන ිධීකරණය කිරීම.   

4. ලියාපදාිංචි මනොව මේශීය දලදයලරුන් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබහ දැනුලත් 

කිරීම.  

5. මේශීය දලදය ක්රමය තුලින් නීමරෝගීමත් ජීවිතයක් ගතත කිරීමට ශැකි 

ආකාරයන් පිළිබහ මකොමේාාමේ විවිර ජන මකොටවි  දැනුලත් කිරීම.   

6. ඔසු පැ සිටවීම, ඔසු උයන් ඉදකිරීම, පසුවිපරම් කිරීම, ලටිනාකම් පිළිබහ 

මේන පැලැත්වීම.   

7. ජිංගතම වායන පැලැත්වීම.   

8. මරෝගත පිළිබහ මේන පැලැත්වීම.   

9. මේශීය ආශාර ප්රලර්රනය ශා විංලර්රනය.   

 

 

 

8.17. විංඛ්යාහල්ඛ්ණ නිරාීම  

1. විංගතණන රාජකාරි ඉටු කිරිම (කෘෂි කර්ම, රාජය අර්ර,  රාජයමවේලා, ජන 

ශා නිලාව...,) 

2. වමීක්ණ රාජකාරි ඉටු කිරිම (කර්මාන්ත, ඉද කිරිම්, මලෂද ශා මවේලා...,) 

3. ප්රාමේයය ශා ජාතික විංලර්රන වැසුම් වහශා අලය දත්ත රැවිකිරිම. 

4. පාත් පාන ආයතන මතොරතුරු - පාත් පාන ආයතන.  

5. කෘෂිකර්ම, පශු වම්පත් මතොරතුරු රැවි කිරිම (මගතොවි ජන මවේලා, ශා ජාතික 

මවෞඛ්ය).  

 

 

8.18. ක්රිඩා නිරාීම 

1. ක්රිඩා වමාජ පිහිටුවීම / ප්රතිවිංවිරාන කටයුතු.   

2. අන්තර් ක්රිඩා වමාජ ක්රිඩා උත්වල විංවිරාන කිරීම ශා පැලැත්වීම.  

3. ක්රිඩා පුහුණු කටයුතු. 

4. ාරීරික සුලතා ලැඩවටශන් විංවිරාන ශා පැලැත්වීම.   

5. මකොමේාාමේ  ක්රිඩා ලැඩවටශන් විංවිරාන කිරීම.   

6. මකොමේාාමේ ඇති දක් ක්රීඩක ක්රීඩිකාලන් දවිත්රික් විංවිරානය වහශා 

මයොමු කිරීම.   

7. විය වමගතාමීල ලැඩවටශන් වදශා නායකත්ලය බා ී ම. පෂාත්/ජාතික 

ලැඩවටශන්. 
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8.19. ග්රාම විංලර්රන නිරාීම  

1. ග්රාම විංලර්රන වක ති ප්රති විංවිරානය නිලරණ පැලැත්වීම ශා අක්රිය වක ති 

විංලර්රන ශා දගුකාලින පැලැත්ම තශවුරු කිරිම.  

2. ප්රාමේයය බ මණ්ඩය පිහිටුවිම ශා ප්රාමේයය ශා පෂාත් මමේටවම් වශන 

මවේලා ආයතන වමගත    වම්බන්ධිකරණය.  

3. වමාජිය, විංවිකෘතික, ආර්ථික, අරයාපනය, වදාචාරය ශා මවෞඛ්ය 

පශසුකම් ග්රාක ය ප්රමේලට බාී ම වහශා ග්රාමීය විංලර්රන වක ති වමගත 

වම්බන්ධිකරණය.  

4. ග්රාම විංලර්රනයට අදා වැසුම් පිළිමය කිරිම ශා විංලර්රන ලයාපෘති 

වක ති ශරශා ක්රියාත්මක කිරිම.  

5. ග්රාක ය කාන්තා පුහුණු මරයවිථමිාන කටයුතු අධීක්ණය කිරිම ශා 

අභිලෘේධියට කටයුතු කිරිම.  

6. ග්රාම විංලර්රන වක තිල දනතිකභාලය තශවුරු කිරිම මුය පානයට 

වශයවිම ශා ග්රාක ය විංලර්රන වක ති ප්රලර්රනයට අදා මගත මපන්විම 

බාදම. 
 

 

8.20. විංවකිෘතික විංලර්රන නිරාීම  

1. කායතන ලියාපදිංචිය, අධික්ණය ශා වම්බන්ධීකරණ කටයුතු.  

2. කාකරුලන් වම්බන්ර සිදුලන්නා ව සියලුම කටයුතු.   

3. ජාතික විංවිකෘතිමය ලැදගතත්කම් වහිත විශාර, මේලා, පන්වල්, 

පල්ලි,මකෝවිල්, ලැනි ආගතක ක විථමිාන ශා වම්බන්ර අප්රකට වත් මපෞරානික 

වත් මතොරතුරු රැවිකිරීම.   

4. වමාජ විංවිකෘතික වාරරර්ම ශර පේරතීන් ජාතික උරුමයන් සුරක්ෂිත 

මකමරන ලැඩවටශන් විංවිරානය කිරීම.   

5. වමාජ ශා ජනලාර්ගික වමගියට උරමදන පරිද විවිර උප විංවිකෘතික 

ශඳුනාගතැනීම ශා ඒලාමයහි විංලර්රනයට අදා ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක 

කිරීම.   

6. කා ශා වාහිතය විංගතම් පිලිබහ  ලයප්තීකරණ වහශා කටයුතු කිරීම.   

7. විංවිකෘතික මරයවතිාන වමගත ඒකබේරල විංවිකෘතික ලැඩවටශන් 

විංවිරානය කිරීම.   

8. විවිර වාහිතය කටයුතු ජාතික විංවිකෘතික ලමයන් ලැදගතත් උත්වල 

විංවිරානය ශා ඒ පිලිබහල මදපාර්තමම්න්තු වම්බන්ධීකරණය.   

9. පාවල් මමේටක න් නාටය කාපර්ද පිහිටුවීම ශා ආධුනික නාටයකරුලන් 

දරි ගතැන්වීම.   

10. ශ්රී ිංකා කා මණ්ඩය ශා ඒ යටමත් ඇති අනු මණ්ඩ විසින් ක්රියාත්මක 

ලැඩවටශන් වහශා ප්රාමේශීය වම්බන්ධීකරණය.

8.21. විහේ රැිරයා නිරාීම 

1. විමේගතත වීමට අමප්ක්ෂිත පුේගතයන්ට අලය මගතමපන්වීම, දැනුලත් 

කිරීම ශා උපමදවි බා ී ම.   

2. පවුල් පසුබිම් ලාර්තා බාී ම.  

3. වෑම විගතමණික පවුක් වහශාම වමාජ ලාර්තාලක් වකවි කිරීම, අලදානම් 

වහිත පවුල් ශඳුනාමගතන එම පවුල් වහශා පවුල් විංලර්රන වැැවිමක් 

වකවි කිරීම.   

4. විමදවි රටල මවේලය කර පැක ණි ශ්රක කයින් පිළිබහ දත්ත පේරතියක් 

පලත්ලාමගතන යාම, ඔවුන් නිසි පරිද වමාජගතත කිරීම, ජීලමනෝපාය 

ලැඩවටශන් ලට මයොමු කිරීම, පසු විපරම් සිදුකිරීම.   

5. විගතමණික පවුල් ල දරුලන්මවේ සුභවාරන කටයුතු පිළිබහල අඛ්ණ්ඩල 

සුපරීක්ණය උපමේනය වහශා මයොමුකිරීම.
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8.22. කෘෂිකර්ම විංලර්රන නිරාරි  

1. කෘෂිකාර්ක ක කටයුතු ඉශෂ නැිංවීම.  

2. තරුණ කෘෂි ලයලවායකින් බිහි කිරිම.  

3. කෘෂි ලයාපෘති වහශා 50%  දායකත්ලය බාී ම.  

4. මගතොවි විංවිරාන පිහිටුවීම.  

5. මගතොවි විංවිරාන ගතැටුල වහශා ලැඩවටශන් විංවිරාන. 

 

8.23. ජාතික ලයලවාය විංලර්රන නිරාරි 

1. ප්රාමේශීය මල්කම් මකොමේාාය තුෂ ලයාපාරික මෂේත්ර ශා වම්පත් පැතිකඩ 

යාලත්කාීනන කිරීම. 

2. මකොමේාාය තු ලයාපාර විංලර්රන මවේලා වපයන්නන්මේ නාමාලලියක් 

පලත්ලාමගතන යාම.  

3. දැනට ක්රියාත්මක ලයලවායකයන් වහශා දැනුම කුවතා ලර්රන ඇතුුල 

ලයාපාර විංලර්රන මවේලා පශසුකම් වවා ී ම ශා නල ලයාපාර බිහි කිරීම 

වහශා අලය පශසුකම් වැපයීම ශා ඒ වහශා මපෂඹවීම  

4. රජය ශා මපෞේගතලික ආයතන වම්බන්ධීකරණය කර ගතනික න් ඔවුන්මේ 

අනුග්රාශකත්ලය ඇතිල ලයලවායකයන් වහශා රාරිතා විංලර්රන 

ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක කිරීම ශා අමනකුත් පශසුකම් වැමම.  

5. රාජය ශා මපෞේගතලික බැිංකු ශා මුය දායකත්ලය මමන්ම ලයාපෘති වමගත 

නිසි වම්බන්ධීකරණයක් මගතොඩනගතා ගතැනීම තුලින් ලයාපාරික ප්රජාල මලත 

මුය පශසුකම් වැමමට කටයුතු කිරීම  

6. අධිකාරිය මන්න් ක්රියාත්මක මලමෂහ ේලාරය, මලමෂහ වල්පිල් ශා වහශා 

සුදුසු  “Made in Sri Lanka” අම  වන්නාමය බා ී මට කටයුතු කිරීම 

තුලින් පාරිමභෝකයන් මයොමු කිරීමට භාලය පශසුකම් වවා ී ම.  

7. ප්රාමේශීය ලයලවාය විංවද පිහිටුවීම ශා එහි ලාර්තා වකවි කිරීම, 

මනොවිසිඳුණු ගතැටුල දවිත්රික් ලයලවාය විංවදය වහශා මයොමු කිරීම  

8. අමනකුත් ආයතන ල අනුග්රාශකත්ලය ඇතිල මකොමේාාය තු මලෂහ 

වල්පිල් ක්රියාත්මක කිරීම ශා මලෂද වල්පිල් මලත ලයලවායකින් ඉදරිපත් 

කිරීම. 

9. ලයලවායකින් ඇගතයීමට ක්කරන ලයලවායික වම්මාන උමෂලල් වහශා  

මයොමු කිරීම ඒ වහශා මපෂඹවීම වම්මාන බා ගතැනීම වහශා අලය 

මගතමපන්වීක  කිරීම. 

10. විංවද වහශා වශභාගි වීම වශ ලයාපාරික ක්මේත්රය තුෂ ක්රියාත්මක කරන 

රැවිවීම් ශා අධිකාරිය නිමයෝජනය කිරීම.  

11. මකොමේාාය තු පලත්නා ලයලවායකින් වහශා කෂමනාකරණය ශා මුය 

තාක්ණ ශා අමවිය වහශා වු අලය මගතමපන්වීම ශා පශසුකක  මමන්ම 

උපමේන මවේලා මවේලා ක්රියාත්මක කිරීම.  

12. අධිකාරිය මන්න් ක්රියාත්මක කරන උපාධීරාරී ලයලවායක උදානය 

ලැඩවටශන ශා තාක්ණ මරයවිථමිාන ලට අදාල අලය මවේලා කටයුතු 

කිරීම මගතමපන්වීම ශා පසු විපරම් කටයුතු කිරීම.  

13. මකොමේාාය තු පලත්නා තර කාරී ලයාපාරික ක්මේත්රයන් පිලිබදල 

අරයනය කිරීම ශා අරයන ලාර්තා වකවි කිරීම ශා දවති්රික් වම්බන්ධීකරණ 

නිරාරීන් ශරශා අධිකාරිය මලත මයොමු කිරීම.  

14. අධිකාරිය මගින් ශඳුන්ලා ී  ඇති ලයලවායික දත්ත ඇතුත් කිරීම ශා දත්ත 

පේරතිය වහශා MSME ලාර්තා මකොමේාාය තු පලත්ලා මගතන යෑම.  

15. අධිකාරිය ශා ලයාපෘති වමගත ඒකාබේරල සිදු කරන ලයලවාය විංලර්රන 

ලැඩවටශන් වහශා වශමයෝගතය දැක්වීම් ශා ලාර්තා පලත්ලාමගතන යෑම 

16. මකොමේාාය තු ලයලවාය විංලර්රන වහශා ව ලයාපෘති මයෝජනා වකවි 

කිරීම ශා අනුමැතිය බා මගතන ක්රියාත්මක කිරීම. 

17. මාසික, දත්රමාසික වම්බන්ධීකරණ නිරාරීන් ශරශා දවිත්රික් ලාර්ෂික 

ප්රගතති ලාර්තා වකවි කිරීම ශා අධිකාරිය මලත මයොමු කිරීම.   

18. මකොමේාාය තු ක්රියාත්මක කරන ද සියලු ලැඩවටශන් ශා ක්රියාකාරකම් 

ශා ප්රගතතිය වම්බන්ර ලිපි මගතොනු පලත්ලාමගතන යෑම වශ අලය විට 

ඉදරිපත් කිරීම.  

19. අධිකාරිය/ ප්රාමේශීය මල්කම් කාර්යා මන්න් බා මදන ලැඩ කටයුතු 

වම්බන්රල ක්රියා කිරීම.
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8.24. ජාතික ඵදායීතා විංලර්රන නිරාරි 

1.  ප්රාමේශීය මල්කම් මකොමේාාය තුෂ ඵදායිතා දත්ත ශා මතොරතුරු රැව ි
කිරීම ශා ඒලා යාලත්කාීනන කරක න් පලත්ලායාම.  

2.  ඉශත අිං වහශා ඵදායිතා විය ක්මේත්රය පිළිබහ අලය දැනුම ශා    
ශැකියාල බා ී ම වහශා වම්පත් දායකමයකු ලමයන් කටයුතු කිරීම.  

3. ප්රාමේශීය මල්කම් මකොමේාාය/ දවිත්රික්කය තුෂ ප්රජා ඵදායිතා 
ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක කිරීමම්ා සිේධි කෂමනාකරුමලකු ලමයන් 
කටයුතු කිරීම.  

4. ඵදායිතා වියය ක්මේත්රය පිළිබහ උපමේකමයකු වශ ම  
මපන්ලන්මනකු මමන්ම වමාජ වජීවිකාරකමයකු ලමයන් කටයුතු කිරීම.  

5.  තම ප්රාමේශීය මල්කම් මකොමේාායට අදාෂ ජාතික ඵදායිතා මල්කම් 
කාර්යාය විසින් බාමදන ඉක්ක වපුරාීනමට ශා ඒලා ප්රතිඵ වහිතල 
සිදුමලන බලට ලගත බා ගතැනීම ශා තශවුරු කිරීම. 

6.   ප්රාමේශීය මල්කම් මකොමේාාය තුෂ ඵදායිතා ප්රලර්රනය ඉශෂ නැිංවීමට 
අලය වැසුම් ලැඩවටශන් වශ ලයාපෘති ශඳුනා ගතැනීම ශා ඒ වහශා 
ප්රාමේශීය මල්කම්ලරයාට වශාය දැක්වීම වශ ඒ වහශා ඵදායිතා මල්කම් 
කාර්යාය මලත මයෝජනා වශ අදශවි ඉදරිපත් කිරීම. 

7.   පාවල් ඵදායිතා විංගතම් ලියාපදිංචිය ශා ක්රියාකාරීල පලත්ලාමගතන යාමට 
අදාෂ කටයුතු අධීක්ණය.  

8. දැනුම් කෂමනාකරණ ලයාපෘති යටමත් ප්රාමේශීයල මතෝරාගතත් ප්රජා 
කණ්ඩායමක වාමාජීය ශා ආර්ථික ජීලන මමේටම ඉශෂ නැිංවීමට කටයුතු 
කිරීම. 

9.  ඵදායිතා ප්රලර්රන උමදවා ඇති ජාතික ඉක්ක වපුරාීනමම්ී  තම ප්රාමේශීය   
මල්කම් මකොමේාාවය තුෂ එම ඉක්ක වපුරාීනම වහශා ජාතික ඵදායිතා 
මල්කම් කාර්යායට වශාය බාී ම ශා ඒ වහශා විපර්යකාරකමයකු 
ලමයන් කටයුතු කිරීම. 

10. ජාතික ඵදායිතා වම්මාන තර ාලලියට අදාෂල ප්රාමේශීය මල්කම්   
මකොමේාාවය තුෂ පලත්නා සියලුම ආයතන ඒ වහශා මයොමු කිරීම ශා එම 
ආයතනලට අලය වශය බාී ම. 

11. ජාතික ඵදායිතා වම්මාන බාගතත් ආයතන අදාෂ ප්රක තීන් අඛ්ණ්ඩල    
පලත්ලාමගතන යන්මන්ද යන්න පිළිබහල අර්රලාර්ෂිකල ඇගතයීම් කර ලාර්තා 
කිරීම. නිරිමේ ඉදරිපත් කිරීම, පසුවිපරම් කිරීම, නිසි ම මපන්වීම බා 
ී මට අලය කටයුතු කිරීම.  

12. තනතුමර් අලයතාලය මත ප්රාමේශීය මල්කම්ලරයා මන්න් මශෝ වෘජුල 
ජාතික ඵදායිතා මල්කම් කාර්යාමේ කෂමණාකාරීත්ලය විසින් පලරනු 
බන විමේ රාජකාරි. 

13. ජාතික ඵදායීතා ප්රලර්රනය කිරීමට අදා ලන්නා වු මතොරතුරු දත්ත 
එක්රැවි කර තබා ගතැනීමය වශ වියය මෂේත්රයට අදා පර්මේණ ශා 
වමීක්ණ පැලැත්වීම.  

14. ප්රාමේශීය මල්කම් මකොමේාාවය තුෂ පලත්නා වියිට අත්දැීරම් ශඳුනා 
ගතැනීමට ශා හුලමාරු කර ගතැනීමට කටයුතු කිරීම. 
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8.25. බාහිර හවේලා නිරාීමන් 

8.25.1.අන්තරායකර ඖරපාන මණ්ඩ නිරාරි  

1. මත්ද්රලය භාවිත කරන්නන් ශඳුනා ගතැනිම/මල්ඛ්නගතත කර ගතැනිම වශ 
මතොරතුරු ලාර්තා කිරිම,පසුරැකලරණ කටයුතු සිදුකිරිම වශ ලාර්තා තබා 
ගතැනිම . 

2. මකටිකාලින ශා දගුකාලින ප්රතිකාර වහශා සුදානම් කිරිම, ප්රතිකාර පශසුකම් 
වහශා මයොමු කිරිම.  

3. මත්ද්රලය භාවිත කරන්නන් වශ ඔවුන්මේ පවුල්ල වාමාජීකින් වහශා අලය 
උපමේන කටයුතු සිදුකිරිම.  

4. දවිත්රික් වශ ප්රමේයය මරෝශල් වමගත වම්බන්රවී මත්ද්රලය උපමේනය/ 
ප්රතිකාර, වායන විංවිරානය කර දලදයලරුන් වමගත වම්බන්ධිකරණය 
මලක න් පලත්ලාමගතන යාම.  

5. දවිත්රික් කක ටු රැමවේවීම/ ප්රමේයය කක ටු රැමවේවීම දවති්රික් මානසික මවෞඛ්ය 
කක ටු රැමවේවීම වහශා අන්තරායකර ඖර පාක ජාතික මණ්ඩමේ 
නිමයෝජිතයා මව වශභාගි වීම/ මපනී සිටිම. 

6. නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන/ නිරාරින්ට අලය පුහුණු ලැඩවටශන් 
මණ්ඩමේ අමනකුත් තාක්ණික අිං වමගත වම්බන්රවී විංවිරානය කිරිම.  

7. ප්රජා ප්රතිකාර ලැඩවටශන් වහශා කණ්ඩායම් මතෝරා ගතැනිම, විථමිාන ශඳුනා 
ගතැනිම වශ ප්රජා විමලච්ඡා කණ්ඩායම් ශඳුනාගතැනිම වශ ඔවුන් පුහුණු කිරිම. 

8. දවිත්රික් ලැඩවටශන් වම්බන්ර ප්රගතතිය අමාතයාිං මමේටම දක්ලා ලාර්තා 
කිරිම වහශා  අදාෂ ඉශ නිරාරින් මලත ලාර්තා කිරිම.  

9. දවිත්රික් ශා පාත් මමේටමම් සිට ජාතික මමේටම දක්ලා මතොරතුරු ශා දත්ත 
ලාර්තා කිරිමම් යාන්ත්රණයක් වකවි කිරිම වශ එය අඛ්ණ්ඩල පලත්ලා මගතන 
යාම.  

10. ප්රාමේයය මල්කක  මකොමේාා මමේටක න් සිටින නිරාරින් විසින් 
ශඳුනාගතන්නා ද මත්ද්රලය භාවිතාකරන්නන් වහශා මකටිකාලින වශ 
දගුකාලින ප්රතිකාර ලැඩවටශන් විංවිරානය කිරිම.  

11. ඒ වහශා සුදුසු වථිමිාන මතෝරා ගතැනිම වශ පෂාත් අධීක්ණ නිරාරි වමගත 
එක්වී ප්රතිකාර ලයාපෘති මයෝජනා වකවි කිරිම/ ඉදරිපත් කිරිම/ මණ්ඩය 
මලත ඉදරිපත්කර අරමුදල් වපයා ගතැනිම.  

12. ප්රතිකාර ලැඩවටශන් වහශා අලය කාර් යා මණ්ඩය මතෝරා ගතැනිම/ 
පුහුණු කිරිම.  

13. මකටිකාලින ප්රතිකාර ලැඩවටශන් වහශා අමනකුත් රාජය ආයතන 
නිරාරින්මේ වශය බාගතැනිම දලදය/ උපමේන/ විංලර්රන 
නිරාරි)  

14. එම ලැඩවටශන් පලත්ලාමගතන යාමට පෂාමත් අලය ආයතන වශ 
පුේගතයින්මේ (පෂාත් වභාල/ ද.මල්.කාර් යාය/ මරෝශල්-MOH 
/මපොලිවි විථමිාන) මන්න් අනුමැතිය ශා අලවරය බාගතැනිම.  

15. පෂාත් මත්ද්රලය නිලාරණ ප්රතිකාර ශා පාන ලැඩවටශන් ප්රමේයය 
නිරාරින්මේ වශය ඇතිල වක්රියල පලත්ලාමගතන යාම.  

16. දවිත්රික්කයට අදා මතොරතුරු බාගතැනිම/ පලත්ලාමගතන යාම, ලාර්තා 
වටශන් පලත්ලාමගතන යාම,  

17. අලයතාලය අනුල ඉශෂ කෂමණාකාරිත්ලයට ඉදරිපත් කිරිම  
18. අන්තරායකර ඖර පාක ජාතික මණ්ඩමේ මවේලාලන් පෂාත් ශා 

ප්රාමේයය මමේටම දක්ලා  
19. ලයාප්ත කිරිම වම්බන්රමයන් අලය කටයුතු කිරිම  
20. දවිත්රික් ශා පෂාත් වහශා අරයක් ජනරාල් / වභාපතිතුමා පලරන 

අමනකුත් රාජකාරි ඉටු කිරිම  
21. ප්රජා මත්ද්රලය නිලාරණ කක ටු විථමිාපිත කිරිමට අලය වම්බන්ධිකරණ 

කටයුතු සිදු කිරිම ශා වක්රිය  
22. මව පලත්ලාමගතන යාම වහශා අලය මගතමපන්වීම ශා මැදශත්වීම බා 

දම  
23. ප්රජ මපොලිවි ඒකක වම වම්බන්ධීකරණය පලත්ලා ගතනික න් මත්ද්රලය 

භාවිතා කරන පුේගතයින්  
24. ශඳුනා ගතැනිම වශ ප්රතිකාර වහශා මයොමු කිරිමට අලය මැදශත්වීම 

සිදුකිරිම
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09. වමෘේධි අිංය 

9.1. මූවථිමිාන වමෘේධි කාර්යාය 

1. නිරාරී මපෞේගතලික ලිපි මගතොනු නඩත්තු කිරීම. 
2. නිරාරී විථමිාන මාරු, විනය කටයුතු, නිලාඩු ලැටුප් ලර්රක ලට අදා 

කටයුතු.  
3. වමෘේධි වශනාරාර,අභියාචනා ශා මපත්වම් ලට අදා කටයුතු. 
4. මාසිකල මුවිථමිාන ප්රගතති වමාමෝචන රැවිවීම් විංවිරානය කිරීම. 

5. නිරාරීන්මේ ලැටුප් මගතවීම ලට අදා කටයුතු.  
6. ප්රවම්පාදන කටයුතු ශා ගිණුම් කටයුතු සිදුකිරීම. 
7. බැිංකු ශා බැිංකු වක ති ලට අදා පරිපාන කටයුතු.  
8. HRM නිරාරී මතොරතුරු පේරතිය යාලත්කාීනනල පලත්ලාමගතන යාම. 

 

 

 

 9.2. වමෘේධි වශනාරාර  

 
1. ප්රතිාභීන් මතෝරා ගතැනීම. 
2. අභියාචනා වකා බැීනම. 
3. වමෘේධි මුේදර භාර ගතැනීම,ලිවීම ශා මබදා ී ම. 
4. වමෘේධි භාණ්ඩ මුේදර වහශා මගතවීම. 
5. මුදල් මුේදර වහශා මගතවීම. 
6. අනිලාර්ය ඉතිරි කිරීම්. 
7. අනිලාර්ය ඉතිරි කිරීම් නිදශවි කිරීම්.  
8. බයත් මලෂහවැක් ලියාපදිංචි කිරීම. 
9. ප්රතිාභීයාමේ වමෘේධි වශනරාර පත්රය මාරු කර ී ම. 
10. වමෘේධි නිලාව මොතරැයිය. 

11. ී මනා පත්ර අවිථමිානගතත වීම. 
12. ඉන්රන වශනාරාරය. 
13. වමෘේධි විංලර්රන මදපාර්තමම්න්තුම  ප්රතිාභී දත්ත පේරතියට (CRM) 

මතොරතුරු ඇතුත් කිරීම. 
14. දත්ත පේරතිය යාලත්කාීනන කිරීම. 
15. වශනාරාර මාරුකිරීම. 
16. විවිර මුාශ්ර මන්න් ැමබන වශනාරාර මගතවීම. 
17. වමෘේධි මපොමරොත්තු මල්ඛ්නය යාලත්කාීනන කිරීම. 
18. වමෘේධි නිලාව මොතරැයිය. (මාසිකල දනුම් ඇදමමන් ජයග්රශනය 

හික කර ගතන්නා ප්රතිාභින්ට රු.200,000.00 ක මුදක් බාදම)
 
 
 

 

9.3. වමාජ ආරෂණණ ලැඩවටශන  
 
1. ප්රතිාභී මගතවීම්. 
2. සිප්මදොර යයත්ල ලැඩවටශන. 
3. නිරාරී ශුභ වාරක අරමුදලින් මගතවීම්. 

4. වමාජ ආරක්ණ ලන්ද මගතවීම (මරෝශල් ගතතවිම්/විලාශ/දරු 
උපත්/අලමිංගතයාරාර) 
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9.4. වමෘේධි හප ණ ලැඩවටශන 
  
1. මපෝණ ී මනාල.  
2. මපෝණ මල්. 

 

 

9.5. වමාජ විංලර්රන ලැඩවටශන  

1. දරිය පියව / දරිය ලියට මවලනක්/  මවෞභාගතයයා  නිලාව ලැඩවටශන  
2. මත්ද්රලය ශා  දුම්ලැටි නිලාරණ ලැඩවටශන 
3. ෂමා අපමයෝජන ලැෂැක්වීමම් ලැඩවටශන 
4. වතුටු පවු ලැඩවටශන 
5. ආබාධිත සුභවාරන ලැඩවටශන  
6. සියදවි ශානි අලම කිරීමම් ලැඩවටශන 
7. ජාතයන්තර දන වැපයුම් ලැඩවටශන 

8. ෂමා ආරක්ණ ෂමා වමාජ ශා විංවිකෘතික ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක 
කිරීම.  

9. පවුල් ඒකකය තුෂ වතුට ශා මවමනශව ප්රලර්රනය කිරීම. 
10. වමාජීය ශා විංවිකෘතික අගතයන් ලැඩි දයුණු කිරීම. 
11.  රැපියල් 1500, 2500, 3500 ලමයන් ප්රතිාභීන් 3,984 කට වශනාරාර 

බාී ම. . 

 

 

 

10. විදාතා වම්පත් මරයවථිමිානය 

1. ගතමට තාක්ණය විංකල්පය යටමත් විලයිං රැකියා ආරම්භ කිරීම 

වදශා අලය තාක්ණික පුහුණු පැලැත්වීම. 

2. ලැඩවටශන් පැලැත්වීම. 

3. ප්රතිාභීන්මවේ පුහුණු අලයතා අනුල විලයැිං රැකියා පුහුණු 

පැලැත්වීම. 

4. විවිර නිිපාදනල ගුණාත්මකභාලය ලර්රනය කිරීම වදශා අලය 

උපමදවි බා ගතැනීම. 

5. නිිපාදන ප්රක තිකරණය වදශා අලය වශමයෝගතය බා ී ම.   

6. විදාතා වම්පත් මරයවථිමිානමේ පලතින සුුල පරිමාණ විලයිං රැකියා 

වදශා අලය ලන තාක්ණික මම්ලම් ශදුන්ලා ී ම. 
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11. ප්රාහේශීය හල්කම් කාර්යාය මන්න් පලත්ලනු බන රැවවිීම් 
 

1. ප්රාමේශීය වම්බන්ධීකරණ කක ටු රැවිවීම් 

2. ප්රාමේශීය මකොමේාා දන රැවිවීම්  

3. ප්රාමේශීය පරිවර කක ටු රැවිවීම් 

4. ප්රාමේශීය කෘෂිකර්ම කක ටු රැවිවීම් 

5. මඩිංගු මර්දන කක ටු රැවිවීම් 
6. විගතණන කෂමනාකරණ කක ටු රැවිවීම් 

7. ආපදා කෂමනාකරණ කක ටු රැවිවීම්  

8. ාවනාරක්ණ බ මණ්ඩ රැවිවීම් 

9. ලන අලි ශානි ලන්ද වම්බන්ර කක ටු රැවිවීම් 
10. ආරක්ක කක ටු රැවිවීම් 

11. මාසික ඉඩම් පරිශරණ කක ටු රැවිවීම් 

12. මාසික කාර්යය මණ්ඩ කක ටු රැවිවීම් 

13. පලතින තත්ලයන් ශා කාීනනල පැනනගින ගතැටුල පිළිබහල පලත්ලනු 
බන සියුල රැවිවීම් 
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