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අභ්යන්තර  ා  ්වදේශ  කටයුතු ්ා පළ ත් ්භ්  

ා  පළ ත් ප ලන අම රය ං ය 
 

්වදේශ  කටයුතු අං ය  

 
දිවහත්රික් දමකම් කළර්යළ 25 ක්, ප්රළදේය ය දමකම් කළර්යළ 332 ක් වශ ග්රළම ලධධාළරි 

කළර්යළ 14,022 ක් ශරශළ ඍජු දවේලළ වම්පළද   ආයත්  ලුශයක් වතවත්ල දවේලළළභී 

මශජ ත්ළල දලත් දවේලය වෆපයීමට කටයුතු කරනු බයි. සිවිම පරිපළ දර 

දක්්ද්රවහාළ ය ලදය් වහලදේ කටයුතු අංය  යටදත් ඇි, දිවහත්රික් පරිපළ ය, 

ප්රළදේය ය පරිපළ ය,  ග්රළමීය ය පරිපළ ය දම්ම සිවිම යායළපදිංචි කිරීම් තුයා් වෘජු 

දවේලළළභී වත්කළරය වෆසීමට කටයුතු කරනු ඇත්. දවේලක සුභවළධා ය වෆසීම ශළ ම ළ 

මළ ල වම්පත් කෂම ළකරණය තුයා් ලක්ර දවේලළළභී වත්කළරය උපරිම කිරීම මඟි් 

ඉශත් වෘජු දවේලළළභී් වඳශළ උපරිම දවේලළලක් වෆපයීමට කටයුතු කරනු ඇත්.  එදම්ම 

අද ක් අමළත්ළං සියමදමම කටයුතු ග්රළමීය ය මටමටම දක්ලළ රියළත්මක කර් ළ ව 

පරිපළ මය ලුශය ල්ද් ද වහලදේ කටයුතු අංයයි. ජ ත්ළලට ලඩළත් වමීය පත්ම 

අමළත්ළංය ලදය් ජළිදර උ් ිය උදදවළ සුවිදේසේ දවේලළලක් වෆපයීම වහලදේ 

කටයුතු අංදර දෆක්මයි. 
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දැක්ම 

ජළිදර උ් ිය උදදවළ  සුවිදේ දවේලළලක් වෆපයීම.  

ේමේාද  

ලධපු ත්ළලදය් දශබි මළ ල වම්පත් උපදයෝජ ය වතවත් ජළික ශළ ප්රළදේය ය මටමටදම් 

ප්රවහත් පරිපළ  ක්රමයක් තුින් විිෂහඨ දවේලළලක් ත්ශවුරු කිරීම. 

 

අභ්යන්තර  ා  ්වදේශ  කටයුතු ්ා පළ ත් ්භ්   

ා  පළ ත් ප ලන අම රය ං ේේ අ මුණු 
 

 ජ ත්ළලට ලඩළ වමීය ප ව වශභළගිත්ල වංලර්ධා  ප්රදශයක් වතවත් දිවහත්රික්, ප්රළදේය ය ශළ 

ග්රළමීය ය පරිපළ  යළ්රණයක් වහාළිතත් කිරීම. 

 ග්රළමීය ය, ප්රළදේය ය ශළ වමවහා ආර්ක ක වංලර්ධා ය ලෆ ද දියුණු කිරීම වඳශළ වශභළත්ත්ල 

වශ වළමූතවක ප්රදශයක් වහාළිතත් කිරීම. 

 ඒකළබේධා ප්රදශයක් වතවත් ජ ත්ළලට ලඩළ වමීය ප ව රළජ දවේලළලක් වහාළිතත් කිරීම 

වශ පලත්ලළදග  යළම. 

  වී  දත්ොරතුරු ත්ළක්ණික වම්බ්ධාත්ළලය් ක්ිමත් කරමි් දිවහත්රික්, ප්රළදේය ය 

ශළ ග්රළමීය ය පරිපළ ය ක්ිමත් කිරීම. 

 කළර්යක්ම මළ ල වම්පත්ක් බිතවකිරීම තුයා් ඵළදළයීත්ළල ඉශ  ෆංවීම. 

 මිරය ලී දවේලළළභී වත්කළරය තුයා් නීත්ළනුකල දවේලළල් වෆපයීම. 

 වෘජු දවේලළළභී් ශළ ලක්ර දවේලළළභී් අත්ර සුශදය යා වංලළදය තුයා් වතුට ිතරුණු 

සු ම දවේලළ ිතයවක් දවේලළළභී මශජ ත්ළල දලත් ලධර්මළණය කරදීම. 
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උප ය ම ර්ග 

 මශජ  අලත්ළල් ලගකීදම් ඉටුකර  දවේලළළභී ත්ෘප්ිය වශික ල  දවේ 

දිවහත්රික් දමකම් කළර්යළ ශළ ප්රළදේය ය දමකම් කළර්යළල වංවිධාළ  ලුශය් 

වර කිරීම ශළ  ලධර්ණය කිරීම. 

 දිවහත්රික් දමකම් කළර්යළ, ප්රළදේය ය දමකම් කළර්යළ, ග්රළම ලධධාළරි කළර්යළ වශ 

දරජිවහට්රළර් ජ රළම දදපළර්ත්දම්්තුල වපය  දවේලළල් එකම ලශක් යටත්ට 

ජළගත් කිරීම. 

 දවේලළළභී්ට තවත්ෆි ශළ ප්රිාළර දෆක්විය ශෆකි කළර්යළ පේධාියක් ශළ ලෆඩ 

පරිවරයක් දගොඩ  ෆංවීම. 

 දවෞඛ්වම්ප්  ශළ ධා ළත්මක දවේලක ිතරිවක් දගොඩ  ෆංවීමට ආකර්ණීය 

දගවීම් පටිපළටියක් තුයා් සියලුම දිවහත්රික් දමකම් කළර්යළ ශළ ප්රළදේය ය දමකම් 

කළර්යළල දවේලකය් බගෆ්වීම ශළ අභිදප්රේරණය කිරීම. 

 දත්ොරතුරු ත්ළක්ණය තුයා් දවේලළල් ග්රළමීය ය මටමටමට විමධාගත් කිරීම.  

ප්රධා න ක ර්යයන්ත 

 වහලදේ කටයුතු විය වශ දරජිවහට්රළර් ජ රළම දදපළර්ත්දම්්තුල, සියලු දිවහත්රික් ශළ 

ප්රළදේය ය දමකම් කළර්යළ ල විය්ට අදළ ප්රිපත්ි, ලෆඩවටශ් වශ 

ලළපෘි වම්පළද ය කිරිම පසුවිපරම් කිරිම ශළ ඇගයීම. 

 රළජ උත්වල වංවිධාළ ය කිරිම. 

 ග්රළම රළජ දක්්ද්රය්තව සීමළ ලධර්ණය කිරිම. 

 ග්රළම රළජ දක්්ද්ර මණ්ඩ ිතතවටුවීම. 

 දිවහත්රික් වංලර්ධා  වම්බ්කරකරණ මණ්ඩ ිතතවටුවීම. 

 උපත්, විලළශ ශළ මරණ යායළපදිංචියට අදළෂ කටයුතු සිදු කිරිම. 

 දරජිවහට්රළර් ජ රළම දදපළර්ත්දම්්තුල, සියලුම දිවහත්රික් ශළ ප්රළදේය ය දමකම් 

කළර්යළ ලට පෆලරී ඇි සියලුම විය්ට අදළෂ කටයුතු කිරිම. 

 දරජිවහට්රළර් ජ රළම දදපළර්ත්දම්්තුල, සියලුම දිවහත්රික් කළර්යළ, ප්රළදේය ය දමකම් 

කළර්යළ වශ ග්රළම ලධධාළරි කළර්යළ අකරක්ණය කිරිම. 

 ලධ දවල  තුයා් දවේලළළභී වත්කළරය උපරිම කිරීමට අද කුත් රළජ ආයත්  ද 

වම්බ්කරකරණය කරමි් කටයුතු කිරීම. 

 දත්ොරතුරු ත්ළක්ණය උපදයෝත් කරගලධමි් දවේලළල් ජළගත් කිරීම ශළ 

කළර්යක්ම කිරීම. 
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පුහුණු අ මුණු  

වහලදේ කටයුතු අංය තු මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් ඇතුළුල ලධධාළරී් 300 ක් පමණ 

ිතරිවක් රළජකළරි කටයුතු ල ලධරත් ල  අත්ර දමම සියලු ලධධාළරී් වම්බ්ධා 

කරගලධමි් ලඩළ ඵදළයීල ලඩළ ලෆ ද පුහුණු අලවහාළල් වම්පළද ය කරලීම දමම ලවදර් 

අදප්ක්ෂිත්ය. ිරවළර වංලර්ධා  අභිමත්ළර්ා 17ක් වඳශළ ඉක්ක 169 ක් ගළ කරගෆනීදම් 

අරුදණ් වහලදේ කටයුතු අංයට අයත් ආයත්  ල සියලුම දවේලළල්ට අයත් 

ලධධාළරී්දේ ධාළරිත්ළ වංලර්ධා ය වශ ආකමප වංලර්ධා ය රදටම වංලර්ධා යට ද ලෆදගත් 

ල  කළලී  අලත්ළලයක් දව ශඳු ළදග  ඇත්. එබෆවි් දේය ය ශළ විදේය ය විධිමත් 

පුහුණු අලත්ළලය් වඳශළ අලවහාළල බළ දීම තුින් ලධපුණත්ළලදය් පරිූරර්ණ යශපත් 

ආකමපලයා් දශබි ලධධාළරී් ිතරිවක් බිතවකිරීම 2019 ලළර්ෂික පුහුණු වෆෆවහම 

වම්පළද ය කිරීදම් අභිළයයි. 

දම් ලවදර් සිට දිගු කළලී  පළඨමළළ 06 ක් ඔවහදවේ (පෆය 50 කට ලෆ ද පළඨමළළ)  ශ්රී 

ංකළදශ ප්රධාළ  රළජ ලධධාළරී් පුහුණු කිරීදම් ආයත්  වම්බ්ධා කරගලධමි් 

ලධධාළරී්ට අල ප්රළදයෝගික දම්ම  ළයළත්මක පුහුණුල බළදීම විදේෂිත් ව 

අරුණකි. 

පුහුණු ප ඨම ල දන්ත පැදැත්වීේේ සුවිේ ේෂ අ මුණු - 

1. අමළත්ළංය තු වශ අමළත්ළංය යටදත් ඇි ආයත්  ල දවේලය කර  

ලධධාළරී්දේ දෆනුම, ආකමප, කුවත්ළ ලර්ධා ය කිරීම. 

2. රළජකළරී ශෆකියළල් ලර්ධා ය කිරීම තුයා් මශජ ත්ළලට කළර්යක්ම දවේලළලක් 

වෆපයීම. 

3. රජදර ලධධාළරී්දේ “ලධපුණත්ළ පරත්රය” ිතරවීම. 

4. අමළත්ළංය තු දවේලදර ලධයුතු ලධධාළරී් තුයා්ම පෂපුරුදු වම්පත්දළයකයි් 

ිතරිවක් බිතවකර ගෆනීම. 

5. සුහුරු රළජ දවේලකදයකු ලධර්මළණය කිරීම. 

6. සු ම දවේලළ පරිවරයක් දගොඩ  ෆංවීම. 

7. ඵළදළයීත්ළල ඉශ  ෆංවීම තුයා් ශ්රී ංකළදශ වංලර්ධා  ඉක්ක පශත් වඳශ් 

ිරවර වංලර්ධා  ඉක්ක ශළ වම කිරීමට උත්සුකවීම. 

I. වම ත්ෆ කම වම ආකළරයකටම දරිද්රත්ළලය අලව් කිරීම. 

II. වළගි්  දුරලීම, ආශළර සුක්ෂිත්ත්ළලය ශළ ඉශෂ දපෝණ ත්ත්ත්ලයක් 

වළක්ළත් කර ගෆනීම වශ ිරවර කෘෂිකර්මය ප්රලර්ධා ය කිරීම. 

III. නීදරෝත් ජීවිත්යක් ත්ශවුරු කිරීම වශ වම ලවරකදීම සියලු දද ළදේම යශ 

පෆලෆත්ම ප්රලර්ධා ය කිරීම. 
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IV. කළටත් ිතවිසිය ශෆකි වළධාළරණ ගුණළත්මක අධාළප යක් ෆබීම ත්ශවුරු කිරීම 

වශ වෆමට ජීවිත් කළය පුරළම අධාළප ය ෆබීදම් අලවහාළල ප්රලර්ධා ය 

කිරීම. 

V. වහත්රී පුරු වමළ ළත්මත්ළලය අත්පත් කර ගෆනීම වශ සියලු කළ්ත්ළල් ශළ 

ගෆශෆණු ෂමයි් වවිබ ගෆ්වීම. 

VI. වෆමට ජය ශළ වනීපළරක්ළල ෆබීම ශළ ඒලළ චිරවහාළයි දව 

කෂම ළකරණය ත්ශවුරු කිරීම. 

VII. වෆමට දෆරිය ශෆකි විහලළවනීය ිරවළර ශළ නත්  බක්ිය වඳශළ ප්රදශයක් 

ත්ශවුරු කිරීම. 

VIII. ධාරණීය වංයුක්ත් වශ ිරවළර ආර්ක ක ලර්ධා ය, ූරර්ණ ශළ ඵළදළයී දවේලළ 

ලධයුක්ිය ශළ වෆමට ඔබි  රැකියළල් ෆබීම. 

IX. වහාළයී යටිත් පශසුකම් දගොඩ ෆත්ම, වංයුක්ත් ශළ ිරවළර කළර්මීය කරණය 

කිරීම ශළ  දලෝත්පළද  දිරිගෆ්වීම. 

X.  ගර ශළ මළ ල ජ ළලළව වංයුක්ත්, ආරක්ෂිත්, වහාළයී ශළ ිරවළර ත්ෆ් බලට 

පත් කිරීම. 

XI. ිරවර පළරිදභෝජ ය ශළ ලධහපළද  රටළ වකවහ කිරීම. 

XII. දේගුණික විපර්යළව ශළ එතව බපම ලෆෂෆක්වීම වඳශළ ත්ශ ම් රියළමළර්ග 

ගෆනීම. 

XIII. දභෞමික පළරිවරික පේධාිය් සුරක්ෂිත් කිරීම, ප්රිවහාළප ය කිරිම ශළ 

ිරවර භළවිත්ය ප්රලර්ධා ය කිරීම, ල ළ්ත්ර ිරවළර දව කෂම ළකරණය 

කිරිම වශ කළ්ත්ළරකරණයට එදරතවල රියළකිරීම, ඉඩම් ශළලධය ලක්ලළ 

ප්රිලර්ත් ය කිරීම වශ ෛජල විවිධාත්ල වි ළය ලෆෂෆක්වීම. 

XIV. ිරවළර වංලර්ධා ය ිතණිව වළමකළමීය  ශළ වංයුක්ත් වමළජ ප්රලර්ධා ය උදදවළ 

වෆමට ප්රදශය බළ දී ශළ ඵළදළයී ලගවීම වශික වංයුක්ත් ආයත්  වම 

මටමටමකම වහාළිතත් කිරීම. 

XV. භූදගෝලීය පරිවර පේධාතී්දේ ිරවර භළවිත්ය, ිරවර ල ළ්ත්ර 

කෂම ළකරණය ශළ කළ්ත්ළරීකරීකරණයට එදරතවල රියළකිරීම, 

ප්රිවහාළප ය කර ආරක්ළ කර ප්රලර්ධා ය කිරීම, ඉඩම් ශළය ය  ෆලෆත්වීම 

වශ පු රුත්ාළප ය වශ ෛජල විවිධාත්ල වි ළය  ෆලෆත්වීම. 

XVI. ිරවර වංලර්ධා ය වඳශළ වළමකළමි වශ පරිූරර්ණ වමළජයක් ඇි කිරීම, 

යුක්ිය වඳශළ වෆමට අලවහාළල බළදීම වශ වම මටමටමකම ඵදළයී ලගකීම් 

වතවත් පරිූරර්ණ ආයත්  දගොඩ  ෆංවීම. 

XVII. රියළලට  ෆංවීදම් ක්රම වවිමත් කිරීම වශ ිරවළර වංලර්ධා ය වඳශළ ල  

දගෝලීය වශදයෝත්ත්ළලදර පු ර්ජීල ය කිරීම. 
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්වදේශ  කටයුතු අං ය 

පර්ේේෂණ ්ා පුහුණු ඒකකය - ක ර්යය මණ්ඩලය 

 
අනු 
අංකය 

 ම ත් තුර ජංගම දුරකා  
අංකය 

ඊදම්ම යාිත ය 

01 දක්.ජී. ධාර්මික අිදර්ක 
දමකම් (පළ ) 

071-3197161 kgdharmathilakage
@gmail.com 

02 ඒ.බී.ඩබ්යාශ.කුමළරසිංශ දජහඨ වශකළර 
දමකම් 
(පළ ) 

071-8403522 
 

widula@yahoo.com 

03 ශරිලධ ජයසිංශ වශකළර දමකම් 
(පළ ) 

071-2848075 chamikaharini@yah
oo.com 

04 වමිත් වපුත්්ත්රී 

 
වශකළර දමකම් 
(පළ ) 

071-6384513 sdsaputhanthri@gm
ail.com 

05 එවහ.මදශේහලරී වංලර්ධා  
ලධධාළරී 
 

071-1483409 training@moha.gov.
lk 

06 ලධමමිණි ශපුඅච්චි වංලර්ධා  
ලධධාළරී 
 

071-8322786 training@moha.gov.
lk 
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විධා යක ්   ං ය 

1. මළත්ෘකළල  : 2019 පුහුණු වෆසුම් 

2. ප්රධාළ  අරුණ  : අමළත්ළංය තු වශ අමළත්ළංය යටදත් ඇි ආයත්  ල 

  දවේලය කර  ලධධාළරී්දේ දෆනුම, ආකමප, කුවත්ළ 

  ලර්ධා ය කිරීම. 

3. ශඳු ළගෆනීම   : 2019 ලවදර් වම්ූරර්ණ කෂයුතු පුහුණු අලත්ළලය් 

4. ඉක්ක කණ්ඩළයම  : දමම අමළත්ළංය යටදත් දවේලදර ලධයුතු සියලුම මටමටදම් 

  ලධධාළරී් 

5. පුහුණු යටිත් පශසුකම් : ළරළදශේ්ිතට ිතතවටි “ලධ මෆදුර”  ල දගොඩ ෆගිමදම 

       පර්දරණ ශළ පුහුණු ඒකකයට  ල වහාළ යක් දල් කර 

      ඇත්. 

6. ක්රමදශදය  : දේ , වළකච්ඡළ, කණ්ඩළයම් රියළකළරකම්, ලධබ්ධා  ශළ 

  ඉදිරිපත් කිරීම් 

7. වම්පත් දළයකත්ලය : අමළත්ළංය තු ශළ බළතවර ිතිනගත් ආයත්  ල දජහඨ 

   වශ පපුරුදු වම්පත්දළයකයි් 
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2019 ධා රිර  ්ංදර්ධානය ්ඳා  වියදේ ඇ්වරේේන්තතුද 
 

අනු 

අංකය 

වි්වර ය ඉලක්ක කණ්ඩ යම අේේක්ෂිර 

පිරිදැය 

(රු.) 

ක ල සීම ද 

 01 ඵදළයිත්ළ වශ මළ ල වම්පත් 

වංලර්ධා ය 

  

රළජ කෂම ළකරණ 

වශකළර වශ වංලර්ධා  

ලධධාළරී් වඳශළ 

50,000 2019.01.10 

 02 දත්ොරතුරු දෆ ගෆනීදම් ප ත් සියලුම ලධධාළරී් 100,000 2019.02.22 

 03 ඉඩම් දරජිවහට්රළර් කටයුතු 

  

විමර්  ලධධාළරී් 

වඳශළ 

50,000 2019.01.16 

 04 කළර්යළ කෂම ළකරණය 

  

රළජ කෂම ළකරණ 

වශකළර වශ වංලර්ධා  

ලධධාළරී් වඳශළ 

50,000 2019.01.24 

 05 ගිණුම්කරණ රියළලයාය වශ 

විගණ ය 

  

මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

වඳශළ 

100,000 2019.02.07 

 06 එයාමශ් ධාළරිත්ළ වංලර්ධා  

ලෆඩවටශ  

සියලුම ලධධාළරී් 800,000  2019 ලවර 

වඳශළ 

 07 ගිණුම්කරණ රියළලයාය වශ 

විගණ ය 

  

රළජ කෂම ළකරණ 

වශකළර වශ වංලර්ධා  

ලධධාළරී් වඳශළ 

100,000 2019.03.14 

 08 ආාළර ධාර්ම වශ මළර්ග නීි 

ිතිනපෆදීම 

රියදුරු 50,000 2019.03.26 

 09 විශ්රළම ලෆටුප් වෆකසීම වශ 

ලෆටුප් පරිලර්ත්  වෆකසීම 

අදළෂ ලධධාළරි් වදශළ 40,000 2019.04.02 

 10 රා ලළශ  ශළ ය්ර සර 

පරිපළ ය 

අදළෂ ලධධාළරි් වදශළ 40,000 2019.04.08 

 11 දපොත් බෆඳුම්කරණ පුහුණු 

පළඨමළළල 

කළර්යළ දවේලක 

දවේලය් 

40,000 2019.04.30 

12 දත්ොරතුරු දෆ ගෆනීදම් ප ත් අමළත්ළංදර සියලුම 

ලධධාළරී් වඳශළ 

50,000 2019.02.09 
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අනු 

අංකය 

වි්වර ය ඉලක්ක කණ්ඩ යම අේේක්ෂිර 

පිරිදැය (රු.) 

ක ල සීම ද 

 13 ක්රීඩළ ලෆඩවටශ  සියලුම ලධධාළරී් 50,000 2019.05.01 

  

 14 ලළපෘි 

කෂම ළකරණය 

මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

වඳශළ 

100,000 2019.05.06 

 15 විගණ ය වම්බ්ධා 

කටයුතු 

කණ්ඩළයම 01 

අදළෂ ලධධාළරි් වදශළ 50,000 2019.05.09 

 16 විගණ ය වම්බ්ධා 

කටයුතු 

කණ්ඩළයම 02 

අදළෂ ලධධාළරි් වදශළ 50,000 2019.05.16 

 17 ශදිසි අලවහාළලක 

ප්රාමළධාළර වෆපයීම 

අදළෂ ලධධාළරි් වදශළ 20,000 2019.07.11 

 18 විධාළයක ලධධාළරී් 

වඳශළ ආයත්ලධක වි ය 

මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

වඳශළ 

180,000 2019.08.01 

 19 MILODA වශ SLIDA ලෆලධ 

රජදර ආයත්  වඳශළ 

ලධධාළරී් දයොු කිරීමට 

සියලුම ලධධාළරී් 1,000,000 

 2019 ලවර වඳශළ 

 20 භළළ පුහුණු 

පළඨමළළල් 

ඉංග්රීසි, දදමෂ වශ සිංශ 

සියලුම ලධධාළරී් 200,000 

 2019 ලවර වඳශළ 

 21 ලධපුණත්ළ විය අදළෂ ලධධාළරි් වදශළ 85,000  2019 ලවර වඳශළ 

 22  ලක ලධධාළරී්දේ 

පුහුණු වඳශළ 

  500,000  2019 ලවර වඳශළ 

23 ලධලළඩු, දපෞේගයාක 

යාිතදගොනු පලත්ලළදග  

යළම 

වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

/රළජ කෂම ළකරණ 

වශකළර ලධධාළරී්  

50,000 

 2019 ලවර වඳශළ 

24  ල වශික පර 

පළඨමළළ  වඳශළ 

සියලුම ලධධාළරී් 500,000 
2019 ලවර වඳශළ 

  

මුළු වියදම 

    4,255,000   
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2019 ද්  ්ඳා  ාඳුන ගත් පුහුණු අද යර  

ප ඨම ල ද අයත් ක ණ්ඩය ප ඨම ලේේ නම අද ල ප ඨම ල ද ්ඳා  
ඉල්ලුේක  ඇති 

නිලධා රීන්ත ගණන 

කළර්යළ කෂම ළකරණය 1.ලෆටුප් පරිලර්ත් ය 89 

 2.විශ්රළම ලෆටුප් වෆකසීම 78 

 3.වි ය කටයුතු 71 

 4.දපෞේගයාක යාිතදගොනු 85 

 5.කළර්යළ ක්රම 77 

 6.ආයත්  වංග්රශය 100 

 7.රජදර ප්රවම්පළද  රියළලයාය 103 

 8.රළජකළරී යාිත ලළර්ත්ළ වකවහ   
  කිරීම 

57 

 9.කළර්යළ වි ය 58 

 10.මූයාක විමර්  පෆලෆත්වීම 72 

පරිගණක ආශ්රීත් පළඨමළළ 1.මූයාක පරිගණක 68 

 2.උවවහ මූයාක පරිගණක දෆනුම  98 

 3.දත්ොරතුරු ත්ළක්ණය 85 

 4. මෘදුකළංග ිතිනබද 60 

 5.දෘඩළංග ිතිනබදල 56 

 6.Networking 64 

 7.Graphic designing 64 

 8.SPSS වංඛ්ළ විහදමණය 55 

 9. Photoshop 63 

 10.CIGAS 74 

භළළ ිතිනබද 1.ඉංග්රීසි  දප්දෝමළ 116 

 2.දදමෂ කා  ශළ යාඛිත් 
පළඨමළළ 

132 

 3. ඉංග්රීසි භළළල ිතිනබද 
පළඨමළළල 

107 

 4.සිංශ භළළල ිතිනබද 
පළඨමළළල 

28 
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ප ඨම ල ද අයත් 
ක ණ්ඩය 

ප ඨම ලේේ නම අද ල ප ඨම ල ද ්ඳා  
ඉල්ලුේක  ඇති 

නිලධා රීන්ත ගණන 

ගිණුම් කටයුතු 1. ලෆටුප් වෆකසීම  65 

 2. රළජ මූ කෂම ළකරණය 70 

 3. ගිණුම් කටයුතු ල  ල  
    ප්රල ත්ළ 

40 

 4. පරිගණක ආශ්රිත්  
    ගිණුම්කරණය 

65 

 5. රජදර ගිණුම් ිතිනබඳල 62 

 6.බදුකරණය 45 

 7. ල ගිණුම්කරණ ප්රමිි 44 

 8. ප්රවම්පළද  කටයුතු ිතිනබඳ 87 

ඵදළයීත්ළ ශළ මළ ල 
වම්පත් 
කෂම ළකරණ 

1. කළර්යළ ශළ දවේලක  
ඵදළයීත්ළල ශළ කළර්යක්මත්ළල 
ලර්ධා ය 

63 

  2. 5S වංකමපය 52 

 3. ජළත්්ත්ර වම්බ්ධාත්ළ 49 

 4. මළ ල වම්පත් කෂමණළකරණය 73 

 5. කළ කෂම ළකරණය 54 

 6.ආකමප ලර්ධා ය 54 

 7.ධා ළත්මක චි්ත් ය 71 

 8.  ළයකත්ල කුවත්ළ ලර්ධා ය 58 

 9.ඵළදළයි ව්ලධදශද ය 47 

 10.දවේලක අභිදප්රේරණය 51 

 11.පුේග දපෞරු ලර්ධා ය 
 

77 

ලළපළි වම්බ්ධා 
ලෆඩවටශ් 

1. ලළපෘි වෆසුම්කරණය, 
කෂමණළකරණය ශළ ඇගයීම 
 

99 

 2. උපළයමළර්ගික වෆෂසුම් වෆකසීම ශළ 
ලළපෘි ලළර්ත්ළ ිතිනදය කිරීම 

 

79 

 3. ආයත්  ප්රිලුශගත් කිරීම 
 

36 

 4. MS PROJECT 
 

56 
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පළඨමළළල අයත් 
කළණ්ඩය 

පළඨමළදශ  ම අදළ පළඨමළළල වඳශළ 
ඉමලුම්කර ඇි 
ලධධාළරී් ගණ  

දල ත් 1.අමළත් මණ්ඩ පත්රිකළ ිතිනදය  
කිරීම 

77 

 2.දපොත් බෆදුම්කරණ පුහුණු පළඪමළළ 32 

 3. රියදුර්දේ කුවත්ළ වංලර්ධා ය 2  
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දිගු ක ලීන පුහුණු ප ඨම ල  

්ාතික පත්ර ප ඨම ල දන්ත (පැය 50 ට දැඩි) 

 

ප ඨම ල  අංකය TR/01 

ප ඨම ල ේේ නම වි ය කළර්යය පටිපළටිය වම්බ්ධා වශික පර 

පළඨමළළල 

ඉලක්ක කණ්ඩ යම මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළර ලධධාළරී් 

අ මුණු 

  

වි ය කළර්යය පටිපළටිය 

වම්බ්ධාල  දෆනුලත් වීම 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 වි ය රියළලයාය 

 වි ය බත් පෆලරීම ශළ ආාළරධාර්ම 

 මූයාක විමර් , දාෝද ළ පර වෆකසීම ශළ 

විධිමත් වි ය පරීක්ණ රියළලයාය 

 පෆමිණිම දමදශයවීම 

 විත්ිදර රැකලරණ රියළලයාය 

 වළක්ෂි වම්ිතණ්ඩ ය, වි ය ලධදයෝග ශළ 

අභියළා ළ රියළලයා 

 පරීක්ණ ලධධාළරී ලළර්ත්ළල වෆකසීම 

 විලධහාය වභළ ලුශය 

කළය වියකට දි  01 ක් බෆගි් වි අ්ත් දි කදී 

ශළ විදර දි ය්තව දී ප.ල.1.00-ප.ල.4.30 දක්ලළ 

(පෆය 60) 

පුහුණු ක්රමදශදය දේ , වළකච්ඡළ, කණ්ඩළයම් රියළකළරකම්, 

ලධබ්ධා  ශළ ඉදිරිපත් කිරීම් 
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ප ඨම ල  අංකය TR/02 

ප ඨම ල ේේ නම ප්රවම්පළද  වශික පර පළඨමළළල 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළර ලධධාළරී් 

අ මුණු 

  

ප්රවම්පළද  රියළලයාය වම්බ්ධාල  

ුයාක අලදබෝධාය ලර්ධා ය කිරීම 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 ප්රවම්පළද ය අර්ා දෆක්වීම 

 ූරර්ල ප්රවම්පළද  අලත්ළ 

 ත්ළක්ණික ඇගයීම් කමිටුල 

 රජදර ප්රවම්පළද  රියළලයාය ශළ ක්රමදශද 

 ප්රවම්පළද යට අදළෂ නීි රීි ශළ 

දරගුළසි 

 ප්රවම්පළද  කමිටු ල ලුශය ශළ සීමළල් 

 ප්රවම්පළද  යායවියා වෆකසීම ශළ ඇගයීම 

 ප්රවම්පළද  අභියළා ළ රියළලයාය 

  

කළය වියකට දි  01 ක්  විදර දි ය්තව දී ප.ල.1.00-

ප.ල.4.30 දක්ලළ 

(පෆය 100) 

පුහුණු ක්රමදශදය දේ , වළකච්ඡළ, කණ්ඩළයම් රියළකළරකම්, 

ලධබ්ධා  ශළ ඉදිරිපත් කිරීම් 
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ප ඨම ල  අංකය TR/03 

ප ඨම ල ේේ නම දත්ොරතුරු ත්ළක්ණ වශික පර පළඨමළළල 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළර ලධධාළරී් 

අ මුණු 

  

පරිගණක වම්බ්ධා අලදබෝධාය 

ලෆ දදියුණු කිරීම. 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 මූයාක පරිගණක දෆනීම 

 දෘඩළංග ිතිනබඳ මූයාක දෆනුම 

 MS Office Package (including MS 

Access) 

 MS Project 

 Networking / Internet & E mail 

 

කළය වියකට දි  01 ක්  විදර දි ය්තවදී ප.ල.1.00-

ප.ල.4.30 දක්ලළ 

(පෆය 100) 

පුහුණු ක්රමදශදය දේ , වළකච්ඡළ, කණ්ඩළයම් රියළකළරකම්, 

ලධබ්ධා  ශළ ඉදිරිපත් කිරීම් 
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ප ඨම ල  අංකය TR/04 

  

ප ඨම ල ේේ නම ඉංග්රීසි භළළල ිතිනබඳ  වශික පර පළඨමළළල 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළර ලධධාළරී් 

අ මුණු 

  

ඉංග්රීසි භළළල ිතිනබදල දෆනීම 

ලෆ දදියුණු කිරීම 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 යාවීම 

 කියවීම 

 වල්දීම ශළ කා ය 

 ලළකරණ 

 වියළනුබේධා රියළකළරකම් 

  

කළය වියකට දි  01 ක බෆගි් දව සුරළදළ 

 දප.ල .8.00-ප.ල.4.30 දක්ලළ දශෝ විදර දි  

ප.ල.3.00 සිට ප.ල. 5.30 දක්ලළ 

(පෆය 100) 

පුහුණු ක්රමදශදය දේ , වළකච්ඡළ, කණ්ඩළයම් රියළකළරකම්, 

ලධබ්ධා  ශළ ඉදිරිපත් කිරීම් 
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ප ඨම ල  අංකය TR/05 

  

ප ඨම ල ේේ නම දදමෂ භළළල ිතිනබඳ  වශික පර පළඨමළළල 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළර ලධධාළරී් 

අ මුණු 

  

දදමෂ භළළල ිතිනබදල දෆනීම 

ලෆ දදියුණු කිරීම 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 යාවීම 

 කියවීම 

 වල්දීම ශළ කා ය 

 ලළකරණ 

 වියළනුබේධා රියළකළරකම් 

  

කළය වියකට දි  01 ක බෆගි් විදර දි ය් තව දී 

 ප.ල.1.00 - ප.ල.4.30 දක්ලළ 

(පෆය 100) 

පුහුණු ක්රමදශදය දේ , වළකච්ඡළ, කණ්ඩළයම් රියළකළරකම්, 

ලධබ්ධා  ශළ ඉදිරිපත් කිරීම් 
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පළඨමළළ අංකය TR/06 

  

පළඨමළළදශ  ම සිංශ භළළල ිතිනබඳ  වශික පර පළඨමළළල 

  

ඉක්ක කණ්ඩළයම වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළර ලධධාළරී් 

අරුණු 

  

සිංශ භළළල ිතිනබදල දෆනීම 

ලෆ දදියුණු කිරීම 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 යාවීම 

 කියවීම 

 වල්දීම ශළ කා ය 

 ලළකරණ 

 වියළනුබේධා රියළකළරකම් 

  

කළය වියකට දි  01 ක බෆගි් විදර දි ය් තව දී 

 ප.ල.1.00 - ප.ල.4.30 දක්ලළ 

(පෆය 100) 

පුහුණු ක්රමදශදය දේ , වළකච්ඡළ, කණ්ඩළයම් රියළකළරකම්, 

ලධබ්ධා  ශළ ඉදිරිපත් කිරීම් 
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ේකටි ක ලීන පුහුණු ප ඨම ල දන්ත 

 

ප ඨම ල  අංකය TR/07 

  

ප ඨම ල ේේ නම කළර්යළ ක්රම 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම වංලර්ධා  ලධධාළරී්,රළජ කෂම ළකරණ 

වශකළර දවේලදර ලධධාළරී් 

කළර්යළ දවේලක දවේලදර ලධධාළරී් 

අ මුණු 

  

කළර්යළ කටයුතු විධිමත්ල 

කෂම ළකරණය කිරීම 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 කළර්යළ ක්රම යනු දමො ලළද? 

 කළර්යළ ක්රම  

 ආයත්  වංග්රශය 

 කළර්යක්මල ශළ ඵදළයීල  ආයත්ලධක 

කටයුතු පලත්ලළදග  යළම 

ම ධායය සිංශ  / දදමෂ 

ක ලය දි  02 

  

පුහුණු ක්රමේේදය දේ  වශ වළකච්ඡළ 
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ප ඨම ල  අංකය TR/08 

  

ප ඨම ල ේේ නම දත්ොරතුරු දෆ  ගෆනීදම් ප ත් 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළර දවේලදර 

ලධධාළරී් 

අ මුණු 

  

දත්ොරතුරු දෆ ගෆනීදම් ප ත් 

ිතිනබඳ ලධධාළරී්දේ දෆනුම 

යළලත්කළලී  කිරීම 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 දත්ොරතුරු දෆ  ගෆනීදම්  ප ත් ිතිනබඳ 

ශෆඳි්වීම 

 

 දත්ොරතුරු දෆ  ගෆනීදම් ප ත්ට අදළල 

ලධධාළරී්දේ කළර්යභළරය 

 

 දත්ොරතුරු දෆ  ගෆනීදම්  ප ත් ිතිනබඳ 

ගෆටළු 

 

 රළජකළරි කටයුතු ලට ප ත් භළවිත්ළ 

කිරීම 

 

 ප ත් උමංඝ ය කිරීදම් 

පෆ දල  දඩුලම් 

ක ලය දි  01 

  

පුහුණු ක්රමේේදය දේ  වශ වළකච්ඡළ 
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ප ඨම ල  අංකය TR/09 

ප ඨම ල ේේ නම ප්රවම්පළද  රියළලයාය 

ඉලක්ක කණ්ඩ යම මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළර දවේලදර ලධධාළරී් 

අ මුණු 

  

ප්රවම්පළද  රියළලයාය 

වම්බ්ධා මූයාක අලදබෝධාය 

ලර්ධා ය කිරීම 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  
ප්රවම්පළද  රියළලයාදර ලෆදගත්කම ශළ ප්රවම්පළද  යායවියා 

ිතිනදය කිරීම 

යායවියා ල ලෆදගත්කම 

යායවියාල අරුණ 

ංසු වකවහ කිරීදම්දී ප්රවම්පළද  අවහක ත්ලය 

ත්ළක්ණ ඇගයුම් කමිටු 

ප්රවම්පළද  කමිටුල කළර්යභළරය 

ප්රවම්පළද  යායවියාල දකොටවහ ශදු්ලළදීම 

 පුලත්පත් දෆ්වීම් 

 ංසුකරුල් වඳශළ උපදදවහ 

 ංසු දත්ත් දපෝරමය 

 ංසු ඉදිරිපත් කිරීදම් ආකෘිය ශළ දකෝරළත් දකෝදේසි 

 ංසු ඇපකර 

 වම්මත් ංසු යායවියා ශඳු්ලළදීම 

 භළණ්ඩ වඳශළ ලෆඩ වඳශළ දත්ෝරළගත් ප්රවම්පළද යක් වඳශළ 

ප්රවම්පළද  යායවියා වකවහකිරීම 

කළය දි  02 

කණ්ඩළයම් දදකක් වඳශළ 

පුහුණු ක්රමදශදය දේ  , වළකච්ඡළ වශ ප්රළදයෝගික රියළකළරකම් 

ඇතුත්ල 
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ප ඨම ල  අංකය TR/10 

ප ඨම ල ේේ නම මූයාක ගිණුම්කරණ රියළලයාය ශඳු්ලළදීම 

ඉලක්ක කණ්ඩ යම මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

විය භළර රළජ කෂම ළකරණ වශකළර 

දවේලදර ලධධාළරී් 

අ මුණු 

  

රළජ අංදර මූයාක ගිණුම් 

කටයුතු වම්බ්ධාදය් 

අලදබෝධායක් බළදිම 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 රළජ ගිණුම්කරණ රියළලයාය ශෆඳි්වීම 

 ගිණුම්කරණ රියළලයාය ශෆඳි්වීම 

 මූයාක යායවියා 

 පෂළත් වභළ ුදම දරගුළසි අනල මූයාක 

දපොත්පත් ශඳු්ලළදීම 

 ුදම දපොත් 

 ලෆය දජරය-ප්රිපළද  වටශ් කිරීම, 

මළරු කිරීම 

පරිූරරක  ඇවහත්දම්්තුල 

 දපොදු ත්ෆ්පත් දජරය, ලෆටුප් දජරය 

 අත්ිකළරම් දමඛ් ය, cc10 දමඛ් ය 

 අද කුත් උපදයෝගි දපොත් 

 මූයාක දපොත්පත් ල ලළර්ත්ළ කිරීම -අභළව 

 ගිණුම් වළරළංයක් වෆකසීම -අභළව 

 විවර්ජ  ගිණුම් වකවහ කිරීම -අභළව 

කළය දි  02 කි 

පුහුණු ක්රමදශදය දේ , ලෆඩුළු, වළකච්ඡළ වශ  ප්රළදයෝගික 

රියළකළරකම් ඇතුත්ල 
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ප ඨම ල  අංකය TR/11 

  

ප ඨම ල ේේ නම ලධලළඩු යාිතකරුල්දේ කළර්යභළරය ශළ ලගකීම් 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම වංලර්ධා  ලධධාළරී 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළර දවේලදර 

ලධධාළරී් 

  

අ මුණු 

  

රජදර අමළත්ළං ල ශළ රජදර 

දදපළර්ත්දම්්තු ල සියලුම 

ලධධාළරී්දේ ලධලළඩු ිතිනබඳ 

අලදබෝධාය ලර්ධා ය කිරීම තුයා් 

රළජ ආයත්  ල ලධලළඩු 

යාිතකරුදේ ඵදළයිත්ළල ලර්ධා ය 

කිරීම. 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 කළර්ය වහාළ දය් බෆශෆර යළම 

 දලවකි් දකොටවක් වඳශළ ලධලළඩු 

 අවනීප ලධලළඩු, තවවු ලධලළඩු, විදශක 

ලධලළඩු 

 ඉකුත් ලධලළඩු, අලධයම් ලධලළඩු 

 විශ්රළම පුර්ල ලධලළඩු, විදේ ලධලළඩු 

 රළජකළරී ලධලළඩු 

 වම්ූරර්ණ ලෆටුප් ලධලළඩු, විදේ ලධලළඩු 

 අලධයම් ලධධාරයකු වඳශළ ලධලළඩු 

  

කළය දි  01 කි 

පුහුණු ක්රමදශදය දේ , ලෆඩුළු, වළකච්ජළ වශ  ප්රළදයෝගික 

රියළකළරකම වතවත්ල 
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ප ඨම ල  අංකය TR/12 

  

ප ඨම ල ේේ නම දපෞේගයාක යාිත දගොනුලක් පලත්ලළදග  යළම 

ඉලක්ක කණ්ඩ යම මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

දපෞේගයාක යාිතදගොනු භළර ලධධාළරී් 

  

අ මුණු 

  

දපෞේගයාක යාිත දගොනුලක් 

ලධලෆරදිල , ලධලෆරදි ආකළරදය් 

පලත්ලළ දග  යළමට අල 

දෆනුම  බළදීම 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 දපෞේගයාක යාිත දගොනුලක් යනු කුමක්ද 

 දපෞේගයාක යාිත දගොනුලක අලත්ළලය ශළ 

ලෆදගත්කම 

 දපෞේගයාක යාිත දගොනුලක ඇතුත් විය යුතු 

දත්ොරතුරු ශළ කරුණු 

 ාර්යළ වටශ් පර භළවිත්ය 

 දපෞේගයාක යාිත දගොනුලක් යළලත්කළලී  

කිරීම 

  

ක ලය දි  01 කි 

  

පුහුණු ක්රමේේදය දේ , ලෆඩුළු වශ වළකච්ඡළ (ප්රළදයෝගික අභළව 

වතවත්) 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ප ඨම ල  අංකය TR /13 

ප ඨම ල ේේ නම අත්ිකළරම් ගිණුම 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළරලරු් 

අරුණ 

 

අත්ිකළරම් ගිණුම් කටයුතු වම්බ්ධාල  

මූයාක අලදබෝධාය  බළදීම 

  

  

  

අ්ත්ර්ගත්   කරුණු 

 අත්ිකළරම් ගිණුම් කටයුතු 

වම්බ්ධාල මූයාක අලදබෝධාය  

 අත්ිකළරම් ගිණුම් වම්බ්ධාදය් 

මූයාක ශෆඳි්වීම 

 ුදම දරගුළසි 

 ආයත්  වංග්රශය 

 ාක්රදමඛ් උපදදවහ 

 විවිධා අත්ිකළරම් ගිණුම් 

 අත්ිකළරම් ගිණුම්ල සීමළ 

 සීමළ වංදෝධා  

ක ලය 

  

දි  01  කි 

අලවහාළ දදකකදී පෆලෆත්දශ.  

පුහුණු ක්රමේේදය දේ  ,කණ්ඩළයම් වළකච්ඡළ ,

කණ්ඩළයම් ඉදිරිපත් කිරීම්. 
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ප ඨම ල  අංකය TR /14 

ප ඨම ල ේේ නම විශ්රළම ලෆටුප් වකවහ කිරීම 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම  -  

  

වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළරලරු් 

අ මුණ 

  

ප්රමළදයකි් දත්ොරල විශ්රළම ලෆටුප් 

යාිත දගොනු වකවහ කිරීම 

අන්තරර්ගර  කරුණු 

 විශ්රළම ලෆටුප් වකවහ කිරීමට අල 

ාක්රදමඛ් ශළ ආකෘි පර ශඳු්ලළදීම 

 විශ්රළම ගෆ්වීම 

 විශ්රළම ලෆටුප් ශළ මරණ පළරිදත්ෝෂික 

ගණ ය කර  ආකළරය 

 ප්රදළ  පර වකවහ කිරීම 

 විශ්රළම ලෆටුප් වංදෝධා ය වකවහ කිරීම 

 මරණ පළරිදත්ෝෂිකය වංදෝධා ය කිරීම 

 ලෆ්දඹු ශළ අ ත්දරු විශ්රළම ලෆටුප් වකවහ 

කිරීම 

 විශ්රළම ලෆටුප් ලලවහාළ වංග්රශය ,ලෆ්දඹු 

අ ත්දරු විශ්රළම ලෆටුප් ප ත් ආදිදයතව 

පලි  විධිවිධාළ  ශඳු්ලළ දීම 

 විශ්රළම ලෆටුප් ශළ ලෆ්දඹු අ ත්දරු විශ්රළම 

ලෆටුප් යාිතදගොනු වෆකසීදම්දී අල ල  

යාිතදමඛ්  

 ක ලය  දි  02 කි.  

පුහුණු ක්රමදශදය දේ , කණ්ඩළයම් වළකච්ඡළ ,කණ්ඩළයම් 

ඉදිරිපත් කිරීම් 
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ප ඨම ල  අංකය TR /15 

ප ඨම ල ේේ නම ලෆටුප් පරිලර්ත් ය 

ඉලක්ක කණ්ඩ යම වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළර ලධධාළරී් 

අ මුණ 

  

ලෆටුප් පරිලර්ත් ය ලධලෆරදිල සිදුකිරීම 

  

අ්ත්ර්ගත්  කරුණු  

 ලෆටුප් ලර්ධාක ශළ ුම පත්වීදම්දී, 

උවවහ කිරීදම්දී, ලෆඩ ත්ශ ම් 

කිරීදම්දී, කයා් දෆර ත් තුරට 

 ෆලත් පත් කිරීදම්දී ශළ වි ය 

ලධදයෝගයකදී ආදී ලදය් 

ලධධාළරියළදේ ලෆටුප් දගවීම් තීරණය 

කිරීම. 

 ලෆටුප් පරිලර්ත් ය් සිදු කෂ යුතු 

අලවහාළ 

 උවවහවීමකදී, ලෆටුප් වංදෝධා යකදී 

වි ය ලධදයෝගයකදී, පත්වීම 

දපරදළත්ම කිරීදම්දී,  ලෆටුප් පරිමළණ 

ප්රිදෝධා යකදී ය ළදී අලවහාළල 

ලෆටුප් පරිලර්ත් ය ල  ආකළරය 

පෆශෆදියා කිරීම 

 ලෆටුප් ලර්ධාක ලළසි දගවීම 

 ූරර්ල ත් තුරට ආපසු පත් කිරීදම්දී 

ලෆටුප් දගවීම 

 ලෆඩ බෆලීදම්  /රළජකළරී ඉටු කිරීදම් 

දීම ළල ගණ ය කිරීම 

කළය දි  01 කි 

පුහුණු ක්රමේේදය දේ , වළකච්ඡළ, ප්රළදයෝගික අභළව 
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ප ඨම ල  අංකය TR/16 

ප ඨම ල ේේ නම විගණ  ප ත් ශළ විගණ  විමසුම් 

ඉලක්ක කණ්ඩ යම - සියලුම මළණ්ඩයාක ලධධාළරී්, 
වංලර්ධා  ලධධාළරී් 
රළජ කෂම ළකරණ වශකළර, 

අ මුණ 

විගණ  විමසුම් වඳශළ ිතිනතුරු 

වෆපයීදම්දී ලධධාළරී්දේ 

ශෆකියළල ශළ දක්ත්ළල ලර්ධා ය 

අන්තරර්ගර  කරුණු  

 විගණ ය ශළ විගණ දර අලත්ළල 

ශඳු්ලළදීම 

 විගණ ය ශෆඳි්වීම 

 රළජ මූ කෂම ළකරණය තුෂ 

විගණ දර ඇි ලෆදගත්කම 

 විවිධා විගණ  ලළර්ත්ළ ශළ විගණ  

ප ත් 

 විගණ  විමසුම් දමඛ් ය 

පලත්ලළදග  යළම ශළ විගණ  

විමසුම් වඳශළ ිතිනතුරු වෆපයීම 

 විගණ  විමසුම් වඳශළ අප්රමළදල 

කටයුතු කිරීම 

 ිතිනතුරු වකවහ කිරීම 

 විගණ  විමසුම් දමඛ්   ඩත්තු 

කිරීම 

 විගණ  විමසුමකට ිතිනතුරු වෆපයීම 

 ප්රළදයෝගික අභළව 

 ගිණුම් කළරක වභළල වශ රළජ 

ලළපළර කළරක වභළල ශඳු්ලළදීම 

(වංයුිය, බත් ශළ ලගකීම) 

  පෂළත් ගිණුම්කළරක වභළල (වංයුිය, 

බත් ශළ ලගකීම්) 

 ක ලය දි  02  කි. 

පුහුණු ක්රමේේදය දේ , වළකච්ඡළ 
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ප ඨම ල  අංකය TR/17 

  

ප ඨම ල ේේ නම රාලළශ   ශළ ය්රසුර පරිපළ ය 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම - වංලර්ධා  ලධධාළරී් 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළර ලධධාළරි් 

කළර්මික ලධධාළරී් 

රියදුරු මශතු් 

අ මුණ 

රළජ ආයත් ල රාලළශ  ශළ       

ය්රසර පරිපළ ය ිතිනබදල 

ලධධාළරි්දේ දෆනුම ශළ කුවත්ළ 

ලර්ධා ය කිරීම 

අන්තරර්ගර  කරුණු 

 මිට ගෆනීම, යායළපදිංචිය ශළ රක්ණය 

 ඉ්ධා  භළවිත්ය ශළ ඒ ිතිනබඳ ලළර්ත්ළ 

ත්ෆබීම 

 අලුත්ලෆ දයළල ශළ අමත්ර දකොටවහ මිට 

ගෆනීම 

 අ තුරු අළභශළලධ වම්බ්ධාල රියළ 

කිරිම 

 අබ් වු ලළශ  වශ ය්ර සුර 

අපශරණය කිරිම 

 දමෝටර්රා අණ ප ත්රක්ණ  

දරගුළසි, ප්රවම්පළද  නීි, රළජ 

පරිපළ  ාක්ර දමඛ් ල විධිවිධාළ  ශළ 

පලත්ලළදග  යළ යුතු යායවියා ශළ 

දමඛ්  ිතිනබඳල   

ක ලය- දි  01  කි. 

පුහුණු ක්රමේේදය දේ , ලෆඩුළු ශළ වළකච්ඡළ (ප්රළදයෝගික 

අභළව වතවත්) 
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ප ඨම ල  අංකය TR/18 

ප ඨම ල ේේ නම දපොත් බෆදුම්කරණ පුහුණු පළඨමළළල 

ඉලක්ක කණ්ඩ යම - කළර්යළ දවේලක දවේලය 

අ මුණ 

රළජ  ශළ අර්ධා රළජ අං ල   

ෛදලධකල දගොඩ ෆදග  යාිතදගොනු,   

දල ත් දමඛ්  ශළ පුලත්පත් ආදිය   

ක්රමලත්ල බෆද සුරක්ෂිත්ල ත්බළ  

ගෆනීමට අල පුහුණු ශ්රමිකය්  

බිතව කිරීම 

අන්තරර්ගර  කරුණු 

 දමඛ්  වංරක්ණය වඳශළ අධිදමඛ්  
දපොත් බෆඳීම. 

 Archival Binding) ඒ වඳශළ භළවිත්ළ කර  
උපකරණ, ද්රල ශළ දමලම් ශඳු්ලළ දීම. 

 ත්ලධ මෆවහදම් දපොත් ශඳු්ලළදීම. 

 දකොටවහ මෆවහම භළවිත්දය් දපොත්ක් ලධම 
කිරීම. 

 අංක දයදීම, වකවහ කිරීම ශළ ප්රාමළධාළර දීම, 

අගු දකොෂ වදීම,  ළරටි රවුම් කිරීම 
ඇතුළුල  දපොත් බෆදීම. 

 පුලත්පත් දලළුමකට බෆදීම. 

 ගෆවටම පර වදශළ කලර දමළ බෆදීම. 

 රෑම දකොෂ භළවිත් කර දජරයක් වකවහ 
කිරීම 

 වරද්රු කලරයක් වදීම 

 යාිතදගොනු දපටමටි වදීම 

 දමඛ්  ප්රිවංවහකරණය යටදත් දමඛ් යක් 
 ළමකරණය කිරීම, අලුත්ලෆ දයළ කිරීම 

වඳශළ අල වංරක්ණ පළප්ප වදීම, PH 
අගය මෆනීම, දමඛ් දයතව කෆඩී ඇි 

දකොටවහ වංරක්ණ කඩදළසි (Repairing 
paper) වශ ප්රිවංවහකරණ ටිූ  දයොදළ 
ප්රිවංවහකරණය කිරීම. 

 ර් අකුරු ුද්රණය 

 දමඛ් ළගළරයක් පලත්ලළදග  යළම ශළ 
වංරක්ණය කිරීම 

 ත්යිදමෝම ශළ  දසොවහිත් මගි් දමඛ්  
ධූමළය ය කිරීම. 

 රික්ත් දවොධාක ශළ බුරුසු මඟි් දවියා ඉලත් 
කිරීම 

 කෘමි් මඟි් දමඛ් ලට ල  ශළලධ 
ලක්ලළ ගෆනීම. 

ක ලය- දි  02 කි. 

පුහුණු ක්රමේේදය දේ , ලෆඩුළු ශළ වළකච්ඡළ (ප්රළදයෝගික 

අභළව වතවත්) 
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ප ඨම ල  අංකය TR/ 19 

ප ඨම ල ේේ නම වංාළරක ලධලළව භළරකරුල් වඳශළ පුහුණු 

ඉලක්ක කණ්ඩ යම -  වංාළරක ලධලළව භළරකරුල් 

අ මුණ 

ඵදළයි බල ශළ ලගවීම ිතිනබද දෆනුම 

ශළ කුවත්ළ ලර්ධා ය වශ වංාළරක 

බංගළ පරිශ්රයක් ම ළල පලත්ලළ 

ගෆනීම. 

 

අන්තරර්ගර  කරුණු 

 පුේගයකු ම ළ පෆලෆත්මක් වඳශළ 

අනුගම ය කෂ යුතු කරුණු 

 දභෝජ ළගළර දවේලකය් තුෂ ිබිය 

යුතු ගුණළංග 

 ආශළර පළ  ිතිනබද දෆනීම 

 ලධයමිත් දලළලට ලෆඩට පෆමිණීම 

 ප්රදේය ිතිනබද දෆනීම 

 පළරිදභෝගිකය් ිතිනබද දක්ලළ 

ආකමපය, මත්කය, අලංක භළලය, 

ශෆසිරීම, විකිණීදම් ශෆකියළල, 

දශගදය් ලෆඩ කිරීදම් ශෆකියළල, 

දශගදය් ලෆඩ කිරීදම් ශෆකියළල, 

ිතිනපෆදිය යුතු ිතයලර ශළ ආශළර 

ිතිනග්ල  ිතිනදල. 

 දභෝජ ළගළර ිතිනදලත් 

ක ලය දි  02 කි 

පුහුණු ක්රමේේදය දේ , ලෆඩුළු ශළ වළකච්ඡළ 

(ප්රළදයෝගික අභළව වතවත්) 
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ප ඨම ල  අංකය TR/20 

  

ප ඨම ල ේේ නම ඉඩම් දරජිවහට්රළර් කටයුතු 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම විමර්  ලධධාළරි් 

  

අ මුණු 

  

ඉඩම් ගෆටළු වම්බ්ධාදය් 

විමර්  වදශළ කරුණු පෆශෆදියා 

කර ගෆලධම 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  
 ඉඩම් යායළපදිංචි කිරීදම් කටයුතු 

    
 ඉඩම් කළර්ය වංග්රශය 

 
 තවමිකම් ඔප්පු ප්රදළ ය වශ ඒ වම්බ්ධා 

කටයුතු 

 
 තවමිකම් ලධරවුම කිරීම 

 
 ඉඩම් ගෆටළු 

 

කළය දි  01 කි 

  

පුහුණු ක්රමදශදය දේ  වශ වළකච්ඡළ 
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ප ඨම ල  අංකය TR/21 

ප ඨම ල ේේ නම ශදිසි ත්ත්ත්ලය් කෂම ළකරණය 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම සියලුම මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

වංලර්ධා  ලධධාළරී්. 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළර දවේලය 

කළර්යළ දවේලක දවේලය 

රියදුරු දවේලය 

අ මුණු 

 

ඕ ම ශදිසි ත්ත්ත්ලය්  /ආපදළ  

ත්ත්ත්ලයකදී ුහුණ දීමට 

ලධධාළරී් සදළ ම් කිරීම   

 අන්තරර්ගර කරුණු 

 

 ආපදළලක් යනු කුමක්ද? 

 

 ආපදළ  /ශදිසි ත්ත්ත්ලය්ලට දපර 

සදළ ම් වීම 

 

 ශදිසි ත්ත්ත්ලයකදී කටයුතු කිරීම 

 

 ආපදළ  /ශදිසි ත්ත්ත්ලයකි් පසුල 

කටයුතු කිරීම 

 

 ආපදළ කෂම ළකරණය කිරීම 

 

 කළර්යළයක් ආපදළ ලයා් දත්ොරල 

පලත්ලළදග  යළදම් ක්රමදශද 
  

කළය දි  01 කි 

පුහුණු ක්රමදශදය දේ , වළකච්ඡළ වශ ප්රළදයෝගික අභළව 
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ප ඨම ල  අංකය TR/22 

  

ප ඨම ල ේේ නම ඵදළයිත්ළ ශළ මළ ල වම්පත් වංලර්ධා ය 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම සියලුම මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

වංලර්ධා  ලධධාළරී්. 

රළජ කෂම ළකරණ වශකළර දවේලය 

කළර්යළ දවේලක දවේලය 

රියදුරු දවේලය 

අ මුණු 

  

ඵදළයිත්ළ වංකමපය කළර්යළය 

තුෂ රියළත්මක කිරීම  

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 ඵදළයිත්ළ වංකමපය 
 

 ඵදළයිත්ළල කළර්යළ කටයුතු ලය 
දයොදළ ගෆනීම 

 
 ඵදළයිත්ළ ක්රමදශද, ත්ත්ත්ල කල 
ලධර්මළණය කිරීම 

 
 ඵදළයිත්ළ වංකමප ිතයාබඳ ගෆටළු 
ලධරළකරණය කිරීම 
 

 අමළත්ළංය තු ඵදළයිත්ළ 
වංකමපය ප්රලර්ධා ය 
 

ක ලය දි  02 කි 

  

පුහුණු ක්රමේේදය දේ  , වළකච්ඡළ වශ ප්රළදයෝගික අභළව 
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ප ඨම ල  අංකය TR/23 

  

ප ඨම ල ේේ නම විධාළයක ලධධාළරී් වදශළ වි ය 

 

ඉලක්ක කණ්ඩ යම සියලුම මළණ්ඩයාක ලධධාළරී් 

  

අ මුණු 

  

ආයත් යකට ඔබි  සුහුරු 

විධාළයක දශ්රේණිදර ලධධාළරී් බිතව 

කිරීම    

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 ලධධාළරි් තුෂ සුහුරුබල ඇි කිරීම 

 

 ආයත් යකට ගෆදප  ඇඳුම් පෆෂඳුම් 

වකවළ ගෆනීම  

 උත්වලයකදී ශෆසිදර  ආකළරය 

 

 දභෝජ යක් ග් ළ විට ිතිනපෆදිය යුතු 

ආාළර ධාර්ම ආයත්ලධක වි ය පලත්ලළ 

ගෆනීම 

 

 ලධලෆරදි පුරුදු ජීවිත්යට එකතු කර ගෆනීම 

ක ලය දි  02 කි 

  

පුහුණු ක්රමේේදය දේ  , වළකච්ඡළ වශ ප්රළදයෝගික අභළව 
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ප ඨම ල  අංකය TR/24 

  

ප ඨම ල ේේ නම ආාළර ධාර්ම වශ මළර්ග නීි ිතයාපෆදීම 

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම රියදුරු දවේලදර ලධධාළරී් 

 

අ මුණු 

  

 ම ළ දපෞර්යකි් දශබි ආාළර 

ධාර්ම වශ මළර්ග නීි රීි 

ිතිනපදි  රියදුදරකු බිතව කර 

ගෆලධම 

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 රියදුරු දවේලදර කළර්ය භළරය පෆශෆදියා 

කිරීම 

 

 මළර්ග නීි ිතිනපෆදීම 

 

 රිය ධාළල දරදී ිතිනපෆදිය යුතු ආාළර 

ධාර්ම 

 

 ශදිසි අ තුරකදි රියළ කෂ යුතු 

ආකළරය 

 

 රියදුර්ට බපළ  ගෆටළු වළකච්ඡළ 

කිරීම 

 

 කළර්මික දෆනුම වශ අලදබෝධාය 

බළදීම 

ක ලය දි  01 කි 

පුහුණු ක්රමේේදය දේ  , වළකච්ඡළ වශ ප්රළදයෝගික අභළව 
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ප ඨම ල  අංකය TR/25 

  

ප ඨම ල ේේ නම එිනමශ්  ළයකත්ල පුහුණු ලෆඩවටශ  

  

ඉලක්ක කණ්ඩ යම වහලදේ කටයුතු අංදර සියලුම ලධධාළරී් 

අ මුණු 

  

අභිදයෝග ශුදශ ද ොවෆද  

ම ළ දපෞරුයකි් දශබි රළජ 

ලධධාළරී් ලධර්මළණය කිරීම.

  

අන්තරර්ගර කරුණු 

  

 කණ්ඩළයම් ශෆඟීම ලර්ධා ය කිරීම 

 

  ළයකත්ලය ලර්ධා ය කිරීම 

 

 අභිදයෝග ලට ුහුණ දීදම් ශෆකියළල 

ලර්ධා ය කිරීම 

 

 කළ කුවත්ළ ලර්ධා ය කිරිම 

 

 ලධර්මළණිෂයාත්ලය දියුණු කිරීම 

 

 සුහුරු රළජ දවේලකදයක් බිතව කිරීම 

 

ක ලය දි  03 

  

පුහුණු ක්රමේේදය ප්රළදයෝගික රියළකළරකම් 

  

 


