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සිඹලුභ පඅභා්යාංල පලේඛකරු්  

ඳශාත් පබා පප්රධාන පලේඛකරු්  

ලේදඳාර්්ලේරු තු පප්රධාීන  

ං්ථා පබාඳති්  පව පය්ථාිත් පයඹ්න පප්රධාීන  

 

රාජ්ය අංශය  අුළ  අාාව  අම්පත්  අමශ ්ධනව  අිරීා 
 

ශ්රී ප රංකාලේ  ප යාජ්ය ප ලේේඹ ප තුශ ප ලේේ ද්ර ප වී ප ඳත්නා ප භාන ප රුඳ් ප යලේේ ප ංර්ධනඹ ප වා ප ඩාත් ප

කාර්ඹේභ පවා පපරදායී පලේර පලේඹොදා පගැනිභ පිතණි පයාජ්ය පඅංලඹ පතු පභාන පරුඳ් පැරසුරුවග් ප

ංර්ධනඹ පකිරීභ පඅනිාර්ඹඹ පඅලය්ාඹේ පඵ පබඵ පිසසි භ පත්ා පලේවොින  පහවා පලේගන පතති පඵ පිසල්ා ප

කයමි. ප ශ්රී ප රංකා ප ඳාර්මේලේරු තුලේ  ප යජ්ලේග ප ණුම්රු ප ිතබඳඵ ප කායක ප බාලේ  ප අක්ේ ඹහ ප ඹහත් ප න ප

යඹ්නඹ හි පකාර්ඹ පාධනඹ පිතබඳඵ පසිදු පලේකලේයන පතගයීරුරදී පද පලේභභ පඅලය්ා පඅධාය ඹ පකය පතිලේ.. ප

යජ්ලේග පණුම්රු පිතබඳඵ පකායක පබා පිසසි  පතිනිපලේගදී පසිදු පකයන පයාජ්ය පයඹ්න පතගයීරු පවා පලේඹොදා පග නා ප

නිර් ාඹක පපුළුඛ පකිරීලේරුදී පද පයාජ්ය පලේේලේග පධාිප්ා පතවශ පනැංවීභ පලේකලේයහි පිසලේලේ පඅධානඹේ පලේඹොු  පු ප

ත්. ප එඵැිස  පසිඹලුභ ප යාජ්ය පයඹ්නඹ ී  පලේේඹ පකයන පෑභ ප භේහභකහභ ප අඹත් ප යාජ්ය ප ලේේකින ලේේ ප

ධාිප්ා ප තවශ ප නැංවීභ ප වා ප ඳව් ප දැේලේන ප ක්ම් ප ලේකලේයහි ප බඵලේේ ප ලේඳෞද්ගමේකවත් ප ිසලේලේවත් ප

අධානඹ පලේඹොු  පකයන පලේර පකා්ණික පද මි. 

 

1. බඵ පයඹ්නලේග ප භාන ප රුඳ් ප තු පනිපු ්ා  පයඹ්නික පංර්ධනඹ ප ලේකලේයහි ප තීය ාත්භක ප න ප

ඵැිස  පලේරු පන පිසහත් පබඵලේේ පකාර්ඹ පභණ්ඩරලේග පකාර්ඹාධනඹ පතගයීභ පවා පබාිස් පලේමි  පඳතින ප

කාර්ඹාධන පතගයීරු පාර්්ා පකේහරඹ පඩාත් පඅර්ථපූර්  පන පලේර පලේඹොදා පග නා පලේර පබඵලේේ පඹහත් ප

නිරධාරී හ ප සුදුසු ප උඳලේද් ප රඵා ප ලේදන ප ලේර ප තඛරා ප සිටිු ප රැලේ.. ප ලේභභ ප කාර්ඹාධන ප තගයීරු ප

ඳත්රිකා හ ප අභ්ය ප කාර්ඹාධන ප ණුිසසුරු ප අත්  පකිරීභ ප බ්ලේේ ප කාර්ඹාධනඹ ප තවශ ප නංා ප ගැීනභ ප

ිතණි ප බඵලේේ ප නිරධාරී හ ප උඳලේද් ප ලේදන ප ලේරද ප කා්ණික ප ද මි. ප ලේරු ප න ප ිසහද ප බඵ ප ිසසි  ප

යඹ්නලේග පභාන පරුඳත් පංර්ධනඹ පඋලේදා පකාර්ඹාධන පණුිසසුරු ප්රභලේ දඹ පබාිස්ා පකය ලේ  පනරු පඒ ප

ිතබඳඵ පයාජ්ය පඳිපඳාරන පවා පකශභනාකය  පඅභා්යාංලලේග පප්රාදඹ පවා පප්ර ාභඹ පලේරු පභ  පඳශ පලේකලේර්. ප

ලේරු පන පිසහ පබඵ පයඹ්නලේග පකාර්ඹාධන පණුිසසුරු පබාිස්ා ප ලේනො ලේ  පනරු පලේරු පභ  පන පතු ම්රු ප

අංක ප01 පයකෘතිඹ පඳදනරු පකයලේගන පබඵලේේ පයඹ්නඹහ පසුදුසු පලේර පක් පකය පගු පරඵන පකාර්ඹාධන ප

ණුිසසුරු පයකෘතිඹකහ පඅු පබඵ පයඹ්නලේග පලේේලේග පනියුතු පභ්් පකාර්ඹ පභණ්ඩරඹ පවාභ පාර්ෂික ප

කාර්ඹාධන පණුිසසුරු පඅත්  පකිරීභ ප2018 පර්ලේග පඳහ  පසිදු පකශ පයුතු පලේ . 



 

2. සිඹලුභ යඹ්න ිසසි  ක් කයු රඵන ාර්ෂික ක්රිඹාකාරී ැරැ්භ අු අලේේේෂි් පප්රතිපර 
ශ ා කය ගැීනභ වා අදාර යඹ්නික කාර්ඹ භණ්ඩරඹ ලේඹොදු රඵන යකායඹ ිතබඳඵ 
ැරැ්භේ තිබිඹ යුතුලේ . එභ ැරැ්ලේභහි ව  සිඹලු ක්රිඹාකායකරු තටුකයා ගැීනභ වා 

කාර්ඹ භණ්ඩරලේග එේ එේ නිරධාිපඹා ලේ් නිල්චි් ගකිරු ඳැිපඹ යුතුඹ. 

 

3. පුර්ලේෝේ් පගකීරු පාර්ථක පවා ප පරදායී පතටුකිරීභ පිතණි පකාර්ඹ පභණ්ඩරඹ පතු පිසඹ පයුතු පනිපු ්ා ප

ඳැවැිනමේ පවඳුනා පග් පයුතුඹ.  අදාර පලේේකඹා ප / පනිරධාිපඹා පතු පලේරු පන පිසහ පඳතින පනිපු ්ා ද ප

වඳුනා පගැීනභ පිතණි ප්රභලේ දඹේ පතිීමභ පඅලයඹ පලේ . 

ඒ ප අු ප බඵ ප යඹ්නලේග ප ලේේඹ ප කයන ප භ්් ප කාර්ඹ ප භණ්ඩරඹහ ප අදාර ප නිල්චි් ප ඳැ්ම් ප

ගකීරුරහ පඅදාර පලේරු පන පිසහත් පඳතින පනිපු ්ා පව පයාජ්කාිපලේග පාර්ථකත්ඹ පවා පඳැතිඹ පයුතු ප

නිපු ්ා පඅ්ය පඳය්යඹේ පඳති ලේ  පනරු පඑකී පඳය්යඹ පවඳුනා පග් පවැකි පලේ . 

 

4. බඵලේේ පකාර්ඹ ප භණ්ඩරලේග ප සිඹලු ප ලේදනාහ ප අදාර ප ඳත්නා ප වා ප ඳැතිඹ ප යුතු ප නිපු ්ා ප අ්ය ප ඳය්යඹ ප

ිතඹවීභ ප ිතණි ප කය ප යකායලේග ප භාන ප රුඳත් ප ංර්ධනඹේ ප සිදුිසඹ ප යුතුදැින ප වඳුනා ප ගැීනභ ප ලේභහිදී ප

අලේේේා පලේකලේර්. පඑලේේ පවඳුනා පගත් ප"නිපු ්ා පඳය්ය" ප(Competency Gaps) පයභ ත්ර ඹ පකිරීභ පිතණි ප

බඵ පයඹ්නඹහ පසුිසලේලේෂී පවු පභාන පරුඳත් පංර්ධන පැරැ්භේ පක් පකශ පයුතුලේ . 

 

5. ලේභභ ප භාන ප රුඳත් ප ංර්ධන ප ැරැ්භ ප ක් ප කිරීභ ප වා ප බඵහ ප අනනයඹ ප වු ප ්රභලේ දඹේ ප

නිර්භා ාත්භක ප අුගභනඹ ප කිරීභ ප ්යලේග ප නිර්ලේද්ල ප ලේකලේර්.  ලේකලේේ ප ලේ්ත් ප යාජ්ය ප ලේේඹ ප තුශ ප

ඒකීඹත්ඹේ ප(Uniformity) පඳත්ා පගැීනභ පිතණි පතිනිප පලේභලේවයුරු පවා පප්රගති පභාලේරෝකන පකහයුතු පඳවසු ප

ු පිතණි පලේරු පභ  පන පතු ම්රු පඅංක ප02 පයකෘතිඹ පඳදනරු පකයලේගන පබඵ පයඹ්නලේග පභාන පරුඳත් ප

ංර්ධන පැරැ්ලේරු පයකෘතිඹ පක් පකිරීභ පසුදුසු පලේ . 

 

6. පුර්ලේෝේ් පභාන පරුඳත් පංර්ධන පැශැ්භ පක් පකිරීලේරුදී පඳව් පදැේලේන පක්ම් පලේකලේයහි පබඵලේේ ප

ිසලේලේ පඅධානඹ පලේඹොු  පකිරීභ පඅලේේේා පලේකලේර්. 

6.1 බඵ පකාර්ඹ පභණ්ඩරලේග පෑභ පාභාජිකඹකු පවාභ පයකහ පඅභ පලලේඹ  පඳැඹ ප12 පකහ පලේනොඅඩු ප

පුහුම් පඅ්ථාේ පබඵලේේ පභාන පරුඳත් පංර්ධන පැශැ්භ පතුශ පවතික පිසඹ පයුතුඹ. 

6.2 ලේභභ පභාන පරුඳත් පංර්ධන පැශැ්භ පක්රිඹාත්භක පකිරීභ පවා පබඵ පයඹ්නලේග පප්රතිඳාදන පඹහලේත් ප

“ධාිප්ා පංර්ධන” පලේවෝ පලේනත් පසුදුසු ප පැඹ පශීර්ඹේ පඹහලේත් පප්රතිඳාදන පරා පග් පයුතුලේ . 



6.3 ධුයාමේලේග පඑේ පඑේ ප්රඹ පවා පඅනනය පවු පනිපු ්ා පතරේක පපුයා පගැීනභ පිතණි පසුදුසු පධාිප්ා ප

ංර්ධන පැඩහව  පඳැැත්වීභ පලේඹෝජ්නා පලේකලේර්. 

6.4 භාන පරුඳත් පංර්ධන පැශැ්භ පක් පකිරීලේරුදී පලේරු පන පිසහත් පබාිස්ා පලේමි  පඳතින පභ්් ප

කාර්ඹ පාධන පතගයීරු පයකෘති පඳත්රලේග පඑේ පඑේ පලේේකඹා ප / නිරධාිපඹා පිසසි  පදේා පතති පපුහුම් ප

අලය්ා පලේකලේයහිද පබඵලේේ පඅධානඹ පලේඹොු  පකිරීභ පනි පර්ලේද්ල පලේකලේර්. 

6.5 ලේභභ භාන රුඳත් ංර්ධන ැශැ්භ ඹාත්කාලීන කිරීභ අභ ලලේඹ  ය 
ලේදකකහ පයේ සිදු පිසඹ පයුතුඹ. පයඹ්නලේග භාන රුඳත් ංර්ධන ැශැ්භ අු ්කීඹ 
යඹ්නලේග ධාිප්ා ංර්ධනඹ සිදුකිරීභ අදාශ යඹ්න ප්රධානිඹාලේේ ලේඳෞද්ගමේක ගකීභ 
ලේ . එලේේ වුද භාන රුඳත් ංර්ධන ැශැ්භ ක් කිරීභ, ධාිප්ා ංර්ධන 

ැඩහව  ංිසධානඹ කිරීභ, නිපු ්ා ංර්ධන ැඩහව  ඳැැත්වීභ ිතබඳඵ ගකීභ 

බඵ යඹ්නලේග එේ ලේජ්ය්ඨ නිරධාිපලේඹකුහ ඳැිපඹ යුතුඹ. ලේභලේවයුරු වා ප්රගති 

භාලේරෝකන කහයුතු ර කාර්ඹේභ්ාඹ වා පර්ාඹ පවා බඵ ිසසි  වඳුනා ගු 
රඵන ලේජ්ය්ඨ නිරධාිපඹාලේේ නභ, පදුයක්න අංකඹ වා පිසදුත් ්ැඳෑර යාජ්ය ඳිපඳාරන වා 
කශභනාකය  අභා්යාංලලේග භාන රුඳත් ංර්ධන අංලඹ ලේ් රඵාදීභ ප භැනිස. ප එභ ප
ලේ්ොයතු් ප තිනිපඳත් ප කිරීභහ ප බඵහ ග් න කාරඹ, බඵ යඹ්නලේග භාන රුඳ් යහහ 
පරදාින බාිස්ා කිරීභ ලේකලේයහි බඵ දේන අධානඹ ිතබඳඵ දර්ලකඹේ ලේර ැරකීභ 
නිැයින න ඵහ බඵ එක  න ඵ ිසල්ා කයමි. 

 

තව් පව  පඳිපින පක්රිඹා පකයමි  පබඵ පයඹ්නලේග පකාර්ඹේභ්ාඹ පවා පපරදායී්ා පතවශ පනැංවීභ පවා ප

අලය පසිඹලු පිසිවිසධාන පබඵලේේ පලේඳෞද්ගමේක පඅධානඹ පලේඹොු  පකයමි  පලේනොඳභා පරන පලේභ  පලේභින  ප

අධාය ඹ ප කයු ප රැලේ.. ප ලේභභ ප ක්රලේඛ ලේග ප ව  ප ිසිවිසධාන ප අු ප ක්රිඹා ප කිරීභහ ප බඵ ප අභා්යාංලඹ ප

ඹහලේත් පඳත්නා පසිඹලු පං්ථා පවා පය්ථාිත් පභණ්ඩර පරහද පඅලය පඋඳලේද්, පසුදුසු පභ ලේඳ වීරු පරඵා ප

දීභහත් පනිසි පලේභලේවයුරු පකහයුතු පැරසීභහත් පසුදුසු පිතඹය පග නා පලේරද පලේභින  පකා්ණික පද ා පසිටිු ප

රැලේ..          

 

 

ජේ.ජේ. අර් වසිරි 

        ලේඛකරු 

      යාජ්ය පඳිපඳාරන පවා පකශභනාකය  පඅභා්යාංලඹ 
 

පිටත්  අ: ප 

1. ජ්නාිවඳති පලේඛකරු 

2. අග්රාභා්ය පලේඛකරු 

3. පඅභා්ය පභණ්ඩර පලේඛකරු 

4. පිසග කාිවඳති 



ඇමුණුම 01 

මාණ්ඩලික නරේණිය වශා  

   

අංනේ නම:………………………………………………………. 

ලගකිලයුතු  නිධාරියා / ඇගයුම් ාභියා:……………………………….  

ලගකිල යුතු /උඳකාරී කණ්ඩායම:…………………………………… 

 කාර්යවාධන වැැව්නම් වාරාංය 

වංවිධානික ප්රධාන 
විය ක්නේත්රය 

න ෝරා ගනු ැබූ ප්රධාන 
විය ක්නේත්රය 

ක්රියාකාරකම් 
නක්  අංකය 

ප්රධාන 
ක්රියාකාරකම් 

නලන් කෂ මුද 
(ඳශ  තීරු අ රින් එකක් න ෝරාග  යුතුය.) 

(ආය නනේ 
ලාර්ෂික 
ක්රියාකාරී 

වැැව්ම අනුල) 

අයලැයග  නනොලන 
(√ නශෝ x ) 

අයලැයග  (නක්  අංකය 
වමග) (ආය නනේ 
ලාර්ෂික අයලැය 
නේඛනය අනුල)  

      

      
      

      

      

      
      

 

ලර් අලවානනේදී අලවන් වමානෝචනය වශ ඇගයුම:………………………………………………............................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ඇගයුම් ාභියානේ නම:..................  ඇගයුම්කරුනේ නම:……………………..  ප්රමාණකරුනේ නම:………………….. 

අත්වන: ……………………..   අත්වන: ……………………..    අත්වන: ..........…………….    

………………………………………අමා ාංය 

ලාර්ෂික කාර්යවාධන ගිවිසුම (…………….කා සීමාල ………….) වශා 



ඇමුණුම 01 

මාණ්ඩලික නනොලන නරේණිය වශා  

    

අංනේ නම: ………………………………………………………. 

ලගකිලයුතු  නිධාරියා /ඇගයුම්ාභියා: ……………………………..  

ලගකිලයුතු /උඳකාරී කණ්ඩායම: …………………………………… 

 

කාර්යවාධන වැැව්නම් වාරාංය 

න ෝරා ගනු ැබූ ප්රධාන විය ක්නේත්රය ක්රියාකාරකම් නක්  අංකය  ප්රධාන ක්රියාකාරකම්  
(ආය නනේ ලාර්ෂික ක්රියාකාරී වැැව්ම අනුල)  

   

   

   

   

   

   
   

 

ලර් අලවානනේදී අලවන් වමානෝචනය වශ ඇගයුම:………………………………………………............................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ඇගයුම් ාභියානේ නම:   ඇගයුම්කරුනේ නම:    ප්රමාණකරුනේ නම: 

අත්වන:………………..   අත්වන:………………………  අත්වන:………………………… 

………………………………………අමා ාංය 

ලාර්ෂික කාර්යවාධන ගිවිසුම (…………….කා සීමාල ………….) වශා 



ඇමුණුම 02 

…………………………………………………..…………………………… යේ 2018 වර්ෂය සහා වන 

මානව සම්ඳත් සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

1. වංවිධානය : 

1.1. අභාත්ාංය 

1.2. දෙඳාර්ත්දේන්තුල / නිදයෝජිත්ායත්න / අංය 

 

2. වංවිධානදේ වැකැව්භ : 

2.1. ෙැක්භ 

2.2. දභදශලර 

2.3. අගයන් 

2.4. ඉක්ක 

2.5. අරමුණු 

 

3. ආයත්නදේ භානල වේඳත් : 

3.1. ඳලත්නා භානල වේඳත් 

ගැටළු (ඳලත්නා ත්ත්ලය) 

3.2. අදේක්ෂිත් භානල වේඳත් 

අභිදයෝග (අනාගත්ලාදි ෙැක්භකින් 

යුතුල) 

3.3. අදේක්ෂිත් භානල වේඳත් 

නිපුණත්ාලන් (අදේක්ෂිත් ත්ත්ලය) 

   

   

   

 

4. භානල වේඳත් කෂභනාකරණ වැැව්භ 

4.1. පුහුණු උඳායභාර්ග 

අදේක්ෂිත් නිපුණත්ා 

භට්ටභ 

ඳලතින නිපුණත්ා 

භට්ටභ 
අල පුහුණුල 

වැසුේ ක පුහුණු 

ලැඩවටශන් 

    

    

    

 



4.2. භානල වේඳත් කෂභනාකරණ ලැඩවටශන් ප්රමුතත්ාකරණය 

වැසුේ ක පුහුණු ලැඩවටශන්  අත්ාල අල අලභ දන ලන 

    

    

    

 

5. ලවදර් අලවන් පුහුණු වැැව්භ 

5.1. මූලික වැැව්භ 

දත්ෝරා ගත් පුහුණු 

ලැඩවටශන්  

ඉක්කගත් 

කණ්ඩායභ 

පුහුණු 

ලැඩවටශදන් 

ප්රධාන අරමුණ 

කා 

ඳරාවය 

අදේක්ෂිත් නිපුණත්ා භට්ටභ 

දලත් ෂගා වීභ වශා ලන 

යාන්ත්රණය 

     

     

     

 

5.2. කා රාමුල 

දත්ෝරා ගත් පුහුණු 

ලැඩවටශන් 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

 

5.3. වියභාා වැැව්භ 

දත්ෝරා ගත් පුහුණු ලැඩවටශන් ප්රධාන විය ක්දේත්ර 

   

   

   

 

 

 



6. කාර්ය වාධන කෂභනාකරණය 

6.1. කාර්යවාධනය ඇගයීභ 

දවේලා ගණය 
කාර්යවාධන ඇගයීේ ආකෘතිදේ 

ඇමුණුේ අංකය 

කාර්යවාධන ගිවිසුේ ආකෘතිදේ 

ඇමුණුේ අංකය 

    

    

    

 

6.2. පුහුණුදේ ප්රතිපය ඇගයීභ වශා ලන යාන්ත්රණය 

දවේලා ගණය 

පුහුණුල භඟින් අදේක්ෂිත් 

ප්රතිප  

ධනාත්භක / ඳැශැදිලි 

නැත්  / දලනවක් නැත්  

ඉශෂ කාර්යවාධනයක් 

දඳන්නුේ කරන්නන් 

අගය කිරීදේ යාන්ත්රණය 

අඩු කාර්යවාධනයක් 

දඳන්නුේ කරන්නන් 

වශා ලන යාන්ත්රණය 

  උො: 1. උවව් වීේ 

2. විදේ ගභන් 

3. තිළිණ 

…………………………… 

උො: 1. ලැඩිදුර පුහුණු 

2. අබන්ත්ර වා්ානභාරු 

……………………………… 

………………………………. 

  

  

  

 

 භානල වේඳත් වංලර්ධන වැසුභ වේපූර්ණ කිරීභ වශා ආයත්න ප්රධාීන්ට කිසියේ ඳැශැදිලි 

කිරීභක් අල ලන්දන් නේ කක් දින ලැඩමුළුලක් වැසුේ කෂ ශැකිය. කරුණාකර 

වේඵන්ධීකරණය වශා සුදුසු නිධාරිදයකු නේ කර විව්ත්ර ෙන්ලා කලන්න.  




