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01. අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමියගේ සමාග ෝචනය 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනග  2016 වර්ෂග  වාර්ෂික 

වාර්තාව සඳහා ගමම සමාග ෝචනය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ාාව 

 ැබීම පිළිබඳව මම අතිශය සතුටු ගවමි.  “විදයා දදාති විනයං” යන 

ගත්මාව  සමඟ අපගේ අතීත ක්රියාකාරක  ගදස ආපසු හැරී බැලීග  

දී සහ  “ආසි භයාගේ රාජය අංශගයහි ඉගෙනීම සහ සංවර්ධ්නය පිළිබඳ  

විශිෂ්ටතම ගක්න්ද්රය බවට පත්වීම” යන දැක්ම  අනුව 2016 වර්ෂග  

දී ප්රතයක්ෂ වශගයන් ම ඉහළ ම්ටටමකට ළඟාවීමට ශ්රී  ංකා 

සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනයට හැකියාව  ැබී තිගේ.  

 

 

ගමම ආයතනය සමාග ෝචිත වර්ෂග  දී විධ්ායක ම්ටටග  පුහුණු වැඩසටහන් 50 ක් ගමගහයවා ඇති 

අතර ඒ සඳහා නි ධ්ාරීන් 834 ක් සහභාගී වී තිගේ. මීට අමතරව පුහුණුවන්නන් 1744 ක් සහභාගී වන 

 ද විධ්ායක ගනොවන ගරේණි ස සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහන් 74 ක් ද, නි ධ්ාරීන් 210 ක් සහභාගී වන 

 ද  ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ා 6 ක් ද පවත්වා තිගේ. පුහුණුවන්නන් 1027 ක් සහභාගී වන  ද අතථ්ය 

(virtual) පුහුණු වැඩසටහන් 34 ක් ද පවත්වා ඇත. ශ්රී  ංකා පරිපා න ගසේවග , ශ්රී  ංකා 

ෙණකාධිකාරී ගසේවග  සහ ශ්රී  ංකා ක්රමස පාදන  ගසේවග  1 වන පන්තිග  නි ධ්ාරීන් සහ  III වන 

පන්තිග  නි ධ්ාරීන් සඳහා ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැඩසටහන් පැවැත්වුණු අතර ඒ සඳහා නි ධ්ාරීන් 

345ක් සහභාගී විය.  කළමනාකරණ සහකාරවරු 745ක් සඳහා ගසේවාර භක පුහුණු 16ක්ද 

පැවැත්විණි ස. 

 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන පාසැ  මිනන් ගමගහයවනු  බන 

රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය ස බන්ධ්ගයන් ස කා බැලීග දී 2015-2017 

උපාධි පාඨමා ාව සඳහා  අධ්යයන ශිෂයයිනන්  79 ක් ද 2014-2016 උපාධි පාඨමා ාව සඳහා 89 ක් ද 

ලියාපදිංචි වූහ. ග  වන විට එම අධ්යයන ශිෂයයිනන්  ස්වකීය අධ්යයන කටයුතුව  අඛණ්ඩව නිරතව 

සි භටිති.  

 

සමාග ෝචිත වර්ෂය තුළ ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය අභයන්තර විභාෙ  23ක් සහ බාහිර 

විභාෙ 176 ක් ද, පවත්වන  දී. ඉංග්රීසි භ භාෂා පුහුණු මධ්යස්ාානය වෘත්තිකයන් සඳහා ඉංග්රීසි භ 

ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව  සහ වෘත්තීය කාර්යයන් සඳහා ඉංග්රීසි භ සහතිකපත්ර පාඨමා ාව ආදී වශගයන් 

පාඨමා ා ගමගහයවන  දී. විවිධ් බාහිර ආයතනව  ඉල්ලීම මත අප අධ්යයන ආයතනය විසි භන් 

කළමනාකරණ උපගේශන වැඩසටහන් 15 ක් පවත්වන  දී. මීට අමතරව ඉන්දියානු සි භවිල් ගසේවාගේ 

නවක නි ධ්ාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් පවත්වන  දී. 

 

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධ්න වැඩසටහන හා ජපන් ජාතයන්තර සහගයෝගීතා ආයතනය විසි භන් මූ ය 

හා තාක්ෂණි සක සහගයෝෙය තුළින් අප ආයතනය උතුර, නැගඟනහිර හා උතුරු මැද පළාත්හි රාජය 

නි ධ්ාරීන්ගේ ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැඩසටහන් ද දියත් කරන  දී. 

 

ගමම කටයුතු ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනග  අනාෙත සාර්ාකත්වය සහ ආසි භයානු 

ක ාපග  පිළිෙැනීම සඳහා ශක්තිමත් අඩිතා මක් නිසැකවම සපයන බව මාගේ විශ්වාසයයින.  

 

 

 

වසන්තා ගපගර්රා 

අධ්යක්ෂ   නරාල් 

 



 

 

 

 2016 වාර්ෂික වාර්තාව  5  
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අපගේ ගෙගෙවර 

 

පුහුණුව, උපගේශන ගසේවා සෙ පර්ගේ ණ 

තුළින් නවකරණ, අනාගතවාදී  සෙ පුරවැසි 

ගක්ෂන්ද්රගත රා ය ගසේවයක අණ්ඩ  

අභිවෘේධිය  පසක්ෂ කිරීෙ 

 

 

අපගේ දැක්ෂෙ 
 

රා ය අංශගයහි ඉගගනීෙ සෙ සංවර්ධ්නය 
පිළිබඳ  ආසියාගේ විශි ්ටතෙ ගක්ෂන්ද්රය 

බවට පත්වීෙ   
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03.  අපගේ ඉ ක්ක, අරමුණු සහ ක්රියාකාරක   
 

 3.1  ඉ ක්ක 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය (SLIDA) රාජය පරිපා නය සහ 

කළමනාකරණය තුළ දැනුම සහ කුස තා සංවර්ධ්නය සඳහා වන ප්රමුඛතම රාජය 

අංශ පුහුණු ආයතනයයින.  ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය විසි භන් 

කළමනාකරණ පුහුණු කටයුතු ව ට අමතරව එමිනන් කළමනාකරණග  හඳුනාෙත් 

ක්රියාකාරී ක්ගෂේත්ර සංවර්ධ්නය සහ ආයතන ක්රම  සමාග ෝචනය සහ වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා කළමනාකරණ උපගේශන  ගසේවාවන්    සහ පර්ග ෂණ ගමගහයවනු  ැගේ. 

            ආයතනගේ ප්රධ්ාන ඉකක්ෂක  

 

ගමම කටයුතු ක්රියාවට නැන්වීම සඳහා අප සතුව විවිධ් ක්ගෂේත්රයන්හි කළමනාකරණ 

කුස තාවන්ගෙන් පරිපූර්ණ තරඟකාරී ගමන්ම පුහුණුව ත් විගශේෂඥ කණ්ඩායමක් 

සි භටියින.   

 

 

 

 

රාජය නි ධ්ාරීන්ගේ පුහුණුව, දැනුම, කුස තා සහ චර්යා මිනන් සංවර්ධ්නය 
උදාකරෙැනීම 

කළමනාකරණ සහ රාජය පරිපා න ක්ගෂේත්රයන්හි පුහුණු පාඨමා ා සංවිධ්ානය 
කිරීම සහ සහතිකපත්ර / ඩිප්ග ෝමා ප්රදානය කිරීම. 

රාජය ගසේවය තුළ කුස තාපූර්ණ පරිපා න කාර්යමණ්ඩ යක් සංවර්ධ්නය 
කිරීම

රාජය ආයතන නිගයෝජිතායතන ගවත ස්වකීය ආයතනික කළමනාකරණ 
පේධ්ති සමාග ෝචනය සහ වැඩිදියුණුකිරීම සඳහා සහගයෝෙය  බාදීම. 

උපගේශන ඇෙයී  සහ පර්ග ෂණ කටයුතු ආදිය ආර භකිරීම
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3.2 අරමුණු 

 

රාජය නි ධ්ාරීන්ගේ රාජකාරීන්හි සඵ දායී කාර්යය සාධ්නය සඳහා දැනුම, කුස තා හා චර්යා රටාවන්
පුහුණුව තුළින් වැඩි දියුණු කිරීම

කළමනාකරණය සහ රාජය පරිපා නය යන ක්ගෂේත්ර සඳහා පුහුණු පාඨමා ා සංවිධ්ානය කිරීම

උපගේශ, උපගේශන හා විගශේෂ පැවරු සඳහා විවිධ් කළමනාකරණ කාර්යයන්හි විගශේෂඥයන්ගේ
ගසේවාවන්  බා දීම

රාජය අංශග නිගයෝජිතායනයන්හි සංවිධ්ාන කළමනාකරණ පේධ්ති විමර්ශනය සහ වැඩි දියුණු කිරීමට
සහාය වීම

කළමනාකරණ හා සංවිධ්ාන නයායන් හා පරිචයන් සහ රාජය පරිපා න පේධ්තිව ට විගේචනාත්මක
තක්ගසේරුව සහ නවීකරණයන් සඳහා සුදුසු ගතෝතැන්නක් සපයාදීම

රාජය අංශග කළමනාකරණ සංවර්ධ්න, වැඩ ප්රතිමානයන් සා්ාපනය කිරීම සහ ගපොදුගේ ඵ දායීතාව
ප්රවර්ධ්නය පිණි සස වන්දි තීරණය කිරීග පේධ්ති සඳහා සහාය වීම

කළමනාකරණ පුහුණු, පර්ග ෂණ හා ආශ්රිත ක්රියාකාරක ව දී ශ්රී  ංකාගේ ගමන්ම ජාතයන්තර
ආයතන සමඟ සක්රීයව දායක වී කටයුතු කිරීම

ගයෝෙය ජාතික හා ජාතයන්තර සමුළු හා ස මන්ත්රණ නිගයෝජනය කිරීම

ගයෝෙය පරිදි අනුමත ජාතික සහ අන්තර්ජාතික සංවිධ්ානව සහාය ඇතිව ස මන්ත්රණ, සමුළු
පැවැත්වීම හා අනුග්රහ දැක්වීම සහ කළමනාකරණ හා රාජය පරිපා න ග්රන්ා හා සඟරා ප්රකාශයට පත්
කිරීම



 

 

 

 2016 වාර්ෂික වාර්තාව  8  
 

04.  පා ක සභාව  

1982 අංක 09 දරන ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන පනගතහි 6 (1) වන වෙන්තිය ප්රකාරව 

රාජය පරිපා නය පිළිබඳ  ෙරු අමාතයවරයා විසි භන් 2016 වර්ෂය සඳහා පහත සඳහන් නි ධ්ාරීන් 

පා ක සභාගේ සාමාජිකයිනන් වශගයන් පත් කරන  දී.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පා ක මණ්ඩ ය විසි භන් ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනග  කාර්යයන් අක්ක්ෂණය කරනු 

 බන අතර එහි ක්රියාකාරීත්වය සඳහා ප්රතිපත්තිමය මාර්ගෙෝපගේශ සපයනු  බයින. පා ක සභාව 

සංවිධ්ානගයහි  ප්රතිපත්තිමය කරුණු තීරණය කරනු  බන  උසස්ම මණ්ඩ ය ගේ.    

ඩී.ඒ. විජිත් මගහේන්ද්ර  
රත්නගසේකර මහතා  

 

සි භේධ්ශ්රී සි භගත්න්ද්ර ගසේනාරත්න 
මහතා  

සමන් ඒකනායක මහතා  
 

අග්රාමාතය ගල්ක , අග්රාමාතය කාර්යා ය 

(සාමාජික)  

 

නීල් ද අල්විස් මහතා 
 

ගල්ක , ස්වගේශ කටයුතු අමාතයාංශය- (සාමාජික)  

 

ඩී.සී. දිසානායක මහතා  
 

ගල්ක , උසස් අධ්යාපන සහ මහාමාර්ෙ අමාතයාංශය 

(සාමාජික) 

 

ගල්ක , පළාත් සභා සහ පළාත් පා න අමාතයාංශය  

(සාමාජික) 

 

කළමනාකරණ උපගේශක 
(සාමාජික) 

 

ගක්.ඩී.ඩී.ගක්. ද ආබෘ  මහතා  

 
සාමාජික 
 

ගක්.ඩී.එන්.ආර් අගශෝක මහතා  අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
ගවළඳ හා ආගයෝජන ප්රතිපත්ති ගදපාර්තග න්තුව (සාමාජික) 

 

සමාජික 
 

චරන් අමරතුංෙ මහතා   
 

එච්.ටී. කමල් පත්මසි භරි මහතා  
 

ගේ.ගේ.රත්නසි භරි මහතා  

 
ගල්ක , රාජය පරිපා න හා කළමනාකරණ අමාතයාංශය 

(සභාපති)  

 

එ . ති කසි භරි මහතා 
 

අධ්යක්ෂ ගජනරාල්  
ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය  (සාමාජික) 

 

සාමාජික 
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05.   ගජයෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය සහ ආචාර්ය මණ්ඩ ය  
 
 අධ්යක්ෂ ජනරාල් 

 
 

 

අ. අතිගර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරු  

 

 

 

එම් . තිකකසිරි ෙෙතා

අධ්යක්ෂ ජනරාල්

2015 සැප්තැ බර් මස 18 වන දින සි භට 2016 
ගදසැ බර් මස 25 වන දින දක්වා

විදයාගේදී (රාජය පරිපා න.) (ගෙෞරව) (ශ්රී
ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවදයා ය), ගිණු කරණය 
පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමා , රාජය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ රාස්ත්රපති උපාධිය, බර්මිංහැන්ේ 
විශ්වවිදයා ය (බර්මිංහැන්ේ වයාපාරික පාසැ ) , 
එක්සත් රාජධ්ානිය), FCMA, 

විගශේෂඥතාව දක්වන ක්ගෂේත්ර 

කළමනාකරණය සහ ක්රගමෝපායිනක 
කළමනාකරණය, ඒකාබේධ් පා නය, රාජය -
ගපෞේෙලික අංශ හවුල්කාරීත්වය, නව රාජය
කළමනාකරණය, මානව ස පත් 
කළමනාකරණය සහ  ගක්රගමෝපායිනක 
අග විකරණය

ඒ.සී.එම්. නෆීල් ෙෙතා

අතිගර්ක අධ්යක්ෂ   නරාල් (පාකන ො මූකය)

ශ්රී කංකා පරිපාකන ගසේවය- විගශේ  පන්තිය

බීබීඒ (විගශේෂ) (ගෙෞරව.), රාජය ප්රතිපත්ති පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය 
(රාජය ප්රතිපත්ති සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ  ගක්ඩීඅයින පාසැ , 
කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි (කළමනාකරණය පිළිබඳ 
පශ්චාත් උපාධි ) ශාස්ත්රපති උපාධිය සඳහා ජායන්තර සබඳතා සහ 
ගේශපා න ආර්ථිකය  ගවනස්වීම සහ සංවර්ධ්න අධ්යයනය හදාරා
තිගේ. විගශේෂතාව සහ රුචිකත්වයක් දකුවන ක්ගෂේත්ර සාමානය
කළමනාකරණය, ඵ දායිනතාව සහ  ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණුකිරීම, 
ප්රතිඵ  පදන ෙත කළමනාකාරීත්ව සංවර්ධ්නය , රාජය කළමනාකරණ 
ප්රතිසංස්කරණ, සකච්ඡා, ආරවුල් විසඳීම සහ ගසේවා අග විකරණය
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ආ. ගජයෂ්ඨ උපගේශකවරු  

 
 

ගක්ෂ.එම්.එස්.ඩී.  යගසේකර මිය

අතිගර්ක අධ්යක්ෂ    නරාල් (පුහුණු සෙ ඉගගනුම්)

ශ්රී කංකා පරිපාකන ගසේවය - විගශේ  ගරේණිය

ජීවවිදයාව පිළිබඳ විදයාගේදී උපාධි කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් 
උපාධිය, රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය (ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයා ය, කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 
), ක්රගමෝපායිනක මානව ස පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති 
උපාධිය (වික්ගටෝරියා විහ්ව විදයා ය, ඕස්ගේලියාව). විගහේෂඥතාවය 
දක්වන ක්ගෂේත්ර :- සාමානය කළමනාකරණය සහ මානව ස පත්
සංවර්ධ්නය, පුහුණු සහ ඉගෙනී   උපක්රම, ඵ දායිනතාව 
වැඩිදියුණුකිරීම, සන්නිගේදනය සහ පාරිගභෝගික ස බන්ධ්තා 
කළමනාකරණය, ඉඩ  පරිපා නය සහ සංවර්ධ්න පරිපා නය

එන්.ගේ.  යසුන්දර මිය 

ගජයෂ්ඨ උපගේශක

කෘෂිවිදයාව පිළිබඳ විදයාගේදී (ගෙෞරව.) , ගප්රාගදණි සය විශ්වවදයා ය, 
පාරිසරික ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය PGIA, ගප්රාගදණි සය, 
පරිසර කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමා ාව (CDG, ජර්මනිය), 
විගශේෂඥතාව  සහ රුචිකත්වය දක්වන ක්ගෂේත්ර:- පරිසර කළමනාකරණය, ස්ත්රී 
පුරුසභාවය සහ සංවර්ධ්නය, ආපදා කළමනාකරණය, සි භේධි පා න පේධ්ති, 
පර්ග ෂණ ක්රමගේදය සහ පුහුණූ ක්රමගේද 

සුනිල් ෙැදගෙ ෙෙතා

අතිගර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල්(ආයතනික සංවර්ධ්නය)

(2013 ගදසැ බර් 24 වන දින සි භට)      

ගේශපා න විේයාව පිළිබඳ ශාස්ත්ගරේදී උපාධි (ගෙෞරව) ගප්රාගදණි සය
විශ්වවිේයා ය, මි දි ෙැනී සහ සැපයු පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමා (එන්එල්යූ) 
එක්සත් රාජධ්ානිය), ස්ත්රි පුරුෂභාවය සහ ජාාාත්යන්තර සංවර්ධ්නය
පිලිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය, ගවෝවික් එක්සත් රාජධ්ානිය, පීජීඩීඩීඊ-
අයිනජීඑන්ඔා්යූ ඉන්දියාව, MISMM    (ශ්රී  ංකාව)
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 බ්ලිේ. එම්.එම්.ජී.ඩී. විගේගකෝන් ෙෙතා 

භූගෙෝ  විදයාව පිළිබඳ ශාස්ගත්රේදී උපාධි (ගෙෞරව) ගකොළඹ විශ්වවිදයා ය, 
විදයාපති (නාෙරික පරිසර ක) ඒඅයිනටී, තායින න්තය, වයාපෘති කළමනාකරණය 
පිළිබඳ උපගේශක, කසළ කළමනාකරණය, පරිසර කළමනිකරණය, 
පර්ග ෂණ ක්රමගේදය සහ  නාෙරික සංවර්ධ්නය

ඒ. ගකොකුගෙගේ ෙෙතා 

ගජයෂ්ඨ උපගේශක

මූ ය ආර්ථික විදයාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය, ගකොළඹ විශ්වවිදයා ය, 
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ග ෝමා (ආර්ථික සංවර්ධ්නය), පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ග ෝමා
(ඒකාබේධ් සහ ගක්රමාා්පායිනක මූ ය), එච්එන්ඩීඒ, ඩීපීඑෆ්එ , ඩීපීපීසීඒ, 
ගතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමා, එ ඒඒටී, ප්රස පාදන 
කළමනාකරණය සහ රාජය මූ ය කළමනාකරණය, රුචිකත්වයක් දක්වන
ක්ගෂේත්ර රාජය ප්රස පාදනය, සැපයු  දාම, රාජය මූ ය, මූ ය ප්රතිපත්ති, 
අක්ක්ෂණ ප්රතිපත්ති සහ වයාපෘති මූ ය

ෙොචාර්ය  (ආචාර්ය) එස්.ආර්.එස්.එන්. සුදසිංෙ 

ගජයෂ්ඨ උපගේශක

සංවර්ධ්න පරිපා නය පිළිබඳ දර්ශනපති උපාධි (රාජය ප්රතිපත්ති 
කළමනාකරණය පිළිබඳ විගශේෂ), ආර්ථික විදයා ශාස්ත්රපති උපාධිය, 
ගකොළඹ විශ්වවිදයා ය, ආර්ථික  සංවර්ධ්නය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 
ඩිප්ග ෝාාමා (ගකොළඹ විශ්වවිදයා ය), ශාස්ත්රගේදී (ගෙෞරව) ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයා ය. බාහිර මහාචාර්ය, කළමනාකරණ සහ 
විදයා විශ්වවිදයා ය, මැගල්සි භයාව පශ්චාත් ආචාර්ය උපාධි පර්ග ෂක 
ජාතික සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය (තායින න්තය). 

එස්. ධ්ර්ෙවර්ධ්න ෙෙතා 

ගජයෂ්ඨ උපගේශක

ශ්රි කංකා ගණකාධිකාරී ගසේවය  I වන පන්තිය

වයාපාර පරිපා නය  පිළිබඳ විදයාපති උපාධි (විගශේෂ) - ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර 
විශ්වවිදයා ය , රාජය පරිපා නය පිළිබඳ විදයාපති උපාධි - පශ්චාත් උපාධි 
අධ්යයන ආයතනය , ශ්රී  ංකාව. අයර් න්ත ඉන්ස්ටිටිටුයු්ට ඔෆ්  සර්ටිෆයිනඩ් 
පේලික් අකවුන්ටන්්ට හි  සාමාජික, - සීපීඒ අයර් න්තය. ඉන්ස්ටිටිටුයු්ට 
ඔෆ්  සර්ටිෆයිනඩ් පේලික් අකවුන්ටන්්ට හි  සාමාජිකසි භපීඒ-එසඑ්ල්,ශ්රී  ංකා  
රාජය අංශ මූ ය ෙණකාධිවරුන්ගේ සංෙමග  සාමාජික(එෆීඑෆ්ඒ). රාජය 
මූ ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමාව (ඩීපීඑෆ්එ ) ස්ලීඩා, රාජය 
ප්රස පාදනය සහ ඉඳිකිරී  පරිපා නය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමාව (ඩීඅයිනපීසීඒ)-
ඉන්ෙැෆ් මහා භාණ්ඩාොරය. ශ්රී  ංකාව, 
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ඈ. උපගේශකවරු  

 

 
 

ඒ.බී.එම්. අ ්ගරොෆ් ෙෙතා  (ශ්රී කංකා පරිපාකන ගසේවය I)

ගජයෂ්ඨ උපගේශක

රශාස්ගෙේදී, ොනව සම්පත් කළෙනාකරණය පිළිබඳ  වයාපාර පරිපාකන 
ශාස්ෙපති උපාධිය , රුචිකත්වයක්ෂ දක්ෂවන ක්ෂග ේෙ :- රා ය පරිපාකනය සෙ 
පාකනය, ොනව සම්පත් කළෙනාකරණය, ආයතනික සංවර්ධ්නය, 
ගපෞේගලික රා ය අංශ ෙවුල්කාරීත්වය, සෙභාගීත්ව සංවර්ධ්න සැකසුම් සෙ 
සංවර්ධ්න ආර්ථික විදයාව, සහගයෝගීත්ව සැ සු .

ගරෝෂිණී දිසානායක මිය - නීතීඥ, දිවුරුම් ගකොෙසාරිස්, 

ගජයෂ්ඨ උපගේශක

ශ්රී කංකා පරිපාකන ගසේවය I

විදයාගේදී (විගශේ ), නීතිගේදී, රා ය කළෙනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ෙපති 
උපාධි (වයාපෘති කළෙනාකරණය)

 ාතයන්තර සබඳතා පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ගකෝො, ඩීපීපීසීඒ

නීතිය, රාජය පරිපා න නීතිය, ක කරු නීතිය, අපරාධ් නීතිය, ගවළඳ 
නීතිය, සාක්ෂි ආඥාපනත, සි භවිල් නඩුවිධ්ාන, රාජය ආරක්ෂාව සහ අපරාධ් 
වැළැක්වීම, ආෙමන විෙමන නීතිය, පුරවැසි භ නීතිය, ජාතයන්තර නීතිය, 
සාෙර නීතිය, ජාතයන්තර ගේශපා නය 

එන්.එම්.එස්.ඒ. බ්ඩ ාර ෙෙතා 

උපගේශක I

විදයාගේදී (ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයා ය), විදයාපති (වන විදයාව) 
(ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයා ය), විදයාපති (ගතොරතුරු තාක්ෂණය) 
ගමොරටුව විශ්වවිදයා ය, ගතොරතුරු කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතික 
පත්ර, විදුත් රාජය පිළිබඳ සහතික පත්ර, ග ෝකල් ඒරියා ගන්ටවර්ක් 
පිළිබඳ සහතික පත්ර, ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ජාවා ඇප්ලිගක්ෂන් 
ඩිගවග ොප්මන්්ට පිළිබඳසහතිකපත්ර (JavaEE) - ගකොළඹ 
විශ්වවිදයා ය
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ගේ.ඒ.ඩී.ආර්.  යසූරිය මිය

උපගේශක

ශ්රී කංකා පරිපාකන ගසේවය III

වාණි සජගේදී (විගශේෂ), 1 වන පන්තිය, කැ ණි සය විශ්වවිදයා ය, ආර්ථික 
විදයා ශාස්ත්රපති ( උපාධි) ගකොළඹ විශ්වවිදයා ය, රාජය
කළමනාකතරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය (වයාපෘති 
කළමනාකරණය.), රාජය අර්ථික විදයාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය, 
ජාතයන්තර ක්රිස්තියානි විශ්වවිදයා යා ගටෝකිගයෝ, ජපානය 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

එම්. වක්ෂකුඹුර මිය

උපගේශක II

ජාතයන්තර සබඳතා පිළිබඳ ශාස්ගත්රේදී  උපාධි (විගශේෂ) 
(ගකොළඹ විශ්වවිදයා ය), (එ  ෆිල්) සාමය හා ෙැටු  
අධ්යයනය (ඔස්ග ෝ විශ්වවිදයා ය, ගනෝර්ගේ). 



 

 

 

 2016 වාර්ෂික වාර්තාව  14  
 

 
පරිපා න, මූ ය, ගතොරතුරු  සහ ගසේවා අංශ  

 

 

 

  

ගක්ෂ.පී.චන්දිත් ෙෙතා (ශ්රී කංකා පරිපාකන ගසේවය I) 

අධ්යක්ෂ , පාකන 
වයාපාර පරිපා නය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය  (රජරට විශව්විදයා ය), විදයාපති උපාධි 
(ගප්රාගදණි සය විශ්වවිදයා ය), අධ්යාපන ඩිප්ග ෝමා, තිරසාර සංවර්ධ්නය සඳහා 
අධ්යාපනය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමා (උප්පස ා විශ්වවිදයා ය, සව්ීඩනය) රාජය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමා (ස්වීඩනය)  

 

ඩී.එල්.ඒ.විගේනායක ෙෙතා (ශ්රී කංකා ගනකාධිකාරී ගසේවය - I) 

අධ්යක්ෂ , මූකය 
වයාපාර පරිපා නය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය , වයඹ විශ්වවිදයා ය, ෙණකාධිකරණය 
සහ මූ ය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ග ෝමා (ගප්රාගදණි සය විශ්වවිදයා ය), 
ෙණකාධිකරණ ඩිප්ග ෝමා, වර ත් ෙණකාධිකරණ ආයතනය (අවසන් 1), එ ඒඒටී, 
ඒපීඑෆ්ඩීඒ, ගතොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ග ෝමා (ස්ලීඩා) සි භඕඑ පීටීඅයිනඒ ඒ+,අයිනසීඩීඑල්.  

 

ආර්.ඒ.එස්.පී. රණවීර මිය 

ගල්කණාධිකාරී 
විදයාගේදී (ගෙෞරව). පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ග ෝමා (ඉන්ඩ් මැතමැටික්ස)් 
 

තිලිණි කරස්නාගගො  මිය (ශ්රී කංකා පරිපාකන ගසේවය- III) 

සෙකාර අධ්යක්ෂ  (විභාග) 
ජීව විදයාව පිළිබඳ විදයාපති උපාධි  , ගසේවා කළමනාකරණය පිළිබඳ විදයාපති උපාධි , 
රාජය පරිපා නය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමා, රාජය පරිපා නය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමා, රාජය 
අංශග  නීති සහ ගරගු ාසි භ , විනය පරිපාටි, , කාර්යා  කළමනාකරණය,  කාර්යා  ක්රම 
සහ මානව ස පත් කළමනාකරණය  පිළිබඳව විගශේෂඥතාවය දක්වයින.  

 

ටී.ඩී. නාරාන්ගෙොඩ මිය  
අභයන්තර විෙණක 
බීබී. එ ටීජී. මානව ස පත් කළමනාකරණය (විගශේෂගේදී),  පීඑච්ඩී (වයාපාර 
සහ මූ ය කළමනාකරණය) ( ICAS), ආර්ථික විදයාව (ශාසත්්රපති)  (කැ ණි සය 
විශ්ව විදයා ය)  
 

බී.ඒ.පී. බාකසූරිය මිය 

පුස්තකාකයාධිකති 
පුස්තකා  සහ  විඥාපන විදයාව පිළිබඳ  (ශාස්ත්රපති උපාධිය), ශාස්ගත්රේදී උපාධිය  – 
කැ ණි සය විශ්ව විදයා ය, කළමනාකරණ ඩිප්ග ෝමා (ශ්රී  ංකා විවෘත විශ්විදයා ය), 
අධ්යාපන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ග ෝමා , (ගප්රාගදණි සය විශ්වවිදයා ය) සීඕඑල්ඒ 
(එසඑ්ල්එල්ඒ), ඒඑල්ඒ. (ශ්රී  ංකව), වර ත් පුස්තකා යාධිපති  
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06.  හැඳින්වීම 
 

 
ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය 1982 අංක 9 දරන පනත යටගත් දිවයිනගනහි රාජය අංශග  

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය කරනු  බන ප්රධ්ානතම ආයතනය වශගයන් සංස්ාාපනය කර තිගේ. රාජය අංශ 

කළමණාකරුවන්ගේ ශකයතා සංවර්ධ්නය සහ රාජය  අංශ ආයතනයන්හි කාර්යසාධ්නය ඉහළ 

නැංවීම සඳහා ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය ගවත තනතික වශගයන් බ ය  පවරා තිගේ. 

 

ග  අනුව, ශ්රී  ාංගක්ය ජාතිය සඳහා උසස් තත්ත්වග  රාජය ගසේවයක්  බාදීම සඳහා සුදුසු පරිදි රාජය 

කළමනාකාරීත්වග  සි භයලු ම්ටට ව  නි ධ්ාරීන්ගේ දැනුම, කුස තා සහ ආකල්ප වැඩිදියුණු කිරීම 

ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනග  ප්රධ්ාන කාර්යයට අන්තර්ෙත ගේ. ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න 

පරිපා න ආයතනය ස්වකීය   පුහුණුකිරීග  කාර්යයට  අමතරව, රාජය අංශග  කාර්යසාධ්නය ඉහළ 

නංවනු වස් කළමනාකරණ උපගේශන ගසේවා සහ පර්ග ෂණ හා ප්රතිපත්ති විග්රහ කටයුතුව  නිරත වී 

සි භටියින.   

 

දිවයිනගනහි ගවනස්වන රාජය අංශග  මානව ස පත් ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න අවශයතා සඳහා කාර්යක්ෂම 

ගමන්ම ඵ දායී ග ස ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය ස්වකීය වෙකී  

ඉටුකිරීගමහි වසර 35 කට අධික පළපුරුේදක් දරයින.   

 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය විසි භන්  බාගදන ගසේවා සහ ගමගහයවුනු  බන පුහුණු 

වැඩසටහන් පහත දැක්ගවන පරිදි වර්ෙ කළහැකිය: 

 

ගසේවාර භක පුහුණු වැඩසටහන්  

ගසේවස්ා පුහුණු වැඩසටහන්  

ගකටිකාලීන පුහුණු වැඩසටහන්  

දීර්ඝ කාලීන පුහුණු වැඩසටහන්  

පුහුණු සහ කළමනානරණ උපගේශන ගසේවා  

පශ්චාත් උපාධි  

පර්ග ෂණ  
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07.  ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනග  සංවිධ්ානයිනක වුහය 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අතිගර්ක අධ්යක්ෂ  
පුහුණු සහ උපගේශන 

අතිගර්ක අධ්යක්ෂ 
පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන 

 

පාකක සභාව 

 අධ්යක්ෂ   නරාල්   ප්රධ්ාන 

විධ්ායක නිකධ්ාරී 

අතිගර්ක අධ්යක්ෂ 
පා න හා මුදල් 

 

අංශ 

ප්රධ්ානී 
ගතොර
තුරු 
හා 

සන්නි
ගේදන 
තාක්ෂ
ණ 

අංශ 
ප්රධ්ානී 
රාජය 

පරිපා න 
සහ රාජය  

අංශ 
ප්රධ්ානි 
මානව 
ස ප
ත් 

කළම
නාකර
ණ 

අංහ 
ප්රධ්ානි 
කළම
නාකර
ණ 

අධ්යය
න සහ 
  

අංහ 
ප්රධ්ානි 
මූ ය 

කළමනා
කරණ 

Head 

Envir, 

Mgt. 

Head 
Project 

Mgt. 

අංශ 
ප්රධ්ානී 
භාෂා 

අධ්යයන 

අංශ 
ප්රධ්ානී 

පශ්චාා්ත් 
උපාධි 

අධ්යයන  
Studies 

උපගේශක 

සහාය උපගේශක 

 

ගල්ඛකාධිකා
රී 

 

ගතොරතුරු 
තාක්ෂණ 
ප්රදර්ශක 

සහකාර 
ගල්ඛකාධි

කාරී 

 

අධ්යක්ෂ 
(මූ ය) 

පුස්තකා 
යාධිපති 

අධ්යක්ෂ (පා න) 

ජා  
පරිපා ක 

රවය දෘශය 
නිෂ්පාදක 

අභයන්තර 
විෙණන 
නි ධ්ාරී 

මණ්ඩ  
ගල්ක  

වැඩසටහන් නි ධ්ාරීන් ප්රකාශන 
නි ධ්ාරී 

වැඩසටහ
න් 

නි ධ්ාරී 

පරිපා න 
නි ධ්ාරී 

මූ ය නි ධ්ාරී සහකාර 
පුස්තකා 
යාධිපති 

ප්රස පාදන 
නි ධ්ාරී 

 

පරිෙණක 
වැඩසටහන් 
විහ්ගල්ෂක 

අධ්යක්ෂවර
යාගේ 

ගපෞේෙලික 
ගල්ක  

පරිෙණ
ක 

තාක්ෂ
ණි සක 

සහකාර 

තාක්ෂණි ස
ක සහකාර 

ගතොරතුරු 
තාක්ෂණ 
සහකාර 

රවය 
දෘශය 

සහකාර 

ෙබඩා 
භාරකරු 

පිළිොනී
ග  

නි ධ්ාරී 

රවය 
දෘෂය 

සහායක 

රියදුරු තාක්ෂණි ස
ක 

සහායක 

 
කළමනා
කරණ 
සහකාර 

කළමනාක
රණ 

සහකාර 

කළමනාකර
ණ සහකාර කළමනාකර

ණ සහකාර 

පණි සවුඩ
කරු 

කාර්යා  සහායක සහ උදයාන ක කරු  

කළමනාක
රණ 

සහකාර 

කළමනාක
රණ 

සහකාර 

වැඩසටහ
න් 

නි ධ්ාරී 

කළමනාර
ණ සහකාර 

අතිගර්ක අධ්යක්ෂ 
ආයතන සංවර්ධ්න 

 

අංශ ප්රධ්ානී 
නිෂ්පාදන හා 
තත්ත්ව පා න 

 

අංශ ප්රධ්ානී 
පර්ග ෂණ 

හා 
ප්රතිපත්ති 

 

වැඩසටහන් 
නි ධ්ාරීන් 

කළමනාකරණ 
සහකාර 

සරප් ගල්ඛ
නාොර 
භාරක
රු 

කළමනා
කරණ 
සහකාර 
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08.  ගභෞතික ස පත්  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

‘සංකතනී’ යනු සහභාගීවන්නන් 100 ක් සඳහා 

පහසුක  සැපයිනය හැකි ස මන්ත්රණ ශා ාවකි.  

ගමම ස මන්ත්රණ ශා ාව නවීන පහසුක  වලින් 

සමන්විත ගේ.  වීඩිගයෝ ස මන්ත්රණ සහ වායු 

සමීකරණ පහසුක  ඒ සඳහා සැපයීමට සැ සු  කර 

තිගේ. මීට අමතරව, ගමම ස මන්ත්රණ ශා ාව 

ගවනත් නවීන රවය දෘශය උපකරණ වලින් ද 

සමන්විත ගේ.  

 

සහභාගීවන්නන් සඳහා විශිෂ්ට ඉගෙනු  

පරිසරයක් සැපයීම සඳහා ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න 

පරිපා න ආයතනය සි භයලුම ගේශන ශා ා සඳහා 

නවීන පහසුක  තබා දී තිගේ. එබඳු පන්ති කාමර 

18 ක් වායු සමීකරණය කිරීම සඳහා සැ සු කර 

තිගේ. මීට අමතරව, ගමම ගේශන ශා ා නවීන 

රවය දෘශය උපකරණ වලින් සමන්විත ගේ 

ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය සතුව 

“සංහිඳ“ නමින්  සහභාගීවන්නන් 175 ක් සඳහා 

පහසුක  සැපයිනය හැකි ප්රධ්ාන රවණාොරයක් 

පවතී.  තවද සහභාගීවන්නන් 40 කට අසුන් 

ෙතහැකි කුඩා රවණාොරයක් ද පවතී. 

රවණාොර ගදකම වායුසමනය කර ඇති අතර  

කණ්ඩාය  ක්රියාකාරක  ගහෝ සාකච්ඡා සඳහා 

සුදුසු පරිදි නවීන විදුත් උපකරණ සපයා තිගේ. 

ප්රධ්ාන රවණාොරය භාෂණ පරිවර්තන කුටි 

ගදකක් සහිතව සාකච්ඡා / ස මන්ත්රණ සඳහා 

සි භයලු පහසුක  සපයා තිගේ. ගමම සි භයලුම 

පසුක  සඳහා අවශය ප්රක්ගෂේපන යන්ත්ර,  ශේද 

පේධ්ති ආදී අගනකුත් සි භයලුම ගසේවාවන් සඳහා 

වන ොස්තු ද සමස්ත පැගක්ජයට ඇතුළත් ගේ.  
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පාඨමා ා සඳහා සහභාගීවන්නන්ගේ භාවිතය 

සඳහා ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන 

පරිරගයහි නව ගභෝජනාොරයක් ස්ාාපනය කර 

තිගේ. ගමය කාර්යබහු  අවස්ාාවන්හිදී තදබදය 

අවමකිරීමට උපකාරී ගේ. අවශයතාවය පරිදි 

ගපරදිෙ සහ බටහිර ආහාරපාන  බාෙැනීග  

පහසුක  ස සා තිගේ.  

තාක්ෂණග  ප්රෙමනයත්  සමඟ ශ්රී  ංකා 

සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනග  ගතොරතුරු 

තාක්ෂණ පහසුක  වැඩිදියුණු වී තිගේ.  

සහභාගීවන්න්ගේ අවශයතා සපුරාලීම සඳහා 

සි භයලු පහසුක  සහිත ගතොරතුරු තාක්ෂණ 

විදයාොර තුනක් ස්ාාපනය කර තිගේ. ගමම 

විදයාොර මිනන් ආසන්න වශගයන් වරක දී 

සහභාගීවන්නන් 120 ක් සඳහා ගසේවා සැපයිනය 

හැකිය.   

 

 

ගන්වාසි භක සහභාගීවන්නන් ගේ භාවිතය 

සඳහා රූපවාහිනී නැරඹු  ස්ාානයක් සපයා 

තිගේ. ගමමිනන් සහභාගීවන්නන් හට තම 

විගේක කා ය ඵ දායී අයුරින්  භාවිතා කළ 

හැකිය.  
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ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන 
පුස්තකා ය අනගි ග්රන්ා එකතුවකින් සහ 
කළමනාකරණ ශික්ෂාවන් ආශ්රිත වාර සඟරා 
110 කට වැඩි සංඛයාවකින් සමන්විත ගේ. 
මම පුස්තකා ය ගවනස්වන අවශයතාවන්ට 
අනුකූ ව අඛණ්ඩව  යාවත්කාලීන ගේ.   

 

ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනග  

පාඨමා ා සඳහා සහභාගීවන්නන්ට ස්වකීය 

ගසේවා ස්ාානගයන් බැහැරව ආයතනග  

ඉගෙනු  පරිසරයට අනුෙතවීග  අවස්ාාව 

ස සා ඇති අතර ගන්වාසි භකාොරය ද ආයතන 

පරිරග ම පිහිටා තිගේ.  

ආයතනික වාහන සහ පාඨමා ා සඳහා 

සහභාගීවන්නන්ගේ වාහන සඳහා 

නැවැත්වීග  පහසුක  ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න 

පරිපා න ආයතන පරිරය තුළ සපයා 

තිගේ. නෙරග  අධික ග ස ගන්වාසි භක 

ගප්රේශයක ොස්තු රහිතව ගමග ස වාහන 

නැවැත්වීග  පහසුක  සැපයීම  

සහභාගීවන්නගේ මහත් ඇෙයීමට බඳුන්ව 

තිගේ 
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09.  වර්ෂය තුළදී ඉටුකරන  ද ක්රියාකාරක  සහ කාර්යසාධ්නය  

 
9.1 ඉගගනුම් සෙ සංවර්ධ්න අංශය 
 

 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය විවිධ් වර්ෙග  පුහුණු වැඩසටහන්, විගශේෂ වැඩමුලු සහ 

ස මන්ත්රණ පවත්වනු  බයින.  

  

 

අ) ගකටි කාලීන සෙ දීර්ඝ කාලීන පුහුණු පාඨොකා  
 

ස්ලීඩා ආයතනය විසි භන් ගකටි කාලීන සහ පූර්ණ කාලීන පුහුණු පාඨමා ා (මධ්යම රජග  

අමාතයාංශ සහ ගදපාර්තග න්තුව  , පළාත් සභා සහ පළාත් පා න ආයතනයන්හි නි ධ්ාරීන් 

සඳහා පාඨමා ා ොසත්ුවලින් ගතොරව පැවැත්ගේ.) 

 

i. විධ්ායක නිකධ්ාරීන් සඳො ගකටි කාලීන පාඨොකා 

 
අවම වශගයන් අයදු පත් 30 ක්  ද පසු අදාළ පාඨමා ාව ආර භකිරීමට කටයුතු කිරීම           

ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනග  අරමුණයින. ගමම පුහුණු  උපක්රමය ගයොදාෙැනීම සඳහා 

සෑම මාතෘකාවක් සඳහාම ඉ ක්කෙත කා සීමාවක් සහ නිශ්චිත වැඩසටහන් සංඛයාවක් 

සැ සු  කිරීගමන්  ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය ඉවත්ව තිගේ. ඒ අනුව, 2016 

වර්ෂය තුළ පැවැත්වූ  වැඩසටහන්  සහ  සහභාගීවූවන් සංඛයාව පහත දක්වා ඇත. 
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අනුක්රමික 

අංකය 
පාඨොකා නාෙය (විධ්ායක නිකධ්ාරීන් සඳො) 

2016 

කාකසීොව 

(දින) 

1 

පවත්වන 

කද 

පාඨොකා 

සංණයාව  

 

2 

සෙභාගීවන්නන් 

සංණයාව 

 

3 

සෙභාගීත්ව 

දින ගණන 

1 
උසස් ම්ටටග  වදන් සැකසීම සහ දත්ත 
විශ්ගල්ෂණය  5 1 11 55 

2 
වයාපාරික ඵ දායීතාව සඳහා වයවහාරික 
පර්ග ෂණ  1 2 29 29 

3 
ෙනුගදනුකරුවන් සඳහා හිතකර සංවිධ්ානයක් 
ගෙොඩනැඟීම  2 2 15 30 

4 
රැකියා අවශයතා සඳහා ඉංග්රීසි භ භාෂාව පිළිබඳ 
සහතික පත්ර පාඨමා ාව (CEEP) 12 1 73 876 

5 
ඉඩ  පරිපා නය   පිළිබඳ සහතික පත්ර 
පාඨමා ාව 10 1 16 160 

6 
වයාපෘති කළමනාකරණය  පිළිබඳ සහතික පත්ර 
පාඨමා ාව 10 1 16 160 

7 
ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන 
පරිෙණක සහතිකපත්ර  පාඨමා ාව 10 2 34 340 

8 පරිපා න නි ධ්ාරීන් සඳහා පරිෙණක ගයදවු   7 1 20 140 

9 ආපදා අනතුරු කළමනාකරණය  5 3 60 300 

10 රාජය ප්රස පාදනග  හරය 3 2 41 123 

11 
අභයන්තර විෙණනය හා රාජය අංශ මූ ය 
ගනොවන කළමනාකරුවන් පා නය  1 1 23 23 

12 මානව ස පත් කළමනාකරණය 2 2 31 62 

13 කළමනාකරුවන් සඳහා සම චින්තන කුස තා  2 2 18 36 

14 වයාපෘති ගයෝජනා සැකසීම 5 2 35 175 

15 රාජය ූතත ගසේවය සහ රාජය චාරිත්ර විධි 2 1 13 26 

16 රාජය අංශග  ඵ දායිනතාව  2 1 12 24 

17 

" ධ්නාත්මක ආකල්ප සහ යහපත් රැකියාවක් 

උගදසා චින්තනය " පිළිබඳ වැඩමුළුව 1 3 20 20 

18  ංසු ඇෙයීම  පිළිබඳ වැඩමුළුව  3 2 52 156 

19 විදුත් රජය සහ ආරක්ෂාව  පිළිබඳ වැඩමුළුව 2 1 12 24 

20 ඉඩ  භාවිතය සැ සු කිරීම  පිළිබඳ වැඩමුළුව   3 1 15 45 

21 සාකච්ඡා කුස තා  පිළිබඳ වැඩමුළුව    2 2 37 74 

22 ප්රතිපත්ති ප්රිකා ගල්ඛනය  පිළිබඳ වැඩමුළුව  3 1 12 36 

23 
ප්රසි භේධිග  කතාකිරීග  කුස තා  පිළිබඳ 
වැඩමුළුව 2 2 21 42 

24 
පර්ග ෂණ ගයෝජනා ගල්ඛනය  පිළිබඳ 
වැඩමුළුව  1 4 53 53 

25 
තීරණ ෙන්නන් සඳහා මෘදු කුස තා  පිළිබඳ 
වැඩමුළුව 3 1 10 30 

26 
ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය  පිළිබඳ 
වැඩමුළුව  3 1 17 51 

27 පුහුණුකරුවන් පුහුණුකිරීම  පිළිබඳ වැඩමුළුව 5 4 106 530 

28 පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම  පිළිබඳ වැඩමුළුව  2 3 32 64 

  මුළු සංණයාව   50 834 3684 
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AWP & DA 
උසස් ම්ටටග  වදන් සැකසීම සහ දත්ත 
විශ්ගල්ෂණය  

 
  

AR for AE 
වයාපාරික ඵ දායීතාව සඳහා වයවහාරික 
පර්ග ෂණ  

 
PSP රාජය අංශග  ඵ දායිනතාව 

BCFO 
ෙනුගදනුකරුවන් සඳහා හිතකර සංවිධ්ානයක් 
ගෙොඩනැඟීම 

 W/S on PA & 
TMGB 

" ධ්නාත්මක ආකල්ප සහ යහපත් රැකියාවක් 
උගදසා චින්තනය " පිළිබඳ වැඩමුළුව 

CEEP 
රැකියා අවශයතා සඳහා ඉංග්රීසි භ භාෂාව පිළිබඳ 
සහතික පත්ර පාඨමා ාව (CEEP) 

 
W/S on BE  ංසු ඇෙයීම  පිළිබඳ වැඩමුළුව 

C in LA ඉඩ  පරිපා නය   පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමා ාව 
 

W/S   E & S විදුත් රජය සහ ආරක්ෂාව  පිළිබඳ වැඩමුළුව 

C in PM 
වයාපෘති කළමනාකරණය  පිළිබඳ සහතික පත්ර 
පාඨමා ාව 

 
W/S  on LUP ඉඩ  භාවිතය සැ සු කිරීම  පිළිබඳ වැඩමුළුව   

C in SCDL 
ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන පරිෙණක 
සහතිකපත්ර පාඨමා ාව   

 
W/S on NS සාකච්ඡා කුස තා  පිළිබඳ වැඩමුළුව    

CA for AO පරිපා න නි ධ්ාරීන් සඳහා පරිෙණක භාවිතය 
 

W/S on PPW ප්රතිපත්ති ප්රිකා ගල්ඛනය  පිළිබඳ වැඩමුළුව 

DRM ආපදා අනතුරු කළමනාකරණය 
 

W/S on PSS 
ප්රසි භේධිග  කතාකිරීග  කුස තා  පිළිබඳ 
වැඩමුළුව 

EPP රාජය ප්රස පාදනග  හරය 
 

W/S/ on RPW 
පර්ග ෂණ ගයෝජනා ගල්ඛනය  පිළිබඳ 
වැඩමුළුව 

IA & C for 
PSNFM 

අභයන්තර විෙනනය හා රාජය අංශ මූ ය ගනොවන 
කළමනාකරුවන් පා නය 

 
W/S on SS for DM 

තීරණ ෙන්නන් සඳහා මෘදු කුස තා  පිළිබඳ 
වැඩමුළුව 

MHR මානව ස පත් කළමනාකරණය 
 

W/S on SWM ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය  පිළිබඳ වැඩමුළුව 

PTS for M කළමනාකරුවන් සඳහා සම චින්තන කුස තා 
 

W/S on TOT පුහුණුකරුවන් පුහුණුකිරීම  පිළිබඳ වැඩමුළුව 

PPP වයාපෘති ගයෝජනා සැකසීම 
 

W/S on TOT පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම  පිළිබඳ වැඩමුළුව 

PD & P රාජය ූතත කටයුතු සහ රාජය චාරිත්ර විධි 
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ii විධ්ායක නි ධ්ාරීන් සඳහා දීර්ඝ කාලීන පුහුණු පාඨමා ා  

 
අ. ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ා 

 
ගමම ආයතනය විසි භන් රාජය ප්රස පාදනය, ගකොන්ත්රාත් පරිපා නය, ගතොරතුරු තාක්ෂණය හා ඉංග්රීසි භ 

භාෂාව පිලිබඳ ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ා පවත්වනු  ැගේ. 

 

ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය (SLIDA) ආයතනගේ භා ා අධ්යයන අංශය විසින් සතිගේ 

දිනවක සවස් වරුගේ සෙ සති අන්තගේ එක්ෂ වර් යක  SLIDA ඉංග්රීසි භ ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව පවත්වනු 

 බයින. රාජය හා ගපෞේෙලික අංශ නිළධ්ාරීන් 1200 කට වැඩි සංඛයාවක් ගමම පාඨමා ාව හදාරනු 

 බන්ගන්ය.  ගමම පාඨමා ාව විගශේෂගයන්ම සැකසී ඇත්ගත් මාණ්ඩලික ගරේණි ස ව  නි ධ්රයන් 

සඳහාය.  සහභාගීවන්නන්හට ස්වකීය රාජකාරී සහ පුේෙලික ජීවිතයන්හිදී ඉංග්රීසි භ භාෂාව රවනය, 

කානය, කියවීම සහ ලිවීම යන කුශ තා හතරම ෙැන මනා හැකියාවන් වර්ධ්නය කිරීම වස් 

සන්නිගේදන ප්රගේශය ගපරදැරිව ගමම ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව ගමගහයවනු  බයින.  

 

ස්වකීය රාජකාරීන්හට අදා ත්වය හා ගුණාත්මකභාවය ගහේතුගකොට ගෙන ගතොරතුරු තාක්ෂණ 

පාඨමා ා රාජය අංශග  ගසේවකයන් අතර ඉතා ප්රසි භේධ් ගේ.  ගමම ක්ගෂේගත්ර  ඇතිවන කඩින  

ගවනස්වී  ව ට අනුකූ ව ගමම වැඩසටහන් නිරන්තර යාවත්කාලීනත්වයට පත් කරන අතර 

සහභාගීවන්නන් නයායයන්ට වඩා ප්රාගයෝගික ඉගෙනු  ව ට ඔවුන්ව ගයොමු ගකගර්. 

අධ්යයන ාීනන්හට ග  සඳහා ප්රාගයෝගිකව අත්හදාබැලීම තුළින් අත්දැකී   බා ෙැනීම පිණි සස 

ගතොරතුරු තාක්ෂණ අංශය ඉතාමත්ම නූතන උපාංෙ වලින් ගහබි පරිෙණක විදයාොර සහ පරිෙණක 

100 කින් එම විදයාොර සමන්විත ගේ. 

 

ගමම ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාවන් රාජය අංශග  නි ධ්ාරීන් අතර ඉහළ ප්රසි භේධියක් ඇති අතර, ගමම 

පාඨමා ා රාජය නි ධ්ාරීන්ගේ කාර්යය වර්ධ්නය උගදසා මහඟු දායකත්වයක්  බා දී ඇත. 

 

රාජය ප්රස පාදනය සහ ගකොන්ත්රාත් පරිපා නය (DIPPCA), ගතොරතුරු තාක්ෂණය (DIT) සහ 

වෘත්තිකයන් සඳහා ඉංග්රීසි භ (DEP) යන ක්ගෂේත්ර සඳහා ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ා ගමගහයවනු  බයින. 2016 

වර්ෂග  දී පවත්වන  ද ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ා පහත දැක්ගේ.  
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අනුක්රමික 

අංකය පාඨොකා සංණයාව 

2016 

කාකසීොව 

1 

පවත්වන කද 

පාඨොකා 

සංණයාව 

2 

සෙභාගීවූවන් 

සංණයාව 

 

3 

සෙභාගීත්ව 

දින ගණන 

01 

රාජය ප්රස පාදනය සහ ගකොන්ත්රාත් 
පරිපා නය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව 
(DIPPCA) 

අවුරුදු 1  

(දින 52) 1 56 2912 

02 
වෘත්තිකයන් සඳහා ඉංග්රීසි භ භාෂාව  පිළිබඳ 
ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව 

අවුරුදු1  

(දින 40) 3 90 3600 

03 
කාර්යා  කළමනාකරණය  පිළිබඳ 
ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව 

අවුරුදු 1 

(දින 52) 1 36 1872 

04 
ගතොරතුරු තාක්ෂණය  පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමා 
පාඨමා ාව 

මාස 6  

(දින 24) 1 28 672 

  මුළු සංණයාව 6 210 9056 
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ii. ශ්රී කංකා සංවර්ධ්න පරිපාකන ආයතනය පැවත්වූ විධ්ායක ගනොවන නිකධ්ාරීන් සඳො පුහුණු 

වැ සටෙන්  
 

 

අනුක්රමික 

අංකය 
පාඨොකා නාෙය (කළෙනාකරණ 

ගනොවන) 

2016 ( නවාරි සිට අගප්රේල් දක්ෂවා) 

කාකසීොව 

(දින 

ගණන) 

1 

පවත්වන කද 

පාඨොකා 

සංණයාව 

2 

සෙභාගීවූවන් 

සංණයාව 

 

 

3 

සෙභාගීත්ව 

දින ගණන 

1 
ආයතන සංග්රහය  සහ පරිපාටික 
රිති   භාවිතය 3 4 75 225 

2 
වත්ක  කළමනාකරණය, අ ාභ සහ ලියා 
හැරී   1 6 124 124 

3 රජය නි ධ්ාරීන් නීති පිළිබඳ දැනුවත්කිරීම  2 3 80 160 

4 ගවනස්ක  කළමනාකරණය 1 1 14 14 

5 සන්නිගේදන සහ ඉදිරිපත්කිරීග  කුස තා  2 1 27 54 

6 අනයයන්ගේ අවධ්ානය  බාෙැනීම 1 1 28 28 

7 ආපදා කළමනාකරණය 2 2 34 68 

8 විනය ක්රියාමාර්ෙ  3 3 57 171 

9 
විදුත් රාජය විසඳ  සහ ගතොරතුරු 
ආරක්ෂාකිරීම  2 2 54 108 

10 පරිසර කළමනාකරණය  2 1 20 40 

11 
පළාත් සහ පළාත් පා න ආයතයන්හි මූ ය 
පා නය  1 2 33 33 

12 රාජය ගිණු  පරිපාටි  1 3 73 73 

13 රාජය විෙණනය 2 1 21 42 

14 රාජය ගෙවි  පරිපාටිය 1 2 43 43 

15 රාජය ප්රස පාදන පරිපාටිය  2 1 29 58 

16 රාජය ප්රස පාදන පරිපාටිය (ගදමළ) 2 1 16 32 

17 මානව ස පත් කළමනාකරණය 3 1 32 96 

18 රාජය ගසේවග  ආකල්ප වර්ධ්නය  2 1 40 80 

19 විගේශ වයාපෘති කළමනාකරණය 1 3 64 64 
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20 
කාර්යා  කළමනාකරණය සහ ආකල්ප 
සංවර්ධ්නය (ගදමළ) 2 1 16 32 

21 
කාර්යා  කළමනාකරණය සහ ආකල්ප 
සංවර්ධ්නය 5 2 45 225 

22 
ඵ දායීතාව සහ ගුණාත්මකභාවය 
වැඩිදියුණුකිරීම සඳහා ධ්නාත්මක ආකල්ප  1 1 15 15 

23 
පුේෙ  දක්ෂතාව වර්ධ්නය සඳහා අවස්ාාව 
සැපයීම 2 5 122 244 

24 රාජය ආයතන සඳහා මූ ය වාර්තා සැකසි භම  1 3 77 77 

25 ෙැටළු විසඳිග  ගමව   2 1 39 78 

26 වයාපෘති සැකසීම සහ සැ සු කිරීම 3 1 36 108 

27 වයාපෘති කළමනාකරණය 3 3 88 264 

28  වයාපෘති සැ සු කිරීම සහ ගයෝජනා ලිවිම 5 2 53 265 

29 
වයාපෘති අක්ක්ෂණය සහ ප්රෙතිය 
වාර්තාකිරීම  2 1 26 52 

30 රාජය මූ ය කළමනාකරණය 2 2 60 120 

31 ස පත් ගබදාහැරීග  ජා ය සුරක්ෂිත කිරීම  2 1 22 44 

32 රියදුරන්ගේ කාර්යභාරය  2 1 26 52 

33 ග්රාම නි ධ්ාරීන්ගේ කාර්යභාරය 4 1 45 180 

34 කාර්යා  ගසේවක ගසේවග  කාර්යභාරය  3 2 47 141 

35 
කාර්යා  ජීවිතය සමබර කරෙැනීම සඳහා 
ස්වයං සංවර්ධ්නය සහ භාවාත්මක  බුේධිය 1 2 49 49 

36 ෙබඩා කළමනාකරණය 2 1 14 28 

37 
රාජය අංශ පා නය සඳහා විෙණනග  
කාර්යභාරය  2 1 20 40 

38 
භාණ්ඩාොර කළමනාකරණය සහ අයවැය 
සකස්කිරීම   1 1 27 27 

39 ගසේවා ස්ාානයන්හි ආරවුල් විසඳීම 2 1 27 54 

40 සාකච්ඡා කුස තා ලිඵිබඳ වැඩමුළුව 2 1 9 18 

41 
රාජය අංශ සංවිධ්ාන සඳහා කණ්ඩාය  
ගෙොඩනැඟීම පිලිබඳ වැඩමුළුව  1 1 17 17 

   මුළු සංණයාව   74 1744 3643 
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iii. අතථ්ය ඉගගනුම්  ාක (Vertual Learning Network) 

 
ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනගයහි ස්ාාපිත දුරස්ා ඉගෙනු  ජා ය විධ්ායක ම්ටටග  ගනොවන 

කාර්ය මණ්ඩ ය පුහුණු කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු  ැගේ. සි භයලුම පළාත් සභා සහ දිස්්රික් ගල්ක  

කාර්යා ගවත පුහුණු වැඩසටහන් වීඩිගයෝ විදයුත් මාධ්ය සාකච්ඡා පහසුක  සපයා තිගේ. ඒ අනුව, 

ගමම පහසුකම මිනන්  සංවර්ධ්න නි ධ්ාරීන්, කළමනාකරණ සහකාර නි ධ්ාරීන් සඳහා වැඩසටහන් 

ගමගහයවනු  ැගේ.  

 

මාතර, අ පාර, කිලිගනොච්චි, යාපනය, වවුනියාව, මන්නාරම, මු තිේ, හ බන්ගතොට, නුවරඑළිය සහ 

්රිකුණාම ය දිස්්රික්ක සහ වයඹ, දකුණ,  ව සහ සබරෙමුව පළාත් සභා සඳහා අතාය ඉගෙනු  ජා  

පේධ්තිගයහි හඳුන්වා දී තිගේ.  

 

විධ්ායක ගනොවන නිකධ්ාරීන් සඳො 2016 පැවැත්වූ අතථ්ය පුහුණු වැ සටෙන් 

 

අනු: 

අංකය 

 වැ සටෙන 

2016 

පුහුණු 

ෙධ්යස්ථ්ානය 

1 

පවත්වන 

කද 

පාඨොකා 

සංණයාව 

2 

සෙභාගීවූවන් 

සංණයාව 

 

 

3 

සෙභාගීත්ව 

දින ගණන 

1 රජග  විෙණන පරිපාටිය අ පාර 2 41 82 

2 භාණ්ඩාොර කළමනාකරණය හ බන්ගතොට 1 16 16 

3 පාරිගභෝගික ආරක්ෂණය සහ මහජන ස බන්ධ්තා  අ පාර 2 38 76 

4 කාර්යා  කාර්ය ගසේවග  කාර්යභාරය  මාතර 3 18 54 

5 සන්නිගේදන සහ ඉදිරිපත් කිරිග  කුස තා බදුල්  2 28 56 

6 ස පත් ගබදාහැරීග  ජා ය සුරක්ෂිත කිරීම  අ පාර 2 28 56 

7 ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික රීති භාවිතය  හ බන්ගතොට 3 53 159 

8 රාජය ආයතන සඳහා මූ ය පරිපාටික රීති  අ පාර 1 26 26 

9 රාජය මූ ය කළමනාකරණය නුවරඑළිය 2 26 52 

10 වත්ක  කළමනාකරණය හ බන්ගතොට 1 24 24 

11 වයාපෘති කළමනාකරණය අ පාර 3 44 132 

12 ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික රීති භාවිතය හ බන්ගතොට 3 36 108 

13 රියදුරන්ගේ කාර්යභාරය අ පාර 2 30 60 

14 ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික රීති භාවිතය අ පාර 3 39 117 

15 ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික රීති භාවිතය හ බන්ගතොට 3 38 114 

16 ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික රීති භාවිතය නුවරඑළිය 3 20 60 

17 කාර්යා  ගසේවග  කාර්යභාරය  හ බන්ගතොට 3 24 72 

18 වත්ක  කළමනාකරණය නුවරඑළිය 1 22 22 

19 වත්ක  කළමනාකරණය අ පාර 1 24 24 
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20 විනය පරිපාටිය    හ බන්ගතොට 3 31 93 

21 විනය පරිපාටිය    නුවරඑළිය 3 30 90 

22 ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික රීති භාවිතය හ බන්ගතොට 3 34 102 

23 ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික රීති භාවිතය නුවරඑළිය 3 25 75 

24 ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික රීති භාවිතය අ පාර 3 42 126 

25 රාජය මූ ය කළමනාකරණය  අ පාර 2 40 80 

26 රාජය මූ ය කළමනාකරණය හ බන්ගතොට 2 30 60 

27 වැටුප් පරිවර්තනය  හ බන්ගතොට 2 24 48 

28 ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික රීති භාවිතය හ බන්ගතොට 3 20 60 

29 රාජය මූ ය කළමනාකරණය හ බන්ගතොට 2 29 58 

30 රාජය මූ ය කළමනාකරණය අ පාර 2 37 74 

31 වැටුප් පරිවර්තනය අ පාර 2 32 64 

32 වැටුප් පරිවර්තනය හ බන්ගතොට 2 27 54 

33 විනය පරිපාටි  හ බන්ගතොට 2 22 44 

34 රාජය මූ ය කළමනාකරණය හ බන්ගතොට 2 29 58 

  

 

මුළු සංණයාව 

   

1027 2396 

 

  

GAP රජග  විෙණන පරිපාටිය 

TM භාණ්ඩාොර කළමනාකරණය 

CC & PR පාරිගභෝගික ආරක්ෂණය සහ මහජන ස බන්ධ්තා 

ROES කාර්යා  කාර්ය ගසේවග  කාර්යභාරය 

C & PS සන්නිගේදන සහ ඉදිරිපත් කිරිග  කුස තා 

RSSNW ස පත් ගබදාහැරීග  ජා ය සුරක්ෂිත කිරීම 

AECPR ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික රීති භාවිතය 

PFRGI රාජය ආයතන සඳහා මූ ය  වාර්තා සකස් කිරීම 

AM වත්ක  කළමනාකරණය 

PM වයාපෘති කළමනාකරණය 

RD රියදුරන්ගේ කාර්යභාරය 

ROES කාර්යා  ගසේවක ගසේවග  කාර්යභාරය 

AM වත්ක  කළමනාකරණය 

DP විනය පරිපාටිය    

PFM රාජය මූ ය කළමනාකරණය 

SC වැටුප් පරිවර්තනය 
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iv. දිස්ත්රික්ෂක ෙටමටගෙන් පවත්වන කද වැ සටෙන්  

අනු

ක්රමි

ක 

අං

කය 

දිස්ත්රික්ෂකය වැ සටෙන 

කාකසීොව 

(දින 

ගණන) 

1 

පවත්වන කද 

පාඨොකා 

සංණයාව 

2 

සෙභාගීවූවන් 

සංණයාව 

 

3 

සෙභාගීත්ව 

දින ගණන 

1 අම්පාර 

රාජය මූ ය කළමනාකරණය 
(සි භංහ ) 2 1 56 112 

    කාර්යා  කළමනාකරණය (සි භංහ ) 5 1 48 240 

    විනය පරිපාටි (සි භංහ ) 3 1 35 105 

    වත්ක  කළමනාකරණය (සි භංහ ) 1 1 31 31 

    වත්ක  කළමනාකරණය  (ගදමළ) 1 1 39 39 

    
මානව ස පත් කළමනාකරණය  
(ගදමළ) 3 1 25 75 

    
මානව ස පත් 
කළමනාකරණය(සි භංහ ) 3 1 27 81 

2 අනුරාධ්පුර වයාපෘති කළමනාකරණය 3 1 56 168 

    කාර්යා  කළමනාකරණය 5 2 117 585 

    විරාම වැටුප් ස බන්ධ් කරුණු 2 1 50 100 

    මානව ස පත් කළමනාකරණය 3 2 131 393 

    
ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික 
රීති භාවිතය 3 2 155 465 

    වැටුප් පරිවර්තනය 2 1 59 118 

    රාජය ගෙවී  පරිපාටිය 1 1 42 42 

    වයාපෘති ගයෝජනා ලිවීම 5 2 112 560 

    
කාර්යා  ගසේවන ගසේවග  ධ්ාරිතා 
සංවර්ධ්නය  3 1 31 93 

3 ගකොළඹ රාජය  අංශග  සංවර්ධ්න ආකල්ප 1 1 6 6 

    

ඵ දායීතාව සහ ගුණාත්මකභාවය 
වැඩිසි භදියුණුකිරීම සඳහා ධ්නාත්මක 
ආකල්ප  1 1 48 48 

    
රාජය අංශග  සංවිධ්ාන සඳහා 
කණ්ඩාය  ගෙගඩනැගීග  වැඩමුළුව  1 1 8 8 

    රාජය මුදල් කළමනාකරණය (සි භංහ ) 2 1 35 70 

    සන්නිගේදනය 1 1 45 45 

    වයාපෘති ගයෝජනා ලිවීම 1 1 11 11 

    වයාපෘති කළමනාකරණය (සි භංහ ) 2 1 50 100 

 

 

4 ගාල්ක 
කාර්යා  ගසේවක ගසේවග  ධ්ාරිතා 
සංවර්ධ්නය  3 1 23 69 
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කාර්යා  කළමනාකරණය 5 2 74 370 

    මානව ස පත් කළමනාකරණය 3 1 39 117 

    සන්නිගේදනය 2 1 41 82 

    රාජය ගෙවී  පරිපාටිය 1 1 38 38 

    
රාජය ආයතනයන්හි මූ ය වාර්තා 
සකස්කිරීම  1 1 37 37 

    රාජය ප්රස පාදන පරිපාටිය 2 1 56 112 

    ග්රාම නි ධ්ාරීන්ගේ ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය  4 1 54 216 

5 ෙම්බන්ගතොට රාජය ප්රස පාදන පරිපාටිය 2 1 67 134 

    රාජය ඉඩ  කළමනාකරණය 2 1 57 114 

    රාජය මූ ය කළමනාකරණය 2 1 28 56 

    
ගකොන්ත්රාත් ගෙවීම සහ ගකොන්ත්රාත් 
ගෙොනු පවත්වා ෙැනීම   1 1 126 126 

    වයාපෘති කළමනාකරණය 2 1 54 108 

    වයාපෘති ගයෝජනා ලිවීම 5 1 49 245 

6 ෙෙනුවර රාජය ප්රස පාදන පරිපාටිය  2 1 69 138 

    වයාපෘති ගයෝජනා ලිවීම 5 1 62 310 

    වයාපෘති කළමනාකරණය 3 3 187 561 

    රජග  ඉඩ  කළමණාකරනය  3 1 58 174 

    රජග  විෙණන පරිපාටිය 2 1 69 138 

    සන්නිගේදනය 1 1 67 67 

    
ආයතන සංග්රහය සහ පරිපාටික රීති 
භාවිතය 3 1 71 213 

    විනය පරිපාටි 3 1 53 159 

7 කෑගල්ක 
කාර්යා  ගසේවක ගසේවග  ධ්ාරිතා 
සංවර්ධ්නය  3 1 41 123 

    
ආයතන සංග්රහය සහ පරිපාටික රීති 
භාවිතය ය පරිපාටි 3 1 44 132 

    
ආයතන සංග්රහය සහ පරිපාටික රීති 
භාවිතය 3 1 64 192 

    මානව ස පත් කළමනාකරණය 3 1 33 99 

    ග්රාම නි ධ්ාරීන්ගේ ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය 4 1 57 228 

    වැටුප් පරිවර්තනය 2 1 69 138 

    රාජය නි ධ්ාරීන් දැනුවත්කිරීම 2 1 66 132 

8 කුරුණෑගක ග්රාම නි ධ්ාරීන්ගේ ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය 4 1 58 232 

    
ආයතන සංග්රහය සහ පරිපාටික රීති 
භාවිතය ය පරිපාටි 3 2 106 318 

    මානව ස පත් කළමනාකරණය 3 1 46 138 

    වැටුප් පරිවර්තනය 2 1 84 168 

    
කාර්යා  ගසේවක ගසේවග  ධ්ාරිතා 
සංවර්ධ්නය 3 1 32 96 
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කාර්යා  ජීවිතය සමබර කරෙැනීම 
සඳහා ආත්ම සංවර්ධ්නය සහ 
භාවාත්මක  බුේධිය 1 1 21 21 

    වයාපෘති ගයෝජනා ලිවීම 5 2 87 435 

       

9 ොතගල් වයාපෘති ගයෝජනා ලිවීම 1 5 213 213 

    රාජය මූ ය කළමනාකරණය 2 1 40 80 

    
ආයතන සංග්රහය සහ පරිපාටික රීති 
භාවිතය 3 1 38 114 

    කාර්යා  කළමනාකරණය 4 2 74 296 

10 ොතර විනය පරිපාටි 3 1 20 60 

    වයාපෘති කළමනාකරණය 3 3 54 162 

    
ආයතන සංග්රහය සහ පරිපාටික රීති 
භාවිතය 3 2 47 141 

    කාර්යා  කළමනාකරණය  5 1 21 105 

    

ඵ දායීතාව සහ ගුණාත්මකභාවය 
වැඩිදියුණුකිරීම සඳහා ධ්නාත්මක 
ආකල්ප 1 1 31 31 

11 ගෙොනරාගක රජග  ඉඩ  කළමණාකරනය 3 1 52 156 

    ග්රාම නි ධ්ාරීන්ගේ ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය 4 1 49 196 

    වයාපෘති කළමනාකරණය 3 1 53 159 

12 මුකතිවු රජග  විෙණන පරිපාටිය  2 1 41 82 

    
ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික 
රීති භාවිතය 3 1 45 135 

    ග්රාම නි ධ්ාරීන්ගේ ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය 4 1 31 124 

13 ගපොගළන්නරුව රියදුරන්ගේ ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය  2 1 12 24 

    රජග  ගිණු  පරිපාටිය 2 1 18 36 

14 පුත්තකෙ 
රාජය නි ධ්ාරීන් නීති පිළිබඳව 
දැනුවත් කිරීම  2 1 19 38 

    කාර්යා  කළමනාකරණය 5 1 33 165 

    
ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික 
රීති භාවිතය 3 1 45 135 

15 රත්නපුර 
ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික 
රීති භාවිතය 3 1 32 96 

    වැටුප් පරිවර්තනය 2 1 25 50 

    රාජය ප්රස පාදන පරිපාටිය 2 1 50 100 

16 ත්රිකුණාෙකය 

ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික 
රීති භාවිතය (සි භංහ ) 3 1 18 54 

    
ආයතන සංග්රහය සහ කාර්ය පරිපාටික 
රීති භාවිතය (ගදමළ) 3 1 37 111 
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    කාර්යා  කළමනාකරණය (සි භංහ ) 5 1 42 210 

    කාර්යා  කළමනාකරණය (ගදමළ) 2 1 44 88 

    
මානව ස පත් කළමනාකරණය 
(ගදමළ) 3 1 35 105 

    විරාම වැටුප් කටයුතු  (සි භංහ ) 2 1 18 36 

    විරාම වැටුප් කටයුතු  (ගදමළ) 2 1 25 50 

    වයාපෘති ගයෝජනා ලිවීම ( ගදමළ) 5 1 36 180 

    
රජග  ඉඩ  කළමනාකරණය 
(ගදමළ) 3 1 22 66 

    රාජය ප්රස පාදන පරිපාටිය 2 1 27 54 

17 වවුනියාව රාජය ප්රස පාදන පරිපාටිය (ගදමළ) 2 1 24 48 

    රාජය මූ ය කළමනාකරණය (ගදමළ) 2 1 30 60 

    
රාජය නි ධ්ාරීන් නීති පිළිබඳව 
දැනුවත් කිරීම (ගදමළ) 2 1 24 48 

    
ග්රාම නි ධ්ාරීන්ගේ ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය  
(ගදමළ) 4 1 26 104 

    කාර්යා  කළමනාකරණය (ගදමළ) 5 1 30 150 

    රජග  ගෙවී  පරිපාටිය (ගදමළ) 1 1 30 30 

    වැටුප් පරිවර්තනය (ගදමළ) 2 1 22 44 

18 ෙන්නාරෙ රාජය ප්රස පාදන පරිපාටිය  ( ගදමළ) 2 1 25 50 

    විරාම වැටුප් කටයුතු ( ගදමළ) 2 1 25 50 

        120 5046 13826 
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ආ). ගසේවාරම්භක පුහුණු වැ සටෙන් 

 

i. දිස්ත්රික්ෂක ෙටමටමින් පවත්වන කද කළෙනාකරණ සෙකාර නිකධ්ාරීන් සඳො වන 

ගසේවාරම්භක පුහුණු වැ සටෙන් - 2016 

 
වැඩසටහන් පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්ගේ.  

 

අ

නු

: 

අං

ක

ය 

දිස්ත්රික්ෂ ගල්කම් 

කාර්යාකය 
කාකසීොව (දින 

ගණන) 

1 

පවත්වන කද 

පාඨොකා 

සංණයාව 

2 

සෙභාගීවූවන් සංණයාව 

 

 

3 

සෙභාගීත්ව දින 

ගණන 

1 මාතගල් 10 1 26 260 
 

2 මඩක පුව 10 1 26 260 
 

3 මාතර 10 1 76 760 
 

4 ්රිකුණාම ය 10 1 13 130 
 

5 ්රිකුණාම ය 10 1 17 170 
 

6 හ බන්ගතොට 10 1 24 240 
 

7 යාපනය 10 1 22 220 
 

8 ගපොගළොන්නරුව 10 1 33 330 
 

9 අනුරාධ්පුර 10 1 54 540 
 

10 මහනුවර 10 2 123 1230 
 

11 කුරුණෑෙ  10 1 98 980 
 

12 කෑෙල්  10 1 43 430 
 

13 ොල්  10 2 81 810 
 

14 රත්නපුර 10 1 109 1090 
 

 මුළු සංණයාව  16 745 7450 
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ii. දීප වයාප්ත ගසේවාවන්හි නිකධ්ාරීන් සඳො ගසේවාරම්භක පුහුණු පාඨොකා  
 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය ශ්රී  ංකා පරිපා න ගසේවය (SLAS), ශ්රී  ංකා ෙණකාධිකාරී 

ගසේවය (SLAcS), ශ්රී  ංකා ක්රමස පාදන ගසේවය (SLPS),  ශ්රී  ංකා ඉංජිගන්රු ගසේවය (SLEngS) වැනි 

ගසේවාවන්හි සහ  ගවනත් ගසේවාවන්හි ආධුනික නි ධ්ාරීන් ගවත ගසේවාර භක පුහුණු සපයනු  බයින. 

ගපොදුගේ,  රාජය ගසේවය සහ  රාජය පරිපා නග  මූලිකාංෙ පිළිබඳව හඳුන්වාදීම, මූ ය 

කළමනාකරණය, වයාපෘති කළමනාකරණය, පරිපා නය, කාර්යා  කළමනාකරණය, රාජය අංශග  

ආචාරධ්ර්ම, සන්නිගේදනය, ගේශපා නය, සමාජ සහ ආර්ථික ෙැටළු, ගතොරතුරු තාක්ෂණය සහ භාෂා 

කුස තා ආදී වූ විෂය ක්ගෂේත්ර රැසක් ගසේවර භක පුහුණු පාඨමා ා මිනන් ආවරණය කරනු  බයින.   

 

ගසේවාර භක පුහුණු පාඨමා ාව සාර්ාකව ස පූර්ණ කරනු  බන ශ්රි  ංකා පරිපා න ගසේවග  ආධුනික 

නි ධ්ාරීන් ගවත රාජය පරිපානය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමාව ප්රධ්ානය කරනු  ැගේ.   ගමම ඩිප්ග ෝමාව ශ්රි 

 ංකා පරිපා න ගසේවග  ගසේවා වයවස්ාාගවහි 9.1 වෙන්තිගයහි දක්වා ඇති අවශයතා ස පූර්ණ කරයින.  

 

අනු: 

අංකය වැ සටෙන 

1 

පවත්වන 

කද 

පාඨොකා 

සංණයාව 

2 

සෙභාගීවූවන් 

සංණයාව 

 

 

3 

සෙභාගීත්ව 

දින ගණන 

01 
 ශ්රී  ංකා ෙණකාධිකාරී ගසේවය සඳහා ගසේවාර භක 
පුහුණු පාඨමා ාව  142 83 11786 

02 
ශ්රී  ංකා ඉංජිගන්රු ගසේවය සඳහා ගසේවාර භක 
පුහුණු පාඨමා ාව 10 254 2540 

03 

 ගසේවාර භක පුහුණු පාඨමා ාව - කළමනාකරණ 

සහකාර ගසේවය (විගශේෂ පන්තිය) – I වන කණ්ඩායම 10 88 880 

04 

ගසේවාර භක පුහුණු පාඨමා ාව - කළමනාකරණ 
සහකාර ගසේවය (විගශේෂ පන්තිය) – II වන 
කණ්ඩායම  10 145 1450 

05 
ශ්රී  ංකා භාෂා පරිවර්තක ගසේවය ගසේවය සඳහා 
ගසේවාර භක පුහුණු පාඨමා ාව 20 28 560 

06 

 
ශ්රී  ංකා පරිපා න ගසේවය සඳහා ගසේවාර භක පුහුණු 
පාඨමා ාව  97 212 20564 

  මුළු සංණයාව   810 37780 
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ඇ. ශ්රී කංකා පරිපාකන ගසේවගේ නිකධ්ාරීන් සඳො ගසේවාසථ්් ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැ සටෙන  

 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය ස්වකීය වෙකී  අතරින් එක් ප්රධ්ාන වෙකීමක් වන ශ්රී  ංකා 

පරිපා න ගසේවග  වෘත්තීය සංවර්ධ්නය සඳහා අවශය දැනුම කුස තා සහ ආකල්ප  සුගපෝෂණය සහ 

සංවර්ධ්නය කිරීම සඳහා කටයුතු කරයින. කාර්යක්ෂම ගමන්ම ඵ දායී රාජය ගසේවයක් සහතික කිරීම 

උගදසා ශ්රී  ංකා පරිපා න ගසේවග  නි ධ්ාරීන් අතර අඛණ්ඩ ඉගෙනු  සංස්කෘතියක් වැඩිදියුණු කිරීම 

අතිශය වැදෙත්ය. එබැවින්, ශ්රි  ංකා පරිපා න ගසේවග  නි ධ්ාරීන්ට ස්වකීය වෘත්තිය සංවර්ධ්න 

අරමුණු මුදුන්පත් කර ෙනිමින් ගුණාත්මක රාජය ගසේවයක් සැපයීමට සහගයෝෙය දැක්වීම සඳහා  වන 

අවශයතා සපුරාලීග  අිමමානය ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය නිරන්තරගයන් දරයින.  

යගාොක්ත අරමුණ සාක්ෂාත් කරෙැනීම සඳහා සහ ශ්රි  ංකා පරිපා න ගසේවග  නව ගසේවා 

වයවස්ාාගවහි 9.2 (අ) වෙන්තිගයහි දැක්ගවන අකාරයට ශ්රි  ංකා පරිපා න ගසේවග  I සහ II පන්තිව  

නි ධ්ාරීන් පාඨමා ා තුනක් ද III පන්තිග  නි ධ්ාරීන් පාඨමා ා පහක් ද වශගයන් රාජය පරිපා න 

අමාතයාංශග  ගල්ක  විසි භන් අනුමත කරන  ද පාඨමා ා හැදෑරීග  අනිවාර්ය අවශයතාවය සපුරාලීම 

සඳහා ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය විසි භන් ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැඩසටහන් ආර භ කරන  දී.   

ඵ දායී කාර්ය සාධ්නය සහ ස්වයං සංවර්ධ්නය සඳහා අවශය විගශේෂගයන් හඳුනාෙන්නා  ද චර්යාමය 

සහ තාක්ෂණි සක දක්ෂතා  වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගමම වැඩසටහන සැ සු  කරන  දී.  

 

ශ්රි  ංකා පරිපා න ගසේවග  නි ධ්ාරීන් සඳහා වන ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැඩසටහගනහි අන්තර්ෙතය 

වන්ගන් ගේෙගයන් ගවනස්වන පරිසරගයහි නිරන්තරගයන් ඉහළ යන අිමගයෝෙ සඳහා මුහුණදීම සඳහා 

දැනුම සහ කුස තා යාවත්කාලීන කිරීම සහ ඉහළ නැන්වීග  අඛණ්ඩ සංවර්ධ්න ක්රියාවලියක 

සහභාගීවන්නන් නිරත කරවීමයින (1). සංවර්ධ්න අවශයතා හඳුනාෙැනීම (2) ස්වයං සංවර්ධ්නය  සඳහා 

ගපා ේෙලිකව වෙකී  දැරීම (3) සංවර්ධ්න ඉ ක්ක මුදුන්පත් කරෙැනීම සඳහා වන ක්රියාකාරක  

සංවර්ධ්නය කිරීම සහ ආර භ කිරීම  ඉහත අිමගයෝෙ ව ට මුහුණදීම  සඳහා වන ක්රගමෝපායයන්ට 

අන්තර්ෙත ගේ. ගමම වැඩසටහන අඛණ්ඩ වෘත්තීය සංවර්ධ්නය සඳහා වන දිගු ෙමනක  ආර භය 

පමණක් වන අතර එහි සුවිගශේෂි  ක්ෂණයක් වන්ගන් ස්වකීය අනාෙත වෘත්තිය සහ ස්වයං සංවර්ධ්නය 

සඳහා මාර්ගෙෝපගේශයක් වශගයන් සෑම සහභාගීවන්ගනතු විසි භන්ම පුේෙ  සංවර්ධ්න සැ ැස්මක් සකස ්

කළයුතුවීමයින.  
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අදාළ කා සීමාව තුළදී පහත දැක්ගවන ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැඩසටහන් ගමගහයවන  දී.   
 

 ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැ සටෙන් - ශ්රී කංකා පරිපාකන ගසේවගේ I වන පන්තිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

අනුක්රමික 

අංකය 
වැ සටෙන කාකසීොව 

ගෙොඩියුක 

සංණයාව 

1 

පවත්වන කද 

පාඨොකා 

සංණයාව 

2 

සෙභාගීවූවන් 

සංණයාව 

 

3 

සෙභාගීත්ව 

දින ගණන 

1 

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැඩසටහන   
-ශ්රී  ංකා පරිපා න ගසේවය(1 

වන පන්තිය - I වන 

කණ්ඩායම) 

2016.02.01- 
2016.03.24 
(දින 22 ) 

6 22 32 704 

2 

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැඩසටහන   
-ශ්රී  ංකා පරිපා න ගසේවය(1 

වන පන්තිය -  II  වන 
කණ්ඩායම) 

2016.04.04 
- 
2016.06.23 
( දින 22) 

6 22 25 550 

3 

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැඩසටහන   
-ශ්රී  ංකා පරිපා න ගසේවය(1 

වන පන්තිය -  III  වන 
කණ්ඩායම) 

2016.09.19- 
2016.12.01 
(දින 22) 

6 22 32 704 

4 

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැඩසටහන   
-ශ්රී  ංකා ෙණකාධිකාරී  
ගසේවය(1 වන පන්තිය - I වන 
කණ්ඩායම) 

2016.04.06-  
2016.06.21 
(දින 20 ) 

6 20 23 460 

5 

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැඩසටහන   
-ශ්රී  ංකා ෙණකාධිකාරී  
ගසේවය(1 වන පන්තිය -  II  
වන කණ්ඩායම) 

2016.08.08-  
2016.11.12 
(දින 20 ) 

6 20 25 500 

6 

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැඩසටහන   
- ශ්රී  ංකා ක්රමස පාදන 
ගසේවය(1 වන පන්තිය - I වන 
කණ්ඩායම) 

2016.03.28- 
2016.07.05 
(දින 20) 

6 20 15 300 

 
මුළු සංණයාව 

   
152 3218 
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 ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැ සටෙන් - III වන පන්තිය 

 

 

  

අනුක්රමික 

අංකය වැ සටෙන කාකසීොව 

ගෙොඩියුක 

සංණයාව 

1 

පවත්වන කද 

පාඨොකා 

සංණයාව 

2 

සෙභාගීවූවන් 

සංණයාව 

 

 

3 

සෙභාගීත්ව 

දින ගණන 

1 

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න 
වැඩසටහන   -ශ්රී  ංකා 

පරිපා න ගසේවය     ( III  

වන පන්තිය - I වන 

කණ්ඩායම)  

2016.01.25 

2016.04.29 
11 29 32 928 

2 

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න 
වැඩසටහන   -ශ්රී  ංකා 
පරිපා න ගසේවය     ( III  

වන පන්තිය - II වන 
කණ්ඩායම)   

2016.05.30 

2016.08.05 
11 29 35 1015 

3 

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න 
වැඩසටහන   -ශ්රී  ංකා 
පරිපා න ගසේවය    ( III  

වන පන්තිය -  III වන 
කණ්ඩායම)  

2016.11.21 

2018.03.23 
13 35 36 1260 

4 

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න 
වැඩසටහන   -ශ්රී  ංකා 
ෙණකාධිකාරී  ගසේවය ( III 

වන පන්තිය - I වන 
කණ්ඩායම) 

2016.04.07- 

2016.06.21 
8 18 22 396 

5 

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න 
වැඩසටහන   -ශ්රී  ංකා 
ෙණකාධිකාරී  ගසේවය ( III 

වන පන්තිය -  II වන 
කණ්ඩායම) 

2016.06.09- 

2016.08.23 
8 18 26 468 

6 

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න 
වැඩසටහන   -ශ්රී  ංකා 
සංඛයාගල්ඛනඥ ගසේවය ( 
III  වන පන්තිය - I වන 
කණ්ඩායම)  

2016.04.20- 

2016.06.27 
7 22 25 550 

7 

ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න 
වැඩසටහන   -ශ්රී  ංකා 
ගතොරතුරු තාක්ෂණ ගසේවය 
(1 වන පන්තිය - I වන 
කණ්ඩායම)  

2016.05.09- 

2016.07.04 
6 10 17 170 

 
මුළු සංණයාව 

   
193 4787 
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ඈ.  ඉල්ලීෙ අනුව දියත් කරන පුහුණු  වැ සටෙන් 
 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය විසි භන් බාහිර ආයතන ව  ඉල්ලීම පරිදි පුහුණු වැඩසටහන්  

පවත්වනු  බයින.  ඒ සඳහා මුදල් අයකරනු  ැගේ. 

 

i. ඉල්ලීම අනුව දියත් කරන පුහුණු වැඩසටහන් (ගේශීය) 
 

අනුෙමි

ක අංකය 
ගසේවාදායක ආයතනය පුහුණු ක්ෂග ේෙය 

1 

පවත්වන 

කද 

පාඨො

කා 

සංණයාව 

2 

සෙභාගීවූව

න් සංණයාව 

 

 

3 

සෙභාගීත්

ව දින 

ගණන 

1 
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක 
ගදපාර්තග න්තුව 

සන්නිගේදන කුස තා පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන 2 42 84 

2 ගපොලිස් මූ ස්ාානය 

ගජයෂ්ඨ නිගයෝජය ගපොලිස්පතිවරුන් සහ 
නිගයෝජය ගපොලිස්පතිවරුන් සඳහා ප්රාගේශීය 
ප්රස පාදන කමිටු පිහිටුවීම පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  2 25 50 

3 ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාංශය 
කාර්යා  කළමනාකරණය සහ පරිෙණක 
පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2 1/2 20 50 

4 ආපදා කළමනාකරණ අමාතයාංශය 
කාර්යා  කළමනාකරණය සහ පරිෙණක 
පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2 1/2 20 50 

5 
ගසෞඛය අමාතයාංශය - දිස්්රික් 
ගරෝහ  ගදො ගප්  පරිෙණක පුහුණු වැඩසටහන 1 40 40 

6 
ගසෞඛය අමාතයාංශය - දිස්්රික් 
ගරෝහ  ගදො ගප්  පරිෙණක පුහුණු වැඩසටහන 1 40 40 

7 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු පිළිබඳ 
අමාතයාංශය  පරිෙණක පුහුණු වැඩසටහන 2 50 100 

8 
සංස්කෘතික කටයුතු 
ගදපාර්තග න්තුව නායකත්වය පිළිබඳ පුහුනු වැඩසටහන  5 51 255 

9 මධ්යම සංස්කෘතික අරමුද   

කළමනාකරණ සහකාර නි ධ්ාරීන් සඳහා පුහුනු 
වැඩසගහන (ෙබඩා සහ සැපයු ) 2 23 46 

10 අධ්යාපන අමාතයාංශය 
වත්ක  කළමනාකරණය සහ ගතොෙ 
සගතයක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන  2 42 84 

11 ජාතික ගපොලිස් විදයා ය  පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීග  වැඩසටහන  5 23 115 

12 
වනජීවී සංරක්ෂණ 
ගදපාර්තග න්තුව  

විධ්ායක නි ධ්ාරීන් සඳහා කළමනාකරණ පුහුණු 
පාඨමා ාව  3 31 93 

13 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය  

ලිපිකරු ගරේණි ස සඳහා කාර්යා  
කළමනාකරණය සහ වාර්තා ලිවීම පිළිබඳ 
පුහුණු වැඩසටහන ( SI-SIII) 1 58 58 



 

 

 

 2016 වාර්ෂික වාර්තාව  43  
 

14 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

ලිපිකරු ගරේණි ස සඳහා කාර්යා  
කළමනාකරණය සහ වාර්තා ලිවීම පිළිබඳ 
පුහුණු වැඩසටහන ( SI-SIII)  1 55 55 

15 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

කාර්යා  සහායක ගසේවග  නි ධ්ාරීන් සඳහා 
සාමානය හැසි භරීම සහ විනය පරිපාටි පිළිබඳ 
පුහුණු වැඩසටහන   1 54 54 

16 අධ්යාපන අමාතයාංශය 
සහකාර අධ්යක්ෂවරුන් සඳහා ධ්ාරිතා 
සංවර්ධ්නය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන  2 42 84 

17 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

ලිපිකරු ගරේණි සව  නි ධ්ාරීන්  සඳහා කාර්යා  
කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 
(SIV-SIV AI)  1 61 61 

18 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

ලිපිකරු ගරේණි සව  නි ධ්ාරීන්  සඳහා කාර්යා  
කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 

(SIV-SIV AI) 1 54 54 

19 
ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ 
අමාතයාංශය  

මයිනගක්රොගසොෆ්්ට එක්ගසල් (Microsoft Excel) 

සහ  මයිනගක්රොගසොෆ්්ට ඇක්ගසස්  (MS Access) 
පිළිබඳ පුහුණු වැගසටහන  4 20 80 

20 
ජාතික  STD/AIDS පා න 
වැඩසටහන 

ජාතික ප්රස පාදන පරිපාටි පිළිබඳ පුහුණු 
ටැඩසටහන  3 21 63 

21 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

කාර්යා  සහායක ගසේවග  නි ධ්ාරීන් සඳහා 
සාමානය හැසි භරීම සහ විනය පරිපාටි පිළිබඳ 
පුහුණු වැඩසටහන   1 51 51 

22 
ශ්රී  ංකා තැපැල් කළමනාකරණ 
අභයාස විදයා ය  පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීග  වැඩසටහන 4 36 144 

23 ශ්රි  ංකා නාවික හමුදා මූ ස්ාානය 
මි කරණය හා පිරිවැයකරණය පිලිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන 1 22 22 

24 ගපොල් වොකිරීග  මණ්ඩ ය 
කළමනාකරුවන් සඳහගකළමනාකරණ 
කුස තා සංවර්ධ්න පුහුණු වැඩසටහන  2 54 108 

25 Fairmed පදනම 
වයාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  3 8 24 

26 ජාතික ගපොලිස් විදයා ය කළමනාකරණය සහ සංවර්ධ්නය පිළිබඳ පුහුණු 3 48 144 

27 විගේශ කටයුතු අමාතයාංශය  
රාජය කළමනාකාර සහකාර නි ධ්ාරීන් සඳහා 
පුහුණු වැඩසටහන  10 39 390 

28 
 ව පළාත් අදයාපන 
ගදපාර්තග න්තුව  

මූලික පරීක්ෂණ  පැවැත්වීම සහ ගචෝදනා පත්ර 
ගකටු පත්කරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන  3 40 120 

29 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

ලිපිකරු ගරේණි සව  නි ධ්ාරීන්  සඳහා කාර්යා  
කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 
(SIV-SIV AI) 1 53 53 

30 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

ලිපිකරු ගරේණි සව  නි ධ්ාරීන්  සඳහා කාර්යා  
කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 
(SIV-SIV AI) 1 57 57 

31 
ගසේවක භාරකාර අරමුදල් 
මණ්ඩ ය  කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2 40 80 

32 
ජාතික මැණි සක් හා ස්වර්ණාභරණ 
අධිකාරිය 

මුදල් ගරගු ාසි භ සහ ආයතන සංග්රහය පිළිබඳ 
පුහුණු වැඩසටහන  2 34 68 
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33 ACTED ශ්රී  ංකා කාර්යා ය 

පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීග  වැඩසටහන  

5 19 95 

34 ACTED ශ්රී  ංකා කාර්යා ය 

පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීග  වැඩසටහන  

5 29 145 

35 විෙණකාධිපති ගදපාර්තග න්තුව 
ප්රස පාදන කළමනාකරණය සහ පා න 
පරිපා නය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන  2 40 80 

36 විෙණකාධිපති ගදපාර්තග න්තුව 
ප්රස පාදන කළමනාකරණය සහ පා න 
පරිපා නය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2 40 80 

37 ගපොලිස් මූ ස්ාානය 

 ගජයෂ්ඨ නිගයෝජය ගපොලිස්පතිවරුන් සඳහා 
ප්රාගේශීය ප්රස පාදන කමිටු පිහිටුවීම පිළිබඳ 
පුහුණු වැඩසටහන   2 28 56 

38 
ජාතික  STD/AIDS පා න 
වැඩසටහන 

විගේශ අරමුදල් මත ක්රියාත්මක වන වයාපෘති 
සඳහා මූ ය කළමනාකරණය පිළිබඳ වයාපෘතිය  3 10 30 

39 
ක ාප අධ්යාපන කාර්යා ය - 
පිළියන්ද   

ක ාප අධ්යාපන  කාර්යා ව  නි ධ්ාරීන්  
සඳහා පුහුණු වැඩසටහන  2 46 92 

40 
දිස්්රික් ගල්ක  කාර්යා ය - 
පුත්ත ම 

රජග  ප්රස පාදන පරිපාටි පිලිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  2 31 62 

41 ගසෞඛය අධ්යාපන කාර්යාංශය  
කාර්යා  ජීවිතග  සාර්ාකත්වය සඳහා 
භාවවිෂයිනක බුේධිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන  2 33 66 

42 
කුස තා සංවර්ධ්න සහ වෘත්තීය 
පුහුණු අමාතයාංශය 

ප්රස පාදනග දී ධ්ාරිතා  සංවර්ධ්නය පිළිබඳ 
පුහුණු වැඩසටහන  5 36 180 

43 
ආසි භයානු සංවර්ධ්න බැංකුව/ 
මහවැලි වයාපෘතිය 

එ  එස් පැගක්ජය ( MS Package) පිළිබඳ 
කුස තා වැඩිදියුණුකිරීග  පුහුණු වැඩසටහන   3 10 30 

44 
මීෙමුව ක ාප අධ්යාපන කාර්යා ය 
- කටුනායක  

අධ්යාපන කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන 3 14 42 

45 
ක ාප අධ්යාපන කාර්යා ය - 
පිළියන්ද  

ක ාප අධ්යාපන කාර්යා  නි ධ්ාරීන් සඳහා 
පුහුණු වැඩසටහන 2 45 90 

46 
කෘෂිකර්ම සහ ගෙොවි රක්ෂණ 
මණ්ඩ ය  

කළමනාකාර සහකාර නි ධ්ාරීන් සඳහා 
කාර්යා  ක්රම සහ ගිණු  ක්රම පිලිබඳ 
පුහුණුවැඩසටහන  2 84 168 

47 
ගේශිය තවදය ක්රම  පිළිබඳ ජාතික 
ආයතනය පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීග  වැඩසටහන 5 12 60 

48 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

මූලික කාර්යා  කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  1 52 52 

49 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

මූලික කාර්යා  කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන 1 51 51 

50 
ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ාානය 

 ආපදා අවදාන  කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  3 38 114 

51 වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය 
උපගේශකයන් සඳහා මෘදු කුස තා පුහුණු 
වැඩසටහන  2 26 52 

52 

වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය උපගේශකයන් සඳහා මෘදු කුස තා පුහුණු 
වැඩසටහන  

2 26 52 
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53 

වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය උපගේශකයන් සඳහා මෘදු කුස තා පුහුණු 
වැඩසටහන  

2 24 48 

54 

වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය උපගේශකයන් සඳහා මෘදු කුස තා පුහුණු 
වැඩසටහන  

2 33 66 

55 
ක ාප අධ්යාපන කාර්යා ය - 
පිළියන්ද   

ක ාප අධ්යාපන කාර්යා  නි ධ්ාරීන් සඳහා 
පුහුණු වැඩසටහන 2 50 100 

56 

කෘෂිකර්ම සහ ගෙොවි රක්ෂණ 
මණ්ඩ ය  

කළමනාකාර සහකාර නි ධ්ාරීන් සඳහා 
කාර්යා  ක්රම සහ ගිණු  ක්රම පිලිබඳ 
පුහුණුවැඩසටහන  

2 47 94 

57 

කෘෂිකර්ම සහ ගෙොවි රක්ෂණ 
මණ්ඩ ය  

කළමනාකාර සහකාර නි ධ්ාරීන් සඳහා 
කාර්යා  ක්රම සහ ගිණු  ක්රම පිලිබඳ 
පුහුණුවැඩසටහන  

2 16 32 

58 
ජාතික පුස්තකා  හා ගප්රල්ඛන 
ගසේවා මණ්ඩ ය 

කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩ ය සඳහා පුහුනු 
වැඩසටහන්  2 33 66 

59 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

තනි පුේෙ  තීරණ ෙැනීග  සහ කා  
කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන  1 33 33 

60 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

තනි පුේෙ  තීරණ ෙැනීග  සහ කා  
කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 1 33 33 

61 පළාත් සභාව - මධ්යම පළාත 
නි ධ්ාරීන් සහ ප්රධ්ානීන් සඳහා ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න 
පුහුණු වැඩසටහන  5 41 205 

62 
දිවිනැඟුම සංවර්ධ්න 
ගදපාර්තග න්තුව විෙණන නි ධ්ාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන 3 44 132 

63  ංකා ගහොස්පිටල් 

මධ්යම ම්ටටග  නි ධ්ාරීන් සඳහා 
කළමනාකරණ කුස තා පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  10 22 220 

64 ගපොල් වොකිරීග  මණ්ඩ ය 
කණි සෂ්ඨ කළමනාකරුවන් සඳහා පුහුණු 
ටැඩසටහන  2 65 130 

65 
මීෙමුව ක ාප අධ්යාපන කාර්යා ය 
- කටුනායක විදුහල්පතිවරුන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන  2 40 80 

66 
ක ාප අධ්යාපන කාර්යා ය - 
ෙ පහ  

අධ්යාපන කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන 4 15 60 

67 ගසෞඛය අධ්යාපන කාර්යාංශය 
කාර්ය-ජීවිතග  සාර්ාකත්වය සඳහා භාවාත්මක 
බුේධිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන   2 34 68 

68 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

කණ්ඩාය  ක්රියාකාරක  සහ සංවිධ්ානයිනක 
චර්යා අවගබෝධ්කරෙැනීම පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  1 29 29 

69 

 
වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය උපගේශකවරුන් සඳහා මෘදු කුස තා පිළිබඳ 

පුහුණු වැඩසටහන 2 21 42 

70 

 
වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය උපගේශකවරුන් සඳහා මෘදු කුස තා පිළිබඳ 

පුහුණු වැඩසටහන 2 22 44 

71 
කුස තා සංවර්ධ්න සහ වෘත්තීය 
පුහුණු අමාතයාංශය  

ප්රස පාදන කටයුතු සඳහා ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය 
පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන  5 22 110 

72 විගේශ කටයුතු අමාතයාංශය 
ආකල්පමය සංවර්ධ්නය සඳහා පුහුණු 
වැඩසයහන  1 33 33 



 

 

 

 2016 වාර්ෂික වාර්තාව  46  
 

73 විගේශ කටයුතු අමාතයාංශය  
ආකල්පමය සංවර්ධ්නය සඳහා පුහුණු 
වැඩසයහන 1 29 29 

74 ගමෝටර් රා ගදපාර්තග න්තුව 
ෙනුගදනුකරුවන්ගේ ආරක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  2 30 60 

75 
පළාත් සභා සහ පළාත් පා න 
අමාතයාංශය 

කළමනාකරණ සහකාර නි ධ්ාරීන් සඳහා 
ගසේවාරමුභක පුහුණු වැඩසටහන  10 35 350 

76 
ජාතික ප්රතිපත්ති සහ ආර්තික 
කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශය  

කාර්යා  ක්රම සහ ගෙොනුකිරීග  ක්රම පිළිබඳ 
පුහුණු වැඩසටහන  1 30 30 

77 
කෘෂිකාර්මික සංවර්ධ්න 
ගදපාර්තග න්තුව ප්රස පාදනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන   1 60 60 

78  ංකා ගහොස්පිටල් 

මධ්යම ම්ටටග  කළමනාකරුවන් සඳහා 
කළමනාකරණ කුස තා පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  10 22 220 

79 

දිවිනැඟුම සංවර්ධ්න 
ගදපාර්තග න්තුව 

විෙණන නි ධ්ාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන  1 25 25 

80 

දිවිනැඟුම සංවර්ධ්න 
ගදපාර්තග න්තුව 

විෙණන නි ධ්ාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන 3 46 138 

81 

දිවිනැඟුම සංවර්ධ්න 
ගදපාර්තග න්තුව විෙණන නි ධ්ාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන - 

ගදමළ 3 62 186 

82 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

උපගේශනය සහ මුදල් ගරගු ාසි භ පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  1 44 44 

83 
ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය 

උපගේශනය සහ මුදල් ගරගු ාසි භ පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන 1 16 16 

84 

මීෙමුව ක ාප අධ්යාපන කාර්යා ය 
- කටුනායක 

විදුහල්පතිවරුන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන  2 38 76 

85 

මීෙමුව ක ාප අධ්යාපන කාර්යා ය 
- කටුනායක විදුහල්පතිවරුන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන 2 30 60 

86 ස්වගේශ කටයුතු අමාතයාංශය 
පරිපා න ග්රාමනි ධ්ාරීන් සඳහා පුහුණු 
වැඩසටහන  4 49 196 

87 
ජාතික පුතිපත්ති සහ ආර්ථික 
පිළිබඳ අමාතයාංශය  

කාර්යා  ක්රම සහ ගෙොනුකිරීග  ක්රම පිළිබඳ 
පුහුණු වැඩසටහන  

2 41 82 

88 
ජාතික ප්රතිපත්ති සහ ආර්ථික 
කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශය  

කාර්යා  ක්රම සහ ගෙොනුකිරීග  ක්රම පිළිබඳ 
පුහුණු වැඩසටහන  

2 38 76 

89 
ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ාානය 

ආපදා අවදාන  කළමනාකරණග  භාවිතය 
සඳහා භූගෙෝලීය ගතොරතුරු පේධ්ති (GIS) 
භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන   2 22 44 

90 

ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය  

කණ්ඩාය  ක්රියාකාරක  සහ සංවිධ්ානයිනක 
චර්යා අවගබෝධ්කරෙැනීම පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  1 28 28 

91 

ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය  

කණ්ඩාය  ක්රියාකාරක  සහ සංවිධ්ානයිනක 
චර්යා අවගබෝධ්කරෙැනීම පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  1 35 35 

92 

ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය  

කණ්ඩාය  ක්රියාකාරක  සහ සංවිධ්ානයිනක 
චර්යා අවගබෝධ්කරෙැනීම පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  1 28 28 

93 

ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය  

කණ්ඩාය  ක්රියාකාරක  සහ සංවිධ්ානයිනක 
චර්යා අවගබෝධ්කරෙැනීම පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  1 35 35 

94 

ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය  

කණ්ඩාය  ක්රියාකාරක  සහ සංවිධ්ානයිනක 
චර්යා අවගබෝධ්කරෙැනීම පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  1 28 28 

95 

ශ්රී  ංකා විගේශ ගසේවා නියුක්ති  
කාර්යාංශය  

කණ්ඩාය  ක්රියාකාරක  සහ සංවිධ්ානයිනක 
චර්යා අවගබෝධ්කරෙැනීම පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  1 23 23 
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96 කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය 
ඵ දායිනතා සංවර්ධ්නය පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  1 35 35 

97 අධ්යාපන අමාතයාංශය 
වාහන කළමනාකරණ ක්රම පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන 1 10 10 

98 

ගසෞඛය, ගේශීය තවදය, පරිවාස 
හා ළමා රක්ෂණ ගසේවා 
ගදපාර්තග න්තුව - උතුරු පළාත 

වාහන කළමනාකරණ ක්රම පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන 1 25 25 

  
මුළු සංණයාව 

    3445 7938 

 

ii. පුහුණු වැඩසටහන් (විගේශීය) 
 

පෙත් සඳෙන් විගේශීය ආයතන සඳො 2016 දී පුහුණු වැ සටෙන් ක්රියාත්ෙක කරන කදී . 
 

අනුෙමික 

අංකය 
ගසේවාදායක ආයතනය පුහුණු ක්ෂග ේෙය 

 

පවත්වන 

කද 

පාඨොකා 

සංණයාව 

 

සෙභාගීවූවන් 

සංණයාව 

 

 

සෙභාගීත්ව 

දින ගණන 

1 
සත්ව නිෂ්පාදන හා ගසෞඛය 
ගදපාර්තග න්තුව - මැගල්සි භයාව 

ගුරුවරුන් සඳහා විගේශ පුහුණු 
වැඩසටහන  17 14 238 

2 

ඉන්දියාගේ බටහිර ගබංො  රජය  ගසේවාර භක පුහුණුව සඳහා ශ්රී  ංකාවට 
පැමිණි ස ඉන්දීය පරිපා න ගසේවග  
නි ධ්ාරීන් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහන  

38 5 190 

3 

ආචාර්ය. එ සීආර් මානව ස පත් 
සංවර්ධ්න මධ්යස්ාානය  - ඉන්දියාගේ 
හයිනඩ්රාබාේහි ගත ංොනා රජය  

ඉන්දීය පරිපා න ගසේවග  ශ්රී  ංකා 
ක ාපග  නි ධ්ාරීන් සඳහා ගසේවාර භක 
පුහුණු පාඨමා ාව  

61         5  305 

4 
ඉන්දියාගේ හයිනඩ්රාබාේ රජය  ඉන්දීය පරිපා න ගසේවග  නි ධ්ාරීන් 

සඳහා ගසේවාර භක පුහුණු පාඨමා ාව  32 5 160 

5 
ඉන්දියාගේ හයිනඩ්රාබාේ රජය ඉන්දීය පරිපා න ගසේවග  නි ධ්ාරීන් 

සඳහා ගසේවාර භක පුහුණු පාඨමා ාව 32 5 160 

6 
ඉන්දියාගේ ගක්ර  රජය ඉන්දීය පරිපා න ගසේවග  නි ධ්ාරීන් 

සඳහා ගසේවාර භක පුහුණු පාඨමා ාව 36 5 180 

7 

නයිනජීරියාගේ ප්රතිපත්ති සහ 
ගක්රමාා්පායිනක අධ්යයනය පිළිබඳ ජාතික 
මධ්ඨයස්ාානය  

සංවර්ධ්නය ඇතුළුව දිළිඳුභාවය අවම 
කිරීම සඳහා ආයතනික යාන්ත්රණය 
ශක්තිමත්කිරීග  පුහුණු වැඩසටහන  

13 5 65 

8 

නව ගහොරයිනසන්ස් අධ්යාපන පුහුණු සහ 
පර්ග ෂණ ආයතනය, නවසී න්තය 

ක්රිඩා අමාගතයග  ගජයෂ්ඨ නි ධ්ාරීන් 
සඳහා ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  

29 8 232 

9 
ඉන්දියාගේ බටහිර ගබංො  රජය  ඉන්දීය පරිපා න ගසේවග  නි ධ්ාරීන් 

සඳහා ගසේවාර භක පුහුණු පාඨමා ාව 32 5 160 

10 
ඉන්දියාගේ බටහිර ගබංො  රජය  ඉන්දීය පරිපා න ගසේවග  නි ධ්ාරීන් 

සඳහා ගසේවාර භක පුහුණු පාඨමා ාව 32 5 
160 

  
මුළු සංණයාව 
  322   1850 
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ඉ.  කළෙනාකරණ උපගේශන වැ සටෙන්  

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනග  තවත් කාර්යය වන්ගන් රාජය ආයතනයන්හි ගසේවකයනිගේ 

කාර්සාධ්නය ඉහළ නැන්වීම සඳහා කළමනාකරණ සහ සංවිධ්ානයිනක සංවර්ධ්න උපගේශන ගසේවා 

පැවැත්වීමයින.   

සංස්ාා සහ මණ්ඩ  ඇතුළුව රාජය ගසේවා ආයතන ස්වකීය සංයුක්ත සැ ැසම්, මානව ස පත් අංශ 

සැ ැස්ම, කාර්යසාධ්න ඇෙයී  ක්රම, දිරිදීමනා ක්රම, කාර්යමණ්ඩ  ඇෙයී  ක්රම සහ ආයතන 

ප්රතිවුහෙතකිරී  ආදිය සඳහා ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනග   ගසේවය අගප්ක්ෂා කරයින. 

උපගේශන පිළිබඳ ගතොරතුරු පහත දැක්ගේ: 

 

අනුක්රමික 

අංකය 

කළෙනාකරණ උපගේශනගේ 

නෙ 
ගසේවාදායක ආයතනය  ප්රගතිය 

1 

ගල්ඛන සඳහා මාර්ෙෙත 
(අන්තර්ජා  පහසුක  සහිත 
පරිෙණක භාවිතගයන්) 
අනුමැතිය  බාදීග  ක්රමය පුළුල් 
කිරීම.  

ජාතික මැණි සක් හා ස්වර්ණාභරණ 
අධිකාරිය 

අවසන් වාර්තාව 
සැකසීමට 
නියමිතයින.  

2 

ආයතනික වුහ කළමනාකරණ 
පේධ්ති සහ ක්රියාවලි 
වැඩිදියුණුකිරීම සඳහා වන 
ගයෝජනාව 

ගසෞඛය ආරක්ෂණ සහ 
ගපෝෂණඅමාතයාංශය 

අවසන් වාර්තාව 
සැකසීමට 
නියමිතයින. 

3 
පරිෙණක මෘදුකාංෙ ක්රියාත්මක 
කිරීම 

රාජය භාෂා ගකොමිසම 
පේධ්තිය ඇතුළත් 
කිරීමට නියමිතයින.  

4 
කාර්ය පටිපාටි අත්ගපොතක් 
සකස්කිරීම  

මැණි සක් සහ  පර්ග ෂණ සහ පුහුණු  
ආයතනය 

අවසන් කර තිගේ. 

5 ගවේ අඩවියක් සකස්කිරීම  ගකෝ්ටග්ට මහ නෙර සභාව 
ක්රියාත්මක ගවමින් 
පවතී. 

6 
ප්රජා විගශෝධ්න ගදපාර්තග න්තුව ගවේ පිටුවක් සකස්කිරීම ක්රියාත්මක ගවමින් 

පවතී. 

7 
ශ්රී  ංකාගේ සාමානය අධ්යාපනය 
සඳහා පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්ති 
රාමුවක් සංවර්ධ්නය කිරීම  

ජාතික අධ්යාපන ගකොමිෂන් සභාව අවසන් කර තිගේ. 

8 
පරිපා න සංග්රහයක් සකසක්ිරීම  ශ්රී  ංකා වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය  ක්රියාත්මක ගවමින් 

පවතී. 

9 
කළමනාකරණ සහකාර 
නි ධ්ාරීන් වාර්තාවක් සකස්කිරීම  

වනජීවී ගදපාර්තග න්තුව අවසන් කර තිගේ. 

10 
කාර්යසාධ්නය වැඩිදියුණුකිරීග  
ක්රගමෝපායිනක සැ ැස්මක් 
සකස්කිරීම  

ශ්රී  ංකා සංචාරක සහ ගහෝටල් 
කළමනාකරණ ආයතනය 

ක්රියාත්මක ගවමින් 
පවතී. 

11 වයාපෘති ඇෙයීමක් සකස්කිරීම කාන්තාවන් සඳහා වන ජාතික අවසන් කර තිගේ. 
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කමිටුව  

12 
සංයුක්ත සැ ැසම් සංගශෝධ්නය 
කිරීම 

ජාතික තරුණ ගසේවා සභාව අවසන් කර තිගේ. 

13 

මානව ස පත් කළමනාකරණ 
ප්රතිපත්තිය සහ මානව ස පත් 
කළමනාකරණ උපක්රම 
සමාග ෝචනය  

ශ්රී  ංකා අපනයන සංවර්ධ්න 
මණ්ඩ ය  

ක්රියාත්මක ගවමින් 
පවතී. 

14 
ගුවන්ගතොටුගපොළ ස සි භවිල් 
ගුවන්ගසේවා (ශ්රී  ංකා ) සමාෙම 

කළමනාකරණ අධ්යයනය සඳහා 
ගයෝජනාව 

ක්රියාත්මක ගවමින් 
පවතී. 

 
ඊ. විගශේ  වැ මුළු සෙ සම්ෙන්ෙණ  

රාජය අංශග  විවිධ් ක්ගෂේත්රයන්හි නි ධ්ාරීන් කාලීන වශගයන් වැදෙත්  ස බන්ධ්ගයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා 

පහත දැක්ගවන වැඩමුළු සහ ස මන්ත්රණ පැවැත්විණි ස. 

1 විරාම වැටුප් ක්රමයට දායකත්වය සැපයීම පිළිබඳ වැඩමුළුව  

2 යහපා නග  දී රාජය ගසේවකයාගේ කාර්යභාරය  

3 ගමොණරාෙ  දිස්්රික්කග  සංවර්ධ්නය පිළිබඳ වැඩමුළුව 

4 
 “2017 අයවැය ගයෝජනා ක්රියාත්මකකිරීග දී රාජය ගසේවකයාගේ කාර්යභාරය” 
පිළිබඳ ස මන්ත්රණය 

5 
 “ගතොරතුරු දැනෙැනීග  පනත ක්රියාත්මකකිරීග දී රාජය ගසේවකයාගේ කාර්යභාරය” 
පිළිබඳ ස මන්ත්රණය 
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9.2 . පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන පාස  (SPS) 
 

 

 

 
[ 

2015-2017 අධ්යයන වර් ය සඳො රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාසත්්රපති උපාධි පාඨමා ාව සඳහා 

ලියාපදිංචි වීමට සහභාගීවන්නන් 89 ක් සුදුසක   බන  දී. 2016 වර්ෂග  දී ආයතනය විසි භන් පවත්වන 

 ද වැඩසටහන් පහත පරිදි ගේ.   
 

 

 

 

 

පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන පාසක (SPS)  විසින් ගෙගෙයවනු කබන වැ සටෙන්  
 

 

 

  
වැඩසටහන (2015 වර්ෂග  පවත්වා අවසන් කරන  ද) 

 

 
වැඩසටහන් 
සඛයාව 

 
සහභාගීවන්නන් 

සංඛයාව 

(සාමානය) 
1 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 2013 - 2015 

(සතිග  දින) 

01 44 

2 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 2013 - 2015  

(සති අන්ත) 

01 23 

 වැඩසටහන (පැවැත්ගවන) 
 

 
- 

 
- 

3 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 2014 –2016 

(සතිග  දින) 
01 53 

4 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 2014 – 2016  

(සති අන්ත) 
01 36 

5 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 2015 - 2017  

(සති අන්ත) 
01 54 

6 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 2015 - 2017  

(සති අන්ත) 
01 25 

 
 

 

 

සහභාගීවූවන් සංඛයාව - සාමානයය (ආර භග දී + වරිතමාන සංඛයාව) / 2 
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වාර්ෂික වාර්තාව –පශච්ාත් උපාධි අධ්යයන පාසැක විසින් ගෙගෙයවන 

කද වැ සටෙන (SPS) -2016 

 
  

වැඩසටහන (පැවැත්ගවන) 

 

පවත්වන 
 ද 

වැඩසටහ
න් 

සංඛයාව  

සහභාගීව
න්නන් 
සංඛයාව 

පවත්ව
න  ද 
දින 

ෙණන 

(දිනකට 
පැය 09 

බැිනන්) 

සහභාගී
ත්ව දින 
ෙණන 

(දිනකට 
පැය 09 

බැිනන්) 

සහභාගී
ත්ව දින 
ෙණන 

(දිනකට 
පැය 06 
බැිනන්) 

1 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 
2013-2015 (සතිග  දින) 

01 41 15 615 922.5 

2 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 
2013-2015 (සති අන්ත) 

01 21 15 315 472.5 

3 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 
2014-2016 (සතිග  දින) 

01 53 43 2279 3418.5 

4 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 
2014-2016  (සති අන්ත) 

01 36 42 1512 2268 

5 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 
2015-2017 (සතිග  දින) 

01 52 35 1820 2730 

6 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 
2015-/2017  (සති අන්ත) 

01 27 35 945 1417.5 

 මුළු සංණයාව 6 230 185 7486 11229 
 

*සහභාගීවන්නන්ගේ සාමානයය ( ආර භග දී + වර්තමාන සංඛයාව)/ 2 

 

 
පූර්ව වර්ෂ සමඟ සංසන්දනය කිරීම 

 

  
වැඩසටහන (පැවැත්ගවන) 

 

වැඩ
සටහ
න් 
සං

ඛයාව 

සහභාගීව
න්නන් 
සංඛයාව 

 

පවත්වනු 
 ැබූ දින 
ෙණන 

(දිනකට 
පැය 09 

බැිනන්) 

සහභාගී
ත්ව දින 
ෙණන 

(දිනකට 
පැය 09 
බැිනන්) 

සහභාගී
ත්ව දින 
ෙණන 

(දිනකට 
පැය 06 
බැිනන්) 

පූර්ව 
වර්ෂය 
සමඟ 

සංසන්ද
නය 

කිරීග 
දී 

ප්රතිශ
තය 

(%) 

1 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ශාස්ත්රපති උපාධිය -2010 

07 231 254 6511 9766.5   

2 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ශාස්ත්රපති උපාධිය -2011 

08 205 243 7386 11079.0 වැඩි වී 
තිගේ  

13 % 

3 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ශාස්ත්රපති උපාධිය -2012 

07 224 193 7474 11211.0 වැඩි වී 
තිගේ 

01 % 

4 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ශාස්ත්රපති උපාධිය -2013 

06 235 183 6872 10308.0 අඩු වී 
තිගේ 

08 % 

5 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ශාස්ත්රපති උපාධිය -2014 

06 185 188 5653 8479.5 අඩු වී 
තිගේ 

21% 

6 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ශාස්ත්රපති උපාධිය -2015 

06 207 232 7897 11845.5 වැඩි වී 
තිගේ 

39% 

7 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ශාස්ත්රපති උපාධිය -2016 

06 230 185 7486 11229.5 අඩු වී 
තිගේ 

5.4% 
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9.3 ගතොරතුරු තාක්ෂණ මධ්යසා්ානය  

 
ගමම මධ්යසා්ානගයහි අරමුණ වන්ගන් පුහුණු සහ උපගේශන ගසේවා තුළින් රාජය අංශ ආයතනයන්හි 

ගතොරතුරු සන්නිගේදන තාක්ෂණ හැකියාවන් වැඩිදියුණුකිරීමයින.  ගමම මධ්යසා්ානය මිනන් ගමගහයවනු 

 බන  සි භයලුම පුහුණු පාඨමා ා සහ පිරිනමනු  බන උපගේශන ගසේවාවන්හි අිමප්රාය වූග   ගමම අරමුණ 

සාක්ෂාත් කරෙැනීමයින. 

 

ගතොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව ගමම  ආයතනය විසි භන් අතයවශය ගතොරතුරු තාක්ෂණ 

කුස තා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගමගහයවනු  බන විගශේෂ වැඩසටහකි.  අගනකුත් වැඩසටහන් අතර  

SLIDA පරිෙණක සහතිකපත්ර පාඨමා ාව කළමනාකරණ කාණ්ඩව  සි භට කළමනාකරණ ගනොවන 

කාණ්ඩ දක්වා  රාජය අංශග  නි ධ්ාරීන් ගේ පරිෙණක සහ ගතොරතුරු සහ සන්නිගේදන තාක්ෂණ 

සාක්ෂරතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා  විගශේෂගයන් සැ සු  කරන  ද පුහුණු වැඩසටහනකි. ශ්රී  ංකා 

සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන පරිෙණක සහතිකපත්ර පාඨමා ාව ප්රාගේශීය දුරස්ා ඉගෙනු  

මධ්යස්ාානයන්හිදී ද පැවැත්විණි ස.  

 

ගමම වර්ෂග දී, සැ සු  කරන  ද පාඨමා ා සහ ගසේවාර භක පුහුණු පාඨමා ා විසි භ හතක් පවත්වන  දී.  

තවද, ගෙෙ වර් ය තුළදී උපගේශන පාඨොකා ද ගෙගෙයවන කද අතර දිස්්රික් මධ්යසා්ාන මිනන් 

පවත්වන  ද ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන පරිෙනක සහතිකපත්ර පාඨමා ාව සඳහා 

සහභාගීවූවන් සඳහා පවත්වන  ද මාර්ෙෙත පරීක්ෂණ පිළිබඳ ගතොරතුරු පහතින්දක්වා ඇති වගු ව  

විස්තර ඇතුළත් ගේ. ගමයට අතිගර්කව, ගමම මධ්යස්ාානය විසි භන් ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න 

ආයතනය සහ රාජය අංශ සංවිධ්ාන සඳහා මෘදුකාංෙ 5 ක් වැඩිදියුණු කරන  දී.  

 

ගතොරතුරු තාක්ෂණ මධ්යස්ාානය විසි භන් ගමම වසගර්  ත් සුවිගශේී  ජයග්රහණයක් න  ශ්රී  ංකා 

සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනය විසි භන් පවත්වනු  බන බාහිර පරීක්ෂණ සඳහා අයදු පත් කැඳවීග  

මාර්ෙෙත ක්රමයක් ස්ාාපනය කිරීමයින. ගමහිදී දැක්වියයුතු තවත් වැදෙත් කරුණක් න  ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න 

පරිපා න ආයතනග  මාර්ෙෙත පැමිණී  කළමනාකරණ පේධ්තියයින. ගමම පේධ්තිය මිනන් ආයතනග  

කාර්යමණ්ඩ යට ස්වකීය පැමිණීම පිළිබඳ විස්තර නියමිත ගේ ාවට  බාෙැනීමට පහසුක  සැ ගසේ.  

තවද, ගමමිනන් පැමීණී  සාරාංශ වාර්තා, දිරිදීමනා වාර්තා සහ අතිකා  ෙණනනය කිරී  වාර්තා ආදී 

අතයවශය පරිපා න ගතොරතුරු සපයනු   බයින. ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන ගසේවක මණ්ඩ ග  

පැමිණීම සටහන් කිරීග  පේධ්තිය, රාජය කළමනාකරණ ශාස්ත්රපති උපාධි පාඨමා ාව සඳහා 

සහභාගීවන්නන්ගේ පැමිණීම සටහන් කිරීග  පේධ්තිය වැනි ක්රම මිනන් ගවනම පැමිණීම සටහන් කිරීග  

පේධ්තියක්  අවශය ගතොරතුරු සහිතව පවත්වාෙැනීම සඳහා ගමම පේධ්තිය මිනන් හැකියාව  ැගේ.   

අංක 1 වගුව:  ගකටි කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන පුහුණු වැඩසටහන් 
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1.  
ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය –විදයාත්මක ගසේවය  

(111 වන ගරේණි සය) (ඩිජිටල් කාර්යා  කළමනාකරණය) 
04 01 24 96 

2.  

කළමනාකරණ සහකාර නි ධ්ාරීන් සඳහා ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න 

පරිපා න ආයතනය ගමගහයවනු  බන සහතික පත්ර 

පාඨමා ාව -වදන් සැකසු  

08 01 07 56 

3.  VMS මෘදුකාංෙ පුහුණුව 02 02 15 30 

4.  විදුත් පා නය සහ සුරක්ෂිතකිරීම  02 04 78 156 

5.  ගසේවාර භක පුහුණුව - ශ්රී  ංකා අධ්යාපන පරිපා න ගසේවය 90 06 250 22500 

6.  ධ්ාරිතා සංවර්ධ්න වැඩසටහන  – ගතොරතුරු තාක්ෂණ ගසේවය 02 01 15 30 

7.  
ධ්ාරිතා සංවර්ධ්නය – ශ්රී  ංකා  පරිපා න ගසේවය  

(1වන පන්තිය) (විදුත් පා නය පිළිබඳ පා නය) 
03 01 35 105 

8.  පරිපා න නි ධ්ාරීන් සඳහා පරිෙණක භාවිතය පිළිබඳ  07 01 20 140 

9.  
ශ්රී  ංකා  පරිපා න ගසේවග  නි ධ්ාරීන් සඳහා ගසේවාර භක 

පුහුණුව (විදුත් පා නය පිළිබඳ පා නය) 
05 05 161 805 

10.  උසස් වදන් සැකසීම සහ දත්ත විශ්ගල්ෂණය  05 02 25 125 

11.  
ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන පරිෙණක සහතිකපත්ර 

පාඨමා ාව  
10 02 34 340 

12.  ගතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමාව  28 01 18 504 

13.  ස පත් ගබදාහැරීග  සහ සුරක්ෂිතකිරීග  ජා ය (අතාය) 02 02 22 44 

14.  

කළමනාකරණ සහකාර නි ධ්ාරීන් සඳහා ශ්රී   ංකා සංවර්ධ්න 

පරිපා න ආයතනය  ගමගහයවන උසස් ඩිප්ග ෝමාව   

ආර භක වැඩසටහන - අන්තර්ජා ය හා විදුත් තැපෑ  

02 01 21 41 

 මුළු සංඛයාව 170 30 725 24972 

අංක 2 වගුව:  පුහුණු උපගේශන 
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අංකය වැ සටෙගන් නෙ 

දි
න
 ග
ණ
න

 

ප
ව
ත්
ව
න
 ක
ද 

ව
ැ 
ස
ට
ෙ
න්
 

ස
ංණ
ය
ාව

 

ස
ෙ
භ
ාගී
ව
න්
න
න්
 

ස
ංණ
ය
ාව

 

ස
ෙ
භ
ාගී
ත්
ව
 දි
න
 

ග
ණ
න

 

1.  

ගසෞඛය අමාතයාංශය සඳහා ගරෝහල් ගසෞඛය ගතොරතුරු 
කළමනාකරණ පේධ්ති පිළිබඳ වැඩසටහන (බස්නාහිර 

පළාත) 
01 02 100 100 

2.  
ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණ  – ආපදා 
කළමනාකරණ ගදපාර්තග න්තුව  

2.5 02 36 90 

3.  MS- EXCEL - NDRC 5 01 20 100 

4.  වාහන කළමනාකරණ ක්රම - අධ්යාපන අමාතයාංශය 01 01 10 10 

5.  
වාහන කළමනාකරණ ක්රම - ගසෞඛය අමාතයාංශය 

(උතුරු පළාත) 
01 01 25 25 

6.  
රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ   ශාස්ත්රපති උපාධිය  
( සතිග  දින සහ සති අන්ත)  

15 02 78 1170 

7.  

මහවැලි ජ  සුරක්ෂණ ආගයෝජන වැඩසටහගනහි 
නි ධ්ාරීන් සඳහා ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන 
සාක්ෂරතාව පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන  

 

10 01 18 180 

 මුළු සංණයාව 35.5 10 287 1675 

 

 
වගු අංක 3:   මාර්ෙෙත පරීක්ෂණ 
 
ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන පරිෙණක සහතිකපත්ර පාඨමා ාව 
 

අංකය ෙධ්යස්ථ්ානය 
පරීක්ෂ ණ 

සංණයාව 

අයදුම්කරුවන් 

සංණයාව 

1.  බදුල්  
2 

107 

 

2.  කුරුණෑෙ  
2 

45 

 

3.  හ බන්ගතොට 
1 

46 

 

4.  
ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන පරිෙණක 
සහතිකපත්ර පාඨමා ාව -  Esoft සඳහා 

1 62 

 
මුළු සංණයාව 6 260 

 

වගු අංක 4 : මාර්ෙෙත පරීක්ෂණ  
 



 

 

 

 2016 වාර්ෂික වාර්තාව  55  
 

අංකය ෙධ්යස්ථ්ානය 
පරීක්ෂ ණ 

සංණයාව 

අයදුම්කරුව

න් සංණයාව 

1.  ගතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව - 28 වන 

කණ්ඩායම 

01 24 

2.  
මහවැලි ජ  සුරක්ෂණ ආගයෝජන වැඩසටහගනහි නි ධ්ාරීන් 

සඳහා ගතොරතුරු හා සන්නිගේදන සාක්ෂරතාව පිළිබඳ පුහුණු 

වැඩසටහන 

01 18 

3.  කළමනාකරණ සහකාර නි ධ්ාරීන් සඳහා ශ්රී   ංකා සංවර්ධ්න 
පරිපා න ආයතනය  ගමගහයවන උසස් ඩිප්ග ෝමාව   

03 211 

මුළු සංණයාව 05 253 

 

වගු අංක 5:  2016 වර්ෂග  දී  මෘදුකාංෙ සංවර්ධ්නය (ෙෘහස්ත) ස පූර්ණ කරන  දී 
 

අංකය මෘදුකාංෙග  නම ගසේවාදායක ආයතනය 

1.  පාඨමා ා සහ ගේශන ඇෙයී  ක්රමය (Graphical) ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න 

ආයතනය 

2.  

පරීක්ෂන සඳහා සංගශෝධිත මාර්ෙෙත ඇතුළත්කිරීග  සැකසු  

ක්රමය 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න 

ආයතනය 

3.  පරීක්ෂණ කළමනාකරණ ක්රමය ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න 
ආයතනය 

4.  

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන ගවේ අඩවිය සංගශෝධ්නය 

කිරීම 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න 
ආයතනය 

5.  

ශ්රි  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන මානව ස පත් 

කළමනාකරණ පේධ්තිය  

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න 
ආයතනය 

6.  ප්රජා පදන ෙත විගශෝධ්න ගදපාර්තග න්තුව සඳහා ගවේ අඩවිය  ප්රජා පදන ෙත විගශෝධ්න 
ගදපාර්තග න්තුව  
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9.4 ආචාර්ය එච්.එස්. වනසි භංහ පුස්තකා ය සහ ගතොරතුරු ගසේවාව 

ෙැදින්වීෙ 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන පුස්තකා ය පීඨ සාමාජිකයන්, ගපෞේෙලික / රාජය අංශ නි ධ්ාරීන් සහ 

පර්ග ෂකයන්ගේ ගතොරතුරු අවශයතා සපුරා නු  බයින. පුළුල් පරාසයක යාවත්කා  ග්රන්ා සංචිතයක් සහිතව 

ගමම පුස්තකා ය විගශේෂගයන් ම භාවිතාකරන්නන්ගේ ඉගෙනු  අවශයතා ඉටුකිරීම සඳහා රාජය පරිපා නය හා 

කළමනාකරණය සහ ගවනත් ආශ්රිත විෂය ක්ගෂේත්රයන් ඔස්ගසේ ගපෝෂණය වී තිගේ.  රාජය ප්රතිපත්ති, යහ පා නය 

පුේෙ  සංවර්ධ්නය, ආර්ථික සංවර්ධ්නය සහ සැ සු කරණය, පරිසර කළමනාකරණය, කාර්යසාධ්නය 

වැඩිදියුනුකිරීම, ඵ දායීතාව, වයාපෘති කළමනාකරණය, ක්රගමෝපායිනක කළමනාකරණය, මානව ස පත් 

කළමනාකරණය, ගෙෝලීයකරණය, ගපෞේෙලීකරණය, විදුත් පා නය (e-Governance)  විදුත් වයාපාරකරණය 

ආවරණය කරනු  බන ප්රධ්ාන විෂයන් ගේ.   

 

2016 වර්ෂය අවසන් වන විට භාණ්ඩ ව්ටගටෝරු ගල්ඛනගයහි ඇතුළත් ග්රන්ා සංඛයාව  31760 ක් වූ අතර, 2016 

වර්ෂග  දී ග්රන්ා එකතුව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මි දී ෙන්නා  ද ග්රන්ා සංඛයාව 608 ක් වූ අතර ඊට අමතරව 
තයාෙ හා ප්රධ්ාන වශගයන්ද ග්රන්ා ගමම වර්ෂය තුළ පුස්තකා යට  ැබුණි ස. 

 
පුස්තකා ය පරිශී කයිනන් 15000 පමණ අධ්යයනයන්, විදුත් මුද්රණය, ඡායා පිටපත් කිරීම සහ ගවනත් ගතොරතුරු 

 බා ෙැනීම ආදී ගසේවාවන් පුස්තකා ගයන් 2016 වර්ෂය තුළ  බා ෙන්නා  දී. 

 

වි ය ක්ෂග ේෙ ෙිනන් ආවරණය කරන කද පුස්තකාක ්රන්ථ් එකතුව -2016 

 

වගු අංක 4 
 

වි ය ්රන්ථ් සංණයාව 

මගනෝවිදයාව 17 

පර්ග ෂණ ක්රමගේද 20 

සමාජ විදයා 7 

සංඛයාන 5 

ගේශපා නය 28 

ආර්ථික විදයාව 44 

රාජය මූ ය 5 

ආර්ථික කළමනාකරණය 1 

නීතිය 21 

රාජය පරිපා නය 17 

ඉංග්රීසි භ 35 

පරිසර කළමනාකරණය 38 

ආර්ථිකකළමනාකරණය 29 

ක්රගමෝපාය කළමනාකරණය 5 

සංවිධ්ානයිනක චර්යා 7 

කාර්යා  කළමනාකරණය 9 

නායකත්වය 5 

ෙණකාධිකරණය 13 

විෙණනය 7 
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වයාපෘති කළමනාකරණය 7 

මූ ය කළමනාකරණය 9 

මානව ස පත් කළමනාකරණය 10 

පුහුණු සංවර්ධ්නය 12 

අග විකරණය 7 

ගතොරතුරු තාක්ෂණය 15 

ප්රබන්ධ් (සි භංහ /English) 150 

පුසතකා  සහ ගතොරතුරු විදයාව  10 

ගවනත් 71 

  

මුළු සංණයාව  604 

 

වාරසඟරා පරි්රෙණ  ගල්ණනය 

 
2016 වර්ෂග  දී  බා ෙන්නා  ද වාර සඟරා ගවළු  සංඛයාව 131 කි. 
 

වාර සඟරා නාෙ කැයිස්තුව-2016 

 

05 වන වගුව 
 

වාර සඟරා නාෙය අංකය 

ද ඉගකොගනොමිස්්ට 6 

පරිෙණක 7 

පේලික් ඇඩ්මිනිස්ගේටිේ රිවීේ 1 

ඉන්ටර්නැෂනල් ජ‘නල් ඔන් පේලික් ඇඩ්මිනිස්ගේෂන්  6 

ඩිගවග ොප්මන්්ට ඇන්ඩ් චැගල්න්ේ 1 

හාවර්ඩ් බිස්නස් රිවීේ 7 

ගෆෝචූන් 12 

ටයින  72 

ශ්රී  ංකා ජ‘නල් මැගන්ේමන්්ට  1 

ඉන්ටර්නැෂනල් ගල්බර් රිවීේ 2 

වර්ල්ඩ් බෑන්ක් රිසර්ච් ඩයිනගජස්්ට 3 

එක්ස්පීරියන්ස් සි භංෙගපෝර් එක්ස්ප්රස ් 11 

ඒෂියා පැසි භෆික් ගපොපියුගල්ෂන් ජ‘නල් 1 

පකිස්තාන් ජ‘නල් ඔෆ් ඇප් යිනඩ් ඉගකොගනොමික්ස ්-PJAE 1 

මුළු සංණයාව 131 

 

 
ප්රධ්ාන පරිග්රහණ ගල්ඛනයට අමතරව සඟරා, වාරසඟරා , ශ්රී   ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන ප්රකාශන සසහ 

ගවනත් ප්රකාශන  පුස්තකා ය සතු ගේ. එබඳු සංචිත 183 ක් පවතී. තවද 2016 වර්ෂග  දී සංයුක්ත තැටි / ඩීවීඩී 

එකතුවක් ද පුස්තකා ය සතු විය.  
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 විගශේ  අවස්ථ්ා සෙ ක්රියාකාරකම්  

 

ගවනත් විවිධ් ක්රියාකාරක  ව ට අමතරව පුස්තකා ය විසි භන් ගමම වර්ෂය තුළදී විශාරද දිමිත්ර දිසානායක 

මහතාගේ ස පත්දායකත්වගයන් “ගීතයක්ෂ සෙඟ සැඳෑවක්ෂ” (සංගීතමය ප්රතිකාර වැඩසටහනක්) සහ 

නිශාන්ත කම දාස සහ මහාචාර්ය ගරොහාන් සමරජීව, ආචාර්ය විනයා ආරියරත්න සහ ආචාර්ය වීරගකෝන් 

විගේවර්ධ්න යන අයගේ ස පත්දායකත්වගයන් “ගපොතක්ෂ සෙඟ සැඳෑවක්ෂ” වන ෙැටළු විසඳීග  සජීවී 

වැඩසටහනක් සංවිධ්ානය කරන  දී. 
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9.5.  විභාග අංශය 

 

ස්ලී ා විභාග අංශගයන් සව්කීය විවිධ් පුහුණු පාඨොකාවන්හි විභාග වකට අෙතරව දීපවයාප්ත ගසේවාවන්හි 

කාර්යක්ෂ ෙතා ක ඉම් විභාග සෙ භා ා විභාග පවත්වනු කබයි. 

 

අනුෙමික 

අංකය 

විභාගගේ නෙ - අභයන්තර විභාග    ොසය සෙභාගීවන්නන් 
සංණයාව  

01 රාජය ප්රස පාදනය සහ ගකොන්ත්රාත් පරිපා නය පිළිබඳ 
ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව (06 වන ගමොඩියු ය) 

ජනවාරි 35 

02 රාජය ප්රස පාදනය සහ ගකොන්ත්රාත් පරිපා නය පිළිබඳ 
ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව (07 වන ගමොඩියු ය) 

මාර්තු 36 

03 රාජය ප්රස පාදනය සහ ගකොන්ත්රාත් පරිපා නය පිළිබඳ 
ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව (08 වන ගමොඩියු ය) 

ජූනි 35 

04 2014/2016 III  වන ගසගමස්තරය මැයින 90 

05 2013/2015 VI වන ගසගමස්තරය ජූනි 70 

06 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ රාස්ත්රපති උපාධි පුනර් 
පරීක්ෂණය  

ජූනි 12 

07 රාජය ප්රස පාදනය සහ ගකොන්ත්රාත් පරිපා නය පිළිබඳ 
ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව (09 වන ගමොඩියු ය) 

ජූනි 37 

08 කාර්යා  කළමනාකරණය  2016 කණ්ඩායම  ජූලි 35 

09 ගසේවාර භක පුහුණුව - ශ්රී  ංකා විදයාත්මක ගසේවය ජූලි 45 

10 කළමනාකාර සහකාර නි ධ්ාරීන් සඳහා ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න 
පරිපා න ආයතන සහතිකපත්ර  

ජූලි 200 

11 ෙබඩා කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමාව ජූලි 36 

12 කාර්යා  කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමාව 2013/2014 - 
පුනර් 

අගෙෝස්තු 7 

13 සැපයු  සහ අමුද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමා 
පාඨමා ාව 

අගෙෝස්තු 30 

14 ගසේවාර භක පුහුණුව - 2016 - ශ්රී  ංකා පරිපා න ගසේවය  ගනොවැ බර් 212 

15 ගසේවාර භක පුහුණුව - භාෂා පරිවර්තක ගසේවය ගදසැ බර් 212 

16 කාර්යා  කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමාව - 2016 ඔක්ගතෝබර් 45 

17 ෙබඩා කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ග ෝමාව - 2 වන 
ගමොඩියු ය 

ගනොවැ බර් 36 

18 කාර්යා  ගසේවක (KKS)ගසේවා ඩිප්ග ෝමාව   ගනොවැ බර් 36 

19 ශ්රී  ංකා  සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන සහතිකපත්ර ාීන 
රියදුරන් සඳහා ඩිප්ග ෝමාව 

ගනොවැ බර් 35 
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මුළු අයදු කරුවන් සඛයාව* 1474 

බාහිර විභාග 

අනුක්රමික 

අංකය 

ොසය පවත්වන කද පරීක්ෂ ණ 

සංණයාව 

අයදුම්කරුවන් සංණයාව 

01 ජනවාරි 25 453 

02 ගපබරවාරි 8 481 

03 මාර්තු 23 2274 

04 අගප්රේල් 13 462 

05 මැයින 03 183 

06 ජූනි 13 925 

07 ජූලි 16 1158 

08 අගෙෝස්තු 07 244 

09 සැප්තැ බර් 08 614 

10 ඔක්ගතෝබර් 21 1910 

11 ගනොවැ බර් 17 696 

12 ගදසැ බර් 20 1080 

 *මුළු සංණයාව                                                        174                                  10480  

20 ශ්රී  ංකා  සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන සහතිකපත්ර ාීන 
කළමනාකරණ සහකාර නි ධ්ාරීන් සඳහා උසස් ඩිප්ග ෝමාව  

ගනොවැ බර් 49 

21 ප්රස පාදනය සහ ගකොන්ත්රාත් පරිපා නය සඳහා වන 
ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව  (03 වන ගමොඩියු ය) 

ගදසැ බර් 465 

22 රාජය කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධි 2015-2017 

II වන ගසගමස්තරය 

ගනොවැ බර් 60 

23 ප්රස පාදනය සහ ගකොන්ත්රාත් පරිපා නය සඳහා වන 
ඩිප්ග ෝමා පාඨමා ාව   (06 වන ගමොඩියු ය) 

ගදසැ බර් 80 
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9.6 ඉංග්රීසි භ භාෂා පුහුණු මධ්යස්ාානය (CELT) 

 
01. වෘත්තිකයන් සඳො ඉංග්රීසි භා ා පුහුණු පාඨොකා 2016 

 

 කා්ඩ ය 
පාඨොකා කාකය 

(පැය ගණන) 
සෙභාගීවූවන් 

ෙටමටෙ II 

87     වන කණ්ඩායම                                
(ගසනසුරාදා) 

72 34 

88     වන කණ්ඩායම   
(ඉරිදා) 

78 45 

89    වන කණ්ඩායම   
(සඳුදා / බදාදා) 

72 26 

90     වන කණ්ඩායම                                       
(අඟහරුවාදා / බ්රහස්පතින්දා) 

72 25 

91     වන කණ්ඩායම   
(ගසනසුරාදා) 

පුනරීක්ෂණ පැය 6 
ක් ඇතුළත්ව පැය 

78  

 
 
 

90 92     වන කණ්ඩායම                                          
(ඉරිදා) 

 පුනරීක්ෂණ පැය 6 
ක් ඇතුළත්ව පැය 

84 
93     වන කණ්ඩායම   

(අඟහරුවාදා / බ්රහස්පතින්දා) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ක්ඩ ායෙ 
පාඨොකා කාකය 

(පැය ගණන) 
සෙභාගීවූවන් 

ෙටමටෙ III 

87     වන කණ්ඩායම   
(ගසනසුරාදා) 

 පුනරීක්ෂණ පැය 6 
ක් ඇතුළත්ව පැය 

114 30 88     වන කණ්ඩායම   
(ඉරිදා) 

89    වන කණ්ඩායම   
(සඳුදා / බදාදා) 

 පුනරීක්ෂණ පැය 6 
ක් ඇතුළත්ව පැය 

114 
90     වන කණ්ඩායම   

(අඟහරුවාදා / බ්රහස්පතින්දා) 
91     වන කණ්ඩායම   

(ගසනසුරාදා) 
 

114 

 
62 92     වන කණ්ඩායම   

(ඉරිදා) 
93     වන කණ්ඩායම   

(අඟහරුවාදා / බ්රහස්පතින්දා) 
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02. ශ්රි කංකා සංවර්ධ්න පරිපාකන ආයතන ඉංග්රීසි ඩිප්ගකෝොව – 2016 1st Intake 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

03. රැකියා කටයුතු සඳො ඉංග්රීසි සෙතිකපෙ පාඨොකාව (CEEP) –11 වන ක්ඩ ායෙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
04. රැකියා කටයුතු සඳො ඉංග්රීසි සෙතිකපෙ පාඨොකාව(CEEP) – 2016 – 1 වන ක්ඩ ායෙ  

 

  

 පාඨොකා කාකය (පැය) 
සෙභාගීවන්නන් 

සංණයාව 

I වන ෙටමටෙ 

60                           
(ගසනසුරාදා) 

31 

60                               
(ඉරිදා) 

25 

60 (සඳුදා/බදාදා) 11 

ෙටමටෙ පාඨොකා කාකය (පැය) 
සෙභාගීවන්නන් 

සංණයාව 

මූලික  ම්ටටම 
72                               

(ඉරිදා) 
25 

අන්තර්මධ්ය ම්ටටම 
72                               

(ඉරිදා) 
33 

උසස ්ම්ටටම 
72                               

(ඉරිදා) 
52 

   

ෙටමටෙ 
පාඨොකා කාකය  

( පැය ) 
සෙභාගීවන්නන් සංණයාව 

මූලික  ම්ටටම 
72                               

(ඉරිදා) 
20 

අන්තර්මධ්ය ම්ටටම 
72                               

(ඉරිදා) 
55 

උසස් ම්ටටම 
72                               

(ඉරිදා) 
40 
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10. යටිත  පහසුක  වැඩිදියුණු කිරීම  

 
පසුගිය වසර කිහිපය තුළ පුහුණුවන්නන් සංඛයාව සැ කියයුතු අන්දමින් ඉහළ ගිග ය. එබැවින්, 

ගසේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය ගනොකඩවා පැවැත්වීම වස් 2016 වර්ෂග  දී පහත දැක්ගවන කාර්යයන් 

සි භදුකරන  දී.  

                                                                      

               2016 වර් ගේ වැඩිදියුණු කරන කද යටිතක පෙසුකම් 

අංකය උප ක්රියාකාරකම්  අගය රු. 

1 ගන්වාසිකාගාරය වැඩිදියුණුකිරීෙ   (කාෙර 28 ක ටයිල් ඇතිරීෙ   
සෙ ගදොරවල් 47 ක්ෂ සඳො ගදොරවල් සවිකිරීෙ  

          

4,091,527.18  

2 පීඨ ගගො නැිනල්ගල් බිම් ගප්රේශය අත්ත්වැඩියාකිරීෙ            

3,394,424.29  

3 පශ්චාත් උපාධි පාසැක අළුත්වැඩියාකිරීෙ            

1,380,454.20  

4 ශ්රී කංකා සංවර්ධ්න පරිපාකන ආයතනගේ ප්රධ්ාන ගගො නැිනල්ගල් 
බාහිර බිත්ති ආගල්පකිරීෙ සෙ බිත්තිවක ොනියට පත්වූ ටයිල් 
ගවනුවට නව ටයිල් ගයදීෙ  

          

2,978,728.20  

5 පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන පාසැක සඳො ලි බඩු උපකරණ මිකදී 
ගැනීෙ  

          

1,523,190.35  

6 බිෙ පිසින යන්ෙ මිකදි ගැනීෙ  (2)            

1,108,419.00  

7 මුද්රණ යන්ෙ සෙ ෆැක්ෂස් යන්ෙ  මිකදී ගැනීෙ  (05)              

233,285.00  

8 ආපන ශාකාවට වාගන් රාක්ෂක, තටමටු සෙ ගරොලි සැපම ෙ සෙ 
පිරිසැකසුම් කිරීෙ  

             

651,000.00  

9 පරිගණක (55)           

7,024,690.00  

10 කැප්ගටොප් පරිගණක මිකදී ගැනීෙ (02)              

429,800.00  

11 ආපන ශාකාව පුළුල් කිරීෙ (ගදෙෙල්)          

10,999,750.94  

12 විධ්ායක කාර්යේඩ ක නිකනිවාස ගගො නැිනල්ක සඳො වාගන් 
වෙකයක්ෂ සැපම ෙ සෙ පිරිසැකසුම් කිරීෙ  

             

461,780.00  

13 සුර්ය බක ශක්ෂති පේධ්ති සැපම ෙ, සවිකිරීෙ සෙ ක්රියාත්ෙකකිරීෙ           

12,000,000.00  

14  ාකකරණය ො සම්බන්ධ් රැෙැන් සෙ ස්විච සැපම ෙ සෙ සවිකිරීෙ            

5,494,529.60  

15 සීසීටීවී පේධ්ති සැපම ෙ, සවිකිරීෙ සෙ ක්රියාත්ෙකකිරීෙ            

3,998,900.00  

16 ්රන්ථ් සෙ විදයුත් ගෙවකම් මිකදි ගැනීෙ               

423,998.06  
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17 නිළනිවාස ගගො නැිනල්ක අළුත්වැඩියා කිරීෙ               

899,006.00  

18 ප්රධ්ාන ගගො නැිනල්ක සඳෙ ලී රාක්ෂක මිකදී ගැනීෙ               

843,350.00  

19 සබිවූෆර් 10 ක්ෂ , වයි-ෆයි ගප්රේශ ගකොටස් ක ක්ෂ ආදිය  මිකදී ගැනීෙ               

356,875.81  

20 ගකොම්ගෆෝස්ටම නි ්පාදන ගබ ා 6 ක්ෂ සවිකිරීෙ               

204,000.00  

21 විඩිගයෝ විදයුත් සාකඡා ා පේධ්තිය සඳො බහු පාර්ශව සැසි 
පේධ්තියක්ෂ ( Multiparty Session Key)  මිකදි ගැනීෙ 

             

280,000.00  

22 ගන්වාසිකාගාර ගගො නැිනලි කාෙර 301 – 306 අළුත්ඩියාකිරීෙ               

973,806.00  

23  කය කාන්දු වන  වෙක සැකසිෙ  -  ගන්වසිකාගාරය              

126,490.00  

24 ශ්රී කංකා සංවර්ධ්න පරිපාකන ආයතනගේ ගකෝෙෙය පුටු සෙ 
ගම්සවක වර්ණ ආගල්ප කිරීෙ  

             

155,980.00  

25 වාගන් පරිසැකසුම් කටයුතු (විදයුත්  නක යන්ෙ කාෙරය, 

වැ සටෙන් අංශගේ ගල්ණනාගාරය සෙ ප්රධ්ාන ගගො නැිනල්ගල් 
 ක ටැංකිය සඳො වාගන් වෙකයක්ෂ සැකසීෙ) 

             

352,206.00  

   

මුළු මුදක රු.  
60,386,190.63 
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11.  විෙණන සහ කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව  

 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනග  කටයුතු අක්ක්ෂණය සහ ආයතනග  මූ ය ප්රකාශන සහ කාර්ය 

පරිපාටිව  ඒකාග්රතාව සහතික කරෙැනීම සඳහා PED/12 7:4:1 වන පරිච්ගේදය ප්රකාරව විෙණන සහ 

කළමනාකරණ කමිටුව  (AMC) පිහිටුවන  දී.  

 

විෙණන සහ කළමනාකරණ කමිටුගේ වෙකී  පහත සඳහන් පරිදි ගේ: 

 මූ ය කාර්ය සාධ්නය ආශ්රිත මූ ය ප්රකාශන සහ මූ ය දැන්වී ව  ඒකාග්රතාව අක්ක්ෂණයකිරීම 

සහ වැදෙත් වාර්තාකරණ තීන්දු සමාග ෝචනය කිරීම . 

 ආයතනය විසි භන් වාර්ෂික මූ ය ප්රකාශන, මූ ය වාර්තාකරණ කරුණු   සහ මූ ය වාර්තා 

අනාවරණ සකස් කිරීග  දී භාවිතා කරන  ද ගිණු කරණ මූ ධ්ර්ම, ප්රතිපත්ති සහ භාවිත 

සමාග ෝචනය කිරීම. වාර්ෂික මූ ය ප්රකාශන, අනාවරණ සහ මූ ය වාර්තා සකස්කිරීග  දී 

ආයතනය විසි භන් උපගයෝගී කරෙනු  බන ගිණු කරණ මූ ධ්ර්ම, ප්රතිපත්ති සහ භාවිත 

සමාග ෝචනය කිරීම . 

 ප්රධ්ාන අවදාන  සහ පා න ක්රියාකාරක  හඳුනාෙැනීග , ඇෙයීග  සහ වාර්තාකිරීග  ක්රියාවලිය 

සමාග ෝචනය කිරීම ඇතුළත්ව ආයතනග  අභයන්තර පා න ගමන්ම අවදාන  කළමනාකරණ 

පේධ්තිව  ඵ දායීතාව සමාග ෝචනය සහ අක්ක්ෂණයකිරීම.   

 අභයන්තර විෙණන සැ ැස්ම අනුමතකිරීම සහ අභයන්තර පා න පේධ්තිගයහි ඵ දායීතාව 

පිළිබඳ විධිමත් වාර්තා සමාග ෝචනය කිරීම.  

 කමිටුව විසි භන් සළකා බැලීම, ක්රියාකරීම සහ වැඩිදියුණුකිරීම අවශය බව හඳුනාෙන්න  ද ඕනෑම 

කරුණක් පා ක සභාව ගවත වාර්තාකිරීම. 

 අභයන්තර විෙණන සැ සු  සහ වාර්තා ඇතුළත්ව මූ ය පා නයන්ට අදාළ කළමනාකරණ 

පරිපාටි සමාග ෝචනය කිරීම.  

 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන විෙණන සහ කළමනාකරණ කමිටුගේ විධිමත් කාර්යභාරය 

වන්ගන් මූ ය වාර්තාකරණග  සහ අභයන්තර පා ක සහ අවදාන  කළමනාකරණග  ඒකාග්රතාව 

සහතික කරෙැනීම සඳහා සැ සු  කරන  ද තීරණ සහ ක්රියාමාර්ෙ ක්රියාත්මකවීම පිළිබඳව අක්ක්ෂණය 

කිරීම මිනන් පා ක සභාවට සහගයෝෙය දැක්වීමයින. 

 

විෙණන කළමනාකරණ කමිටුව  සාමාජිකයන් සි භේ ගදගනකුගෙන් සමන්විත ගේ.  . 

 

2016 වර්සග  ගදසැප්බර් 31 දිගනන් අවසන් වන මූ ය වර්ෂග  දී විෙණන කළමනාකරණ කමිටුගේ රැස්වී  

හතරක් පැවති අතර ගිනු කරණ පේධ්තිය සහ කළමනාකරණ ෙැටළු ස බන්ධ්ගයන් එහිදී විටින් විට සාකච්ඡා 

කරන  දී. විගශේෂ නිකුත්කිරී , ගිණු  ක්රමගයහි දුර්ව තා, ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනග  ක්රියා පරිපාටි 

සහ රජග  විෙණන අංශය සහ අභයන්තර විෙණන අංශය විසි භන් දක්වන  ද ප්රතිපත්ති පිලිබඳව පා ක සභාව 

දැනුවත් කිරීම සඳහා කළමනාකරණ කමිටුගේ සාමාජිකයන් පා ක සභා රැස්වීමට සහභාගී වූහ.  ගිණු  සහ මූ ය 
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ක්රියාකාරක  ආවරණය කරමින්  ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන රීති සහ කාර්යපරිපාටි රජග  ගරගු ාසි භ 

ඇතුළත් සවිස්තරාත්මක ක්රියාකාරක  අනුව,  විෙණන සහ කළමනාකරණ කමිටුව විසි භන්  විෙණකාධිපතිවරයා 

විසි භන් නිරීක්ෂණය කරන  ද පරිදි  ආයතනික මූ ය ප්රකාශන විෙණන ගරගු ාසි භ හා මුදල් ගරගු ාසි භ සහ ශ්රී  ංකා 

සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන ගරගු ාසි භ ව ට අනුකූ  වන්ගන්ද යන්න තහවුරු කරෙැනීම සඳහා එම මූ ය 

ප්රකාශන සමාග ෝචනය කරන  දී.  

 

2016 වර්ෂග  දී විෙණන සහ කළමනාකරණ කමිටුව විසි භන් පහත සඳහන් ප්රධ්ාන නයායපගත්රයහි අයිනතම 

සාකච්ඡා කරන  දී.  

 

01 වන රැස්විෙ – 2016/01 (2016.0ක.ක0) 

 පූර්ව සාකච්ඡා සමඟ ස බන්ධ් අනුකූ තා වාර්තාව (2015/04) 

 රජග  විෙණන අංශය විසි භන් විෙණන විමසු  හයක් ද අභයන්තර විෙණන අංශය විසි භන් විෙණන විමසු  

ගදකක් ද ඉදිරිපත් කරන  ද අතර ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන කළමණාකාරීත්වය විසි භන් ඒ 

සඳහා පිළිතුරු  බා ගදන  දී.  

 වත්ක  ගල්ඛනය – 2014 

 පරිෙණක වත්ක  ගල්ඛනය 

 

02 වන රැස්වීෙ – 2016/02 (2016.07.12) 

 පූර්ව රැස්වී  ව ට ස බන්ධ් අනුකූ තා වාර්තාව (2016/01) 

 අක්ක්ෂණ මණ්ඩ  වාර්තාව 

 රජග  විෙණන අංශය විසි භන් ඉදිරිපත් කරන  ද විෙණන විමසු  හතර අභයන්තර විෙණන අංශය විසි භන් 

ඉදිරිපත් කරන  ද විෙණන විමසු  තුන 

 

0ක වන රැස්වීෙ– 2016/03 (2016.10.22) 

 විෙණන සහ කළමනාකරණ කමිටුගේ පූර්ව සාකච්ඡාව හා ස බන්ධ් අනුකූ තා වාර්තාව (2016/02) 

 රජග  විෙණන අංශය විසි භන් විෙණන විමසු  එකක් ද අභයන්තර විෙණන අංශය විසි භන් විෙණන විමසු  

හතරක් ද ඉදිරිපත් කරන  ද අතර ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතන කළමණාකාරීත්වය විසි භන් ඒ 

සඳහා පිළිතුරු  බා ගදන  දී.  

 

04 වන රැස්වීෙ– 2016/04 (2016.12.2ක) 

 අභයන්තර සහ රජග  විෙණන අංශයන්හි විෙණන විමසු  සහ පූර්ව රැස්වීග  දි සාකච්ඡා කරන 

 ද කරුණු ස බන්ධ් අනුකූ තා වාර්තාව  

 2017 වර්ෂය සඳහා අයවැය ඇස්තග න්තු සමාග ෝචනය කරන  දී.  

 2017 වර්සය සඳහා ප්රස පාදන සැ ැස්ම සමාග ෝචනය කරන  දී.  

 2017 අභයන්තර විෙණන සැ ැස්ම සමාග ෝචනය කරන  දී.  
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 රජග  විෙණන අංශය විසි භන් විෙණන විමසු  හතරක් නඟන  ද අතර කළමනාකාරීත්වය ඒ 

සඳහා පිළිතුරු  බා ගදන දී.  

විෙණනය කරන  ද මූ ය ගතොරතුරු ව  ඒකාග්රතාව ගකගරහි දායකත්වය සපයමින් බාහිර ගමන්ම 

අභයන්තර විෙණන කාර්යයන් වැදෙත් කාර්යයක් ඉටු කරයින.  ඒ අනුව විෙණන කමිටුව විසි භන් අවම 

වශගයන් වාරික වශගයන් විෙණන කමිටුව විසි භන් ගතමසකට වරක් එම කාර්යයන් පරීක්ෂා කරනු  ැගේ. 

ශ්රී  ංකා සංවර්ධ්න පරිපා න ආයතනග  ගර්ය ය අමාතයාංශය වන රාජය පරිපා න සහ කළමනාකරණ 

අමාතයාංශය සහ මහා භාණ්ඩාොරයට ආයතනග  විෙණන කටයුතු  ඵ දායී අන්දමින් ඉටුවීම සහ ඒවා 

නිසි භයාකාරගයන් ඇෙයීමට  ක්වීම පිලිබඳ සහතිකවීම අවශය ගේ. ඇෙයී  ක්ගෂේත්රය පහත කරුණු 

ඇතුළත්ව සි භයලුම අදාළ කරුණු ආවරණය කළ යුතුය: 

 

1. ඇෙයී  කා සීමාව තුළ සි භදුකරන  ද කාර්යයන්හි ගුණාත්මකභාවය  

2. විෙණන නි ධ්ාරීන්ගේ කාර්යශූරත්වය සහ පළපුරුේද  

3. රජග  සහ අභයන්තර විෙණනය සගයන් එහි වාර්තාකරණ ගර්ඛාගේ උචිතභාවය 

 

ග  අනුව කමිටුව විසි භන් වර්තමාන ක්රම, ක්රියා පරිපාටි, අපෙමන සහ ගයෝජනා සමාග ෝචනය කර 

වර්තමාන  ක්රම වැඩිදියුණුකරන ආකාරග  ගයෝජනා පා ක සභාගේ අනුමැතිය සඳහා වරින් වර ඉදිරිපත් 

කරනු ැගේ. කමිටුව විසි භන් විෙණකාධිපතිවරයා විසි භන් ඉදිරිපත් කරන  ද විෙණන විමසු  සහ අදාළ අංශ 

විසි භන් සපයන  ද පිළිතුරු සමාග ෝචනය කරන  දී.  නිවරදය ක්රියාකාරීත්වය සහ ගදෝෂ නැවතත් සි භදුවීම 

වැළැක්වීම සඳහා අදාළ අංශ ප්රධ්ානීන් සමඟ කරුණු සාකච්ඡා කරන  දී.  

 

 

 

සභාපති 

විගණන සෙ කළෙනාකරණ කමිටුව 
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2016 ගදසැම්බර් 31 දිනට මූකය ප්රකාශන  

 
      

සටෙන  
2016 2015 

වත්කම්   රු.ශත    රු.ශත  

 ංගෙ වත්කම්  

   බැංකු ගශේෂයන්   03                60,174,245.55                 23,491,816.73  

මාස 3 ස්ාාවර තැන්පතු   04              248,069,033.43               209,212,169.09  
ණයෙැතිගයෝ  05                46,177,612.55                 40,649,948.22  
අත ඇති ගතොෙය   06                  3,382,999.45                   3,731,210.09  
පූර්ව ගෙවී    07                  2,962,861.70                   1,820,684.91  
අත්තිකාර    08                  1,138,741.99                                    -    
කාර්ය මණ්ඩ  ණය   09                14,291,849.81                 12,744,724.99  

 

 

            376,197,344.48               291,650,554.03  

 ංගෙ ගනොවන වත්කම්     

ගේපළ යන්ත්රසූතත්ර සහ උපකරණ   10              403,822,196.37               382,830,316.24  

පාරිගතෝෂික අරමුදල් ආගයෝජන   11                28,522,408.40                 26,315,591.47  
තැන්පතු ගිණුම   12                  1,299,500.00                   1,271,500.00  

  

            433,644,104.77               410,417,407.71  

මුළු වත්කම්  

 

         809,841,449.25           702,067,961.74  

බැරකම්  

    ංගෙ බැරකම්  

   ගෙවිය යුතු තැන්පතු   13                50,620,174.65                 24,597,390.63  
අත්තිකාර   ැබී    14              138,510,095.33               163,846,995.92  
උපචිත වියද    15                  7,828,233.88                 11,225,495.13  
අවිනිශ්චිත  ැබී  සහ ගවන් කිරී  

 

                1,745,050.00                      594,950.00  

 

 

            198,703,553.86               200,264,831.68  

 ංගෙ ගනොවන බැරකම්  

   දුරස්ා අධ්යාපන ගක්න්ද්රය   16                26,480,941.38                 28,136,000.21  
පාරිගතෝෂික සඳහා ගවන් කිරී    17                29,107,585.00                 31,026,863.25  

 

 

              55,588,526.38                 59,162,863.46  

මුළු බැරකම්  

 

            254,292,080.24               259,427,695.14  

ශුේධ් වත්කම්  

 

         555,549,369.01           442,640,266.60  

ශුේධ් වත්කම්   ස්කන්ධ් ප්රාේධ්නය  

   වි  ීනත ආදාය  - භාණ්ඩාොර ප්රතිපාදන  
 

         478,753,816.81               441,126,297.39  
අගනකුත් සංචිත - වත්ක  ප්රතයාෙණන සංචිත   18             12,015,807.00                 12,015,807.00  
සමුච්චිත අතිරික්තය   19             64,779,745.20               (10,501,837.79) 

මුළු ශුේධ් වත්කම්   ස්කන්ධ් ප්රාේධ්නය  

 

         555,549,369.01           442,640,266.60  
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2016/12/31 දිගනන් අවසන් වර් ය සඳො  
මූකය කාර්ය සාධ්න ප්රකාශනය  

    

 

සටෙන  2016 2015 

  

 රු.ශත    රු.ශත  

ආදායම්  

   භාණ්ඩාොරග  දායකත්වය  20                 158,292,480.58  141,405,459.68  

ගවනත් ආදායම්  

   පාඨමා ා ොස්තු  21                      5,312,052.20                               6,338,850.00  

ශා ා කුළියට දීම 
 

 4,342,900.00                               4,163,000.00  

ප්රකාශන විකිණු   
 

                   1,417,174.00                               1,859,817.50  

ආගයෝජන මත ආදාය   22                   23,820,433.69                               4,933,196.01  

ණය ගපොළී  
 

                       557,637.75                                  566,344.08  

කුළිය  23                11,773,851.51                             13,609,197.70  

බදු කුළිය  
 

                     1,655,058.83                               1,655,058.83  

ප්රදාන  
 

                                         -                                      41,770.50  

පශ්චාත් උපාධි පාස   
 

                   24,217,500.00                            18,796,500.00  

භාෂා වැඩසටහන  
 

                   12,493,451.36                             12,092,050.00  

උපගේශක ගසේවා  24                  113,014,845.55                            81,023,052.69  

විවිධ් ආදාය   25                      7,590,191.33                             17,569,603.58  

මුළු ආදායෙ  

 

                364,487,576.80                         304,053,900.57  

    වියදම්  

   පුේෙ  පඩිනඩි  26                    90,032,742.51                             92,050,485.01  

කාර්ය මණ්ඩ  සුභසාධ්නය  27                      3,276,757.46                              3,491,908.04  

ෙමන් වියද  සහ දීමනා  28                     1,706,344.54                               6,885,148.16  

උපගයෝගීතා සහ ගවනත් ගසේවා  29                    33,621,629.73                             33,298,231.57  

ප්රවාහනය  30                      5,399,301.19                               3,797,807.19  

ස්ාාවර වත්ක  අළුත්වැඩියාව සහ 
පවත්වාගෙන යාම  31 11,116,306.76                            8,296,658.84  

සැපයු  සහ අවශයතා 32                      8,680,881.14                             11,812,692.05  

මූ ය ොස්තු  33                      3,795,310.06                              2,398,379.67  

පුස්තකා  ගසේවා  34                        395,959.03                                 746,087.47  

පුහුණු හා ඇෙයී   35 15,398,472.29                             16,758,366.85  

ප්රකාශන සහ ගතොරතුරු ගසේවා  36                         485,364.90                             1,390,785.59  

විගේශ පුහුණු සහ අධ්යයන චාරිකා  
 

                                         -                               18,208,010.97  

වත්ක  ක්ෂය වී    37                    36,174,757.79                            35,279,314.73  

පශ්චාත් උපාධි පාස   38 10,133,163.48  6,905,255.06  

ඉංග්රීසි භ වැඩසටහන්  39 3,112,662.64  5,245,700.24  

උපගේශක ගසේවා  40                   64,311,155.35                             53,445,511.10  

අ ාභ හා කපා හැරී   
 

                                         -                                 4,545,853.39  

පාරිගතෝෂික සඳහා  ගවන් කිරී   
 

                        915,984.75                             7,572,508.37  

අවිනිශ්චිත  ැබී  සහ ගවන් කිරී   
 

                     1,150,100.00                                                  -    

ප්රකාශන වියද   
 

                        705,461.00                               1,723,411.50  

මුළු වියදම්  

 

                290,412,354.62                         313,852,115.80  

වර් ගේ ශුේධ් අතිරික්ෂතය   (ඌණතාවය)  

 

                  74,075,222.18                            (9,798,215.23) 
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