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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පිළිබඳ පනත 8වන වගන්තතිය යටතේ ප්රකොශයට පේ 

කළ යුතු අර්ධ වොර්ික වොර්තොව 

2020.07.01 දින සිට 2020.12.31 දින දක්වො 

 

1. අමාත්ාාංශය/ පළාත් සභාව, පළාත් සභාවේ අමාත්ාාංශය - රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්ාාංශය - රාජ් වසේවා අාංශය 

 

වත්ාරතුරු දැනගැනීවේ පනත් අනුව ප්රකාශයට පත් කළ යුතු 2020.07.01 දින සිට 2020.12.31 දින දක්වා වන 

අර්ධ වාර්ික වාර්ත්ාව රොජ්ය ත ේවො අංශය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන අත්ර, පළොේ  භො හො පළොේ පොලන 

අාංශයට අදාළ උක්ත් කාලය සේබන්ධවයන් වන අර්ධ වාර්ික වාර්ත්ාව එම අාංශයන්ි වත්ාරතුරු නිලධාරියා 

විසින් ප්රකාශයට පත් කරනු ඇත්. 

 

• ලිපිනය   -  නිදහසේ චතුරශ්රය, වකාළඹ 07 

• දුරකථන අාංක  -   0112696211-13 

• විදුත් ත්ැපෑල  -  info@pubad.gov.lk 

• වවබ් අඩවිය   -  www.pubad.gov.lk 

2.  

 නම දුරකථන අංකය 

වේකේ වේ.වේ.රත්නසිරි මයා 011 2695738 

අතිවර්ක වේකේ (රාජ් පරිපාලන) වක්.ඩී.එන්. රාංජිත් අවශෝක මයා 011 2691044  

අතිවර්ක වේකේ (අභන්ත්ර පාලන) ඒ. මුතුමාල මයා 011 2695150 

අතිවර්ක වේකේ (විමර්ශන හා 
වමවහයුේ) 

එන්.යූ. නිෂාන් වමන්ිසේ මයා 
011 2676433 

අතිවර්ක වේකේ (මානව සේපත් 
සාංවර්ධන) 

වක්.ආර්.උඩුවාවල මයා 
0112698462  

අතිවර්ක වේකේ (පාර්ලිවේන්තු 
කටයුතු) 

ආර්.එේ.එන්.ඊ.වක්.රණසිාංහ මිය 011-2786946 

අතිවර්ක වේකේ (ජ්ාතික භාෂා) ආර්. විජ්යලච්චුමි මිය 011 2073154 

ආයත්න අධක්ෂ ජ්නරාේ  එච්ච.ඒ. චන්දන කුමාරසිාංහ  මයා. 011 2688330 

ඒකාබද්ධ වසේවා අධක්ෂ ජ්නරාේ ආවලෝක බණ්ඩාර මයා 011 2694560 

ප්රධාන මූල නිලධාරි ඒ.එච්ච.එේ.වක්.ඒ.වහේරත් මිය  011 2695682 

අධක්ෂ, ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවා 
අාංශය 

ඩී.වක්.ආර්.ඒේ.ධර්මවසේන මයා 
011 2698605 

අධක්ෂ, ශ්රී ලාංකා ඉාංජිවන්රු වසේවා 
අාංශය 

ඩබ්.වක්.එසේ. වික්රමපාල මයා  
011-2698268 

අධක්ෂ, ශ්රී ලාංකා ගණකාධිකාරී වසේවා 
අාංශය 

අයි.යූ.පී. ගුණවර්ධන මිය 
011 2698672 

අධක්ෂ, ශ්රී ලාංකා ක්රමසේපාදන වසේවා 
අාංශය 

යූ.පී.ඒ.ටී.ඩී.කරුණානායක මිය 
011 2688124 
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අධක්ෂ, විදාත්මක හා වාසේතු විදාඥ 
වසේවා අාංශය 

ජී.අයි.ඩී.සී.විවේසිාංහ මිය 
011-2695187 

වජ්ෂේඨ සහකාර වේකේ (අභන්ත්ර 
පාලන) 

සී.පී.යූ.වහට්ටිආරච්චි මයා 
011 2692633 

වජ්ෂේඨ සහකාර වේකේ (නිවාස හා 
සාංවර්ධන) 

පී.යූ.ටී.වරුසවිත්ාන මිය  
011 2697234 

වජ්ෂේඨ සහකාර වේකේ (මානව 
සේපත්) 

ඒ.ඒ.යූ. සකුන්ත්ලා අදිකාරි මිය 
011 2694041 

වජ්ෂේඨ සහකාර වේකේ (වත්ාරතුරු 
ත්ාක්ෂණ) 

එේ.එන්.එන්.සුෆේනා වමය 
011 2689414 

වජ්ෂේඨ සහකාර වේකේ (විමර්ශන 
පර්වේෂණ හා වමවහයුේ) 

එසේ.සත්සීලන් මයා 
011 3091295 

 

3. අමොතයොංශයට අයේ තපොදු අධිකොරීන්ත 

2020.09.25 දින නිකුත් කරන ලද 2194/74 අාංක දරණ අතිවිවශේෂ ගැසට්ට පත්රය මඟින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද පරිදි 

රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශයට අයත් වපාදු අධිකාරීන් පහත් සඳහන් වලස පවරා ඇත්.  

• පාර්ලිවේන්තු කටයුතු අාංශය 

• ජ්ාතික භාෂා අාංශය 

• විශ්රාම වැටුප් වදපාර්ත්වේන්තුව 

• ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන පරිපාලන ආයත්නය 

• රාජ් භාෂා වකාමිෂන් සභාව 

• ජ්ාතික භාෂා අධාපන හා පුහුණු ආයත්නය 

• මානව සේපත් සාංවර්ධනය කිරීවේ ශ්රී ලාංකා ජ්ාතික සභාව 

• රාජ් භාෂා වදපාර්ත්වේන්තුව 

• දුරසේථ ඉවගනුේ මධසේථානය 

 

රාජ් වසේවා අාංශය යටවත් අමාත්ාාංශය තුළ සේථාපිත් අාංශ පහත් පරිදි වේ.  

• අභන්ත්ර පාලන අාංශය 

• නිවාස හා සාංවර්ධන අාංශය 

• ආයත්න අාංශය 

• මූල අාංශය 

• ඒකාබද්ධ වසේවා අාංශය 

• ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවා අාංශය 

• ශ්රී ලාංකා ඉාංජිවන්රු වසේවා අාංශය 

• ශ්රී ලාංකා විදාත්මක, වාසේතු විදාඥ හා ත්ාක්ෂණ වසේවා අාංශය 

• ශ්රී ලාංකා ගණකාධිකාරී වසේවා අාංශය 

• ශ්රී ලාංකා ක්රමසේපාදන වසේවා අාංශය 

• මානව සේපත් අාංශය 

• වත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ අාංශය 

• විමර්ශන, පර්වේෂණ හා වමවහයුේ අාංශය 

• අභන්ත්ර විගණන අාංශය 

• විශ්රාම වැටුප් අාංශය 

 



3 
 

4. අමාත්ාාංශවේ සාංවිධාන සටහන (රාජ් පරිපාලන අාංශයට අදාළ) 

Organizational Structure  

 

5. අමාත්ාාංශවේ බලත්ල (රාජ් වසේවා අාංශයට අදාළ) 

• වැන්දඹු පුරුෂ සහ අනත්දරු විශ්රාම වැටුප් පනත් (1983 අාංක 24) 

• වැන්දඹු සහ අනත්දරු විශ්රාම වැටුප් ආඥාපනත් (1898 අාංක 1) 

• වැන්දඹු පුරුෂ සහ අනත්දරු විශ්රාම වැටුප් වයෝජ්නා ක්රම (සන්නද්ධ හමුදා ) පනත් (1998 අාංක 60) 

• වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්රාම වැටුප් වයෝජ්නා ක්රම (සන්නද්ධ හමුදා) පනත් (1970 අාංක 18) 

• රාජ් වසේවා විශ්රාමිකයන්වේ භාර අරමුදල පනත් ( 1999 අාංක 40) 

• රාජ් වසේවා අර්ථ සාධක අරමුදල ආඥාපනත් (1942 අාංක 18) 

• පළාත් පාලන වසේවා විශ්රාම වැටුප් අරමුදල (1974 අාංක 16) 

• පළාත් පාලන වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්රාමවැටුප් අරමුදල (1974 අාංක 16) 

• අනිවාර්ය රාජ් වසේවා පනත් (1961 අාංක 70) 

• ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන පරිපාලන ආයත්නය පනත් (1982 අාංක 9) 

• රජ්වේ නිවාස (සන්ත්කය ආපසු ලබාගැනීම) පනත් ( 1969 අාංක 7) 

• ත්ෑගි පිරිනැමීවේ ත්රඟ පනත් (1957 අාංක 37) 

• විශ්රාම වැටුප් වවසේථා සාංග්රහය 

• පාසේ ගුරුවරුන්වේ විශ්රාම වැටුප් පනත් (1953 අාංක 44) 

• පළාත් සභා විශ්රාම වැටුප් පනත් (1993 අාංක 17) 

• රජ්වේ හා අධිකරණ වසේවා නිලධාරීන්වේ විශ්රාම ගැන්ීවේ ආඟදා පනත් (1910 අාංක 11) 

• රාජ් භාෂා පනත් (1956 අාංක 33) 

• රාජ් භාෂා වකාමිසම පනත් (1991 අාංක 18) 

• ජ්ාතික මානව සේපත් සාංවර්ධනය කිරීවේ ශ්රී ලාංකා ජ්ාතික සභා පනත් ( 1997 අාංක 18) 

• යුධ හමුදා විශ්රාම වැටුප් හා පාරිවත්ෝික වවසේථා සාංග්රහය 

• නාවික හමුදා විශ්රාම වැටුප් හා පාරිවත්ෝික වවසේථා සාංග්රහය 

• ජ්ාතික භාෂා අධාපන හා පුහුණු ආයත්නය පනත් (2007 අාංක 26) 

• වවනත් අමාත්වරවයක් යටත්ට නිශේිත්ව පවරා වනාමැති, වමි ඉහත් සදහන් විෂයයන්ට අදාළ 

අදාළ අවනකුත් සියලු වවසේථාවන් 

 

කොර්ය හො ක්රියොකොරකේ    

2187/27 අාංක දරන 2020.09.20 දිනැති අතිවිවශේෂ ගැසට්ටපත්රය අනුව රාජ් වසේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 

අමාත්ාාංශය වවත් පැවරී ඇති කාර්යය හා කර්ත්වයන් පහත් පරිදි වේ. 

✓ වසෞභාගවේ දැක්ම ප්රතිපත්ති ප්රකාශයට අනුකූලව සහ රජ්ය මඟින් ක්රියාත්මක කිරිමට අවප්ක්ිත් වවනත් 

ජ්ාතික ප්රතිපත්ීන් මත් පිිටා ඊට වවනුවවන් වැඩ සාංසේකෘතියක් ඇති කිරීම සඳහා අදාළ රාජ් අමාත්ාාංශ 

සඳහා ප්රතිපත්තිමය මඟවපන්ීම සිදු කිරීම සහ රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන විෂයයට අදාළ 

ප්රතිපත්ති සේපාදනය, ජ්ාතික අයවැය, රාජ් ආවයෝජ්න හා ජ්ාතික සාංවර්ධන වැඩපිළිවවල යටවත් ඇති වාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීම සහ පහත් දැක්වවන වදපාර්ත්වේන්තු, රාජ් සාංසේථා හා වවසේථාපිත් ආයත්නයන්ි විෂයයන් 

හා කාර්යයන් හා ඊට අදාළ ප්රතිපත්ති සේපාදනය, වැඩසටහන් සහ වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම, පසු විපරේ කිරීම 

සහ ඇගයීම. 

✓ ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවය, ශ්රී ලාංකා ගණකාධිකාරි වසේවය, ශ්රී ලාංකා ක්රමසේපාදන වසේවය, ශ්රී ලාංකා ඉාංජිවන්රු 

වසේවය, ශ්රී ලාංකා විදාත්මක වසේවය, ශ්රී ලාංකා වාසේතු විදාත්මක වසේවය, ශ්රී ලාංකා ත්ාක්ෂණ වසේවය හා 

ඒකාබද්ධ වසේවාවන්ි ආයත්නික, පරිපාලන හා පිරිසේ කළමණකරණය 

✓ පාර්ලිවේන්තුව සේබන්ධ හා පාර්ලිවේන්තු මන්ීවරුන්වේ කටයුතු වලට අදාළව රජ්ය විසින් ඉටු කළ යුතු 

කාර්යයන් 

https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=113&lang=si
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අමොතයොංශය තවත පැවරී ඇති සුවිතශේි ප්රමුඛතො 

➢ රාජ් වසේවාව කිනේ කිරීම සඳහා දැනට රාජ් අාංශවේ පවත්නා සියළුම චක්රවේඛ විධිවිධාන, නීති හා 

වරගුලාසි සමාවලෝචනයට ලක් වකාට සරල කිරීම. 

➢ ජ්නත්ා වක්න්ීය රාජ් වසේවාවන් සැපයීම සඳහා රාජ් නිලධාරී සාංකේපවේ සිට මහජ්න වසේවා සාංකේපය කරා 

රාජ් වසේවය වගන යාම සඳහා අවශ නීතිමය, ප්රතිපත්තිමය හා ආයත්නික රාමුව සකසේ කිරීම. 

➢ සේවාධීන රාජ් වසේවයක් ඇති කිරීම සඳහා අවශ නව වසේවා ආචාරධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම. 

➢ රාජ්, අර්ධ රාජ්, සාංසේථා සහ බැාංකු වසේවවේ සියලුම ආයත්න වල සත්භාවවයන් යුක්ත්ව රාජ්කාරිවේ වයවදන 

රාජ් නිලධාරීන්ට මුක්තිය ිමි වන පරිදි අවශ නීතිමය ප්රතිපාදන ඇති කිරීම.  

➢ වැන්දඹු අනත්දරු විශ්රාම වැටුප්ලාභීන්ට ප්රමාදයකින් වත්ාරව විශ්රාම වැටුප ලබා දීම. 

➢ වසේවා සමාවලෝචනයක් සිදු වකාට, අවශ පරිදි නව වසේවා වවසේථා හඳුන්වාදීම හා යාවත්කාලීන කිරීම. 

➢ රාජ් වසේවක ආරවුේ විසදීම සඳහා වබ්රුේකාර ක්රියාවලියක් හඳුන්වාදීම. 

➢ රාජ් වසේවවේ ඵලදායීත්ාවය සහ කාර්යක්ෂමත්ාව ඉහළ නැාංීම සඳහා වෘත්ීය සාංවර්ධනය ද ඇතුළත්ව දීර්ඝ 

කාලීන මානව සේපත් සැලැසේමක් පිළිවයල කිරිම හා ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

එම කාර්යය හා කරත්වයන්ට අදාළ සකසේ කර ඇති ක්රියාකාරකේ පහතින් දක්වා ඇත්. 

• රාජ් පරිපාලනය හා කළමනාකරණ විෂයයන්ට සහ විශ්රාම වැටුප් වදපාර්ත්වේන්තුව, ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන 

පරිපාලන ආයත්නය, රාජ් භාෂා වකාමිෂන් සභාව, ජ්ාතික භාෂා අධාපන හා පුහුණු ආයත්නය, මානව 

සේපත් සාංවර්ධනය කිරීවේ ශ්රී ලාංකා ජ්ාතික සභාව, රාජ් භාෂා වදපාර්ත්වේන්තුව සහ දුරසේථ ඉවගනුේ 

මධසේථානය යන වදපාර්ත්වේන්තු හා වවසේථාපිත් ආයත්නයන්ි විෂයන්ට අදාළ ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් 

සහ වාපෘති සේපාදනය කිරිම, පසු විපරේ කිරීම හා ඇගයිම. 

• පහත් සඳහන් වසේවාවන්ි පරිපාලනය හා පිරිසේ කළමනාකරණය. 

i. ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවය 

ii. ශ්රී ලාංකා ගණකාධිකාරී වසේවය 

iii. ශ්රී ලාංකා ක්රමසේපාදන වසේවය 

iv. ශ්රී ලාංකා ඉාංජිවන්රු වසේවය 

v. ශ්රී ලාංකා විදාත්මක වසේවය 

vi. ශ්රී ලාංකා වාසේතු විදාඥ වසේවය 

vii. ශ්රි ලාංකා ත්ාක්ෂණ වසේවය 

• ඒකාබද්ධ වසේවාවන් පරිපාලනය කිරීම. 

• ආයත්න සාංග්රහය යටවත් වන කාර්යයන්. 

• රාජ් වසේවා පුහුණුව. 

• ජ්ාතික ඵලදායීත්ාව ඉහල නැාංීම පිණිස ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සකසේකිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

• විශ්රාම වැටුප් සාංග්රහය ක්රියාත්මක කිරිම. 

• රජ්වේ විශ්රාම වැටුප් ක්රමය සේබන්ධ සියළු කටයුතු. 

• අවප්ක්ිත් සාංවර්ධන ඉලක්කයන් සාක්ෂාත් කරගැනීම පිණිස රාජ් ත්න්ත්රය තුළ යහපාලනය ප්රවර්ධනය 

කිරීම. 

• නීන යහපාලන සාංකේප හඳුන්වාදීම. 

• ජ්නත්ා අවප්ක්ෂාවන්ට මුේත්ැන ලබාවදන රාජ් වසේවයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති සේපාදනය 

කිරිම හා ක්රියාත්මක කිරීම. 

• විශ්රාම වැටුප් වදපාර්ත්වේන්තුව, ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන පරිපාලන ආයත්නය, රාජ් භාෂා වකාමිෂන් සභාව, 

ජ්ාතික භාෂා අධාපන හා පුහුණු ආයත්නය, මානව සේපත් සාංවර්ධනය කිරීවේ ශ්රී ලාංකා ජ්ාතික සභාව, 

රාජ් භාෂා වදපාර්ත්වේන්තුව සහ දුරසේථ ඉවගනුේ මධසේථානය යන ආයත්නයන්ට පැවරී ඇති සියළුම 

විෂයන්ට අදාළ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම. 
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6. . අමාත්ාාංශය යටවත් වන වපාදු අධිකාරීන්වල විසේත්ර  (රාජ් වසේවා අාංශයට අදාළ) 

නිලධොරීන්ත තනතුර බලතල කොර්යයන්ත හො කර්තවයන්ත එයට අදොළ කොර්ය පටිපොටි 
විශ්රාම වැටුප් 
වදපාර්ත්වේන්තුව 
 
(විශ්රාම වැටුප් අධක්ෂ 
ජ්නරාේවරයාවේ 
අධීක්ෂණය යටවත් 
ක්රියාත්මක වේ.) 

• විශ්රාම වැටුප් වවසේථා සාංග්රහය 
• වැන්දඹු පුරුෂ සහ අනත්දරු 

විශ්රාම වැටුප් පනත් (1983 අාංක 
24) 

• වැන්දඹු සහ අනත්දරු විශ්රාම 
වැටුප් ආඥාපනත් (1898 අාංක 
1) 

• වැන්දඹු පුරුෂ සහ අනත්දරු 
විශ්රාම වැටුප් වයෝජ්නා ක්රම 
(සන්නද්ධ හමුදා) පනත් (1998 
අාංක 60) 

• රාජ් වසේවා විශ්රාමිකයන්වේ 
භාර අරමුදල පනත් ( 1999 
අාංක 40) 

• රාජ් වසේවා අර්ථ සාධක 
අරමුදල ආඥාපනත් (1942 
අාංක 18) 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 

• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා 
කාර්ය පිපාික රීති 

• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ 
සාංග්රහය 

• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 
• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
• කළමනාකරණ වසේවා 

චක්රවේඛ 
• අමාත් මණ්ඩල සාංවද්ශ 

• වත්ාරතුරු දැනගැනීවේ පනත් 
• අතිවිවශේෂ ගැසට්ටපත්ර 
• ගිවිසුේ 
• වසේවා වවසේථා හා බඳවා 

ගැනීවේ පරිපාි 

• විශ්රාම වැටුප් වවසේථා සාංග්රහය හා වැන්දඹු අනත්දරු ආඥා 
පනත්ට අනුකූලව රාජ් වසේවක විශ්රාම ප්රතිලාභ 
ිමිගැන්ීවේ ක්රියාවලිය නියාමනය කිරීම හා ඊට අදාළ 
විධිවිධානයන් පැනීම. 

• විශ්රාම වැටුප් සේබන්ධ නීති රීීන්ට හා ප්රතිපත්ති 
ීරණවලට අනුකූලව රාජ් වසේවකයන්වේ විශ්රාම වැටුප 
පිළිගැන්ීම. 

• මාසික විශ්රාම වැටුප් ප්රතිලාභ හා වවනත් ප්රතිලාභ මාසික 
විශ්රාම වැටුප් ප්රතිලාභ අඛණ්ඩව වගීම, එක්වරක් වගවන 
ප්රතිලාභ හා වවනත් ප්රතිලාභ නිරවදත්ාවයකින් යුක්ත්ව 
පිළිගැන්ීම. 

• රාජ් වසේවා අර්ථ සාධක අරමුදේ ක්රමය නියාමනය හා 
ප්රතිලාභ පිළිගැන්ීම. 

• රජ්ය වවනුවවන් වැන්දඹු/ වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු 
දායක මුදේ රැසේකිරිම හා අවනකුත් ආදායේ රැසේකිරීම හා 
කළමනාකරණය කිරිම. 

• නූත්න වත්රතුරු ත්ාක්ෂණ ක්රමවේදයන් භාවිත්ය හා 
සාංවර්ධනය කරමින් විශ්රාමික ප්රජ්ාව වවත් වඩාත් ප්රශසේථ 
වමන්ම කිනේ වසේවාවක් ලබාවදමින් ිමිකේ 
පිළිගැන්ීම. 

• විශ්රාම වැටුප් සකසේකිරීවේ ඒකක හා විශ්රාම වැටුප් වගීම 
සේබන්ධ වන බැාංකු හා වගීේ ජ්ාලය සමඟ ඵලදායී 
සේබන්ධත්ාවක් පවත්වා ගැනීම හා ප්රවර්ධනය. 

• සමාජ් ආරක්ෂණ පිළිබඳ වලෝක ප්රවණත්ා අධයනය 
කරමින් නූත්න සමාජ් ආරක්ෂණ ක්රමයන් පිළිබඳව 
ප්රතිපත්ති සේපාදනය සඳහා සහය ීම. 

• වාර්ික අයවැය පිළිවයල කිරීම හා ප්රගතිය පිළිබඳව 
වවසේථාදායකයට වගීම. 

• සමසේථ විශ්රාමික ප්රජ්ාවවේ ආර්ික හා සමාජ් සුභසාධනයට 
අවශ වැඩසටහන් හඳුනාගැනීම හා ක්රියාත්මක කිරීමට 
වපෞද්ගලික හා රාජ් වනාවන අාංශවේ දායකත්වය 
ලබාගැනීම. 

• විශ්රාමික සාංගේ ප්රමුඛ වකාටගත් සිවිේ සමාජ්ය සක්රීයව 
සේබන්ධ කරගනිමින් ප්රාවද්ශිය සාංවර්ධන ක්රියාවලියට 
දායක කර ගැනීම. 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 

පිපාික රීති 
• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 

• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
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රාජ් භාෂා 
වදපාර්ත්වේන්තුව 
 
(රාජ් භාෂා වකාමසාරිසේ 
ජ්නරාේවේ අධීක්ෂණය 
යටවත් ක්රියාත්මක වේ.) 

• 1956 අාංක 33 දරන රාජ් භාෂා 
පනත් 

• 1978 ආණ්ඩුක්රම වවසේථාවේ 
3 සහ 4 වන පරිච්චවේදයන්ට 
අදාල 12 (2) සහ 12 (3) 
වවසේථාව 

• 1978 ආණ්ඩුක්රම වවසේථාවේ 
13 වවනි සාංවශෝධනවේ 
(1987) 18, 19 සහ 21 
වවසේථාව 

• 1978 ආණ්ඩුක්රම වවසේථාවේ 
16 වවනි සාංවශෝධනවේ 
(1988) 20, 22, 23, 24සහ 25 
වවසේථාව 

• අාංක 1620/ 27 දරන 
2009/09/25 දිනැති අති විවශේෂ 
ගැසට්ට පත්රය  
 

• රාජ් හා අර්ධ රාජ් ආයත්නවලට සිාංහල, වදමළ සහ 
ඉාංග්රීසි යන භාෂාවලින් පරිවර්ත්න වසේවා සැපයීවමන් 
රජ්වේ නිල භාෂා පරිවර්ත්කයා වලස කටයුතු කිරීම 

• පාරිභාික පදමාලා සේපාදනය 

• සිාංහල, වදමළ, ඉාංග්රීසි සහ විවද්ශ භාෂා අධයන පාඨමාලා 
පැවැත්ීම. 

• රාජ් වසේවකයන් සඳහා භාෂා ප්රවිණත්ා විභාග සහ භාෂා 
පාඨමාලා පැවැත්ීම  ( ලිඛිත් හා වාික පරීක්ෂණ 
පැවැත්ීම, සහතිකපත් නිකුත් කිරීම.) 

• භාෂා හැකියාවවන් යුතු සමාජ්යක් වගාඩනැගීම සඳහා භාෂා 
ප්රවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

• භාෂා වපළවපාත්, ආධාරක ග්රන්ථ සහ ශබ්දවකෝෂ 
සේපාදනය 

• බාිර ආයත්නවල ඉේලීම පරිදි භාෂා ප්රීණත්ා විභාග හා 
කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉේ විභාග පැවැත්ීම. 

• විශේවවිදාල හා පිළිගත් අධාපනික ආයත්නවල භාෂා 
පරිවර්ත්න පාඨමාලා හදාරන්නන්ට ප්රාවයෝගික පුහුණුව 
ලබාදීම.   

රාජ් භාෂා ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම 
සේබන්ධවයන් නිකුත් කර ඇති රාජ් 
පරිපාලන  චක්රවේඛ, කළමනාකරණ වසේවා 
චක්ර වේඛ සහ ගැසට්ට නිවේදන 

ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන හා 
පරිපාලන ආයත්නය 
 
(අධක්ෂ 
ජ්නරාේවරයාවේ 
අධීක්ෂණය යටවත් 
ක්රියාත්මක වේ.) 

• 1982 අාංක 09 දරණ ශ්රී ලාංකා 
සාංවර්ධන හා පරිපාලන 
ආයත්න පනත්  

• රාජ් වාපාර චක්රවේඛ 
• ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන හා 

පරිපාලන ආයත්න පරිපාලන 
සාංග්රහය 

• සාප්පු හා කාර්යාල වසේවක 
පනත්  

• ආයත්න සාංග්රහය 

• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා 

කාර්ය පිපාික රීති 
• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ 

සාංග්රහය 

• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 
• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 

 

• රාජ් නිලධාරීන්වේ පුහුණුව, දැනුම, කුසලත්ා සහ 
චර්යාවන් තුළින් සාංවර්ධනය. 

• කළමනාකරණ සහ රාජ් පරිපාලන ක්වෂේත්රයන්ි පුහුණු 
පාඨමාලා සාංවිධානය කිරිම. 

• සමසේථ රාජ් වසේවය තුළ අධීක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලයන්ි  
ප්රීණ වසේවක සාංඛාවක් සාංවර්ධනය කිරීම. 

• ත්ම සාංවිධාන කළමනාකරණ පද්ධති සමාවලෝචනයට සහ 
සාංවර්ධනය කිරීම සදහා රාජ් අාංශවේ ආයත්නයන්ට සහය 
දීම. 

• උපවද්ශන කාර්යයන් සහ පර්වේෂණ කාර්යයන් භාර 
ගැනීම. 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 

පිපාික රීති 
• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 

• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 
• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
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• කළමනාකරණ වසේවා 
චක්රවේඛ 

• අමාත් මණ්ඩල සාංවද්ශ 

• වත්ාරතුරු දැනගැනීවේ පනත් 
• අතිවිවශේෂ ගැසට්ටපත්ර 
• ගිවිසුේ 
• වසේවා වවසේථා හා බඳවා 

ගැනීවේ පරිපාි 
දුරසේථ අධාපන 
මධසේථානය 
(ප්රධාන විධායක 
නිලධාරියාවේ 
අධීක්ෂණය යටවත් 
ක්රියාත්මක වේ.) 

• රාජ් වාපාර චක්රවේඛ 

• සාප්පු හා කාර්යාල වසේවක 
පනත්  

• ආයත්න සාංග්රහය 

• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා 

කාර්ය පිපාික රීති 
• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ 

සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 

• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
• කළමනාකරණ වසේවා 

චක්රවේඛ 
• අමාත් මණ්ඩල සාංවද්ශ 
• වත්ාරතුරු දැනගැනීවේ පනත් 

• අතිවිවශේෂ ගැසට්ටපත්ර 
• ගිවිසුේ 
• වසේවා වවසේථා හා බඳවා 

ගැනීවේ පරිපාි 

• වවබ් සාංවර්ධනය, ඉවගනුේ කළමනාකරණ පද්ධති 
පුහුණුව මඟින් ආයත්න ඊ-ඉවගනුේ ක්වෂේත්රය වවත් පිවිසීම 
සඳහා උපකාර කිරීම. 

• ඉේලීේ මත් ඕනෑම විෂයයක් සඳහා විවිධ විද්වතුන්වේ 
සහභාගීත්වය මත් ඉවගනුේ අවසේථා ඇති කිරීම. 

• පරිගණක සාක්ෂරත්ාවය වැි දියුණු කිරීම සඳහා පුහුණු 
පාඨමාලා සාංවිධානය 

• පරිගණක සහ වත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණය සේබන්ධව වැඩමුළු 
සඳහා සේථානය ලබා දීම. 

• වාපාරික හමු සහ රැකියා සේමුඛ පරීක්ෂණ සඳහා ීිවයෝ 
සේමන්ත්රණ පැවැත්ීවේ පහසුකේ සලසා දීම. 

 

• ආයත්න සාංග්රහය 

• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 

පිපාික රීති 

• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 

• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 
• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 

මානව සේපත් 

සාංවර්ධනය කිරීවේ ශ්රී 

ලාංකා ජ්ාතික සභාව. 

 

(සභාපති තුමාවේ 

අධීක්ෂණය යටවත් 

ක්රියාත්මක වේ.)  

• 1997 අාංක 18 දරණ මානව 

සේපත් සාංවර්ධනය කිරීවේ ශ්රී 

ලාංකා ජ්ාතික සභා පනත්. 

• ආයත්න සාංග්රහය 

• මුදේ වරගුලාසි  

• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ 

සාංග්රහය 

• පහත් දැක්වවන කාරණාවලට එනේ, 

අ) රැකීරක්ෂා, පුහුණුව හා අධාපනය; 

ආ) විදාව සහ ත්ාක්ෂණය උපවයෝගී කරගැනිම; 

ඇ) ජීවන ත්ත්වය නාංවාලීම; 

ඈ) අවාසිකර ත්ැනැත්ත්න්වේ කණ්ඩායේ සඳහා සමාජ් 

ආරක්ෂාව සැලසුේ කිරීම; සහ 

ඉ) ආර්ික ප්රතිසාංසේකරණ මඟින් ිමිකේ රැකදීම 

• ආයත්න සාංග්රහය 

• මුදේ වරගුලාසි  

• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 

• බඳවාගැනීවේ පරිපාි 

• අභන්ත්ර කාර්ය පරිපාි සාංග්රහය 
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 • රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 

• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 

• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 

• රාජ් වාපාර වදපාර්ත්වේන්තු 

චක්රවේඛ 

• කළමනාකරණ වසේවා 

චක්රවේඛ 

• පාලක මණ්ඩල ීරණ 

• අමාත් මණ්ඩල සාංවද්ශ 

• වත්ාරතුරු දැන ගැනීවේ පනත් 

• ගැසට්ට පත්ර/අතිවිවශේෂ ගැසට්ට 

පත්ර 

• ගිවිසුේ 

• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 

• වසේවා වවසේථා හා බඳවා 

ගැනීවේ පරිපාි 

සේබන්ධවයන් වන වහෝ අදාළ වන මානව සේපත් 

ඛණ්ඩ පරිවේය කිරීම සහ සවමෝධානය කිරීම ඇතුළුව, 

ජ්ාතික මානව සේපත් ප්රතිපත්තිවේ සියලු අාංශ වලින් 

අමාත්වරයාට උපවදසේ දීම;     

• ජ්ාතික ප්රතිපත්තියට අනුකූල වූ මානව සේපත් සාංවර්ධනය 

කිරීවේ සැලසුේ හා වැඩ සටහන්, ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කිරීම 

සඳහා අමාත්වරයාට නිර්වද්ශ කිරීම. 

• ජ්ාතික මානව සේපත් සාංවර්ධන ප්රතිපත්තිය සහ ක්රියාත්මකව 

පවත්නා සැලසුේ සහ වැඩසටහන් කලින් කල සමාවලෝචනය 

කිරීම හා පරීක්ෂා කර බැලීම සහ අවශ විටක, ඒ 

ප්රතිපත්තියට, සැලසුේවලට සහ වැඩසටහන් වලට කළයුතු 

වවනසේ කිරීේ අමාත්වරයාට නිර්වද්ශ කිරීම. 

• ආණ්ඩුව විසින් අනුමත් කරන ලද මානව සේපත් සාංවර්ධන 

සැලසුේ සහ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම ගැන වසායා 

බැලීම 

• 1997 අාංක 18 දරණ මානව සේපත් සාංවර්ධනය කිරීවේ ශ්රී 

ලාංකා ජ්ාතික සභා පනවත් උපවේඛනවේ සඳහන් කවර වහෝ 

විෂයයන් හා සේබන්ධ යේ වාපෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීම; 

එවසේ වුවද එම වාපෘතිය වවනත් යේ අමාත්වරයකුට පවරා 

තිවබන විෂයක් හා සේබන්ධ වන අවසේථාවක, එය ක්රියාත්මක 

කිරීම,ඒ වවනත් අමාත්වරයාවේ එකඟත්වය ඇතිව විය යුතු 

ය; සහ 

• ජ්ාතික අරමුණුවලට අනුකූලව මානව සේපත් සාංවර්ධනය 

කිරීමට අවශ යයි වහෝ ිත්කර යයි වහෝ ආනුෂාංගික යයි 

සභාව අදහසේ කරන වවනත් සියලු ක්රියා සිදුකිරීම. 

ජ්ාතික භාෂා අධාපන හා 
පුහුණු ආයත්නය 
(සභාපති තුමාවේ 

අධීක්ෂණය යටවත් 

ක්රියාත්මක වේ.)  

 

• මුදේ වරගුලාසි 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• සාප්පු හා කාර්යාල වසේවක 

පනත් 
• රාජ් වසේවා අමාත්ාංශවේ, මහා 

භාණ්ඩාගාරය විසින් කලින් 
කලට නිකුත් කරනු ලබන 
චක්රවේඛන 

• සිාංහල, වදමළ, ඉාංග්රීසි භාෂා දැනුම ලබාගැනීමට අවප්ක්ෂා 
කරන ත්ැනැත්ත්න්ට සිාංහල, වදමළ, ඉාංග්රීසි භාෂා 
ඉගැන්ීමට දක්ෂ ත්ැනැත්ත්න් බිිකිරීම සඳහා සිාංහල, 
වදමළ, ඉාංග්රීසි භාෂා පිළිබඳ දීර්ඝ පුහුණුවක් ලබා දීම. 

• ආයත්නවේ ක්රියාකාරිත්වය කාර්යක්ෂමව පවත්වාවගන යාම 
සඳහා ඒ පර්වේෂණ සහ අධයනවල ප්රතිඵල භාවිත්ා කිරීවේ 
අරමුණ ඇතිව භාෂා පුහුණු කිරීමට අදාළව පවතින ගැටළුව 
පිළිබඳව පර්වේෂණ සහ අධයන පැවැත්ීම. 

• සුදුසු ත්ැනැත්ත්න්ට භාෂා පුහුණුව සහ අධාපනය ලබාදීම 

• මුදේ වරගුලාසි 

• ආයත්න සාංග්රහය 

• සාප්පු හා කාර්යාල වසේවක පනත් 

• රාජ් වසේවා අමාත්ාංශවේ, මහා 
භාණ්ඩාගාරය විසින් කලින් කලට නිකුත් 
කරනු ලබන චක්රවේඛන 
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• බඳවා ගැනීවේ පරිපාි සහ ඒ පුහුණුීම සහ අධාපනය සේපුර්ණ කරන සාර්ථක 
අවප්ක්ෂකයන්ට සහතිකපත් සහ ිප්වලෝමා ප්රදානය කිරීම. 

• භාෂා ඉගැන්ීම කරවගන යාමට පුහුණු පුද්ගලයන්වගන් 
සමන්විත් මණ්ඩලයක් පිිටුීම. 

• භාෂාවන්ට අදාල කාරණා පිළිබඳ වූ වත්ාරතුරු ත්ැන්පත් කර 
ත්බන සේථානයක් පිිටුීම. 

• භාෂා පරිවර්ත්කයන්, සහ ලඝු වේඛනයන් යනාදිය වශවයන් 
විවශේෂ කාණ්ඩවලට අයත් ත්ැනැත්ත්න් සඳහා සිාංහල, 
වදමළ, ඉාංග්රීසි යන භාෂාවලින් විවශේි ත් භාෂා පුහුණු 
පාඨමාලා පැවැත්ීම.  

රාජ් භාෂා වකාමිෂන් 
සභාව 
 සභාපති තුමා  

 
 
 
සහකාර අධක්ෂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
පරිපාලන නිලධාරි 
 
 
 
 
 
 
 
 

විධායක බලත්ල 
 
 

 
 
 
සභාපතිවරයා විසින් පවරා ඇති 
මූල, පරිපාලන බලත්ල සහ 
බඳවාගැනීවේ පරිපාිවේ ඇතුලත් 
රාජ්කාරි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය 
 
 
 
 
 
 
 
 

• රාජ් භාෂා ප්රතිපත්තිය නියාමනය කිරීම සඳහා අධීක්ෂණය, 
අධාපනය, විමර්ශනය සහ උපවද්ශනය යන ප්රධාන 
ක්රියාකාරකේවලට අදාල ප්රතිපත්තිමය ීරණ ගැනීම සහ 
ආයත්නවේ මූල සහ පරිපාලන කටයුතුවලට අදාල වගකීේ 
දැරීම. 

 

• නීති හා පරිපාලන කටයුතු වල දී වේකේට සහය ීම. 

• අධක්ෂ මණ්ඩල රැසේීේ වාර්ත්ා සකසේ කිරීම සහ මණ්ඩල 
පත්රිකා වකටුේපත් කිරීම 

• වාර්ික ක්රියාකාරී සැලැසේම සකසේ කිරීම. 

• ක්රියාකාරී සැලැසේමට අනුකූලව වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

• රාජ් භාෂා ප්රතිපත්තිය උේලාංඝනය සේබන්ධවයන් වන 
පැමිණිලි සේබන්ධ කටයුතු කිරීම සහ ඊට අදාල නීතිමය 
කටයුතු සිදුකිරීම. 

• ද්විභාෂා වකාට්ටඨාස විමර්ශනය 

• නීතිමය කටයුතු වලදී වකාමිෂන් සභාව නිවයෝජ්නය කිරීම. 

• මූල හා වභෞතික ප්රගතිය සේබන්ධ කටයුතු කිරීම. 
වකාමිෂන් සභාවේ වත්ාරතුරු නිලධාරි වශවයන් කටයුතු කිරීම. 
 

• පරිපාලන කටයුතු සේබන්ධවයන් නිර්වද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම, 
රැසේීේ සාංවිධානය කිරීම. (අධක්ෂ මණ්ඩල රැසේීේ හැර) 

• කාර්ය මණ්ඩලවේ විනය පරීක්ෂණවලදී මූලික විමර්ශන 
නිලධාරිවයකු වලස කටයුතු කිරීම. 

• සුළු වසේවකයන්වේ මූලික විනය පරීක්ෂණ වලදී විනය 
පරීක්ෂණ නිලධාරිවයකු වලස කටයුතු කිරීම. 

• උපවදසේ ලැවබනවිට කේකරු විනිශේචය සභාවලදී හා 
උසාවිවලදී රාජ් භාෂා වකාමිෂන් සභාව නිවයෝජ්නය කිරීම. 

• ක්රියාකාරී සැලැසේම පිළිවයල කිරීම හා සාංයුක්ත් සැලැසේම 

• 1991 අාංක 18 දරණ රාජ් භාෂා වකාමිෂන් 
සභා පනත් ප්රකාරව 

• කලමනාකරණ වසේවා වදපාර්ත්වේන්තුව 
විසින් අනුමත් බඳවාගැනීේ පරිපාිය 
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භාෂා නිලධාරි 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
රාජ් භාෂා ප්රතිපත්තිය නියාමනය 
කිරීම. 
 

(Corporate Plan) කාර්තු ප්රගති වාර්ත්ා පිළිවයල කිරීම. 

• අමාත් මණ්ඩල පත්රිකා පිළිවයල කිරීම, කාර්ය මණ්ඩල 
කාර්ය සාධන ඇගයීම සේබන්ධ කටයුතු 

• වකාමිසම සතු වපාත් ප්රකාශන, පනත් ආදිය ආරක්ෂාකාරීව 
ත්බා ගැනීම. 

• අමාත්ාාංශවේ පවත්වන කාර්ය මණ්ඩල රැසේීේවලට 
වකාමිසම නිවයෝජ්නයකිරීම. 

• ත්ම කාර්ය මණ්ඩලවේ නිවාඩු නිර්වද්ශ කිරීම. 
පාර්ලිවේන්තු ප්රශේන සඳහා පිළිතුරු සැපයීම. 
 

• මාසිකව සාංවිධානය කරනු ලබන වැඩසටහන් වාර්ික 
දැනුවත් කිරීවේ වැඩසටහන්  

• දැනුවත් කිරීවේ වැඩසටහන් සඳහා අදාල ලිපි කටයුතු කිරීම  

• කාර්තුවලට අදාල වැඩසටහන් සාංවිධානය කිරීම 

• රාජ් භාෂා ප්රතිපත්තියට අදාල ප්රකාශන පිලිවයල කිරීම. 

• ඇගයීේ සහ සැලසුේ කිරීවේ රැසේීේ වලට ක්රියාකාරී වලස 
සහභාගීීම. 

• භාෂා විගණන පැවැත්ීම සඳහා සහකාර වේකේට සහායීම. 

• භාෂා විගණනවලින් ලබාගන්නා වත්ාරතුරු සභාපතිට, 
වේකේට, වාර්ත්ා කිරීම. 

• ද්ීභාෂා පරිපාලන වකාට්ටඨාසවල තිවබන නනතික හා 
මානව සේපත් ඇගයීම සහ ඊට අදාල නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් 
කිරීම. 

• රාජ් භාෂා ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම සේබන්ධ සියලුම 
ලිපි වේඛන කටයුතු කිරීම. 

රාජ් භාෂා ප්රතිපත්තිය උේලාංඝනය කිරීම සේබන්ධ 
පැමිණිලිවලට අදාල සියලුම ලිපිවේඛන කටයුතු 

අභන්ත්ර පාලන අාංශය • ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා 

කාර්ය පිපාික රීති 

• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ 
සාංග්රහය 

• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 

• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
• කළමනාකරණ වසේවා 

• අනුමත් කාර්යය මණ්ඩලය යාවත්කාලීන කිරීම.  
• අමාත්ාාංශවේ සමසේථ කාර්යය මණ්ඩල පත්කිරීේ, උසසේ 

කිරීේ, මාරු කිරීම ඇතුළු සියලුම ආයත්න කටයුතු. 

• නව ත්නතුරු ඇති කිරීම. 
• උපවයෝගී වසේවාවන් (ආරක්ෂක, සනීපාරක්ෂක) සපයා 

ගැනීමට අවශ වටන්ඩර් හා ගිවිසුේ කටයුතු අධීක්ෂණය 
කිරීම. 

• අමාත්ාාංශවේ යිත්ල පහසුකේ (වගාඩනැගිලි, ජ්ලය, 
විදුලිය, දුරකථන) සැපයීමට අදාළ ඇසේත්වේන්තු සකසේ 

කිරීම, මිළ ගණන් කැඳීම, සපයා ගැනීම, නඩත්තු කටයුතු 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 

ජ්පිපාික රීති 

• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 
• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
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චක්රවේඛ 
• අමාත් මණ්ඩල සාංවද්ශ 
• වත්ාරතුරු දැනගැනීවේ පනත් 

• අතිවිවශේෂ ගැසට්ටපත්ර 
• ගිවිසුේ 
• වසේවා වවසේථා හා බඳවා 

ගැනීවේ පරිපාි 

හා වියදේ පාලන කටයුතු. 
• අමාත්ාාංශවේ සියළුම වාහන වල ලියාපදිාංි කිරීේ, 

අනුයුක්ත් කිරීේ, රක්ෂණය, නඩත්තුව, ඉන්ධන සේබන්ධ 
කටයුතු හා සාංිත් වාහන සැපයීමට අදාළ කටයුතු. 

• ගරු අමාත්තුමන්ලාවේ ත්ාවකාලික කාර්යය මණ්ඩල හා 
උපවද්ශකවරුන් පත්කිරීමට අදාල කටයුතු. 

• පාර්ලිවේන්තු උපවද්ශක කාරක සභාව, වපත්සේ කාරක 

සභාව, මානව ිමිකේ, වද්ශපාලන පළිගැනීේ ආදී කටයුතු 
සේබන්ධීකරණය. 

• ත්ැපෑල විධිමත්ව පවත්වාවගන යාම. 
• මාණ්ඩලික නිලධාරී රැසේීේ පැවැත්ීම, පවත්වාවගන යාම 

හා ශ්රවනාගාරය පාලනයට අදාළ කටයුතු. 
• වේඛනාගාරය පවත්වා ගැනීමට අදාළ කටයුතු. 
• අමාත්ාාංශ විමසීේ කවුන්ටරය සහ දුරකථන හුවමාරුව 

විධිමත්ව පවත්වාවගන යාම. 
• භාෂා පරිවර්ත්නයට අදාළ කටයුතු. 

නිවාස හා සාංවර්ධන 
අාංශය 

• ආයත්න සාංග්රහය 

• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා 

කාර්ය පිපාික රීති 
• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ 

සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 
• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
• කළමනාකරණ වසේවා 

චක්රවේඛ 

• අමාත් මණ්ඩල සාංවද්ශ 
• වත්ාරතුරු දැනගැනීවේ පනත් 

• අතිවිවශේෂ ගැසට්ටපත්ර 
• ගිවිසුේ 
• රජ්වේ නිවාස (සන්ත්කය 

ආපසු ලබාගැනීම) පනත්  
(1969 අාංක 7) 

• වසේවා වවසේථා හා බඳවා 
ගැනීවේ පරිපාි 

• රජ්වේ නිලධාරීන්ට නිල නිවාස වවන්කර දීම, එම නිවාස 
නඩත්තු කටයුතු සිදුකිරීම. 

• අමාත්ාාංශය යටවත් ක්රියාත්මකවන නිවාස වාපෘතිවලට 
සේබන්ධ සියළු කළමනාකරණ හා පරිපාලනමය කටයුතු 
ඉටුකිරීම හා අදාළ පාර්ශව සමඟ සේබන්ධීකරණය. 

• රජ්වේ නිලධාරීන්වේ වසේවා අවශත්ාවය මත් පදනේව 
ත්ාවකාලික පදිාංිය සඳහා වදන ලද රජ්යට අයත් ඕනෑම 
නිවසක් “නිල නිවාස” යටත්ට ගැවනන අත්ර එම රජ්වේ 
වපාදු වසේවා නිවාස පිළිබඳ කටයුතු කිරීම. 

• නිවාඩු නිවක්ත්න ඉදිකිරීම. 
• නිවාඩු නිවක්ත්න කාමර වවන් කිරීේ හා නඩත්තු කිරීම. 
• නිවාඩු නිවක්ත්නවල වසේවක පරිපාලනය. 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 

පිපාික රීති 
• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 
• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
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ආයත්න අාංශය රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන අමාත්ාාංශය  යටවත් 
පවතින ආයත්න අාංශවේ ප්රධානියා 
වන්වන් ආයත්න අධක්ෂ ජ්නරාේ 
ය. ආයත්න අාංශය ඒකක හත්කින් 
සමන්විත් වන අත්ර එම ඒකක 
අත්රින් I, II, IV සහ VII යන 
ඒකක ආයත්න අධක්ෂ (I) වේ ද, 
III, V, සහ VI යන ඒකක ආයත්න 
අධක්ෂ (II) වේ ද අධීක්ෂණයට 
ලක් වේ. VII ඒකකය නිවයෝජ් 
ආයත්න අධක්ෂවරියක යටවත් 
සහ අවනකුත් ඒකක සහකාර 
ආයත්න අධක්ෂවරුන්/ සහකාර 
ආයත්න අධක්ෂවරියන් යටවත් 
පවී. 

රාජ් වසේවකයන් සේබන්ධවයන් 
සහ රාජ් වසේවවේ යහපැවැත්ම 
සහතික වන අයුරින් ඊට අදාළ 
ප්රතිපත්ති සේපාදනය සඳහා රජ්යට 
සහය ීම, ආයත්න සාංග්රහවේ 

විධිවිධාන වමන්ම රාජ් වසේවා, 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්ාාංශය විසින් නිකුත් කරනු 
ලබන චක්රවේඛයන්ි විධිවිධාන 
අර්ථ නිරූපණය කිරීම ආයත්න 
අාංශය මඟින් සිදු කරනු ලබයි. 

ආයතන අධයක්ෂ ජ්නරොල් - කොර්ය භොරය 
 

• රොජ්ය නිලධොරීන්තට, රොජ්ය අමොතයොංශ/ 

තදපොර්තතේන්තතුවලට රජ්තේ ආයතනවලට රොජ්ය ත ේවය 
 ේබන්තධ උනන්තදුවක් දක්වන අයට  හ පිළිගේ වෘේතිය 
 මිතිවලට ආයතන කටයුතු  ේබන්තධතයන්ත ත ේවොවන්ත 
 ැපයීම 

• රොජ්ය පරිපොලන අමොතයොංශතේ විෂය පථයට අයේ 
ආයතන කටයුතු වලට අදොල අමොතය මණ්ඩල  ංතේශ 
තකටුේපේ  ක ේ කිරීම  හ අදොළ අමොතය මණ්ඩල තීරණ 

 ේබන්තධතයන්ත ඉදිරි පියවරවල් ගැනීම, අමොතය මණ්ඩල 

 ංතේශ  ේබන්තධ නිරීක්ෂණ  ැපයීම 
• පරිපොලන කටයුතුවලදී රොජ්ය ත ේවො තකොමිෂන්ත  භොව, මහො 

භොණ්ඩොගොරය, කළමනොකරණ ත ේවො තදපොර්තතේන්තතුව, 
නීතිපති තදපොර්තතේන්තතුව, පොර්ිතේන්තතු අනුකොරක  භො 
 හ අතනකුේ අමොතයොංශ  මග එක්ව කටයුතු කිරීම 

• ආයතන  ංග්රහය හො අදොළ රොජ්ය පරිපොලන චක්රතල්ඛ 
 ේබන්තධතයන්ත නිරීක්ෂණ ලබො දීම 

• රොජ්ය ත ේවයට අදොළ ප්රතිපේති  ක ේ කිරීම 
• එම ප්රතිපේති  ක ේ කිරීතේ දී නිලධොරීන්තට මොර්තගෝපතේශ 

 ැපයීම 
• ආයතන කටයුතු  ේබන්තධතයන්ත ජ්ොතික මට්ටතේ ප්රතිපේති 

 ේපොදනය  හ ඒවො අර්ථකථනය කිරීම. 
 

ආයතන අධයක්ෂ I - කොර්ය භොරය 
• ආයත්න අධක්ෂ ජ්නරාේ වරයාවේ අධීක්ෂණය යටවත් 

රාජ් වසේවයට අදාළ ප්රතිපත්ති සකසේ කිරීම. 
• එම ප්රතිපත්ති සකසේ කිරීවේ දී නිලධාරීන්ට මාර්වගෝපවද්ශ 

සැපයීම 
• ආයත්න අාංශවේ වපාදු පරිපාලන කටයුතු 
• කාර්යය මණ්ඩලවේ සේූර්ණ සහාය ලබා ගනිමින් අාංශය 

කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ආයත්න අධක්ෂ 
ජ්නරාේවරයාට සහාය දීම 

• I, II, IV සහ VII ඒකකයන්ි රාජ්කාරි කටයුතු 

අධීක්ෂණය. 
 

ආයතන අධයක්ෂ II - කොර්ය භොරය 
• ආයත්න කටයුතු සේබන්ධවයන් ජ්ාතික මට්ටටවේ 

 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 

පිපාික රීති 

• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ආණ්ඩුක්රම වවසේථාව 
• අණපනත් 

• මුදේ වරගුලාසි 
• භාණ්ඩාගාර චක්රවේඛ 
• විශ්රාම වැටුප් වවසේථා සාංග්රහය        
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ප්රතිපත්ති සේපාදනය සහ ඒවා අර්ථකථනය කිරීම 
• එම ප්රතිපත්ති සකසේ කිරීවේ දී නිලධාරීන්ට මාර්වගෝපවද්ශ 

සැපයීම 
• කාර්යය මණ්ඩලවේ සේූර්ණ සහාය ලබා ගනිමින් අාංශය 

කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ආයත්න අධක්ෂ ජ්නරාේ 
වරයාට සහාය දීම 

• III, V, සහ VI ඒකකයන්ි රාජ්කාරි කටයුතු අධීක්ෂණය 
 

නිතයෝජ්ය ආයතන අධයක්ෂ (II ඒකක ය) - කොර්ය භොරය 
• රාජ් වසේවයට බඳවා ගැනීවේ/ උසසේ කිරීවේ ප්රතිපත්ති 
• බඳවා ගැනීවේ පරිපාි/ උසසේ කිරීවේ පරිපාි/සාංවශෝධිත් 

බඳවා ගැනීවේ පරිපාි/ ත්ාක්ෂණ වසේවවේ හා විදාත්මක 

වසේවවේ බඳවා ගැනීවේ පරිපාි සඳහා නිර්වද්ශ ලබාදීම 
• ත්නතුරු විශ්රාම වැටුප් ත්නතුරු වලස උපවේඛනගත් කිරීම 

සේබන්ධ විමසීේ 
• රාජ් භාෂා ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම 
• සහතික සමාන කිරීම සේබන්ධ කටයුතු  

 

නිතයෝජ්ය ආයතන අධයක්ෂ ( III ඒකක ය) - කොර්ය භොරය 
 

• රජ්වේ නිලධරයන්වේ සාමාන හැසිරීම හා විනය කටයුතු 
• අසාධු වේඛනය පවත්වාවගන යාම 
• විනය පරීක්ෂණ නිලධාරි වේඛනය පවත්වාවගන යාම 
• රජ්වේ නිලධරයන් රාජ් වසේවවයන් පරිබාිර වසේවාවන්ි 

වයදීම පිළිබඳ ප්රතිපත්ති 
• විශ්රාම ගැන්ීේ පිළිබඳ ගැටලු 
• වසේවය අත්හැර යාම 
• වසේවවයන් ඉේලා අසේීම 
• වසේවය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳ ගැටලු 
• භාෂා දිරි දීමනා 
• වද්ශපාලන අයිතිවාසිකේ 
• වෘත්ීය ආරවුේ (වද්ශපාලන පළිගැනීේ) 
 
නිතයෝජ්ය ආයතන අධයක්ෂ ( VII ඒකක ය) - කොර්ය භොරය 
• රජ්වේ නිලධරයන් ආණ්ඩුවට අමත්ර වසේවා ඉටුකිරීම 

වවනුවවන් වන දීමනා සේබන්ධ කටයුතු 
• අතිකාල දීමනා සේබන්ධවයන් වන ප්රතිපත්ති 
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• නිවාඩු දින වැටුප් පිළිබඳ ප්රතිපත්ති 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 22/93 අනුව හදිසි අනතුරු 

වන්දි සේබන්ධවයන් වන කටයුතු 
• නිල ඇඳුේ පිළිබඳ ප්රතිපත්ති 
• විවිධ වගීේ සේබන්ධවයන් වන ප්රතිපත්ති 

නිතයෝජ්ය ආයතන අධයක්ෂ ( VI ඒකක ය) - කොර්ය භොරය 
• නිවාඩු 
• ගමන් වියදේ 
• නිල වාහන ප්රතිපත්ති 
• දුේරිය අනුග්රහ වාර ප්රවේශ පත්ර 
• රාජ්කාරි කාල වේලාවන් 
• ගිවිසුේ හා බැඳුේකර 
• අග්රහාර රක්ෂණ ප්රතිපත්ති 
• රාජ් වසේවක ණය වයෝජ්නා ක්රම 
• රජ්වේ නිල නිවාස සහ නිවාඩු නිවක්ත්න 

• රාජ්කාරි දුරකථන/ ජ්ාංගමදුරකථන 

• සේථාන මාරු ප්රතිපත්ති 

• නවද මණ්ඩල ප්රතිපත්ති 

• වෘත්ීය සමිති සඳහා මුදාහැරීම සේබන්ධ කටයුතු 

• රාජ් වසේවවයන් පරිබාිර ත්නතුරු සඳහා මුදා හැරීම 
 

 හකොර ආයතන අධයක්ෂ ( I ඒකකය) - කොර්ය භොරය 
• ආයත්න අාංශවේ පරිපාලන කටයුතු 
• ඒකකයට අයත් වනාවන අමාත් මණ්ඩල සාංවද්ශ සඳහා 

නිරීක්ෂණ පිළිවයළ කිරීම 
• නිවාඩු නිවක්ත්න නඩත්තුව හා වවන්කර දීම 
• පර්වේෂණ පුහුණු හා සාංවර්ධන කටයුතු 
• වෘත්ීය සමිති  සේබන්ධීකරණය 
• ආයත්න සාංග්රහවේ සාංවශෝධන සේබන්ධීකරණය 
• වසා දැමූ වදපාර්ත්වේන්තු සේබන්ධ කටයුතු 
• රාජ් වසේවය පිළිබඳ සමීක්ෂණ හා දත්ත් රැසේ කිරීම 
• ඵලදායිත්ා සාංවර්ධන වැඩ සටහන වමවහයීම 
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 හකොර ආයතන අධයක්ෂ ( IV ඒකක ය) - කොර්ය භොරය 
 

• වසේවා වවසේථා සේපාදනය, සාංවශෝධනය හා අර්ථ 

දැක්ීම 
• ගරු කැබිනට්ට ඇමතිවරුන්වේ කාර්ය මණ්ඩලය සේබන්ධ 

කටයුතු 
• වේකේවරුන්වේ වවසේථාව 
• අනියේ/ ආවද්ශක වසේවකයන් සේිර කිරීම පිළිබඳ 

ප්රතිපත්ති හා ආශ්රිත් ගැටලු 
• පුහුණු කේකරු  වශ්රේණි (V සැසි වාර්ත්ාව) සේබන්ධ 

කටයුතු 
• විශ්රාමිකයන් නැවත් වසේවවේ වයදීම 
• ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවවේ වනාවන සහකාර වේකේවරු 

 

 හකොර ආයතන අධයක්ෂ ( V ඒකක ය) - කොර්ය භොරය 
• වැටුප් ප්රතිපත්ති සේපාදනය 
• වපාදු වැටුප් ප්රතිවශෝධන 
• වැටුප් වුහයන් සකසේ කිරීම 
• වැටුප් විෂමත්ා පිළිබඳ කටයුතු 
• ජීවන වියදේ දීමනාව 
• වැඩබැලීවේ හා රාජ්කාරි ඉටුකිරීවේ දීමනා 
• කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉේ 
• පත්ීේ/ උසසේ කිරීේ/ වපරදාත්ේ කිරීේ 
• වජ්ෂේඨත්වය ීරණය කිරීම 
• ඌන වසේවා උපාධිධරයන් පිළිබද ගැටලු 
• වසේවය සේිර කිරීම / පරිවාස කාලය ඉේලීේ හා ආශ්රිත් 

ගැටලු 
මූල අාංශය • ආයත්න සාංග්රහය 

• මුදේ වරගුලාසි 

• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා 
කාර්ය පිපාික රීති 

• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ 
සාංග්රහය 

• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 
• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 

• කළමනාකරණ වසේවා 

ප්ර ේපොදන ශොඛොතේ කොර්යයන්ත 
• අමාත්ාාංශය සේබන්ධවයන් ප්රසේපාදන සැලසුේ සකසේ 

කිරීම, ප්රසේපාදන කමිටු පත්කිරීම හා ත්ාක්ෂණ ඇගයීේ 
කමිටු පත්කිරීම. 

• ගබඩා කළමනාකරණ කටයුතු සිදු කිරීම. 
• වත්කේ කළමනාකරණ කටයුතු සිදු කිරීම. 

මූලය වොර්තොකරණ ශොඛොතේ කොර්යයන්ත 

• අමාත්ාාංශවේ වාර්ික ඇසේත්වේන්තු සකසේ කිරීම හා 

වාර්ික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු සිදුකිරීම, අමාත්ාාංශය 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 

පිපාික රීති 
• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 
• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
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චක්රවේඛ 
• අමාත් මණ්ඩල සාංවද්ශ 
• වත්ාරතුරු දැනගැනීවේ පනත් 

• අතිවිවශේෂ ගැසට්ටපත්ර 
• ගිවිසුේ 
• වසේවා වවසේථා හා බඳවා 

ගැනීවේ පරිපාි 
 

හා අමාත්ාාංශය යටවත් ඇති ආයත්නවල කාර්යයසාධන 
වාර්ත්ා පාර්ලිවේන්තුවේ සභාගත් කිරීමට පියවර ගැනීම. 

• ආදායේ ශීර්ෂ 20.02.01.01 රජ්වේ වගාඩනැගිලි කුලී 
ආදායේ සේබන්ධ කටයුතු. 

• විගණන විමසුේ වලට පිළිතුරු සැපයීම, රාජ් ගිණුේ 

කාරක සභාව (PAC) සහ වපාදු වාපාර පිළිබඳ කාර්ක 

සභාව (COPE) සේබන්ධ කටයුතු.  

• අමාත්ාාංශය ඇතුළු අමාත්ාාංශය යටවත් ඇති ආයත්නවල 
මූල කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම. 

තගවීේ ශොඛොතේ කොර්යයන්ත 

• සිගාසේ (CIGAS) පරිගණක වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම, 
මාසික ගිණුේ සාරාාංශය ඉදිරිපත් කිරීම හා මුදේ වපාත් 
පවත්වා වගනයාම 

• සරප් අාංශය පවත්වා ගැනීම, බැාංකු සැසඳුේ පිළිවයල කිරීම 
හා මාසික ගිණුේ සැසඳුේ වාර්ත්ා සකසේ කිරීම 

• වැය වලජ්රයන් පවත්වා ගැනීම 
• වපාදු ත්ැන්පත් ගිණුම පවත්වාවගන යාම. 

මොනව  ේපේ තගවීේ ශොඛොතේ කොර්යයන්ත 

• වේත්න ඇතුළු සියළුම වගීේ කටයුතු හා රජ්වේ 
නිලධාරීන්වේ අත්තිකාරේ ගිණුේ සේබන්ධ කටයුතු 
සිදුකිරීම. 

• රාජ් වසේවා අර්ථසාධක අරමුදලට අදාල අයකිරීේ පිළිබඳව 
විශ්රාම වැටුප් වදපාර්ත්වේන්තුව වවත් වත්ාරතුරු ඉදිරිපත් 
කිරීම. 

• විශ්රාමික නිලධාරීන්වේ මාසික විශ්රාම වැටුප හා 
පාරිවත්ෝික ගණනය කර අදාල ප්රාවද්ශීය වේකේ 
කාර්යාල වවත් ඉදිරිපත් කිරීම. 

ඒකාබද්ධ වසේවා අාංශය 
ඒකබද්ධ වසේවා අධක්ෂ 
ජ්නරාේ - 1 
අධක්ෂ - 4 
 

සියළුම ඒකාබද්ධ වසේවාවන්ි, 
පත්කිරීේ, උසසේකිරීේ, විනය 
කටයුතු සේථානමාරු හා සියළුම 
ආයත්නික හා පරිපාලනමය 
කටයුතු. 

සියළුම ඒකොබේධ ත ේවොවන්ති, පේකිරීේ, උ  ේකිරීේ, විනය 
කටයුතු  ේථොනමොරු හො සියළුම ආයතනික හො පරිපොලනමය 
කටයුතු පිළිබඳ බලධරයො වන්තතන්ත ඒකොබේධ ත ේවො අධයක්ෂ 
ජ්නරොල්වරයොය. 
 

I ශොඛොව : රොජ්ය කළමනොකරණ  හකොර ත ේවය - I තරේණිය 
 

රාජ් කළමනාකරණ සහකාර වසේවවේ I වශ්රේණිවේ 
නිලධාරීන්වේ හා III වශ්රේණිවේ L,M,V,W අක්ෂර වලින් නම 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 

පිපාික රීති 
• විශ්රාම වැටුප් වවසේථා සාංග්රහය 
• එක් එක් වසේවාවන්ට අදාල වසේවා 

වවසේථා 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා 
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ආරේභවන නිලධාරීන්වේ පත් කිරීේ, මාරු කිරීේ, විනය 
කටයුතු හැර අවනකුත් සියලු ආයත්නික හා පරිපාලන කටයුතු. 
II ශොඛොව : රොජ්ය කළමනොකරණ  හකොර ත ේවය - II තරේණිය 

 
රාජ් කළමනාකරණ සහකාර වසේවවේ II වශ්රේණිවේ හා III 
වශ්රේණිවේ S,T අක්ෂර වලින් නම ආරේභවන නිලධාරීන්වේ 
පත් කිරීේ, මාරු කිරීේ, විනය කටයුතු හැර අවනකුත් සියලු 
ආයත්නික හා පරිපාලන කටයුතු.  
 
III ශොඛොව : රොජ්ය කළමනොකරණ  හකොර ත ේවය - III 
තරේණිය 
 
රාජ් කළමනාකරණ සහකාර වසේවවේ III වශ්රේණිවේ 
L,M,V,W,S,T අක්ෂර හැර අවනක් අක්ෂර වලින් නම 
ආරේභවන නිලධාරීන්වේ පත් කිරීේ, මාරුකිරීේ, විනය කටයුතු 
හැර අවනකුත් සියලු ආයත්නික හා පරිපාලන කටයුතු.  
 
IV ශොඛොව : රොජ්ය කළමනොකරණ  හකොර ත ේවතේ  ේථොන 
මොරුවීේ 
 
රාජ් කළමනාකරණ සහකාර වසේවවේ I, II, III වශ්රේණිවල 
නිලධාරීන්වේ වාර්ික සේථාන මාරු හා වාර්ික වනාවන 
(සාමාන සහ සුහද) සේථාන මාරු. 
 
V ශොඛොව : කොර්යොල ත ේවක ත ේවය 
 

ඒකාබද්ධ කාර්යාල වසේවක වසේවයට අයත් නිලධාරීන්වේ 
විනය කටයුතු හැර පත් කිරිම, මාරු කිරිම, උසසේ කිරිම, විශ්රාම 
ගැන්ීම ඇතුළු ආයත්නික හා පරිපාලන කටයුතු. 
 
VI ශොඛොව : ඒකොබේධ රියදුරු ත ේවය, රජ්තේ භොෂො පරිවර්තක 
ත ේවය   හ ශ්රී ලංකො පු ේතකොලයොධිපති  ත ේවය 
 

ඒකාබද්ධ රියදුරු වසේවයට, රජ්වේ භාෂා පරිවර්ත්ක වසේවයට  
සහ ශ්රී ලාංකා පුසේත්කාලයාධිපති වසේවයට අයත් නිලධාරීන්වේ 
විනය කටයුතු හැර පත් කිරිම, මාරු කිරිම, උසසේ කිරිම, විශ්රාම 
ගැන්ීම ඇතුළු ආයත්නික හා පරිපාලන කටයුතු. 
 
 
 

චක්රවේඛ 
• කළමනාකරණ වසේවා චක්රවේඛ 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ඒකාබද්ධ වසේවා චක්රවේඛ 
• වසේවා වවසේථා හා බදවා ගැනීවේ 

පරිපාි 
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VII ශොඛොව : ශ්රී ලංකො තතොරතුරු හො  න්තනිතේදන තොක්ෂණ 
ත ේවය 
 

ශ්රී ලාංකා වත්ාරතුරු හා සන්නිවේදන ත්ාක්ෂණ වසේවවේ 
නිලධාරීන්වේ විනය කටයුතු හැර පත් කිරිම, මාරු කිරිම, උසසේ 
කිරිම, විශ්රාම ගැන්ීම ඇතුළු ආයත්නික හා පරිපාලන කටයුතු. 
e-HRM පද්ධතිය, රාජ් පරිපාලන වසේවක සාංඛා වත්ාරතුරු 
පද්ධතිය (PACIS) සේබන්ධ සියළු කටයුතු ඉටු කිරීම.   
 

VIII  ශොඛොව :  ංවර්ධන නිලධොරි ත ේවය 
 

සාංවර්ධන නිලධාරීන්වේ විනය කටයුතු හැර පත් කිරිම, මාරු 
කිරිම, උසසේ කිරිම, විශ්රාම ගැන්ීම ඇතුළු ආයත්නික හා 
පරිපාලන කටයුතු. 
 

බඳවොගැනීේ  හ විභොග ශොඛොව 
 

• ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවය, රජ්වේ භාෂා පරිවර්ත්ක වසේවය, 
පුසේත්කාලයාධිපති වසේවය, ශ්රී ලාංකා වත්ාරතුරු හා 
සන්නිවේදන ත්ාක්ෂණ වසේවය, රාජ් කළමනාකරණ 
සහකාර වසේවය යන වසේවාවල බඳවාගැනීේ කටයුතු.  

• ඉහත් වසේවාවල වසේවාරේභක පුහුණු සාංවිධානය සහ ශ්රී 
ලාංකා සාංවර්ධන පරිපාලන ආයත්නය සමග 
සේබන්ධීකරණය කිරීම. 

• ඉහත් වසේවාවල හා සාංවර්ධන නිලධාරි වසේවවේ 
කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉේ විභාග කටයුතු සිදු කිරීම. 
 

විනය  ශොඛොව 
 

ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවයට හා ඒකාබද්ධ වසේවාවන්ට අයත් 
නිලධාරීන් සේබන්ධ විනය කටයුතු. 
 

ප්රතිපේති ශොඛොව  
 

• රාජ් කළමනාකරණ සහකාර වසේවවේ අධි පන්තිවේ 
නිලධාරීන්වේ විනය කටයුතු හැර සේථාන මාරුකිරීම, 
වකාන්ත්රාත් පදනම මත් වසේවවේ වයදීම, විශ්රාම ගැන්ීම 
සහ අවනකුත් සියලුම ආයත්නික කටයුතු  හා පරිපාලනමය 
කටයුතු. 

• මහජ්න වපත්සේ කාරක සභාව, පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ 
පාර්ලිවේන්තු වකාමසාරිසේ (ඔේුඩ්සේමන්) කාර්යාලය, 
රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභාව, පාර්ලිවේන්තු උපවද්ශ 
කාරක සභාව, මානව ිමිකේ වකාමිෂන් සභාව, වසේවාවට 
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අදාළ වෘත්ීය සමිති විසින් වයාමුකරනු ලබන ලිපි  සඳහා 
පිළිතුරු සැපයීම. 

• වසේවාවට අදාළ පාර්ලිවේන්තු වාික ප්රශේන සඳහා පිළිතුරු 
සැපයීම. 

• විගණන විමසුේ, අධිකරණ කටයුතු, වද්ශපාලන පළිගැනීේ 
කමිටු නිර්වද්ශ සේබන්ධ කටයුතු. 

• පළාත් සභා විසින් වයාමුකරනු ලබන ගැටළු සේබන්ධව 
මධම රාජ් වසේවාවට අනුව පිළිතුරු වයාමුකිරීම. 

• රාජ් කළමනාකරණ සහකාර වසේවා වවසේථාවේ 
විධිවිධානයන්ට අනුව කටයුතු කරනු ලබනවිට මතුවන 
ගැටළු සහ වසේවා වවසේථාවේ සාංවශෝධනයන්ට අවශ 
කටයුතු  සිදුකිරීම. 

• රාජ් කළමනාකරණ සහකාර වසේවාවේ I, II, III වශ්රේණිවේ 
නිලධාරීන්වේ වපෞද්ගලික ලිපිවගානුවලට අදාළ වනාවන 
වපාදු කරුණු සේබන්ධවයන් කටයුතු කිරීම.   

පොලන ශොඛොව 
 

• ඒකාබද්ධ වසේවා අාංශය  වවත් ලැවබන ත්ැපෑල හා විභාග 
ප්රතිපල සනාථ කිරීවේ වේඛන විධිමත් පරිදි අදාල ශාඛා 
වවත් වබදාහැරීම. 

• ඒකාබද්ධ වසේවා අාංශවේ ශාඛාවන් වවත් නිලධාරීන් 
අනුයුක්ත් කිරීම හා මුදාහැරීම සේබන්ධ කටයුතු. 

• ඒකාබද්ධ වසේවා අාංශවේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් වවත් 
රාජ්කාරී ලැයිසේතු නිකුත් කිරීම. 

• ඒකාබද්ධ වසේවා අාංශය වවනුවවන් පාලන වාර්ත්ාව, 
වාර්ික ඇසේත්වේන්තු හා ඉේලා සිින වවනත් වාර්ත්ා 
පිළිවයල කිරීම. 

• ඒකාබද්ධ වසේවා අාංශවේ නිලධාරීන්වේ නිවාඩු සේබන්ධ 
කටයුතු. 

• ඒකාබද්ධ වසේවා අාංශවේ නිලධාරීන් විවද්ශීය හා වද්ශීය 
පුහුණු පාඨමාලා සඳහා වයාමු කිරීම. 

• ඒකාබද්ධ වසේවා අාංශවේ ඩු වට්ටවටෝරු (ඉන්වවන්ි) 
වේඛන යාවත්කාලීන කිරීම. 

• ඒකාබද්ධ වසේවා අාංශයට අවශ කාර්යාල උපකරණ 
ඇණවුේ කිරීම හා ඉවත්කරන ලද උපකරණ ගබඩාවට 
භාරදීම සඳහා අවශ කටයුතු කිරීම. 

• ඒකාබද්ධ වසේවා අාංශවේ වාර්ික භාණ්ඩ සමීක්ෂණයට 
අදාල කටයුතු. 
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• ජ්නපතිට කියන්න වැඩ සටහන සේබන්ධීකරණය කිරීම. 

ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවා 
අාංශය 
අධක්ෂ - 1 
සහකාර අධක්ෂ - 1 

ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවයට අදාළව 
අමාත් මණ්ඩලය හා රාජ් වසේවා 
වකාමිෂන් සභාව මඟින් ලබා වදන 
ීරණ ක්රියාත්මක කිරීම සහ රාජ් 
වසේවා වකාමිෂන් සභාව මඟින් 
කරන ලද බලත්ල පැවරීමට අදාල 
කටයුතු  වේකේවේ වහෝ අතිවර්ක 
වේකේ (රාජ් පරිපාලන) වේ  
අනුමැතිය මත් ශ්රී ලාංකා පරිපාලන 
වසේවා ශාඛාව මඟින් ක්රියාත්මක 
කරනු ලබයි. 

• ප්රතිඵල සනාථ කරගැනීම සඳහා සහතික විභාග 
වදපාර්ත්වේන්තුව හා විශේව විදාල වවත් වයාමු කිරීම 

• ශ්රී.ලාං.ප.වසේ II හා III වශ්රේණිවල සේථාන මාරු සඳහා 

අනුමැතිය ලබා දීම සහ විවශේෂ වශ්රේණිවේ සහ I වශ්රේණිවේ 
සේථාන මාරු පිළිබඳව රාජ් වසේවා වකාමිෂම වවත් 
නිර්වද්ශ සැපයීම 

• ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවාවවසේථාව අනුව කාර්යක්ෂමත්ා 
කඩඉමට අයත් විෂයන් හා භාෂා පිළිබඳව ප්රීණත්ාවය ලබා 
ගැනීවේ අවශත්ාවවයන් නිදහසේ කිරීම 

• කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉේ පරීක්ෂණයන්ි ප්රතිඵල නිකුත් 
කිරීම 

• කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉේ විභාගයට අදාළ ගැටළු 
සේබන්ධවයන් රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභාව වවත් 
නිර්වද්ශ සැපයීම (රා.වසේ.වකා. චක්රවේඛ 02/2011 පරිදි) 

• වසේවවේ සේිර කිරීම පිළිබඳව රාජ් වසේවා වකාමිසමට 
නිර්වද්ශ සැපයීම 

• සේථාන මාරු මත් නිළධාරීන් නව ත්නතුරුවල රාජ්කාරි 
භාරගැනීම පිළිබඳ රජ්වේ ගැසට්ට පත්රවේ පළකිරිම සඳහා 
අවශ කටයුතු කිරිම  

• දිවයිවනන් බැහැර නිවාඩු (ආයත්න සාංග්රහවේ XII 23 
වගන්තිය අනුව) සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම 

• වසේවා වවසේථාවේ සඳහන් විෂය ක්වෂේත්රයන් සඳහා විවද්ශ 
අධයන නිවාඩු ලබා දීම (සේපුර්ණ වැටුප් සිත්) - 

(ආයත්න සාංග්රහවේ XII 14 වගන්තිය අනුව) 

• වැටුප් රිත් විවද්ශ නිවාඩු (අධයන / රැකියා / අධයන 

සහ රැකියා) - (ආයත්න සාංග්රහවේ XII 16 වගන්තිය අනුව) 
සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම 

• රාජ්කාරි සඳහා විවද්ශ රටකට අනුයුක්ත් කරන ලද වහෝ 

විවද්ශ අධයන නිවාඩු ලබා ඇති, ත්නතුවර් සේිර කර ඇති 
රාජ් නිලධාරිවයකුවේ කලත්රයා සඳහා වැටුප් රිත් නිවාඩු 
සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම 

• වසේවා වවසේථාවේ 12 (III) වේදය ප්රකාරව අදාළ වැටුප් 
පියවවර් පිිටුීම 

• යේ ත්නතුරක වැඩ බැලීම සඳහා අදාළ නිර්වද්ශ රාජ් 
වසේවා වකාමිෂන් සභාව වවත් සැපයීම 

• ද්විීයන පදනම මත් මුදාහැරීම පිළිබඳව රාජ් වසේවා 

• ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවා වවසේථාව 
• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 

පිපාික රීති 
• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 

• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ  
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වකාමිෂමට නිර්වද්ශ සැපයීම (කාර්ය පිපාික රීති 143 
අනුව) 

• උසසේීේ සේබන්ධවයන් රාජ්   වසේවා වකාමිෂන් සභාවට 
නිර්වද්ශ සැපයීම 

• වසේවවයන් විශ්රාම ගැනීේ සේබන්ධවයන් රාජ් වසේවා 
වකාමිෂමට නිර්වද්ශ සැපයීම 

• ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවවේ ප්රතිපත්ති ීරණ 
සේබන්ධවයන් රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභාවට සහ 
අමාත් මණ්ඩලයට නිර්වද්ශ සැපයීම 

• වජ්ෂේඨත්ා ලැයිසේතුව පවත්වාවගන යාම 
• ඇබෑර්තු ලැයිසේතුව පවත්වාවගන යාම 

ශ්රී ලාංකා ඉාංජිවන්රු වසේවා 
අාංශය 
අධක්ෂ - 1 
සහකාර අධක්ෂ - 1 

ඉාංජිවන්රුවරුන්වේ පත්ීේ හා 
විනය බලධරයා වනුවේ රාජ් 
වසේවා වකාමිෂන් සභාවයි 

• නවක නිලධාරීන් බදවා ගැනීම සීමිත් හා විවෘත් ධාරාවන් 
ඔසේවසේ සිදුවේ. 

• වසේවවේ සේීර කිරීම 
• වසේවවේ උසසේ කිරීේ 
• වසේවා සේථානයන් අත්ර අත්ර සේථාන මාරු 
• පරිවාස කාලය දීර්ඝ කිරීම 

• විනය කටයුතු 
• වසේවා අවශත්ාවයන් අනුව ඉාංජිවන්රු වසේවා වවසේථාව 

සාංවශෝධනය කිරීම 
• වකාන්ත්රාත් පදනම මත් වසේවයට බඳවා ගැනීමට 

නිර්වද්ශයන් ලබා දීම 
• ත්නතුරු වල වැඩ බැලීම සඳහා පත් කිරීම 
• වවසේථා මණ්ඩල, සාංසේථා, විවද්ශ ආධාර වාපෘති ආදිය 

සඳහා නිලධාරීන් මුදාහැරීම. 

• ශිෂත්ව හා පුහුණු සඳහා වහෝ රැකියා වහෝ විවද්ශ 
අධයනය සඳහා නිවාඩු ලබා දීම 

• විශ්රාම ගැන්ීේ 
• ඉේලා අසේී ේ 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්යය 

පිපාික රීති සාංග්රහය 

• ශ්රී ලාංකා ඉාංජිවන්රු වසේවා වවසේථා 
සාංග්රහය 

• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ  
• 1976 කාර්මික නිලධාරීන් සඳහා 

පවත්වනු ලබන විභාග සඳහා වූ වවසේථා 
සාංග්රහය 

• ඉාංජිවන්රු වසේවා අාංශය මඟින් නිකුත් 
කරනු ලබන චක්රවේඛ 

 

ශ්රී ලාංකා විදාත්මක, 
වාසේතු විදාඥ හා 
ත්ාක්ෂණ වසේවා අාංශය 
අධක්ෂ - 1 
සහකාර අධක්ෂ - 1 

ශ්රී ලාංකා විදත්මක, වාසේතු විදාඥ 
හා ත්ාක්ෂණ වසේවා නිලධාරීන්වේ 
පත්ීේ හා විෂය බලධරයා වනුවේ 
රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභාවයි. 

ශ්රී ලංකො විදයොේමක ත ේවය 
 

• ශ්රී ලාංකා විදාත්මක වසේවවේ පත්කිරීේ, උසසේ කිරීේ, විශ්රාම 
ගැන්ීේ. 

• විවෘත් බඳවා ගැනීේ වලට අදාල වත්ාරතුරු 
වදපාර්ත්වේන්තු වලින් වගන්වා වගන ගැසට්ට නිවේදන 
සකසේ කර  රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභාවට නිර්වද්ශ 
ඉදිරිපත් කිරීම හා සේමුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා වත්ෝරා ගත් 

 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 
• ආණ්ඩු ක්රම වවසේථාව 
• අමාත් මණ්ඩල සාංවද්ශ 
• අති විවශේෂ ගැසට්ට පත්ර 
• චක්ර වේඛ 
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නිලධාරීන්  රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභාවට නිර්වද්ශ 
සිත්ව යැීම. 

• වසේවා වවසේථාව සාංවශෝධනය. 
• පුරප්පාඩු යාවත්කාලීනව පවත්වා ගනිමින් විධිමත් පරිදි 

බඳවා ගැනීම වාර්ිකව සිදු කිරීම. 

• වසේවයට අදාලව ප්රතිපත්ති ීරණ ගැනීේ වලට අදාල 
නිර්වද්ශ ලබා දීම. 

• වෘත්ීය සාංගේ වලින් ඉදිරිපත් වන කරුණු සේබන්ධවයන් 
විසදුේ ලබා දීමට කටයුතු කිරීම. 

• නිලධාරීන්වේ වජ්ෂේඨත්ා වේඛණ පවත්වා වගන යාම. 

• විදාත්මක වසේවා නිලධාරීන්වේ වසේවාරේභක පුහුණු හා 
ධාරිත්ා සාංවර්ධන පුහුණු සාංවිධානය කිරීම. 

• නිලධාරීන් සේබන්ධව විනය පරීක්ෂණ වලට අදාලව 
නිර්වද්ශයන් ලබාදීම. 

• නිලධාරීන් විසින් පනවන නඩු සේබන්ධව නීතිපති 
වදපාර්ත්වේන්තුවට නිරීක්ෂණ ලබා දීම. 

• කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉේ පරීක්ෂණ වල ප්රතිඵල නිකුත් කිරීම. 
• සීමිත් බඳවා ගැනීේ නිවේදන සඳහා නිර්වද්ශ ලබා දීම. 

• බඳවා ගැනීේ පරිපාි සාංවශෝධනයන් සඳහා නිර්වද්ශ ලබා 
දීම. 

ශ්රී ලංකො වො ේතු විදයොඥ ත ේවය 

• ශ්රී ලාංකා වාසේතු විදාඥ වසේවවේ පත්කිරීේ, උසසේ කිරීේ, 
විශ්රාම ගැන්ීේ. 

• විවෘත් හා සීමිත් බඳවා ගැනීේ වලට අදාල වත්ාරතුරු 
වදපාර්ත්වේන්තු වලින් වගන්වා වගන ගැසට්ට නිවේදන 
සකසේ කර රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභාවට නිර්වද්ශ 
ඉදිරිපත් කිරීම හා සේමුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා වත්ෝරා ගත් 
නිලධාරීන් රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභාවට නිර්වද්ශ 
සිත්ව යැීම. 

• වසේවා වවසේථාව සාංවශෝධනය. 
• පුරප්පාඩු යාවත්කාලීනව පවත්වා ගනිමින් විධිමත් පරිදි 

වාර්ිකව බඳවා ගැනීම සිදු කිරීම. 
• වසේවයට අදාලව ප්රතිපත්ති ීරණ ගැනීේ වලට අදාල 

නිර්වද්ශ ලබා දීම. 

• වෘත්ීය සාංගේ වලින් ඉදිරිපත් වන කරුණු සේබන්ධවයන් 
විසදුේ ලබා දීමට කටයුතු කිරීම. 

• කාර්ය පිපාික රීති 
• වන සත්ව හා වෘක්ෂලත්ා ආරක්ෂණ 

ආඥා පනත්  

• වත්ාරතුරු දැනගැනීවේ පනත් 
• වන සාංරක්ෂණ ආඥා පනත්  
• ශ්රී ලාංකා විදාත්මක වාසේතු විදාඥ හා 

ත්ාක්ෂණ වසේවාවන්ට අදාළ වසේවා 
වවසේථා 
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• නිලධාරීන්වේ වජ්ෂේඨත්ා වේඛණ පවත්වා වගන යාම. 
• විදාත්මක වසේවා නිලධාරීන්වේ වසේවාරේභක පුහුණු හා 

ධාරිත්ා සාංවර්ධන පුහුණු සාංවිධානය කිරීම. 

• නිලධාරීන් සේබන්ධව විනය පරීක්ෂණ වලට අදාලව 
නිර්වද්ශයන් ලබාදීම. 

• නිලධාරීන් විසින් පනවන නඩු සේබන්ධව නීතිපති 
වදපාර්ත්වේන්තුවට නිරීක්ෂණ ලබා දීම. 

• කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉේ පරීක්ෂණ වල ප්රතිඵල නිකුත් කිරීම. 

ශ්රී ලංකො තොක්ෂණ ත ේවය 

• බඳවා ගැනීේ , උසසේ කිරීේ, කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉේ, 
වදපාර්ත්වේන්තු පරීක්ෂණ සේබන්ධව  ශ්රී ලාංකා ත්ාක්ෂණ 
වසේවවේ ගැටළු සදහා වසේවා වවසේථානුකූලව උපවදසේ 
ලබාදීම. 

• ශ්රී ලාංකා ත්ාක්ෂණ වසේවවේ ත්නතුරු නාම සාංවශෝධනය 
කිරීමට හා ත්නතුරු අන්ත්ර්ග්රහණය කිරීමට අදාල නිර්වද්ශ 
ලබා දීම. 

• ශ්රී ලාංකා ත්ාක්ෂණ වසේවවේ වෘත්ීය සමිති වලින් විින් 
විට කරනු ලබන ඉේලීේ සේබන්ධවයන් ගැටළු අධයනය 

කිරීම, වසේවා වවසේථාවට අදාල ගැටළු පැහැදිලි කිරීම, 
අදාල නිර්වද්ශයන් අදාල ආයත්න වලින් වගන්වා ගැනීම, 
අදාල ආයත්න හා වෘත්ීය සමිති ඒ සේබන්ධවයන් 
දැනුවත් කිරීම හා අවශ විටදී ඒ සේබන්ධවයන් රාජ් 
වසේවා වකාමිෂන් සභාව වවත් නිර්වද්ශයන් ලබා දීම. 

• විවිධ ආයත්න මඟින් වෘත්ීය පුහුණු සහතිකයන් 
සේබන්ධවයන් කරනු ලබන විමසීේ සදහා අදාල ආයත්න 
සමඟ සේබන්ධ වවමින් නිර්වද්ශයන් ලබා දීම.  

• වසේවා වවසේථාව සාංවශෝධනයට අදාල කටයුතු කිරීම. 
• 159කට ආසන්න ත්නතුරු නාමයන් වවනුවවන් සකසේ 

කරන ලද බදවා ගැනීේ පරිපාි සදහා නිර්වද්ශ ලබා දීම 
• විින් විට පැන නගින ගැටළු සේබන්ධවයන් අවශ 

ප්රතිපත්ති ීරණ ගැනීම සදහා කරුණු අධයන කර රාජ්   
වසේවා වකාමිෂන් සභාවට නිර්වද්ශ ලබා දීම. 

• ශ්රී ලාංකා ත්ාක්ෂණ වසේවවේ නිලධාරීන්  විවිධ 
වදපාර්ත්වේන්තු වල විවිධ වදපාර්ත්වේන්තු ප්රධානීන් 

යටවත් කටයුතු කිරීම නිසා සේිර කිරීේ, උසසේ කිරීේ 

,ඔවුන්වේ ත්ාක්ෂණික කාර්යයන් ගැටළු සේබන්ධව හා 
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අවනකුත් පරිපාලන කටයුතු සේබන්ධව ගැටළු මතු වූ විට 
උපවද්ශක මණ්ඩලය මගින් කරුණු අධයනය කර රාජ් 
වසේවා වකාමිෂන් සභාව වවත් නිර්වද්ශයන් ලබා දීම. 

• ශ්රී ලාංකා ත්ාක්ෂණ වසේවවේ කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉේ විභාග 
හා විවශේෂ වශ්රේණියට උසසේ කිරීවේ විභාග පැවැත්ීමට 

අදාලව ගැසට්ට නිවේදන සකසේ කිරීම, නිර්වද්ශ ලබා ගැනීම 

හා ලබා දීම, ප්රතිඵල නිකුත් කිරීම, සහන කාල ලබා දීම හා 
උසසේීේ සේබන්ධ නිර්වද්ශ ලබා දීම 

• සාමාන පරිපාලන කටයුතු 

ශ්රී ලාංකා ගණකාධිකාරී 
වසේවා අාංශය 
අධක්ෂ - 1 
සහකාර අධක්ෂ - 2 

ශ්රී ලාංකා ගණකාධිකාරී වසේවා 
නිලධාරීන්වේ පත්ීේ හා විනය 
බලධරයා වන්වන් රාජ් වසේවා 
වකාමිෂන් සභාවයි. 

• බඳවා ගැනීේ 

• වසේවය සේිර කිරිේ 
• සේථාන මාරු විේ ලබා දිම. 

• ප්රතිඵල සනාථ කරගැනීම සඳහා සහතික විභාග 
වදපාර්ත්වේන්තුව හා විශේව විදාලයන් වවත් වයාමු කිරීම 

• කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉේ පරීක්ෂණ පැවැත්ීේ. 
• උසසේීේ සේබන්ධවයන් රාජ්  වසේවා වකාමිෂන් සභාවට 

නිර්වද්ශ සැපයීම 
• යේ ත්නතුරක වැඩ බැලීම සඳහා අදාළ නිර්වද්ශ රාජ් 

වසේවා වකාමිෂන් සභාව වවත් සැපයීම 

• දිවයිවනන් පිටත් ගත් කිරීමට නියමිත් නිවාඩු අනුමත් කිරීම 

• වසේවය දීර්ඝ කිරිේ හා විශ්රාම ගැන්ීම 
• වජ්ෂේඨත්ා වේඛනය කළමනාකරණය කිරීම 
• ඇබෑර්තු වේඛනය කළමනාකරණය කිරීම 
• ශ්රී ලාංකා ගණකාධිකාරී වසේවවේ ප්රතිපත්ති ීරණ 

සේබන්ධවයන් රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභාවට සහ 
කැබිනට්ට අමාත් මණ්ඩලයට නිර්වද්ශ සැපයීම 

• විනය කටයුතු 

• ආයත්න සාංග්රහය 

• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 

පිපාික රීති 
• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 
• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
• ශ්රී ලාංකා ගණකාධිකාරී වසේවා වවසේථාව 

ශ්රී ලාංකා ක්රමසේපාදන 
වසේවා අාංශය 
අධක්ෂ - 1 
සහකාර අධක්ෂ - 1 

ශ්රී ලාංකා ක්රමසේපාදන වසේවා 
නිලධාරීන්වේ පත්ීම හා විෂය 
බලධරයා වන්වන් රාජ් වසේවා 
වකාමිෂන් සභාවයි. 

• ශ්රී ලාංකා ක්රමසේපාදන වසේවයට බඳවා ගැනීේ 
• ශ්රී ලාංකා ක්රමසේපාදන වසේවවේ සේිර කිරිේ 

• වශ්රේණිගත් උසසේ විේ ලබා දීේ  
• සේථාන මාරු විේ ලබා දීම. 

• නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමත්ා කඩඉේ පරීක්ෂණ 
පැවැත්ීේ. 

• ශ්රී ලාංකා ක්රමසේපාදන වසේවවේ නිලධාරීන්වේ වසේවා 
කාලය දීර්ඝ කිරිේ හා වසේවවයන් විශ්රාම ගැන්ීේ. 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 

• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 
පිපාික රීති 

• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 
• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
• ශ්රී ලාංකා ක්රමසේපාදන වසේවා වවසේථාව 
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මානව සේපත් අාංශය 
වජ්ෂේඨ සහකාර වේකේ 
- 1 
සහකාර වේකේ - 1 

 

 • වමම අමාත්ාංශයට අයත් නිලධාරීන්වේ වද්ශීය පුහුණු 
පාඨමාලා ගාසේතු වගීම පිලිබඳ කටයුතු කිරීම. 

• පාඨමාලා ගාසේතු වගවිම සේබන්ධව මුල පාලනයක් කිරීම 
සඳහා අවශ වත්ාරතුරු රැසේ කිරීම හා දත්ත් පද්ධති නඩත්තු 
කිරීම. 

• වද්ශීය පුහුණු අවසේථා (වකි කාලීන / පශේචාත් උපාධි / 
පශේචාත් උපාධි ිප්වලෝමා) පිළිබඳ නිලධාරීන් දැනුවත් 
කිරීම. 

• වද්ශීය පුහුණු ආයත්න සමඟ සේබන්ධ ී පුහුණු අවසේථා 
ලබා ගැනීම. 

• අමාත්ාංශය යටවත් සිින සියලුම නිලධරයන්වේ වද්ශීය 
හා විවද්ශීය පුහුණු අවශත්ා හදුනා ගැනීම. 

• වමම අමාත්ාංශයට අයත් අවනකුත් වදපාර්ත්වේන්තු/ 
අයත්න වලට අයත් සියලුම නිලධාරීන්වේ රාජ්කාරී විවද්ශ 
නිවාඩු සේබන්ධව කටයුතු කිරීම. 

• විවද්ශ සේපත් වදපාර්ත්වේන්තුව මඟින් ලැවබන දිගු 
කාලීන විවද්ශ පුහුණු සේබන්ධව නිලධාරීන් දැනුවත් 
කිරීම. 

• වකි කාලීන විවද්ශ පුහුණු සඳහා සුදුසු නිලධාරීන් නේ 
කිරීම සේබන්ධව කටයුතු කිරීම. 

• වකි කාලීන විවද්ශ පුහුණු සඳහා සුදුසු නිලධාරීන් වත්ෝරා 
ගැනීම සඳහා අවශ වත්ාරතුරු / වාර්ත්ා සැපයීම සඳහා 
අවශ දත්ත් පද්ධති නඩත්තු කිරීම හා ඒ සඳහා අවශ 
වත්ාරතුරු රැසේ කිරීම.  

o නිලධාරීන් සහභාගී ී ඇති විවද්ශ පුහුණු පිලිබඳ 
වත්ාරතුරු. 

o නිලධාරීන්වේ සුදුසුකේ. (අධාපන, ඉාංග්රීසි භාෂා 
ප්රීණත්ාවයන්) ආදී වත්ාරතුරු. 

o ඵලදායිත්ා සේමාන / කළමනාකරණ ත්රඟ 
ජ්යග්රහන ලැබූ නිලධාරීන්වේ වත්ාරතුරු. 

• ප්රදායක ඒජ්න්සි සමඟ සේබන්ධ ී අවශ වාර්ත්ා / 
වයෝජ්නා සකසේ කර විවද්ශ පුහුණු අවසේථා ලබා ගැනීම. 

• සෘජුව ලැවබන විවද්ශ පුහුණු අවසේථා පිලිබඳව ක්රියා කිරීම. 
• විවද්ශ පුහුණු මඟින් නිලධාරීන් ලබා ගන්නා ලද දැනුම හා 

අත්දැකීේ ඔවුන් ත්ම ආයත්නවේ සාංවර්ධනය සඳහා වයාදා 
ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ පසු විපරේ කිරීම. 

• වමම අමාත්ාංශය යටවත් සිින සියලුම නිලධාරීන්වේ 
භාෂා පුහුණු අවශත්ා හඳුනා වගන එම අවශත්ා සේූර්ණ 
කිරීම සඳහා අවශ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 

• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 
පිපාික රීති 

• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 

• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
• විවද්ශ පුහුණු සඳහා වදරට අත්ර ඇති කර 

ගන්නා ලද ගිවිසුේ 
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• වමම අමාත්ාංශය යටවත් සිින සුදුසුකේ ලත් මාණ්ඩලික  
නිලධාරීන් සඳහා සහනදායි පදනම මත් වමෝටර් රථ බලපත්ර 
ලබාදීම සේබන්ධ සියළු කටයුතු. 

• ආයත්නවයන් බැහැරගත් පුහුණු සාංවිධානය කිරීම. 
• දිසේත්රික්ක 25ට අදාලව කළමනාකරණ වනාවන මට්ටටවේ 

රාජ් වසේවකයන් සේබන්ධවයන් වන පුහුණු පාඨමාලා 
සඳහා දිසේත්රික්කයන්ට අදාල ඇසේත්වේන්තු වගන්වා ගැනීම 
සහ ප්රතිපාදන ලබාදීම 

• පැවැත්වවන පුහුණු වැඩමුළු පිළිබඳ පුර්ණ ඇගයීමක් කිරීම 
හා වාර්ත්ා පවත්වාවගන යාම. 

• සේපත්දායකයන් සඳහා පුහුණු අවශත්ා හඳුනාවගන 
අවවශේෂ පුහුණු පාඨමාලා සඳහා වයාමු කිරීවේ කටයුතු 
සේබන්ධීකරණය කිරීම. 

වත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ 
අාංශය 
වජ්ෂේඨ සහකාර වේකේ 

- 1 
සහකාර වේකේ - 1 

 • අමාත්ාංශවේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අන්ත්ර්ජ්ාල 
පහසුකේ හා විදුත් ත්ැපෑල පහසුකේ ලබාදීම.  

• අමාත්ාංශිය වවබ් අඩවිය නඩත්තුව හා සාංවර්ධනය.  

• අමාත්ාංශවේ ශාඛා සඳහා අවශ දත්ත් පද්ධති හා 
මෘදුකාාංග සාංවර්ධනය.  

• අමාත්ාංශවේ පරිගණක නඩත්තුව හා ආයත්නය තුල ජ්ාල 

පද්ධතිය (Local Area Network) නඩත්තුව.  

• අමාත්ාංශිය කාර්ය මණ්ඩලවේ පරිගණක සාක්ෂරත්ාව 
ඉහළ නැාංීම සඳහා ඔවුන්ට පුහුණුව ලබාදීම.  

• විදුත් ත්ැපෑල හා අන්ත්ර්ජ්ාලය ඔසේවසේ රාජ් පරිපාලන 
චක්රවේඛ වබදාහැරීම.  

• රාජ් අාංශවේ ආයත්න සඳහා වත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ වසේවා 
ලබාදීම. 

• වත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණ පද්ධති හඳුන්වා දීම, කළමණාකරනය 
හා පහසුකේ සපයනු ලබන වත්වන පාර්ශව 
සැපයුේකරුවන් කළමනාකරණය 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 

පිපාික රීති 

• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 
• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 

විමර්ශන, පර්වේෂණ හා 
වමවහයුේ අාංශය 
අතිවර්ක වේකේ - 1 
වජ්ෂේඨ සහකාර වේකේ 
- 1 
සහකාර වේකේ - 02 

 • දූෂණ වාංචා ඇතිීමට ඉඩ ප්රසේථා වනාලැවබන පරිදි 
වර්ත්මාන රාජ් වසේවවේ පවතින දුර්වල ක්රමවේදයන් 
වඩාත් යහපත් ආකාරයට වවනසේ කිරීම 

• දුක්ගැනවිලි කළමනාකරණ යාන්ත්රණයක් සේථාපිත් වකාට 
පවත්වාවගන යාම ඒ තුලින් දුක් ගැනවිලි කළමණාකරන 
ක්රමවේදයන් සාේප්රදායක ත්ත්වවේ සිට නීනත්වය දක්වා 
වැි දියුණු කිරීම   

• ඕනෑම රාජ් ආයත්නයකට මූලික විමර්ශනයක් 
සිදුකරගැනීමට අවශ වු විට එම කාර්යය ඉටුකරදීවේ 

• විමර්ශණයට ලක් වකවරන ආයත්නවලට 
අදාළ වදපාර්ත්වේන්තු චක්රවේඛ, 
පරිපාලන සාංග්රහය හා පනත් 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 

පිපාික රීති 
• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 
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විමර්ශන ඒකකයක් වලස කටයුතු කිරිම 
• වමම අමාත්ාංශවේ මූලික විෂය ක්වෂේත්රය වන රාජ් 

අාංශවේ මානව සේපත් කළමනාකරණයට අදාලව සමසේත් 
රාජ් වසේවවේ විනය ආරක්ෂා කිරිමට කටයුතු කිරිවේදී 
ශක්තිමත් විමර්ශන ඒකකයක් ඇති කිරීම 

• විධිමත් පර්වේෂණ ක්රියාවලිය තුලින් රාජ් කළමනාකරණ 
ප්රත්පත්ති සේපාදනයට හා පරිපාලන ප්රතිසාංසේකරණය 

සඳහා අවශ වන දත්ත්, වත්ාරතුරු හා අත්දැකීේ 
ලබාගැනීවේ ප්රධාන මූලාශ්රයක් වශවයන් ක ටයුතු කිරීම  

• නිරන්ත්රව සිදු වකවරන විධිමත් ක්රියාවලියක් මගින් රාජ් 

අාංශවේ දූෂණ, වාංචා සිදු ීමට ඇති ප්රවණත්ාව වළකා ලීම 

• වත්ාරතුරු පනත් යටවත් කටයුතු කිරීම. 
• අමාත්ාාංශයට අදාළව ප්රකාශන එළිදැක්ීම 

• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 

• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
• වත්ාරතුරු දැනගැනීවේ පනත් 

අභන්ත්ර විගණන අාංශය 
අභන්ත්ර විගණක - 1 

 • අමාත්ාාංශවේ අධීක්ෂණය යටවත් පවතින ආයත්නවල 
අභන්ත්ර විගණන කටයුතු ඉටුකිරීවේදී මු.වර. 133 ි 
සඳහන් පරිදි පහත් සඳහන් කාර්යයන් වකවරි විවශේෂ 
අවධානය වයාමු වකවර්. 

• වැරදි හා වාංචා වැලැක්ීම සඳහා වදපාර්ත්වේන්තුව/ 
ආයත්න තුළ ක්රියාත්මක වන අභන්ත්ර වසෝදිසි හා පාලන 
ක්රමය, සැලැසේම අතින් වමන්ම ත්ත් ක්රියාකාරීත්වය අතින් 
සාර්ථකදැයි වසායා බැලීම. 

• ගිණුේ සහ වවනත් වාර්ත්ාවල විශේවාසනීයභාවය නිශේචය 
කිරිම සහ වයාදා වගන ඇති ගිණුේකරණ පිළිවවත් මඟින් 
නිවැරදි මූල ප්රකාශනයන් පිළිවයල කිරීම සඳහා අවශ 
වත්ාරතුරු සැපවයන්වන්දැයි වසායා බැලීම. 

• ආයත්නවේ කාර්ය මණ්ඩලයට පවරාදී ඇති වගකීේ 
ඉටුකිරීවමිලා ඔවුන්වේ කාර්ය සාධනවයි 
ගුණාත්මකභාවය ඇගයීම. 

• වදපාර්ත්වේන්තුව/ ආයත්න සතු වත්කේ, සියළුම 
ආකාරවේ අලාභානිවලින් වකාත්රේ දුරට ආරක්ෂා කර 
ඇත්දැයි වසායා බැලීම. 

• රජ්වේ ආයත්න සාංග්රහය, රජ්වේ මුදේ වරගුලාසි සහ රාජ් 
පරිපාලන විෂය භාර අමාත්ාාංශය විසින් සහ මහා 
භාණ්ඩාගාරය විසින් වරින් වර නිකුත් කරනු ලැබ ඇති 
චක්රවේඛ හා වවනත් පරිූරක උපවදසේද, පිළිපදිනු 
ලැවබ්දැයි වසායා බැලීම. 

• නාසේතිය, නිෂේකාර්ය සහ පමණ ඉක්මවා වකවරන වියදේ 
වැළැක්ීමට වමන්ම, ඒවා අනාවරණය කර ගැනීමට 

• ආයත්න සාංග්රහය 
• මුදේ වරගුලාසි 
• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 

පිපාික රීති 
• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 
• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 

• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 
• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
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වයාදාගනු ලබන අභන්ත්ර පාලන ක්රමවේ 
ප්රමාණාත්මකභාවය වසායා බැලීම. 

• වදපාර්ත්වේන්තුවේ/ ආයත්නවේ ගිණුේ පරිපාිය සහ 
කිසියේ මුදේ වැය ීමකට තුඩු වදන එකී වමවහයුේ 
පරීක්ෂා කිරීම සහ වදපාර්ත්වේන්තුවේ  වද්පළ හා වත්කේ 
ආරක්ෂාකාරී වලස පරිහරණය කරන්වන්දැයි වසායා 
බැලීම. 

• අවශ අවසේථාවන්වලදී විවශේෂ විමර්ශන පැවැත්ීම. 
• ඵලදායී කාර්ය සාධනයක් සදහා පද්ධති විශේවේෂණය හා 

කාර්ය සාධන විශේවේෂණය කිරීම. 

• කළමනාකරණ විගණන වදපාර්ත්වේන්තුව විසින් වරින් වර 
නිකුත් කරනු ලබන උපවදසේ හා මඟවපන්ීම අනුව 
ක්රියාකිරීමත්, ඒ ඒ වර්ෂවේ සෑම කාර්තුවකටම වරක් 
අමාත්ාාංශවේ විගණන කළමනාකරණ කමිටු රැසේීේ 
පැවැත්ීමත්, එම රැසේීම පැවැත්ීමත්, එම රැසේීේවලදී 
ගනු ලබන ීරණ ක්රියාත්මක කිරීවේ ප්රගතිය පිළිබඳ 
පසුවිපරේ කිරිමත් වමම අාංශයට පැවරී ඇති ත්වත් 
කාර්යයකි. 

විශ්රාම වැටුප් අාංශය 
අතිවර්ක වේකේ - 1 
සහකාර වේකේ - 1 

 • විශ්රාම වැටුප් වවසේථා සාංග්රහය, වැන්දඹු අනත්දරු විශ්රාම 
වැටුප් පනත් සහ විශ්රාම වැටුප් සේබන්ධ වවනත් අණ 
පනත්වල ඇති වවසේථානුකූල විධි විධාන ක්රියාවට නැාංීම. 

• විශ්රාම වැටුප් වදපාර්ත්වේන්තුවේ පරිපාලන හා සාංවර්ධන 
ක්රියාකාරකේ සේබන්ධීකරණය කිරීම. 

• විශ්රාමිකයන ේ හා ඔවුන්වේ සාංගේ විසින් ඉදිරිපත් කරනු 
ලබන දුක්ගැනවිලි හා පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම හා අවශ 
පරිදි අදාළ ආයත්න සමඟ සේබන්ධීකරණය ී කටයුතු 
කිරීම. 

• ිඟ විශ්රාම වැටුප්, විශ්රාම වැටුප් පැවරීම, ිමිකේ ඉේලා 
වනාමැති විශ්රාම වැටුප් සේබන්ධ ගැටළුවලට පිළිතුරු 
යැීම. 

• විශ්රාම වැටුප් වවසේථාවේ 12 හා 15 වගන්ති යටවත් විශ්රාම 
යවනු ලැබූ රාජ් නිලධාරීන් හට විශ්රාම වැටුප් වගීම 
සේබන්ධවයන් වේකේතුමාවේ ීරණ අදාළ ආයත්න 
වවත් දැනුේ දීම. 

• විශ්රාම වැටුප් වවසේථා සාංග්රහය මගින් රාජ් පරිපාලන 
වේකේ වවත් පවරා ඇති වවනත් කාර්යයන් ඉටු කිරීම. 

• විශ්රාම වැටුප් වවසේථා සාංග්රහය හා විශ්රාම වැටුප් හා 
සේබන්ධ වනාවයකුත් අණ පනත් සාංවශෝධනය කිරීමට 

• විශ්රාම වැටුප් වවසේථා සාංග්රහය හා එි 
සාංවශෝධන  

• 1989 අාංක 01 දරණ වැන්දඹු අනත්දරු 
විශ්රාම වැටුප් පනත් හා එි සාංවශෝධන 

• 1983 අාංක 24 දරණ වැන්දඹු පුරුෂ 
අනත්දරු පනත් හා එි සාංවශෝධන 

• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 
පිපාික රීති සාංග්රහය 

• ආයත්න සාංග්රහවේ XLVIII වන 
පරිච්චවේදවේ  33 හා 36 වගන්ති 

• අදාල සියලුම විශ්රාම වැටුප් චක්රවේඛ 

• විශ්රාම වැටුප් සේබන්ධ රාජ් පරිපාලන 
චක්රවේඛ 

• 1970 අාංක 18 දරණ සන්නද්ධ හමුදා 
වැන්දඹු අනත්දරු විශ්රාම වැටුප් පනත් 
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අදාළ කටයුතු සිදු කිරීම. 
• විශ්රාම වැටුප් සේබන්ධ කටයුතුවලදී අදාළ වන සියලු 

ආයත්න හා නිලධාරීන් සමඟ සේබන්ධීකරණය කරමින් 
කටයුතු කිරීම. 

රාජ් භාෂා අාංශය 

අතිවර්ක වේකේ (ජ්ාතික 
භාෂා) 

• අමාත්ාාංශ වේකේ විසින් 
පවරා ඇති පරිපාලන හා මූල 
බලත්ල 

• රාජ් භාෂා විෂයයන්ට අදාල ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ 
වාපෘති සේපාදනය කිරීම,ක්රියාත්මක කිරීම,පසු විපරේ 
කිරීම හා ඇගයීම   

• ආණ්ඩුක්රම වවසේථාවේ III හා   IV වන 
පරිච්චවේදවේ ඇතුලත් භාෂාව සේබන්ධ 
ප්රතිපාදනයන් 

පාර්ලිවේන්තු කටයුතු 
අාංශය  

අතිවර්ක වේකේ 

• ආයත්න සාංග්රහය 

• මුදේ වරගුලාසි 

• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා 
කාර්ය පිපාික රීති 

• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ 
සාංග්රහය 

• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 
සහ ලිපි 

• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 

• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 

• අමාත් මණ්ඩල සාංවද්ශ 
 

• පාර්ලිවේන්තු මන්ී කාර්ය මණ්ඩල පත්කිරීේ 

• පාර්ලිවේන්තු මන්ී කාර්ය මණ්ඩල උසසේකිරීේ 

• පාර්ලිවේන්තු මන්ී කාර්ය මණ්ඩල වසේවය අවසන් 
කිරීේ 

• පාර්ලිවේන්තු මන්ීවරුන් සඳහා කාර්යාල උපකරණ 
ලබාදීම 

• පාර්ලිවේන්තු මන්ීවරුන් සඳහා වාහන බලපත්ර 
ලබාදීම සේබන්ධ කටයුතු 

• පාර්ලිවේන්තු මන්ීවරුන් සඳහා නවද රක්ෂණ 
ලබාදීමට අදාළ කටයුතු 

• පාර්ලිවේන්තු මන්ී කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් සහ 
පාරිවත්ෝිත් වගීේ කටයුතු 

• වමම අාංශවේ නිලධාරීන්වේ වපෞද්ගලික 
ලිපිවගානුවල කටයුතු 

• වමම අාංශවේ නිලධාරීන්වේ වැටුප් වගීේ කටයුතු 

• වමම අාංශයට අදාළ වාහනවල පවරා 

ගැනීේ,මුදාහැරීේ, රක්ෂණ කටයුතු සහ නඩත්තු 

කටයුතු සිදුකිරීම 

• වමම අාංශවේ නිලධාරීන්වේ නිවාඩු, අතිකාල දීමනා 

සේබන්ධ කටයුතු 

• අාංශයට අදාළ ප්රසේපාදන කටයුතු 

 

• ආයත්න සාංග්රහය 

• මුදේ වරගුලාසි 

• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය 
පිපාික රීති 

• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 

• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ සහ ලිපි 

• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 

• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 

• අමාත් මණ්ඩල සාංවද්ශ 
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7. අමාත්ාාංශය සහ වපාදු අධිකාරීන් වල  (රාජ් වසේවා අාංශයට අදාළ) 

කොර්ය හො කර්තවය එකී බලතල උතද ො නියමිත  ේමතයන්ත 

• රාජ් පරිපාලනය හා කළමනාකරණ 
විෂයයන්ට සහ විශ්රාම වැටුප් වදපාර්ත්වේන්තුව, 
ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන පරිපාලන ආයත්නය, රාජ් 
භාෂා වකාමිෂන් සභාව, ජ්ාතික භාෂා අධාපන 
හා පුහුණු ආයත්නය, මානව සේපත් සාංවර්ධනය 
කිරීවේ ශ්රී ලාංකා ජ්ාතික සභාව, රාජ් භාෂා 
වදපාර්ත්වේන්තුව සහ දුරසේථ ඉවගනුේ 
මධසේථානය යන වදපාර්ත්වේන්තු හා 
වවසේථාපිත් ආයත්නයන්ි විෂයන්ට අදාළ 

ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ වාපෘති සේපාදනය 

කිරිම, පසු විපරේ කිරීම හා ඇගයිම. 

• පහත් සඳහන් වසේවාවන්ි පරිපාලනය හා පිරිසේ 
කළමනාකරණය. 
i. ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවය 
ii. ශ්රී ලාංකා ගණකාධිකාරී වසේවය 
iii. ශ්රී ලාංකා ක්රමසේපාදන වසේවය 
iv. ශ්රී ලාංකා ඉාංජිවන්රු වසේවය 
v. ශ්රී ලාංකා විදාත්මක වසේවය 
vi. ශ්රී ලාංකා වාසේතු විදාඥ වසේවය 

viii. ශ්රි ලාංකා ත්ාක්ෂණ වසේවය 
 

• ඒකාබද්ධ වසේවාවන් පරිපාලනය කිරීම. 
• ආයත්න සාංග්රහය යටවත් වන කාර්යයන්. 
• රාජ් වසේවා පුහුණුව. 
• ජ්ාතික ඵලදායීත්ාව ඉහල නැාංීම පිණිස 

ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සකසේකිරීම සහ 
ක්රියාත්මක කිරීම. 

• විශ්රාම වැටුප් සාංග්රහය ක්රියාත්මක කිරිම. 
• රජ්වේ විශ්රාම වැටුප් ක්රමය සේබන්ධ සියළු 

කටයුතු. 
• අවප්ක්ිත් සාංවර්ධන ඉලක්කයන් සාක්ෂාත් 

කරගැනීම පිණිස රාජ් ත්න්ත්රය තුළ 
යහපාලනය ප්රවර්ධනය කිරීම. 

• නීන යහපාලන සාංකේප හඳුන්වාදීම. 
• ජ්නත්ා අවප්ක්ෂාවන්ට මුේත්ැන ලබාවදන 

රාජ් වසේවයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා 
ප්රතිපත්ති සේපාදනය කිරිම හා ක්රියාත්මක 
කිරීම. 

• විශ්රාම වැටුප් වදපාර්ත්වේන්තුව, ශ්රී ලාංකා 
සාංවර්ධන පරිපාලන ආයත්නය, රාජ් භාෂා 
වකාමිෂන් සභාව, ජ්ාතික භාෂා අධාපන හා 
පුහුණු ආයත්නය, මානව සේපත් සාංවර්ධනය 
කිරීවේ ශ්රී ලාංකා ජ්ාතික සභාව, රාජ් භාෂා 
වදපාර්ත්වේන්තුව සහ දුරසේථ ඉවගනුේ 
මධසේථානය යන ආයත්නයන්ට පැවරී ඇති 
සියළුම විෂයන්ට අදාළ කටයුතු අධීක්ෂණය 
කිරීම. 

 

• ආයත්න සාංග්රහය 

• මුදේ වරගුලාසි 

• රාජ් වසේවා වකාමිෂන් සභා කාර්ය පිපාික 

රීති 

• ප්රසේපාදන මාර්වගෝපවද්ශ සාංග්රහය 

• රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛ 

• ජ්නාධිපති චක්රවේඛ 

• රාජ් මුදේ චක්රවේඛ 
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8. අමාත්ාාංශය සහ වපාදු අධිකාරීන් වල  (රාජ් වසේවා අාංශයට අදාළ) 

කොර්ය හො කර්තවය 

කොර්ය කර්තවය හො බලතල ඉටුකිරීතේදී භොවිතො කරන, 
නීති රීති තරගුලොසි අේතපොේ උපතේශ හො තවනේ 

වොර්තො ප්රතේද 

• රාජ් පරිපාලනය හා කළමනාකරණ 

විෂයයන්ට සහ විශ්රාම වැටුප් 

වදපාර්ත්වේන්තුව, ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන 

පරිපාලන ආයත්නය, රාජ් භාෂා වකාමිෂන් 

සභාව, ජ්ාතික භාෂා අධාපන හා පුහුණු 

ආයත්නය, මානව සේපත් සාංවර්ධනය 

කිරීවේ ශ්රී ලාංකා ජ්ාතික සභාව, රාජ් භාෂා 

වදපාර්ත්වේන්තුව සහ දුරසේථ ඉවගනුේ 

මධසේථානය යන වදපාර්ත්වේන්තු හා 

වවසේථාපිත් ආයත්නයන්ි විෂයන්ට අදාළ 

ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ වාපෘති 

සේපාදනය කිරිම, පසු විපරේ කිරීම හා 

ඇගයිම. 

 

• පහත් සඳහන් වසේවාවන්ි පරිපාලනය හා 

පිරිසේ කළමනාකරණය. 

i. ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වසේවය 

ii. ශ්රී ලාංකා ගණකාධිකාරී වසේවය 

iii. ශ්රී ලාංකා ක්රමසේපාදන වසේවය 

iv. ශ්රී ලාංකා ඉාංජිවන්රු වසේවය 

v. ශ්රී ලාංකා විදාත්මක වසේවය 

vi. ශ්රී ලාංකා වාසේතු විදාඥ වසේවය 

vii. ශ්රි ලාංකා ත්ාක්ෂණ වසේවය 

 

• ඒකාබද්ධ වසේවාවන් පරිපාලනය කිරීම. 

• ආයත්න සාංග්රහය යටවත් වන කාර්යයන්. 

• රාජ් වසේවා පුහුණුව. 

• ජ්ාතික ඵලදායීත්ාව ඉහල නැාංීම පිණිස 

ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සකසේකිරීම සහ 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

• විශ්රාම වැටුප් සාංග්රහය ක්රියාත්මක කිරිම. 

• රජ්වේ විශ්රාම වැටුප් ක්රමය සේබන්ධ සියළු 

කටයුතු. 

• අවප්ක්ිත් සාංවර්ධන ඉලක්කයන් සාක්ෂාත් 

කරගැනීම පිණිස රාජ් ත්න්ත්රය තුළ 

යහපාලනය ප්රවර්ධනය කිරීම. 

• නීන යහපාලන සාංකේප හඳුන්වාදීම. 

• වැන්දඹු පුරුෂ සහ අනත්දරු විශ්රාම වැටුප් පනත් 
(1983 අාංක 24) 

• වැන්දඹු සහ අනත්දරු විශ්රාම වැටුප් ආඥාපනත් 
(1898 අාංක 1) 

• වැන්දඹු පුරුෂ සහ අනත්දරු විශ්රාම වැටුප් 
වයෝජ්නා ක්රම (සන්නද්ධ හමුදා ) පනත් (1998 
අාංක 60) 

• වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්රාම වැටුප් වයෝජ්නා ක්රම 
(සන්නද්ධ හමුදා) පනත් (1970 අාංක 18) 

• රාජ් වසේවා විශ්රාමිකයන්වේ භාර අරමුදල පනත් ( 
1999 අාංක 40) 

• රාජ් වසේවා අර්ථ සාධක අරමුදල ආඥාපනත් 
(1942 අාංක 18) 

• පළාත් පාලන වසේවා විශ්රාම වැටුප් අරමුදල (1974 
අාංක 16) 

• පළාත් පාලන වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්රාමවැටුප් 
අරමුදල (1974 අාංක 16) 

• අනිවාර්ය රාජ් වසේවා පනත් (1961 අාංක 70) 
• ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන පරිපාලන ආයත්නය පනත් 

(1982 අාංක 9) 
• රජ්වේ නිවාස (සන්ත්කය ආපසු ලබාගැනීම) 

පනත් ( 1969 අාංක 7) 

• ත්ෑගි පිරිනැමීවේ ත්රඟ පනත් (1957 අාංක 37) 
• විශ්රාම වැටුප් වවසේථා සාංග්රහය 
• පාසේ ගුරුවරුන්වේ විශ්රාම වැටුප් පනත් (1953 

අාංක 44) 
• පළාත් සභා විශ්රාම වැටුප් පනත් (1993 අාංක 17) 

• රජ්වේ හා අධිකරණ වසේවා නිලධාරීන්වේ විශ්රාම 
ගැන්ීවේ ආඟදා පනත් (1910 අාංක 11) 

• රාජ් භාෂා පනත් (1956 අාංක 33) 
• රාජ් භාෂා වකාමිසම පනත් (1991 අාංක 18) 
• ජ්ාතික මානව සේපත් සාංවර්ධනය කිරීවේ ශ්රී 

ලාංකා ජ්ාතික සභා පනත් ( 1997 අාංක 18) 
• යුධ හමුදා විශ්රාම වැටුප් හා පාරිවත්ෝික වවසේථා 

සාංග්රහය 
• නාවික හමුදා විශ්රාම වැටුප් හා පාරිවත්ෝික 

වවසේථා සාංග්රහය 
• ජ්ාතික භාෂා අධාපන හා පුහුණු ආයත්නය පනත් 

(2007 අාංක 26) 
• වවනත් අමාත්වරවයක් යටත්ට නිශේිත්ව පවරා 

වනාමැති, වමි ඉහත් සදහන් විෂයයන්ට අදාළ 
අදාළ අවනකුත් සියලු වවසේථාවන් 
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• ජ්නත්ා අවප්ක්ෂාවන්ට මුේත්ැන ලබාවදන 

රාජ් වසේවයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා 

ප්රතිපත්ති සේපාදනය කිරිම හා ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

• විශ්රාම වැටුප් වදපාර්ත්වේන්තුව, ශ්රී ලාංකා 

සාංවර්ධන පරිපාලන ආයත්නය, රාජ් භාෂා 

වකාමිෂන් සභාව, ජ්ාතික භාෂා අධාපන හා 

පුහුණු ආයත්නය, මානව සේපත් සාංවර්ධනය 

කිරීවේ ශ්රී ලාංකා ජ්ාතික සභාව, රාජ් භාෂා 

වදපාර්ත්වේන්තුව සහ දුරසේථ ඉවගනුේ 

මධසේථානය යන ආයත්නයන්ට පැවරී ඇති 

සියළුම විෂයන්ට අදාළ කටයුතු අධීක්ෂණය 

කිරීම. 

• සාප්පු හා කාර්යාල වසේවක පනත් 

• රාජ් වාපාර චක්රවේඛ  

• වසේවා වවසේථා සහ බඳවාගැනීවේ පරිපාි 

 

9. වත්ාරතුරු ලබා ගැනීමට පුරවැසියන්ට ලබාගත් හැකි පහසුකේ 

 

අමාත්ාාංශීය වවබ් අඩවිය - www.pubad.gov.lk 

විදුත් ත්ැපෑල  - info@pubad.gov.lk 

 

10. පසුගිය මාස 6ට අදාළ ආදායේ හා වියදේ 

(අ). ආදායේ / රජ්වේ වවන් කිරීම 

වැඩ සටහන වැය ශීර්ෂය වාර්ික ඇසේත්වේන්තුව  හය මාසික සත් ආදායම 

01  රු. 965,000,000.00 රු. 671,457,340.52 

 

(ආ) . වියදේ 

වැඩ සටහන වැය ශීර්ෂය වාර්ික ඇසේත්වේන්තුව  හය මාසික සත් වියදේ  

01 130 රු. 10,999,100,000.00 රු. 8,516,233,981.63 

 

11. වාර්ික සාංවර්ධන හා වසේවා සැලසුම (ප්රධාන අන්ත්ර්ගත්යන්) 

• අමාත්ාංශීය වවබ් අඩවිය හරහා වත්ාරතුරු ලබා ගත් හැකිය. ( www.pubad.gov.lk ) 

 

12. වාර්ික වසේවා හා සාංවර්ධන සැලැසේම හා කාර්ය සාධන ඇගයීේ වාර්ත්ාවේ සාරාාංශ සටහන් 

• අමාත්ාංශීය වවබ් අඩවිය හරහා වත්ාරතුරු ලබා ගත් හැකිය. ( www.pubad.gov.lk ) 

 

 

 

https://www.pubad.gov.lk/
mailto:info@pubad.gov.lk
https://www.pubad.gov.lk/
https://www.pubad.gov.lk/
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13. පත් කළ වත්ාරතුරු නිලධාරින් 

 

රොජ්ය ත ේවො, පළොේ  භො හො පළොේ පොලන අමොතයොංශය 

(රාජ් වසේවා අාංශය) 

 

නම     : - එන්.යූ.නිෂාන් වමන්ිසේ මයා 

ත්නතුර / ත්නතුරු  : - අතිවර්ක වේකේ (විමර්ශන හා වමවහයුේ) 

දුරකථන අාංක   : - 011 2676433 

ආයත්නවේ e-mail ලිපිනය  : - info@pubad.gov.lk 

 

විරොම වැටුප් තදපොර්තතේන්තතුව 

 

නම     : - ඒ. ජ්ගත් ඩී. ඩයසේ මයා 

ත්නතුර / ත්නතුරු  : - විශ්රාම වැටුප් අධක්ෂ ජ්නරාේ 

දුරකථන අාංක   : - 011 2431647 

 

නම     : - වක්.ආර්. පත්මප්රිය මයා 

ත්නතුර / ත්නතුරු  : - අධක්ෂ (සාංවිධාන හා සාංවර්ධන) 

දුරකථන අාංක   : - 011 2320045 

ආයත්නවේ e-mail ලිපිනය  : - dg@pensions.gov.lk  

 

රොජ්ය භොෂො තදපොර්තතේන්තතුව 

 

නම     : - ෂමින්ද මහවේකේ මයා 

ත්නතුර / ත්නතුරු  : - සහකාර වකාමසාරිසේ පරිවර්ත්න 

දුරකථන අාංක   : - 011-2877231 

ආයත්නවේ e-mail ලිපිනය  : - mshamee78@gmail.com  

 

ශ්රී ලංකො  ංවර්ධන පරිපොලන ආයතනය  

 

නම     : - කුමාරි ජ්යවසේකර මිය 

ත්නතුර / ත්නතුරු  : - අධක්ෂ ජ්නරාේ 

දුරකථන අාංක   : - 011 5980202 

 

නම     : - ආචාර්ය වසේපාලි සුදසිාංහ වමය 

ත්නතුර / ත්නතුරු  : - වජ්ෂේඨ උපවද්ශක 

දුරකථන අාංක   : - 011 5980200 

ආයත්නවේ e-mail ලිපිනය  : - mail@slida.lk  

 

මොනව  ේපේ  ංවර්ධනය කිරීතේ ශ්රී ලංකො ජ්ොතික  භොව 

 

නම     : - වේ.ඒ.සී.පී. ජ්යසිාංහ මිය 

ත්නතුර / ත්නතුරු  : - සහකාර අධක්ෂ (සාංවර්ධන) 

දුරකථන අාංක   : - 0112-595680/79 

ආයත්නවේ e-mail ලිපිනය  : - director.nhrdc@yahoo.com 

mailto:info@pubad.gov.lk
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ජ්ොතික භොෂො අධයොපන හො පුහුණු ආයතනය 

නම                                     :-     යු පී ආර් සී කරුණාරත්න 

ත්නතුර / ත්නතුරු                 :-     සහකාර අධක්ෂ (සැලසුේ /පුහුණු) 

දුරකථන අාංක                      :-      0113092903 

ආයත්නවේ e-mail ලිපින     :-      nilet@sltnet.lk 

 

රොජ්ය භොෂො තකොමිෂන්ත  භොව 

 

නම    :-  සිවප්රගාසේ මධිවානන් 

ත්නතුර/ ත්නතුරු  :-  සහකාර අධක්ෂක 

දුරකථන අාංක   :-  0112889864 

ආයත්නවේ e-mail ලිපිනය :-  olcommission@gmail.com  

 

ජ්ොතික භොෂො අංශය 

 

නම    :-  එච්ච.එච්ච.පුෂේපකුමාර 

ත්නතුර    :-  වාපෘති නිලධාරි 

දුරකථන අාංකය   :- 011-2883926 

ආයත්නවේ e-mail ලිපිනය :-  langdiv2018@gmail.com 

 

පොර්ිතේන්තතු කටයුතු අංශය 

නම    :- එන්.එේ.එේ.එන්.නවරත්න මිය 

ත්නතුර/ත්නතුරු   :- ප්රධාන කළමනාකරණ වසේවා නිලධාරි 

දුරකථන අාංක   :- 0112786988 

ආයත්නවේ e-mail  ලිපිනය :- mdpa@sltnet.lk  

 

 

අමාත්වරයාවේ අත්සන 

දිනය    
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකම  පිළිබඳ පනත 9 වන වගන්තතිය යටතේ 
වයොපෘති  ේබන්තධව ප්රකොශයට පේ කළ යුතු වොර්තොව -  න්තනිතේදන මොර්තගෝපතේශ 

 
1. අමාත්ාාංශය / වදපාර්ත්වේන්තුව / ආයත්නය :  රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය  

 
2. වාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන ආයත්නය          :  රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය 

 

3. වාපෘති  වාර්ත්ාව 
(අ). වාපෘතිවේ නම සහ සේවභාවය - නිල පියස නිල නිවාස වාපෘතිය - වමානරාගල දිසේත්රික්කය 

 
වාපෘතිය සේථානගත් ීම  (කලාපය, පළාත්, දිසේත්රික්කය, වකාට්ටඨාශය හා සේථානය ) - ඌව පළාත්, 
වමානරාගල දිසේත්රික්කය, වමානරාගල දිසේත්රික් වේකේ කාර්යාලයට අයත් පැරණි නිල නිවාස පිිි භූමිය 

                   
ආරේභ කිරීමට වයෝජිත් දිනය  - 2017.07.20 
අවසන් කිරීමට වයෝජීත් දිනය   - 2021.01.29 
 

             ( ආ).  වාපෘතිය 

            
අරමුණු හා ඉලක්ක -  රාජ් වසේවකයින් සඳහා වන්වාසිකාගාර පහසුකේ සැපයීමට වගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

 
             අවප්ක්ිත් ප්රතිලාභ  
                      
             ඉලක්කගත් ප්රතිලාභීන්   - රාජ් නිලධාරීන් 
                        
             වාපෘතිවයන් බලපෑමට ලක්වන පුරවැසි කණ්ඩායේ -  

 
                         ඔවුන් වවත් සන්නිවේදනයක් කර තිවබ් නේ එම විසේත්ර වන්දි හා හානි ූර්ණ වැඩ පිළිවවල  

 
              (ඇ). සේූර්ණ ඇසේත්වේන්තුගත් පිරිවැය - මිලියන 200 
 
                      මූල ප්රතිපාදන මූලාශ්රය ( වද්ශීය / විවද්ශීය ප්රතිපාදන වවන වවනම ) - වද්ශීය 
 
                     රාජ් / වපෞද්ගලික හවුේකාරිත්ව වාපෘතියක් නේ මූල හවුේකාරිත්වය වවන වවනම හා  

වපෞද්ගලික පාර්ශවයට ිමිවන ප්රතිලාභ / වාසි 
 
               (ඈ) . වයෝජිත් වාපෘතිවලට අදාල අධිකාරිවල අනුමැතිය ලබාගත් දිනයන් ( ජ්ාතික සැලසුේ කරන 

කමිටුව, ආර්ික සාංවර්ධන කමිටුව, කැබිනට්ට මණ්ඩලය, ආවයෝජ්න මණ්ඩලය, පළාත් සභාව, පරිසර 
අධිකාරිය ආදි )    

 
                       අදාළ අධිකාරිය                                                                         අනුමැතිය ලත් දිනය 

කැබිනට්ට මණ්ඩලය             2016.08.17 
ප්රාවද්ශීය සභාව - වමාණරාගල            2017.03.30 

 නාගරික සාංවර්ධන අධිකාරිය            2020.01.31 

(ඉ). පහත් කරුණු අදාල වන්වන් නේ ඉටුකරන ලද දිනය 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

කොරණය අදොල බව දිනය  
(පළමු අදියර) 

දිනය  
(තදවන අදියර) 

1. සාධත්ා අධනය අදාල වේ - - 

2. ලාංසු ආරාධනය අදාල වේ 2017.04.07 2019.02.15 

3. ලාංසු ඇගයීම (මුල / ත්ාක්ෂණ) අදාල වේ 2017.05.18 2019.04.04 

4. ප්රසේපාදන කමිටු අදාල වේ 2017.06.05 2019.04.04 

5. වකාන්ත්රාත් පිරිනැමීම අදාල වේ 2017.06.21 2019.04.26 

6. ගිවිසුමට ඇතුේ ීම අදාල වේ 2017.07.03 2019.05.08 
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පාරිසරික බලපෑේ තිවබ්නේ පාරිසරික බලපෑේ ත්ක්වසේරුව හා ත්ක්වසේරු සිදු කල ආයත්නය - නැත් 
 

(ඊ). සැපයුේකරු / වකාන්ත්රාත්කරුවේ විසේත්රය  
 නම   :- වසන්රේ ඉාංජිනියරින් සර්විසසේ ප්රයිවට්ට ලිමිටඩ් 
 සමාගම  :- 

  ලිපිනය  :- වසන්රේ ඉාංජිනියරින් සර්විසසේ ප්රයිවට්ට ලිමිටඩ්, බදුේල ශාඛාව, 37/2A,       
     බණ්ඩාරනායක මාවත්, බදුේල  
 
(උ). වැිදුර විසේත්ර ලබාගත් හැකි නිලධාරියා ත්නතුර ලිපිනය දුරකථන හා විදුත් ත්ැපෑල 
 
නම   : පී.යූ.ටී.වරුසවිත්ාන 
ත්නතුර  : වජ්ෂේඨ සහකාර වේකේ (නිවාස හා සාංවර්ධන)  
ලිපිනය   : රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය, නිදහසේ චතුරශ්රය, වකාළඹ 07 
දුරකථන අාංකය : 011- 2 697234 
විදුත් ලිපිනය : sas-hd@pubad.gov.lk 
 
 
 
 
..............................................    ............................................... 
 දිනය          අමාත්වරයාවේ අත්සන 
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකම  පිළිබඳ පනත 9 වන වගන්තතිය යටතේ 

වයොපෘති  ේබන්තධව ප්රකොශයට පේ කළ යුතු වොර්තොව -  න්තනිතේදන මොර්තගෝපතේශ 
 

1. අමාත්ාංශය / වදපාර්ත්වේන්තුව / ආයත්නය :   රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය  
 

2. වාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන ආයත්නය          : රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය 
 

3. වාපෘති වාර්ත්ාව 
(අ). වාපෘතිවේ නම සහ සේවභාවය - නිල පියස නිල නිවාස වාපෘතිය - ගේපහ දිසේත්රික්කය 

වාපෘතිය සේථානගත් ීම  (කලාපය, පළාත්, දිසේත්රික්කය, වකාට්ටඨාශය හා සේථානය ) –බසේනාිර  පළාත්, 
ගේපහ දිසේත්රික්කය, කැලණිය ඉන් ත්ානායේවත්ත් 
 

            ආරේභ කිරීමට වයෝජිත් දිනය  - 2017.07.29 
            අවසන් කිරීමට වයෝජීත් දිනය  - 2021.05.29 
 
     (ආ). වාපෘතිය 
 

              අරමුණු හා ඉලක්ක -  රාජ් වසේවකයින් සඳහා වන්වාසිකාගාර පහසුකේ සැපයීමට වගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම 
 

             අවප්ක්ිත් ප්රතිලාභ  
                      
             ඉලක්කගත් ප්රතිලාභීන්   - රාජ් නිලධාරීන් 
                        
             වාපෘතිවයන් බලපෑමට ලක්වන පුරවැසි කණ්ඩායේ -  
 
             ඔවුන් වවත් සන්නිවේදනයක් කර තිවබ්නේ එම විසේත්ර වන්දි හා හානි ූර්ණ වැඩ පිළිවවල - 
 
        (ඇ). සේූර්ණ ඇසේත්වේන්තුගත් පිරිවැය - මිලියන 397 
 
              මූල ප්රතිපාදන මූලාශ්රය ( වද්ශීය / විවද්ශීය ප්රතිපාදන වවන වවනම ) - වද්ශීය 
 
              රාජ් / වපෞද්ගලික හවුේකාරිත්ව වාපෘතියක් නේ මූල හවුේකාරිත්වය වවන වවනම හා  වපෞද්ගලික   

පාර්ශවයට ිමිවන ප්රතිලාභ / වාසි 
 
        (ඈ). වයෝජිත් වාපෘතිවලට අදාල අධිකාරිවල අනුමැතිය ලබාගත් දිනයන් ( ජ්ාතික සැලසුේ කරන කමිටුව, 

ආර්ික සාංවර්ධන කමිටුව, කැබිනට්ට මණ්ඩලය, ආවයෝජ්න මණ්ඩලය, පළාත් සභාව, පරිසර අධිකාරිය 
ආදි )    

 

අදාළ අධිකාරිය                                                                         අනුමැතිය ලත් දිනය 
 කැබිනට්ට මණ්ඩලය      2016.08.17  
 හරිත් වගාඩනැගිලි සහතිකය     2019.05.22 
 

o ීදි වර්ඛා සහතිකය ලබා ගැනිම සඳහා ප්රාවද්ශීය සභාව වවතින් ඉේලීමක් කර ඇත්. 
 
(ඉ). පහත් කරුණු අදාල වන්වන් නේ ඉටුකරන ලද දිනය 

 

කාරණය අදාල බව දිනය  
(පළමු අදියර) 

දිනය  
(වදවන අදියර) 

1. සාධත්ා අධනය අදාල වේ - - 

2. ලාංසු ආරාධනය අදාල වේ 2017.05.19 2019.03.01 

3. ලාංසු ඇගයීම (මුල / ත්ාක්ෂණ) අදාල වේ 2017.07.05 2019.04.30 

4. ප්රසේපාදන කමිටු අදාල වේ 2017.07.07 2019.04.30 

5. වකාන්ත්රාත් පිරිනැමීම අදාල වේ 2017.07.28 2019.05.08 

6. ගිවිසුමට ඇතුේ ීම අදාල වේ 2017.07.31 2019.05.08 
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පාරිසරික බලපෑේ තිවබ්නේ පාරිසරික බලපෑේ ත්ක්වසේරුව හා ත්ක්වසේරු සිදු කල ආයත්නය - නැත් 
 
(ඊ). සැපයුේකරු / වකාන්ත්රාත්කරුවේ විසේත්රය  
 පළමු අදියර 

නම   : ලින්ක් ඉාංජිනියරින් ප්රයිවට්ට ලිමිටඩ් 
ලිපිනය   : ලින්ක් ඉාංජිනියරින් ප්රයිවට්ට ලිමිටඩ්අාංක 32 , 2වන මහල,ගාලු පාර, වදිවල  
 
තදවන අදියර 
නම   : වසන්රේ ඉාංජිනියරින් සර්විසසේ ප්රයිවට්ට ලිමිටඩ් 
ලිපිනය   : 3වන මහල, ප්රාවද්ශීය සභා වගාඩනැගිේල, මිරිසේවත්ත්, ගේපහ 

 
(උ). වැිදුර විසේත්ර ලබාගත් හැකි නිලධාරියා ත්නතුර ලිපිනය දුරකථන හා විදුත් ත්ැපෑල 

 
නම   : පී.යූ.ටී.වරුසවිත්ාන 
ත්නතුර  : වජ්ෂේඨ සහකාර වේකේ (නිවාස හා සාංවර්ධන) (වැ.බ.) 
ලිපිනය   : රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය, නිදහසේ චතුරශ්රය, වකාළඹ 07 
දුරකථන අාංකය : 011- 2 697234 
විදුත් ලිපිනය : sas-hd@pubad.gov.lk 
 
 
 
..............................................    ............................................... 
 දිනය                      අමාත්වරයාවේ අත්සන 
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකම  පිළිබඳ පනත 9 වන වගන්තතිය යටතේ 
වයොපෘති  ේබන්තධව ප්රකොශයට පේ කළ යුතු වොර්තොව -  න්තනිතේදන මොර්තගෝපතේශ 

 
1. අමාත්ාංශය / වදපාර්ත්වේන්තුව / ආයත්නය :   රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය 

 

2. වාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන ආයත්නය         : රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය 

 

3. වාපෘති  වාර්ත්ාව 
 
(අ). වාපෘතිවේ නම සහ සේවභාවය - නිල පියස නිල නිවාස වාපෘතිය - මහනුවර දිසේත්රික්කය 
 

වාපෘතිය සේථානගත් ීම  (කලාපය, පළාත්, දිසේත්රික්කය, වකාට්ටඨාශය හා සේථානය ) -       
මධම පළාත්,  මහනුවර දිසේත්රික්කය, අසේගිරිය , අර්ට්ටලර්ිේ වත්ත්. 
 

                  ආරේභ කිරීමට වයෝජිත් දිනය  - 2017.12.14 
                  අවසන් කිරීමට වයෝජීත් දිනය  -  2020.10.30 
 
        (ආ). වාපෘතිය 

                         අරමුණු හා ඉලක්ක -  රාජ් වසේවකයින් සඳහා වන්වාසිකාගාර පහසුකේ සැපයීමට  වගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම 
 
               අවප්ක්ිත් ප්රතිලාභ  
                      
               ඉලක්කගත් ප්රතිලාභීන්   - රාජ් නිලධාරීන් 
                        

               වාපෘතිවයන් බලපෑමට ලක්වන පුරවැසි කණ්ඩායේ -  
 
                      ඔවුන් වවත් සන්නිවේදනයක් කර තිවබ්නේ එම විසේත්ර වන්දි හා හානි ූර්ණ වැඩ පිළිවවල  

 
       (ඇ). සේූර්ණ ඇසේත්වේන්තුගත් පිරිවැය - මිලියන 67 
 
               මූල ප්රතිපාදන මූලාශ්රය ( වද්ශීය / විවද්ශීය ප්රතිපාදන වවන වවනම ) - වද්ශීය 
 
               රාජ් / වපෞද්ගලික හවුේකාරිත්ව වාපෘතියක් නේ මූල හවුේකාරිත්වය වවන වවනම හා  වපෞද්ගලික 

පාර්ශවයට ිමිවන ප්රතිලාභ / වාසි 
 
      (ඈ).වයෝජිත් වාපෘතිවලට අදාල අධිකාරිවල අනුමැතිය ලබාගත් දිනයන් ( ජ්ාතික සැලසුේ කරන කමිටුව, 

ආර්ික සාංවර්ධන කමිටුව, කැබිනට්ට මණ්ඩලය, ආවයෝජ්න මණ්ඩලය, පළාත් සභාව, පරිසර 
අධිකාරිය ආදි )    

 
අදාළ අධිකාරිය                                                                         අනුමැතිය ලත් දිනය 

      කැබිනට්ට මණ්ඩලය      2016.08.17 
    

      (ඉ). පහත් කරුණු අදාල වන්වන් නේ ඉටුකරන ලද දිනය 
 

කොරණය අදොල බව දිනය 
1. සාධත්ා අධනය අදාල වේ - 

2. ලාංසු ආරාධනය අදාල වේ 2017.10.12 

3. ලාංසු ඇගයීම (මුල / ත්ාක්ෂණ) අදාල වේ 2017.11.20 

4. ප්රසේපාදන කමිටු අදාල වේ 2017.11.23 

5. වකාන්ත්රාත් පිරිනැමීම අදාල වේ 2017.12.04 

6. ගිවිසුමට ඇතුේ ීම අදාල වේ 2017.12.08 

 
 
 
 



40 
 

පාරිසරික බලපෑේ තිවබ්නේ පාරිසරික බලපෑේ ත්ක්වසේරුව හා ත්ක්වසේරු සිදු කල ආයත්නය - නැත් 
 
 (ඊ). සැපයුේකරු / වකාන්ත්රාත්කරුවේ විසේත්රය  
 

නම   : වක්.ජී.එසේ.වකාන්දසිාංහ 
සමාගම   : වකාන්දසිාංහ කන්සේරක්ෂන් ආයත්නය 

  ලිපිනය   : 107 ඒ, 6 වන පටුමග, ජ්යමාලපුර, ගේවපාල 
 

(උ). වැිදුර විසේත්ර ලබාගත් හැකි නිලධාරියා ත්නතුර ලිපිනය දුරකථන හා විදුත් ත්ැපෑල 
 
නම   : පී.යූ.ටී.වරුසවිත්ාන 
ත්නතුර  : වජ්ෂේඨ සහකාර වේකේ (නිවාස හා සාංවර්ධන)  
ලිපිනය   : රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය, නිදහසේ චතුරශ්රය, වකාළඹ 07  
දුරකථන අාංකය : 011- 2 697234 
විදුත් ලිපිනය : sas-hd@pubad.gov.lk 
 
 

වමම වාපෘතිය ඉදිකිරීවේ කටයුතු 2020.09.30 දින අවසන් කර මහනුවර දිසේත්රික් වේකේ කාර්යාලය වවත් 
2020.12.16 දින භාර දී ඇත්. 
 

 
..............................................    ............................................... 
 දිනය           අමාත්වරයාවේ අත්සන 
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකම  පිළිබඳ පනත 9 වන වගන්තතිය යටතේ 

වයොපෘති  ේබන්තධව ප්රකොශයට පේ කළ යුතු වොර්තොව -  න්තනිතේදන මොර්තගෝපතේශ 
 

1. අමාත්ාංශය / වදපාර්ත්වේන්තුව / ආයත්නය :   රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය 

 

2. වාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන ආයත්නය         : රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය 

 

3. වාපෘති වාර්ත්ාව 
 
(අ). වාපෘතිවේ නම සහ සේවභාවය -  නිල පියස නිල නිවාස වාපෘතිය, වපාවළාන්නරුව දිසේත්රික්කය 

 

වාපෘතිය සේථානගත් ීම  (කලාපය, පළාත්, දිසේත්රික්කය, වකාට්ටඨාශය හා සේථානය ) - උතුරුමැද  පළාත්, 
වපාවළාන්නරුව දිසේත්රික්කය, ිඟුරක්වගාඩ 
 
2018.03.22 වන දින ලින්ක් ඉාංජිනියරින් ප්රයිවට්ට ලිමිටඩ් ආයත්නය වවත් වකාන්ත්රාත්තුව බාර දුන් අත්ර, 
වකාන්ත්රාත්කරුවේ දුර්වල වභෞතික ප්රගතිය හා ඉදිකිරීේ ත්ත්ත්වය වහේතුවවන් එම වකාන්ත්රාත්තුව 
2019.03.21 අත්ිටුවන ලදි. 
 
ඒ අනුව වදවන වරට ලබා දුන් වකාන්ත්රාත්තුව පිළිබඳ වත්ාරතුරු පහත් පරිදි වේ.  

 
ආරේභ කිරීමට වයෝජිත් දිනය   - 2019.11.19 
අවසන් කිරීමට වයෝජීත් දිනය   - 2021.09.12 

 
      (ආ). වාපෘතිය 

                

  අරමුණු හා ඉලක්ක -  රාජ් වසේවකයින් සඳහා වන්වාසිකාගාර පහසුකේ සැපයීමට වගාඩනැගිලි  
  ඉදිකිරීම 

 
               අවප්ක්ිත් ප්රතිලාභ  

                      
                 ඉලක්කගත් ප්රතිලාභීන්   - රාජ් නිලධාරීන් 
                        
               වාපෘතිවයන් බලපෑමට ලක්වන පුරවැසි කණ්ඩායේ - අදාළ වනාවේ 
 
               ඔවුන් වවත් සන්නිවේදනයක් කර තිවබ්නේ එම විසේත්ර වන්දි හා හානි ූර්ණ වැඩ පිළිවවල  
 
        (ඇ). සේූර්ණ ඇසේත්වේන්තුගත් පිරිවැය - මිලියන 225 
 
                මූල ප්රතිපාදන මූලාශ්රය ( වද්ශීය / විවද්ශීය ප්රතිපාදන වවන වවනම ) - වද්ශීය 
 
                 රාජ් / වපෞද්ගලික හවුේකාරිත්ව වාපෘතියක් නේ මූල හවුේකාරිත්වය වවන වවනම හා  වපෞද්ගලික 

පාර්ශවයට ිමිවන ප්රතිලාභ / වාසි 
 
 

       (ඈ).වයෝජිත් වාපෘතිවලට අදාල අධිකාරිවල අනුමැතිය ලබාගත් දිනයන් ( ජ්ාතික සැලසුේ කරන කමිටුව, 
ආර්ික සාංවර්ධන කමිටුව, කැබිනට්ට මණ්ඩලය, ආවයෝජ්න මණ්ඩලය, පළාත් සභාව, පරිසර අධිකාරිය 
ආදි )    

 
අදාළ අධිකාරිය                                                                         අනුමැතිය ලත් දිනය 

      කැබිනට්ට මණ්ඩලය      2016.08.17 
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                      (ඉ). පහත් කරුණු අදාල වන්වන් නේ ඉටුකරන ලද දිනය 
 

වදවන වරට වකාන්ත්රාත්තුව ලබා දීම. 
 

කාරණය අදාල බව දිනය 
1. සාධත්ා අධනය අදාල වේ - 

2. ලාංසු ආරාධනය අදාල වේ 2019.08.31 

3. ලාංසු ඇගයීම (මුල / ත්ාක්ෂණ) අදාල වේ 2019.09.23 

4. ප්රසේපාදන කමිටු අදාල වේ 2019.09.30 

5. වකාන්ත්රාත් පිරිනැමීම අදාල වේ 2019.11.05 

6. ගිවිසුමට ඇතුේ ීම අදාල වේ 2019.11.15 

 
 
පාරිසරික බලපෑේ තිවබ්නේ පාරිසරික බලපෑේ ත්ක්වසේරුව හා ත්ක්වසේරු සිදු කල ආයත්නය - නැත් 
 
    (ඊ). සැපයුේකරු / වකාන්ත්රාත්කරුවේ විසේත්රය  

 
නම   : - වසන්රේ ඉාංජිනියරින් සර්විසසේ පුද්ගලික සමාගම 
ලිපිනය  : - වසන්රේ ඉාංජිනියරින් සර්විසසේ පුද්ගලික සමාගම, අාංක 481/4/ඒ, කුරුප්පු හන්දිය, 

වපාවළාන්නරුව 
  
 

    (උ). වැිදුර විසේත්ර ලබාගත් හැකි නිලධාරියා ත්නතුර ලිපිනය දුරකථන හා විදුත් ත්ැපෑල 
 
නම   : පී.යූ.ටී.වරුසවිත්ාන 
ත්නතුර  : වජ්ෂේඨ සහකාර වේකේ (නිවාස හා සාංවර්ධන)  
ලිපිනය   : රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය, නිදහසේ චතුරශ්රය, වකාළඹ 07 
දුරකථන අාංකය : 011- 2 697234 
විදුත් ලිපිනය : sas-hd@pubad.gov.lk 
 
 
..............................................    ............................................... 
 දිනය                       අමාත්වරයාවේ අත්සන 
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකම  පිළිබඳ පනත 9 වන වගන්තතිය යටතේ 

වයොපෘති  ේබන්තධව ප්රකොශයට පේ කළ යුතු වොර්තොව -  න්තනිතේදන මොර්තගෝපතේශ 

 

1. අමාත්ාංශය / වදපාර්ත්වේන්තුව / ආයත්නය :   රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය 

 

2. වාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන ආයත්නය         : රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය 

 

3. වාපෘති වාර්ත්ාව 
 

(අ). වාපෘතිවේ නම සහ සේවභාවය - නිල පියස නිල නිවාස වාපෘතිය - වකාළඹ දිසේත්රික්කය 
 
වාපෘතිය සේථානගත් ීම  (කලාපය, පළාත්, දිසේත්රික්කය, වකාට්ටඨාශය හා සේථානය ) - බසේනාිර පළාත්, 
වකාළඹ දිසේත්රික්කය, වනා. 04, වහක්ටර් වකාබ්බෑකඩුව මාවත්, වකාළඹ 07. 

 
                  ආරේභ කිරීමට වයෝජිත් දිනය  - 2018.06.19 
 
                  අවසන් කිරීමට වයෝජීත් දිනය  -  2020.11.09 
       (ආ). වාපෘතිය 
 

              අරමුණු හා ඉලක්ක -  රාජ් වසේවකයින් සඳහා වන්වාසිකාගාර පහසුකේ සැපයීමට වගාඩනැගිලි  
              ඉදිකිරීම 
 
            අවප්ක්ිත් ප්රතිලාභ  
                      
            ඉලක්කගත් ප්රතිලාභීන්   - රාජ් නිලධාරීන් 
                        
            වාපෘතිවයන් බලපෑමට ලක්වන පුරවැසි කණ්ඩායේ -  
 
            ඔවුන් වවත් සන්නිවේදනයක් කර තිවබ්නේ එම විසේත්ර වන්දි හා හානි ූර්ණ වැඩ පිළිවවල  
 
        (ඇ). සේූර්ණ ඇසේත්වේන්තුගත් පිරිවැය - මිලියන 700 
 
             මූල ප්රතිපාදන මූලාශ්රය ( වද්ශීය / විවද්ශීය ප්රතිපාදන වවන වවනම ) - වද්ශීය 
 
              රාජ් / වපෞද්ගලික හවුේකාරිත්ව වාපෘතියක් නේ මූල හවුේකාරිත්වය වවන වවනම හා  වපෞද්ගලික 

පාර්ශවයට ිමිවන ප්රතිලාභ / වාසි 
 
        (ඈ).වයෝජිත් වාපෘතිවලට අදාල අධිකාරිවල අනුමැතිය ලබාගත් දිනයන් ( ජ්ාතික සැලසුේ කරන කමිටුව, 

ආර්ික සාංවර්ධන කමිටුව, කැබිනට්ට මණ්ඩලය, ආවයෝජ්න මණ්ඩලය, පළාත් සභාව, පරිසර අධිකාරිය 
ආදි)    

 
                       අදාළ අධිකාරිය                                                                         අනුමැතිය ලත් දිනය 
 කැබිනට්ට මණ්ඩලය       2017.06.07 

මධම පරිසර අධිකාරිය      2018.04.04 
ගිනි නිීේ වසේවා වදපාර්ත්වේනතුව 2017.12.08 
ලාංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 2018.02.22 
ජ්ල සේපාදන හා ජ්ලාපවහන වදපාර්ත්වේන්තුව (වකා.ම.න.ස.) 2018.03.03 
ජ්ාතික ජ්ල සේපාදන හා ජ්ලාපවහන මණ්ඩලය 2018.02.20 
ඝන අපද්රව කළමනාකරණ අාංශය (වකා.ම.න.ස.) 2018.03.29 
නාගරික සාංවර්ධන අධිකාරිය      2019.03.25 
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 (ඉ). පහත් කරුණු අදාල වන්වන් නේ ඉටුකරන ලද දිනය 

 
කොරණය අදොල බව දිනය 

1. සාධත්ා අධනය අදාල වේ - 

2. ලාංසු ආරාධනය අදාල වේ 2018.03.09 

3. ලාංසු ඇගයීම (මුල / ත්ාක්ෂණ) අදාල වේ 2018.04.11 

4. ප්රසේපාදන කමිටු අදාල වේ 2018.04.12 

5. වකාන්ත්රාත් පිරිනැමීම අදාල වේ 2018.06.05 

6. ගිවිසුමට ඇතුේ ීම අදාල වේ 2018.06.22 
 
පාරිසරික බලපෑේ තිවබ්නේ පාරිසරික බලපෑේ ත්ක්වසේරුව හා ත්ක්වසේරු සිදු කල ආයත්නය - නැත් 
 

(ඊ). සැපයුේකරු / වකාන්ත්රාත්කරුවේ විසේත්රය  
 

 නම   : - වසන්රේ ඉාංජිනියරින් සර්විසසේ ප්රයිවට්ට ලිමිටඩ් 
සමාගම   : - 
ලිපිනය  : - වසන්රේ ඉාංජිනියරින් සර්විසසේ ප්රයිවට්ට ලිමිටඩ්, අාංක 415, වබෞද්ධාවලෝක මාවත්,  

වකාළඹ 07.  
 
(උ). වැිදුර විසේත්ර ලබාගත් හැකි නිලධාරියා ත්නතුර ලිපිනය දුරකථන හා විදුත් ත්ැපෑල 
 
නම   : පී.යූ.ටී.වරුසවිත්ාන 
ත්නතුර  : වජ්ෂේඨ සහකාර වේකේ (නිවාස හා සාංවර්ධන)  
ලිපිනය   : රාජ් වසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය, නිදහසේ චතුරශ්රය, වකාළඹ 07 
දුරකථන අාංකය : 011- 2 697234 
විදුත් ලිපිනය : sas-hd@pubad.gov.lk 
 
 
..............................................    ............................................... 
 දිනය                       අමාත්වරයාවේ අත්සන 
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