
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ක්ෂේත්රක්ේ පුහුණු ක්මාඩියුල සකසේ කිරීම සඳහා 

මිල ගණන් කැඳවීම 

 

පහත සඳහන් විෂය ක්ෂේත්රයන් යටක්ේ ක් ොඩියුලයන් සකසේ කිරී  සඳහො ප්රවීණ 

සම්පේදොයකවරුන්ක්ෙන් මිල ෙණන් කැඳවනු ලැක්ේ. 

සහභොගිේව සැලසුම්කරණය සහ අයවැයකරණය - Participatory Planning and Budgeting 

තිරසොර සංවර්ධන ඉලක්ක ක්ේශීයකරණය - SDG Localization 

පළොේ පොලන ආයතනවල සභො කටයුතු - Council Affairs in Local Authority 

ක්ේශගුණ විපර්යොස සහ ආපදො කළ නොකරණය - Climate change and Disaster Management 

ඵලදොයිතොවය වර්ධනය කිරී  - Productivity Development   
 

 

ක් ොඩියුල සකසේ කිරී ට අදොළ පිරිවිතර ඇතුළේ ක්ේඛන පහත දක්වො ඇත. එ  පිරිවිතරයන්ට අනුව 

ක් ොඩියුල සැකසී  සඳහො ඔබක්ේ මුද්රො තබන ලද මිල ෙණන් 2022 ක්දසැම්බර්  ස 09 වන දිනට 

ක්පර ක්කොළඹ 07  ලලක්සේකර  ොවක්ේ අංක 17 පිහිටි පළොේ පොලනය  පිළිබඳ ශ්රී ලංකො ආයතනයට 

ලියොපදිංචි තැපෑක්ලන් එවිය යුතු ක්ේ. ලියුම්කවරක්ේ වම්පස ඉහළ ක්කළවක්ර් “ක්මාඩියුල සැකසීම 

සඳහා මිල ගණන්” ක්ලස සඳහන් කළ යුතු ක්ේ. 

 

අධ්යක්ෂ/ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරි  

පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා ආයතනය ක්නා.17,මලලක්සේකර මාවත,ක්කාළඹ 07. 

කාර්යාලය : 011-2580307/011-2586259 

විමසීම් : පුහුණු හා අධ්යයන අංශය - 011-2058050 

 



 

 

ක්මාඩියුලය සකසේ කිරීක්ම් පිරිවිතර 
 

ක්පාදු උපක්ෙසේ 

❖ මිට ක්පර ක්මාඩියුල සැකසීක්ම් කටයුතු සිදුකර අත්ෙැකීම් ඇති විද්වතුන්ට 

ප්රමුකතාවය හිමි ක්ේ. 

❖ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ක්ෂේත්රක්ේ කටයුතු කර තිබීම අමතර 

සුදුසුකමක් වනු ඇත. 

❖ ක්මම පුහුණු ක්මාඩියුල සකසේ කළ යුත්ක්ත් ඒ ඒ විෂයන් යටක්ත් දින 03ක 

පුහුණු වැඩසටහනකට සහභාගිවන පුහුණුලාභීන් සඳහාය. අොල පිරිවිතර 

ඇමුණුම I හි ෙක්වා ඇත. 

❖ ක්තදින වැඩමුළුවක් සඳහා ක්මාඩියුලය අවම පිටු 30 කින් සමන්විත විය යුතුය.එම 

ක්මාඩියුලය සැකසීමට භාවිතා කළ යුතු ආකෘති පත්රය ඇමුණුම II හි සඳහන් ක්ේ. 

❖ ක්මාඩියුලය පරිගණකගත කිරීක්ම්දී Times New Roman  Font එක 

භාවිතා කළයුතු අතර සිංහල භාෂාක්වන් නම් Iskola Potha Font එක 

භාවිතා කළ යුතු අතර Font Size 12 විය යුතුයි. 

❖ ඉහත ක්මාඩියුලක්ේ කටයුතු දින 14 ක් තුළ අවසන් කර, සාමානය මෘදු පිටපත් හා 

PDF මෘදු පිටපතක්  ආයතනය ක්වත භාරදිය යුතුයි. 

ඇමුණුම I 



❖ ක්මාඩියුලය සකසේ කිරීක්මන් අනතුරුව විද්වත් කමිටුවක් ක්වත ක්යාමු කරනු 

ලැක්ේ. ඔවුන් විසින් යම් සංක්ශෝධ්නයක් සිදුකළ යුතු බවට තීරණය කළක්හාත් එම 

සංක්ශෝධ්නයන්ෙ සිදුකර ආයතනය ක්වත භාර දිය යුතු ක්ේ. 

❖ ක්ගවීම් සිදුකරනු ලබන්ක්න් ඉහත කාර්යයන් අවසන් වීක්මන් පසුවයි. 

❖ ඔබ මිල ගණන් ලබා දීක්ම්දී ක්ම් සමඟ අමුණා ඇති ආකෘති පත්රය II භාවිත 

කරන්න. 

❖ ඔබක්ේ අයදුම්පත්රය සමඟ ඔක්ේ අධ්යාපන සුදුසුකම් සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් 

ඇතුලත් ජීව ෙත්ත පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. 

❖ මුද්රා තබන ලෙ ලියුම් කවරයක බහාලන ලෙ ඔබක්ේ මිල ගණන් පහත ලිපිනයට 

2022 ක්ෙසැම්බර් 09 වන දිනට ක්පර අධ්යක්ෂ, පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලංකා 

ආයතනය  ක්වත ලියාපදිංචි තැපෑක්ලන් එවිය යුතු ක්ේ. නැතක්හාත් මුද්රා තබන ලෙ 

මිළ ගණන් පැමිණ බාර දිය යුතුය.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ක්මාඩියුලය සකසේ කලයුතු ආකෘතිපත්රය 

 

1. මුල් පිටුව: ක්මාඩියුලක්ේ නම/ප්රධ්ාන විෂයය ක්ක්ෂේත්රය  

2. ක්ෙවන පිටුව: පටුන 

3. තුන් වන පිටුව 

පුහුණු වැඩසටහන එනම් ප්රධ්ාන විෂයය ක්ක්ෂේත්රය  පිළිබඳ හැඳින්වීම 

පුහුණු වැඩසටහක්න් අරමුණු 

පුහුණු වැඩසටහක්න් ප්රතිලාභ 

 

4. 4 වන පිටුක්ේ සිට   

සැසි අංක    01 

අනු මාතෘකාව: 

………................................................................…………………………… 

විෂයය කරුණු 

…………………...............................................……………………………………….. 

…………………………...............................................………………………………... 

…………………………...............................................…………………………………

….………………………….............................................……………………………… 

 

සැසි   අංක 02,03,04   ආදී  වශක්යන්  දින 03 පුහුණු වැඩමුළුවකට ගැලක්පන ආකාරයට 

ක්මාඩියුලයයට අවම වශක්යන් පිටු 30ක් වත් අන්තර්ගත විය යුතුය. 

ඇමුණුම II 



 

ඇමුණුම III 

 

ක්මාඩියුල සකසේ කිරීම සඳහා මිළ ගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකෘතිපත්රය  

1. සකසේ කිරීමට අක්ේක්ිත ක්මාඩියුලක්ේ නම / විෂය ක්ක්ශේත්රය 

............................................  (ක්මාඩියුල එකකට වඩා සකසේ කිරීමට අක්ේක්ෂා 

කරන්ක්න් නම් එම මිළ ගණන් ක්වන ක්වනම ඉදිරිපත් කළ යුතුය) 

2. දී ඇති පිරිවිතරයන්ට අනුව ක්මාඩියුලය සකසේ කිරීමට ඉදිරිපත් කරන සම්ූර් ණ මිළ 

 රු................................ 

 

දී ඇති පිරිවිතරයන්ට අනුව දින 14 ක් තුල ක්මාඩියුලය සකසා ආයතනයට ලබා ක්ෙන බවට 

ක්මයින් සහතින ක්වමි.  

මාක්ේ අධ්යාපන සුදුසුකම් සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් සඳහන් ජීව ෙත්ත පත්රිකාව ක්ම් සමඟ ක්යාමු 

කරමි.  

 

 දිනය ................................   අත්සන -  ............................................. 

        නම -     .............................................. 

        ලිපිනය -  ............................................. 

                                                                                         දුරකතන අංකය -  .................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,yq;if cs;@u; MSif epWtfk; 

khfhz rig kw;Wk; cs;Suhl;rp Jiwapy; gapw;rp nkhbAs; 
jahupg;gJ njhlu;ghd tpiy kZf;Nfhuy; 

 

gpd;tUk; ghlj; Jiwfspd; fPo; nkhbAs;fs; jahupg;gjw;F epGzj;Jtk; kpf;f 
tsthsu;fsplkpUe;J tpiy kZf;Nfhuy; 

gq;Fgw;wy; jpl;lkply; kw;Wk; tuT nryT jpl;lk; - Participatory Planning and Budgeting 

epiyahd mgptpUj;jp ,yf;fpd; RNjrj;Jtk; - SDG Localization 

cs;Suhl;rp kd;wq;fspd; rig eltbf;iffs; - Council Affairs in Local Authority 

fhyepiy khw;wk; kw;Wk; mdu;j;j Kfhikj;Jtk; - Climate change and Disaster 

Management 

cw;gj;jp jpwd; mgptpUj;jp - Productivity Development   

 

nkhbAis jahupg;gJ njhlu;ghf tpguq;fslq;fpa Mtzk; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sJ. 
me;j tpguq;fSf;Nfw;g nkhbAis jahupg;gjw;F jq;fsJ Kj;jpiuaplg;gl;l 
tpiy kZf;fis 2022 brk;gu; 09 Mk; jpfjpf;F Kd;du; ,yf;fk; 17> kyyNrfu 
khtj;ij> nfhOk;G 07 ,y; mike;Js;s ,yq;if cs;@u; MSif 
epWtfj;jpw;F  gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. fbj ciuapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; “ nkhbAs; jahupg;gjw;fhd tpiy kZ” vd Fwpg;gplg;gly; 
Ntz;Lk;. 

 

gzpg;ghsu;  / gpujhd gjtpepiy cj;jpNahfj;ju; 

,yq;if cs;@u; MSif epWtfk;> ,yf;fk;17> kyyNrfu khtj;ij> nfhOk;G07 

mYtyfk; : 011-2580307/011-2586259    

tprhidfSf;F : gapw;rp kw;Wk; fy;tpg; gpupT- 011-2058050 



 

nkhbAis jahupg;gjw;fhd tpguq;fs; 
 

nghJthd MNyhridfs; 

❖ ,jw;F Kd;du; nkhbAs; jahupj;jy; njhlu;ghd mDgtk; cs;s 

epGzu;fSf;F Kd;Dupik mspf;fg;gLk;. 

❖ khfhz rig kw;Wk; cs;Suhl;rp Jiwapy; fUkkhw;wpapUg;gJ Nkyjpf 

jifikahf fUjg;gLk;. 

❖ ,e;j gapw;rp nkhbAs; jahupf;f Ntz;baJ me;je;j Jiwfspy; 03 ehs; 

gapw;rp Ntiyj;jpl;lj;jpw;F gq;Fgw;Wk; gapw;rpahsu;fSf;fhFk;. cupa 

tpguq;fs; gpd;dpizg;G I  ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

❖ %d;W ehs; nrayku;tpw;F nkhbAs; Fiwe;jJ 30 gf;fq;fis nfhz;ljhf 

,Uf;f Ntz;Lk;. me;j nkhbAs; jahupg;gjw;fhf gad;gLj;j Ntz;ba khjpup 

gbtk; gpd;dpizg;G II  ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

❖ nkhbAs; fzdp Kiwg;gLj;Jk; NghJ Times New Roman  Font 

gad;gLj;j Ntz;Lk; vd;gJld;> rpq;fs nkhopapyhapd; Iskola Potha Font 

gad;gLj;j Ntz;Lk; vd;gJld;> Font Size 12  Mf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.   

❖ Nkya nkhbAs; eltbf;iffs; 14 jpdq;fSf;Fs; epiwT nra;J rhjhuz 

nkd; gpujp kw;Wk; PDF nkd; gpujpnahd;W epWtdj;jpw;F ifaspj;jy; 

Ntz;Lk;. 

❖ nkhbAs; jahupj;J epiwT nra;jjd; gpw;ghL epGzj;Jt FO xd;wpw;F 

ifaspf;fg;gLk;. mtu;fshy; VNjDk; jpUj;jq;fs; nra;ag;gl Ntz;Lk; vd 

jPu;khdpj;jhy; me;j jpUj;jq;fisAk; nra;J epWtdj;jpw;F ifaspf;f 

Ntz;Lk;. 

❖ nfhLg;gdTfs; nra;ag;gLtJ Nkya fUkq;fs; Kbtile;j gpd;duhFk;. 

❖ ePq;fs; tpiy kZ toq;Fk; NghJ ,jDld; ,izf;fg;gl;Ls;s khjpup 

gbtk; II I gad;gLj;jTk;. 

❖ cq;fsJ tpz;zg;ggbtq;fSld; cq;fsJ fy;tpj; jifik kw;Wk; njhopw; 

jifik cs;slq;fpa Ra tpgug; gbtj;ijAk; rku;g;gpf;Ff. 

gpd;dpizg;G  I 



❖ Kj;jpiuaplg;gl;l fbj ciuapy; cq;fsJ tpiy kZf;fis gpd;tUk; 

Kftupf;F 2022 brk;gu; 09 Mk; jpfjpf;F Kd;du; gzpg;ghsu;> ,yq;if 

cs;@u; MSif epWtfj;jpw;F gjpTj; jghypy; mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;. 

,y;iyahapd; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiy kZf;fis tUif je;J ifaspj;y; 

Ntz;Lk;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

nkhbAs; jahupf;f Ntz;ba khjpupg; gbtk; 

 

1.  Kjy; gf;fk; : nkhbAspd; ngau; / gpujhd ghlj; Jiw 

2.,uz;lhk; gf;fk; : cs;slf;fk;  

3. %d;whk; gf;fk;  

gapw;rp Ntiyj;jpl;lj;jpd; mjhtJ gpujhd ghlj; Jiw njhlu;ghd mwpKfk;. 

gapw;rp Ntiyj;jpl;lj;jpd; Nehf;fk; 

gapw;rp Ntiyj;jpl;lj;jpd; gad;fs; 

 

4. 4 tJ gf;fj;jpypUe;J  

mku;T – 01  

cg jiyg;G : ………................................................................…………………… 

ghl tplaq;fs; 

…………………...............................................……………………………………….. 

…………………………...............................................………………………………... 

…………………………...............................................…………………………………….

………………………….............................................……………………………… 

mku;T ,yf;fk; 02>03>04 vd;wthW 03 ehs; gapw;rp nrayku;Tf;F cfe;jthW  

nkhbASf;F Fiwe;jsT 30 gf;fq;fshtJ cs;slq;fpapUf;f Ntz;Lk;. 

 

gpd;dpizg;G III 

gpd;dpizg;G II 



 

nkhbAis jahupg;gjw;F tpiy kZf;fs; rku;g;gpf;f Ntz;ba khjpup 

gbtk;. 

1.  jahupg;gjw;F cj;Njrpj;Js;s nkhbAspd; ngau;  / ghlj; Jiw 

……………………………… ( xU nkhbASf;F mjpfkhf jahupf;f 

cj;Njrpj;jpUg;gpd; me;j tpiy kZf;fs; ntt;Ntwhf rku;g;gpf;f 

Ntz;Lk;) 

2. toq;fg;gl;Ls;s tpguq;fSf;F Vw;g nkhbAis jahupg;gjw;F 

Kd;itf;Fk; KOj; njhif &gh………………………….. 

 

toq;fg;gl;Ls;s tpguq;fSf;F Vw;g 14 ehl;fSf;Fs; nkhbAis 

jahupj;J epWtdj;jpw;F toq;Ftjhf ,j;jhy; cWjpg;gLj;JfpNwd;. 

 

vdJ fy;tpj; jifik kw;Wk; njhopw; jifik cs;slq;fpa Ra tpgug; 

gbtj;ij ,j;Jld; mDg;GfpNwd;. 

 

 

 jpfjp ................................   ifnahg;gk; -  ..................................... 

        ngau; :.................................................. 

        Kftup -................................................ 

                                                                                 njhiyNgrp ,yf;fk; -  ....................... 


