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කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා ගරු අමාතයතුමාගේ පණිවුඩය 
 

කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදවහි 2016 වර්ෂදයහි ප්රගතිය විමසා බැදලන වාර්ෂික වාර්තාව සඳහා සුභ 

පැතුම් පණිවුඩයක් නිකුත් කරනු ලබන්දන් ඉමහත් සතුටිනි. 

අප රදේ අර්ධ රාජය සහ දපෞේගලික අංශදේ දසේවදේ නියුක්තව සිටින මිලියන අට ඉක්මවූ 

දසේවකයන්ට බලපාන කම්කරු නීති සහ අණ පනත් ක්රියාත්මක කිරීමත්, දසේවකයන්දේ ජීවන 

තත්ත්වය සහ දසේවා තත්ත්වය උසස් කරලීමත්, කාර්මික ආරවුේ අවම කර ගනිමින් රට තුළ කාර්මික 

සාමය පවත්වාදගනයාමත් කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ ප්රධාන කාර්ය භාරයට අයත් දේ. ඒ අනුව, 

දසේවය දසේවක දෙපාර්ශවදේම සුභ සාධනය සඳහා කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව විසින් ඉටු කරනු ලබන 

කාර්යභාරය අති මහත්ය. 

දමම වර්ෂදේදී ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානදේෙ සහය ඇතිව ළමා ශ්රමය පිටුෙැකීම දවනුදවන් 

ක්රියාකිරීමත්, කාර්මික ආරවුේ සහ වැඩවර්ජන අවම කිරීමත්, අයවැය සහන දීමනා පනත ක්රියාත්මක 

කරලීමත්, සමාජ කතිකාවත ප්රවර්ධනය තුළින් වඩාත් යහපත් දසේවය දසේවක සම්බන්ධතාවයක් 

දගොඩනැංවීමත් දකදරහි දෙපාර්තදම්න්තුදේ විදශේෂ අවධානය දයොමුකර ඇත. ඒ අනුව, ළමා 

ශ්රමදයන් දතොර කලාප බවට පත් කිරීදම් වයාපෘතිය සමස්ත ශ්රී ලංකාවම ආවරණයවන පරිදි 

ක්රියාත්මක කර ඇත. දෙපාර්තදම්න්තුදේ විවිධ අංශ විසින් ජනමාධයෙ උපදයෝගීකර ගනිමින් 

සිදුකරනු ලැබූ විවිධ ෙැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහන් දමම වර්ෂදේදී කාර්මික ආරවුේ අවම වීමටත් 

සමාජ කතිකාවත වර්ධනය වීමටත් දහේතු වී ඇත. එදසේම, දසේවකයන්දේ විශ්රාම දිවියට අත්වැලක් 

වීදම් අරමුණින් දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙදේ නව වයාපෘතියක් දලස ආරම්භ කල සාමාජිකයන් 

දවත 30% විශ්රාම පූර්ව ප්රතිලාභ ලබාදීදම් වැඩසටහන දමම වර්ෂදේදීෙ සාර්ථකව ක්රියාත්මකවීම 

ප්රශංසනීය දේ. 

දමම කාර්යයන් ඉටුකිරීදමහිලා මහත් කැපවීදමන් ක්රියාකළ අමාතයාංශ දේකම්තුමාටත්, කම්කරු 

දකොමසාරිස් ජනරාේතුමියටත් කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයටත් මාදේ 

කෘතදේදී ස්තුතිය පිරිනමමි. 
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කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාතයංශ ගේකම්තුමාගේ පණිවුඩය 

 
කාර්මික සාමය තහවුරු වූ යහපත් වැඩ පරිසරයක් ස්ථාපිත කිරීම තුළින් ශ්රී ලංකාදේ සංවර්ධන 

ක්රියාවලියට ොයකවීම අරමුණු කර කම්කරු දෙපාර්තදමන්තුව විසින් 2016 වර්ෂය තුල සිදුකල කාර්ය 

භාරය ඇතුලත් දමම වාර්ෂික වාර්තාවට සුභ පැතුම් එක් කරනුදේ ඉමහත් සතුටිනි. 

නිෙහස ලැබීදමන් පසුව ශ්රී ලංකාදේ දපෞේගලික අංශය ක්රමානුකූලව වර්ධනය වී අෙ වන විට රදේ 

ආර්ථිකයට සුවිශාල ොයකත්වයක් ලබා දෙමින් ඉතා ඉහල ශ්රම බලකායක් දයොෙවා ගනිමින් පවතින 

අතර දපෞේගලික අංශය දම් වන විට මගී ප්රවාහනය, දසෞඛ්ය දසේවා, අධයාපනය හා උසස් අධයාපනය 

ආදී රාජය අංශයට සීමාවී පැවති අංශවලෙ ආදයෝජනය කිරීමටත් එම අංශ සාර්ථකව පවත්වාදගන 

යාමටත් සමත්ව ඇත.  

එබැවින් කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ කාර්යභාරය ප්රමාණාත්මකව හා ගුණාත්මකව ඉහල නැංවීමට 

සිදුවී ඇති අතර විදශේෂදයන්ම දපෞේගලික අංශදේ දසේවය කරන දසේවකයින්දේ රැකියාව, වැඩ 

පරිසරය හා අනාගත සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව කටයුතු කිරීදම් ප්රධානතම ආයතනය බවට එය පත්වී 

ඇත.   

එම කාර්යදේදී දසේවකයා දවනුදවන් දපනී සිට ඔහුදේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දීමට කම්කරු 

දෙපාර්තදම්න්තුව ක්රියා කරන අතර අවශය අවස්ථාවලදී නීති මඟින් ෙ දසේවය දසේවක දෙපාර්ශවය 

අතර අදනයනය අවදබෝධය ප්රවර්ධනය කිරීම තුලින්ෙ එම කර්තවයය ඉටු කිරීමට කටයුතු කරනු 

ලැදේ.  

ඒ අනුව, 2016 වර්ෂදේ කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම සඳහා මූලිකත්වය 

දගන ක්රියාකල කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාේතුමිය දවත මාදේ උණුසුම් සුභ පැතුම් පිරිනමන අතර 

දෙපාර්තදම්න්තුදේ 2400ක් පමණවන සියළුම නිලධාරීන්දේ ොයකත්වය ස්තුතිපූර්වකව අගය කරමි. 

 

එස.් එම්. ගගෝඨාභය ජයරත්න 
දේකම් 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාතයාංශය  
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කම්කරු ගකොමසාරිස් ජනරාේතුමියගේ පණිවුඩය 
 

යම් රටක ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව දගොඩනැගීමට නම් රට තුළ මනා කාර්මික සාමයක් පැවතීම 

අතයවශය සාධකයක් දේ. රදටහි දසේවය දසේවක දෙපාර්ශවය අතර ඇතිවන දනොගැලපීම් සහ 

ආකේපමය බලපෑම් දහේතුදවන් විවිධ ගැටළුකාරී තත්ත්වයන් උේගත වන අතර එමගින් ඇතිවන 

අයහපත් බලපෑම් දහේතුදවන් කාර්මික සාමය බිඳ වැටී රදටහි සමසථ් ආර්ථිකයම පසුගාමී විය හැකිය.  

ඒ අනුව කම්කරු සුභසාධනය හා ප්රවර්ධනය උදෙසා සුසැදි අණපනත් ක්රියාවට නංවමින් කම්කරු 

පරීක්ෂණ සිදු කරමින් කම්කරු ප්රජාව පාෙක කරගත් සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක 

කරමින් සහ කම්කරු ක්දෂේත්රයට අොළ පාර්ශවකරුවන් අතර සමාජ කතිකාවත ප්රවර්ධනය කරමින් 

කාර්මික සාමය තහවුරු කිරීදම් සුවිසේ කාර්යයභාරය සඳහා කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව උරදී සිටී. 

එපමණක් දනොව, යටත් විජිත සමදේදී ප්රධාන වශදයන්ම වැවිලි ආර්ථිකයට පමණක් සීමා වූ ශ්රී 

ලංකාදේ දපෞේගලික අංශදේ රැකියා ක්දෂේත්රය  වර්තමානය වන විට ක්රමානුකූලව වර්ධනය වී රදේ 

ආර්ථිකයට සුවිශාල ොයකත්වයක් ලබා දෙමින් ඉතා ඉහල ශ්රම බලකායක් දයොෙවා ගනිමින් පවතී.  

එබැවින් කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ කාර්යභාරය ප්රමාණාත්මකව හා ගුණාත්මකව ඉහල නැංවීමට 

සිදුවී ඇති අතර විදශේෂදයන්ම දපෞේගලික අංශදේ දසේවය කරන දසේවකයින්දේ රැකියාව, වැඩ 

පරිසරය හා අනාගත සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව කටයුතු කිරීදම් ප්රධානතම ආයතනය බවට කම්කරු 

දෙපාර්තදම්න්තුව පත්වී ඇත.   

2016 වර්ෂදේ උේගතවූ විවිධ අභිදයෝග රාශියක් මධයදේ වුවෙ කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ 

ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම සඳහා ප්රධාන කාර්යාලදේ සියළු අංශවල දමන්ම කළාප, දිස්ත්රික් සහ උප 

කාර්යාලයන්හි කැපවීම ශක්ති ප්රමාණදයන් ලබා දීම ප්රශංසනීය දේ. එදසේම, අවශය සෑම 

අවස්ථාවකදීම නිසි මග දපන්වමින් ධධර්යය ලබා දෙන කම්කරු අමාතයාංශය හා ජාතයාන්තර 

කම්කරු සංවිධානය දවත දගෞරවනීය ස්තුතිය පුෙකර සිටිමි. රාජය අංශදේ වගකීම ඉටු කරමින් අප 

රදටහි ජනතාවට ප්රශස්ත දසේවයක් ලබා දීමට කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ සියළු දෙනාට ශක්තිය, 

ධධර්යය සහ වාසනාව ලැදේවායි ඉත සිතින් සුබ පතමි.  

 

එම්. ඩී. චාන්දනී අමරතුංග 
කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාේ 
කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව 
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අතිගේක කම්කරු ගකොමසාරිස් ජනරාේතුමාගේ පණිවුඩය 

 

රජදේ දෙපාර්තදම්න්තුවක් විසින් එක් එක් වර්ෂවල කලා වූ කාර්යයන් පිළිබඳව මනා අවදබෝධයක්  

ලබා ගැනීමට එම දෙපාර්තදම්න්තුදේ වාර්ෂික වාර්තා ඉමහත් රුකුලක් දේ. එහි වටිනාකමට 

කාලසීමා දනොමැත. අනාගතදේ වර්ෂ 100 කට පසුව වුවත් කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව විසින් වර්ෂ 

100 කට දපර නිම කලා වූ කාර්යයන් කවදර්ෙැයි විමසන්දනකුට අෙ අප පිළිදයල කරන වාර්තා 

ඉතාමත් ප්රදයෝජනවත් එදසේම වැෙගත් මූලාශ්රයන් දේ.  

රාජය දසේවයට පිවිසි මුේ අවධිදේ ප්රාදේශීය කාර්යාල වල දසේවය කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණු බැවින් 

යටත් විජිත කාලදේ සිට රාජය දසේවය විසින් පවත්වාදගන ගිය පාලන වාර්තා කියවීමටත් අධයයනය 

කිරීමටත් භාගයය මට උො විය. ඒ වන විට රාජය දසේවය පැවති ආකාරයත් එය ක්රමානුකූලව දියුණු වූ 

ආකාරයත් පිළිබඳව මනා අවදබෝධයක් ලබා ගැනීමටෙ එයින් හැකි වූ අතර එම දතොරතුරු රාජකාරී 

ජීවිතදේදී ෙ ඉතා ප්රදයෝජනවත් විය. 

කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ වාර්ෂික වාර්තා සම්බන්ධ කටයුතුවලදී මා මැදිහත් වූදේ ප්රකාශන 

කමිටුදේ සභාපතිවරයා වශදයන් වන අතර මීට දපර වර්ෂ වලදී නිකුත් කල වාර්ෂික වාර්තා වලින් 

දෙපාර්තදම්න්තුදේ ඒ ඒ වර්ෂ වල ඉටු කල කාර්යය පිළිබඳව වැඩිදුර අධයයනය කරන්දනකුට 

ප්රමාණවත් දතොරතුරු දනොවූ බව දපනී ගිය බැවින් එම අඩුපාඩු දමම වර්ෂදේ සිට ඉවත් දකොට 

ප්රමාණවත් විස්තර ඇතුලත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වීම සතුටකි. 

දම් කාර්යය සඳහා දවදහස මහන්සි වූ කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ කාර්ය මණ්ඩලදේ සියළු 

දෙනාදේම දසේවය අගය කිරීමටෙ දමය අවස්ථාවක් කර ගැනීමට කැමැත්දතමි. 

 

සී. එන්. විතානාච්චි 
අතිදර්ක කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාේ  
කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව 
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1. කම්කරු ගදපාේතගම්න්තුව 

 

 

කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ ආරම්භය සනිටුහන් වන්දන් ශ්රී ලංකාදේ වතුවල දසේවය සඳහා බ්රිතානය 

යටත් විජිත සමදේ පාලකයින් විසින් ශ්රී ලංකාවට දගන එන ලෙ ඉන්දියානු ජාතික කම්කරුවන්දේ 

සුබසාධනය අරමුණු කර ගනිමින් 1923 අංක 01 ෙරන ඉන්දියානු ආගාමික කම්කරු ආඥා පනතට 

අනුව ඉන්දියානු ආගාමික කම්කරු පාලකවරයාදේ දෙපාර්තදම්න්තුව පිහිටුවීම තුළිනි. 

 

ඒ අනුව, කම්කරු ක්දෂේත්රය පාෙක දකොටගනිමින් ශ්රී ලංකා වයවස්ථාොයකය විසින් වර්ෂ 1923 සිට 

වසර 93ක කාලය තුළ සම්මත කර නීතිදයන් බලගැන්වූ අණපනත් හා පසුව එක් කරන ලෙ 

සංදශෝධිත අණපනත් අවශයතාව මතුවන පරිදි ක්රියාත්මක කරලීමත්, දසේවය දසේවක හා රජය යන 

ධත්රපාර්ශවයන්හි සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත්ව පවත්වාගැනීමත් මගින් ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් 

කිරීම  කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ ප්රමුඛ් කාර්යභාරය දේ.  

 

වර්තමානය වන විට කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව, සමස්ත ශ්රී ලාංදක්ය කම්කරු පන්තිදේ බහුතරයක් 

නිදයෝජනය කරනු ලබන අර්ධ රාජය හා දපෞේගලික අංශදේ දසේවක ප්රජාව පාෙක කර ගනිමින් 

ඔවුන්දේ සුබසාධනය දමන්ම දසේවය දසේවක සබඳතාවයන් සුරක්ෂිත කරමින් වඩාත් ප්රශස්ත 

මේටමකින් ආයතනික ඵලොයිතාවය නංවාලීම සඳහා ක්රියාත්මක වන ප්රමුඛ්තම රාජය ආයතනය බවට 

පත්ව ඇත. 

 

ගදපාේතගම්න්තුගව් දැක්ම සහ ගමගහවර 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

දැක්මදැක්ම  
ජාතයන්තර තරඟකාරී ආර්ථිකයක් සඳහා කාර්මික සාමය තහවුරු වූ රටක් 

 

ගමගහවරගමගහවර
කාර්මික සාමය තහවුරු වූ යහපත් වැඩ පරිසරයක් ස්ථාපිත කිරීම තුළින් ශ්රී  

ලංකාදේ සංවර්ධන ක්රියාවලියට ොයක වීම 
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ගදපාේතගම්න්තුගව් කාේයභාරය  
 

 කම්කරු සුභසාධනය හා ප්රවර්ධනය උදෙසා සුසැදි අණපනත් ක්රියාවට නැංවීම සහ කාර්මික 

ආරවුේ සමථයකට පත් කිරීම. 

 කම්කරු ප්රජාව පාෙක කරගත් සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

 කම්කරු ක්දෂේත්රය පිළිබඳව සමීක්ෂණ පැවැත්වීම, කම්කරු ක්දෂේත්රදේ ප්රවර්ධනයට හා 

කම්කරු ප්රජාවදේ අභිවෘේධියට පාෙක වන වයාපෘති හඳුනාගැනීම, සැලසුම් සකස් කිරීම, 

බාහිර හා අභයන්තර ෙැනුවත් කිරීදම් හා අධයාපනය ලබාදීදම් කටයුතු සිදු කිරීම. 

 කම්කරු ක්දෂේත්රයට අොළ පාර්ශවකරුවන් අතර සමාජ කතිකාවත ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 කම්කරු ක්දෂේත්රයට අොළ සංඛ්යාදේඛ්න රැස් කිරීම, විශ්දේෂණය කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම. 

 වෘත්තීය සමිති සමග සබඳතා යහපත්ව හා සජීවී අයුරින් පවත්වාදගන යාම. 

 ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානදේ ශ්රී ලංකා නිදයෝජිතයා වශදයන් කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 

සබඳතා අමාතයාංශය සමග සහදයෝගදයන් හා සජීවී ආකාරදයන් කටයුතු කිරීම. 

 

 

ගදපාේතගම්න්තුගව් වේතමාන තත්ත්වය 
 

දිවයින පුරා විසිරී සිටින කම්කරු ජනතාවදේ විවිධ අවශයතා සපුරාලීමට අවශය බහුවිධ දසේවාවන් 

සලසමින් යහපත් හා වඩාත් සංවිධිත සාමකාමී කාර්මික පරිසරයක් සිය කාර්යභාරය දලස සලකා 

කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ ප්රධාන කාර්යාලයට අනුබේධව ප්රධාන අංශ 13ක් ක්රියාත්මකව පවතින 
අතර, දිවයින පුරා විසිරී සිටින කම්කරු ප්රජාවදේ අදප්ක්ෂිත දසේවා පහසුකම් සපුරා ගැනීමට නීතිමය 

රැකවරණයත්, සුභසාධනයත් සැලසීදම් අදිටනින් කලාප කම්කරු කාර්යාල 11ක් ෙ, දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාල 40 ක් ෙ, උප කම්කරු කාර්යාල 17 ක් හා දිස්ත්රික් කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිදන්රු 

කාර්යාල 10ක් ෙ කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ කටයුතු විමධයගත කිරීම යටදත්, දිවයින පුරා පිහිටුවා 

ඇත. 2016 වසර අවසන් වන විට දෙපාර්තදම්න්තුදේ සමසථ් කාර්ය මණ්ඩලය 2400 කි. 
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අභ්යන්තර විගණන අංශය 

 

සංඛ්යාලේඛ්න අංශය 

කලාප කම්කරු කාර්යාල 11 

වෘත්තීය ස්වස්ථතා අංශය 

කර්මාන්තමය සුරක්ෂිතතා අංශය 

සැලසුම් පර්ලේෂණ, පුහුණු හා ප රකාශන අංශය 

 

ලස්වක අර්ථසාධක අරමුදේ අංශය 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය 

විලේෂ විමර්ශන අංශය 

ශ රම ප රමිති අංශය 

කාර්මික සම්බන්ධතා අංශය 

නීති ක රයිා අංශය 

මුදේ අංශය 
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2. කාේමික සාමය 

 

දේශීය ආර්ථිකදේ වර්ධනයක් අදප්ක්ෂා කරන ශ්රී ලාංකික ප්රජාව හට එම අරමුණ කරා ළඟාවීදම්දී 

රට තුළ යහපත් කාර්මික සාමයක් පැවතීම අතිශයින් වැෙගත්දේ. වැඩබිම් හා දසේවා සපයන 

ආයතනවල දසේවය දසේවක ප්රජාව මනා සහදයෝගදයන් සහ අදනයෝනය අවදබෝධදයන් යුතුව කටයුතු 

කිරීම තුළින් වැඩවර්ජන සහ ආරවුේවලින් දතොරව ධෙනික කටයුතු පවත්වාදගන යාමට හැකිවන 

අතර එම තත්ත්වය රදේ සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම සඳහා ප්රමුඛ්තම සාධකය වනු ඇත.  

 

කම්කරු පරීක්ෂණ     

 

දමරට ක්රියාත්මක කම්කරු අණ පනත් යටදත් දසේවය -දසේවක දෙපාර්ශවය දවත පැවරී ඇති යුතුකම් 

හා වගකීම් ඉටුකරවා ගැනීම සඳහා කම්කරු පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය ස්ථාපිත කර ඇත. ඒ අනුව, විධිමත් 

කම්කරු පරීක්ෂණ ක්රියාවලියක් තුළින් වැඩදපොල අනතුරු අවම කිරීමත්, නියමිත් වැටුප් හා දසේවා 

දකොන්දේසි ක්රියාත්මක කිරීමත්, විශ්රාමික දිවිය සඳහා සමාජ සංරක්ෂණය ඇති කිරීමත් මගින් කාර්මික 

සාමය සථ්ාපිත කල හැකිය.  

පහත ප්රස්ථාර මගින් පසුගිය වසර 05ක කාලසිමාව තුළ කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ නිලධාරීන් 

විසින් දිවයින පුරා සිදුකරන ලෙ කම්කරු පරීක්ෂණ සංඛ්යාව හා වාර්තා වූ කාර්මික ආරවුේ සංඛ්යාව 

ෙක්වා ඇත. 

  

 

කම්කරු නිලධාරී පුරප්පාඩු විශාල සංඛ්යාවක් පැවතීම සහ වර්ෂදේ අවසන් කාර්තුව තුල කම්කරු 

නිලධාරීන් විසින් ක්රියාත්මක කරන ලෙ වැඩ වර්ජනය යන අභිදයෝග මධයදේ වුවෙ 2016 වර්ෂදේ 

කම්කරු පරීක්ෂණ සංඛ්යාව දපර වර්ෂය හා සැසඳීදම්දී වර්ධනයක් දපන්වීම සුවිදශේෂ දේ. කාලයත් 

සමඟ වර්තමාන කම්කරු ආරවුේ ප්රමාණදේ අඩුවක් දපන්නුම් කරන අතර කම්කරු 

දෙපාර්තදම්න්තුව විසින් කම්කරු අණ පනත් කාර්යක්ෂමව ක්රියාවට නැංවීම, සමාජ කතිකාවත තුළින් 

වැඩදපොළ සහදයෝගීතාව ඇති කිරීමට ක්රියාකිරීම සහ කම්කරු නීති රීති පිළිබඳව ප්රජාවදේ ෙැනුවත් 

භාවය වැඩි වීම දම් සඳහා දහේතුවී ඇත.    
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නීති කටයුතු 

කම්කරු නීති දිවයින පුරා වඩාත් ඵලොයී දලස ක්රියාදේ දයෙවීම තුලින් කාර්මික සාමය තහවුරු 

කිරීදම් ෙැක්දමන් යුතුව කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ නීති ක්රියා අංශය විසින් ක්රියා කරනු ලැදේ. ඒ 

අනුව කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව විසින් ක්රියාවට නැංවිය යුතු අණ පනත්වල ප්රතිපාෙන දිවයින පුරා 

ක්රියාදේ දයෙවීම නිශ්චිත කිරීම සඳහා එම නීති උේලංඝනය කරන්නන්ට එදරහිව අධිකරණ 

ක්රියාමාර්ග ගැනීමත් ඒ තුළින් දසේවය දසේවක අයිතීන් සුරක්ෂිත කරමින් දසේවය දසේවක 

සහදයෝගීතාවය වර්ධනය කිරීමත් දෙපාර්තදම්න්තුදේ නීති ක්රියා අංශය විසින් සිදු කරනු ලබයි.  

ඒ අනුව, නීති ක්රියා අංශදේ මූලික කාර්යයන් පහත පරිදි ෙැක්විය හැකිය. 

 කම්කරු නීති ක්රියාදේ දයෙවීදම්දී ඇතිවන නීතිමය ගැටළු සම්බන්ධදයන් දෙපාර්තදම්න්තු 

නිලධාරීන්ට අවශය උපදෙස් ලබා දීම 

 දිවයින පුරා කම්කරු නීති ක්රියාදේ දයෙවීම පැහැර හරින දසේවාදයෝජකයන්ට එදරහිව 

අධිකරණයන්හි නඩු පැවරීම, එම නඩු පවත්වාදගන යාම ලිඛිත දේශන සැකසීම හා නඩු 

දමදහයවීම 

 දිවයින පුරා මදහේස්ත්රාත් අධිකරණවල පවතින නඩුවල පවතින සිතාසි හා විවෘත වදරන්තු 

ක්රියාත්මක කරවීම හා අධීක්ෂණය කිරීම 

 මදහේස්ත්රාත් අධිකරණවල තීන්දුවලට එදරහි පලාත්බෙ මහාධිකරණවල පවරනු ලබන 

අභියාචනා සහ ප්රතිදශෝධන නඩු සම්බන්ධදයන් අොල දේඛ්න සැකසීම හා නීතිපති 

දෙපාර්තදම්න්තුදේ නිලධාරීන් සමඟ එම නඩු සඳහා දපනී සිටීම 

 කම්කරු අණ පනත් යටදත් දෙපාර්තදම්න්තු නිලධාරීන්දේ ධනතික පියවරයන්ට එදරහිව 

පළාත්බෙ මහාධිකරණ හා අභියාචනාධිකරණදයහි දගොනු කරන රිේ ආඥා අයදුම්පත් 

සම්බන්ධදයන් අොල දේඛ්න සැකසීම හා නීතිපති දෙපාර්තදම්න්තුව සමඟ එම නඩු 

දවනුදවන් දපනී සිටීම 

 දෙපාර්තදම්න්තු නිලධාරීන්ට එදරහිව දශ්රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත්වන නඩු දවනුදවන් 

අවශය දේඛ්න සැකසීම හා නිතිපති දෙපාර්තදම්න්තුව සමඟ එම නඩු දවනුදවන් දපනී සිටීම 

 සමාගම් පණතට අනුව ගණන් දේරා වසා ෙැමීමට පියවර දගන ඇති සීමිත සමාගම්වලින් 

අයවිය යුතු වයවස්ථාපිත හිමිකම් අයකර ගැනීම සඳහා දිසා අධිකරණදයහි සහ වාණිජ 

මහාධිකරණ නඩුවලට මැදිහත්වී ධනතික පියවර ගැනීම 

 කම්කරු නීති ක්රියාදේ දයොෙවන දෙපාර්තදම්න්තු නිලධාරීන් පුහුණු කිරීදම් වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

 කාලීන අවශයතාවලට අනුකූලව කම්කරු නීති පැනවීම හා පවත්නා නීති සංදශෝධනය කිරීමට 

අවශය කටයුතු කිරීම 

    

නීති ක්රියා අංශය විසින් අණ පනත් රාශියක් යටදත් කටයුතු කරනු ලබන අතර පහත අණ පනත් 

ප්රධාන දේ. 

 පාරිදතෝෂික පනත 

 කාර්මික ආරවුේ පනත 

 දසේවය අවසන් කිරීදම් පනත 
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 පඩිපාලක සභා ආඥා පනත 

 සාප්පු හා කාර්යාල පනත 

 කම්කරු විනිශ්චය සභා නිදයෝග 

 දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙේ පනත (E.P.F.) 

 ප්රසූතිකාධාර පනත 

 අයවැය සහන දීමනා පනත 

 අනුමත අර්ථසාධක අරමුෙේ පනත (P.P.F) 

 ස්ත්රීන් තරුණඅය සහ ළමයින් දසේවදේ දයෙවීම පිළිබඳ පනත 

 

ඒ අනුව 2016 වර්ෂදේදී අොල පනත් යටදත් පවරනු ලැබූ සමස්ථ නඩු සංඛ්යාව 4899කි. (එක් එක් 

පනත යටදත් පැවරූ නඩු පිළිබඳ දතොරතුරු සංඛ්යාදේඛ්න සංග්රහය යටදත් ෙක්වා ඇත) 

 

අධිකරණවල ක්රියාත්මක දවමින් පවතින නඩුවල කාර්යය සාධනය පහත පරිදි දේ. 

අධිකරණය 2015  

ඉදිරියට දගන 

ආ දශේෂය 

2016  

ආරම්භ කරන 

ලෙ නඩු 

2016  

අවසන් කරන ලෙ 

නඩු 

දශ්රේෂ්ඨාධිකරණය 124 29 05 

අභියාචනාධිකරණය 283 33 15 

මහාධිකරණය 109 87 29 

දිසා අධිකරණය සහ වානිජ 

මහාධිකරණය 
247 10 - 

මදහේස්ත්රාත් අධිකරණය 240 97 135 

 

කාේමික සම්බන්ධතා 

රදේ ආර්ථික නිෂ්පාෙනය සහ සංවර්ධනය දමන්ම ඵලොයීතාවය ඉහල තත්ත්වයකට දගන ඒම සඳහා 

දසේවය දසේවක අයිතීන් ෙ ආරක්ෂා කරමින් රට තුල කාර්මික සාමය ඇති කරලීදම් කටයුතු 

දෙපාර්තදම්න්තුදේ කාර්මික සම්බන්ධතා අංශය මගින් සිදුදේ. 

ඒ අනුව දමම අංශදේ ප්රධාන අරමුණු පහත පරිදි දේ. 

 ආර්ථික ඵලොයීතාවය නංවාලීම සඳහා අවශය කාර්මික සාමය ඇති කිරීම 

 කම්කරු අණපනත්වලින් නියමකර ඇති දසේවා දකොන්දේසි හා දසේවා තත්ත්වයන් 

ආරක්ෂා කිරීම 

 සාමූහික ගිවිසුම් ලියාපදිංචි කිරීම හා එය ප්රවර්ධනය කිරීම 
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 වැඩ වර්ජන හා කාර්මික ආරවුේ අවම කිරීම 

 වෘත්තීය සමිති ලියාපදිංචි කිරීම මඟින් ධනතික පුේගලභාවයක් ඇති කිරීම 

 

දමම අංශය විසින් කටයුතු කරනු ලබන ප්රධාන අණ පනත් වනුදේ 1950 අංක 43 ෙරන කාර්මික 

ආරවුේ පනත, 1971 අංක 45 ෙරන කම්කරුවන්දේ රක්ෂාව අවසන් කිරීදම් විදශේෂ විධිවිධාන (පසුව 

සංදශෝධිත) පනත, 1935 අංක 14 ෙරන වෘත්තීය සමිති ආඥා පනත සහ 1983 අංක 12 ෙරන 

පාරිදතෝශෂික දගවීදම් පනත දේ.  

 

කාර්මික සම්බන්ධතා අංශය දවත 2016 වර්ෂය තුල කාර්මික ආරවුේ 2476ක් වාර්තා වී ඇති අතර 

අංශය විසින් කාර්මික ආරවුේ 2076ක් විසඳා ඇත.  

 

දමම අංශය දවත දසේවය අවසන් කිරීම් සම්බන්ධදයන් දයොමු වූ පැමිණිලි 160න් පැමිණිලි 86ක් 

වර්ෂය තුලදීම නිම කිරීමට හැකිව ඇත.  

 

2016  වේෂගේ සිදුවූ වැඩවේජන 

2016 වර්ෂය තුල වාර්තා වී ඇති සමස්ථ වැඩවර්ජන සංඛ්යාව 55ක් වූ අතර එම වර්ජන සඳහා 

දසේවකයින් 28672 දෙදනකු සහභාගි වී ඇත. දමම වැඩවර්ජන දහේතුදවන් අහිමි වූ මිනිස් දින 

සංඛ්යාව 141991 ක් දේ.  

 

විගශේෂ විමේෂණ 

ජනතා හිතවාදී විශිෂ්ඨතම රාජය දසේවාවක් තුළින් රදේ කාර්මික සාමය පවත්වාදගන යමින් රදේ 

ආර්ථික පුනර්ජීවයක් ඇති කිරීමට ොයකවී ඒ තුලින් ෙකුණු ආසියාදේ ඉහළම කාර්මික සාමය ඇති රට 

බවට පත් කිරීදම්  ෙැක්දමන් යුතුව විදශේෂ විමර්ෂණ අංශය කටයුතු කරනු ලබන අතර දමම අංශදේ 

කාර්ය භාරය පහත පරිදි දපළ ගැස්විය හැකිය. 

 

 කම්කරු අණ පනත් හා විධි විධාන කඩිනමින් ක්රියාවට නැංවීම සඳහා හදිසි පරීක්ෂණ හා 

විදශේෂ විමර්ෂණ රාජකාරි කටයුතුවල දයදීම. 

 කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාතයාංශය, කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාේ හා අතිදර්ක 

කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාේ විසින් දයොමුකරන මහජන පැමිණිලි පිළිබඳ කඩිනමින් අවශය 

පියවර ගැනීම. 

 ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් දකොමිෂන් සභාව, පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිදම්න්තු 

දකොමසාරිස්, පාර්ලිදම්න්තු උපදේශක කාරක සභාව, මහජන දපත්සම් කාරක සභාව වැනි 

ආයතන විසින් මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධදයන් සිදුකරන විමසීම් සඳහා පිළිතුරු දයොමු කිරීම. 

 දෙපාර්තදම්න්තුදේ අදනකුත් අංශ සමඟ එක්ව ඒකාබේධ විමර්ෂණ කටයුතු ක්රියාවට නැංවීම. 

 මහජන පැමිණිලි පිළිබඳව කලාප, දිස්ත්රික් හා උප කම්කරු කාර්යාල මගින් වාර්තා කැඳවීම. 

 වයවස්ථාපිත ගණනය කිරීම් අයකර ගැනීම සඳහා නීතිමය පියවර ගැනීම. 

 

දමම අංශය දවත 2016 වර්ෂදේ පැමිණිලි 407ක් ලැබී ඇති අතර පසුගිය වසදර් දශේෂයෙ ඉදිරියට 

දගන එමින් 1045ක් වූ මහජන පැමිණිලි ප්රමාණයක් ලැබී ඇත. ඒ අනුව, දමම පැමිණිලි සඳහා 

පරීක්ෂණ 522ක් පවත්වා ඇත. 
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3. සමාජ කතිකාව සහ වැඩගපොළ සහගයෝගිතාවය 

අර්ධ රාජය හා දපෞේගලික අංශදේ දසේවක , දසේවය හා වෘත්තීය සමිති ධත්රපාර්ශවීය සාමාජිකයන් 

අතර සමාජ කතිතාව ප්රචලිත කිරීම, කාර්මික ආරවුේ අවම කිරීම සහ සාමූහික ගිවිසුම් ඇති කිරීමට 

අවශය උපදෙස් ලබාදීම සමාජ කතිකා හා වැඩදපොළ සහදයෝගිතා ඒකකය විසින් සිදුකරනු ලබයි. 

 

 සමාජ කතිකාව හා වැඩදපොල සහදයෝගිතාව ඔස්දසේ දගොඩනැදගන යහපත් කාර්මික සම්බන්ධතාවය 

තුළින් ආයතන තුළ කාර්මික සාමය ඇති කිරිදමන් ආර්ථික සමෘේධිය කරා ළගාවීම ෙැක්ම 

කරගනිමින් ක්රියාත්මක වන සමාජ කතිකා ඒකකය  එම ෙැක්ම සපුරා ගැනීම සෙහා පහසුකම් 

සලසන්දනකු දමන්ම මැදිහත්කරුදවකු දලස ෙ දීප වයාප්තව විවිධ වැඩසටහන් පවත්වනු ලබයි. එම 

වැඩසටහන් අතර සමාජ කතිකා හා වැඩදපොල සහදයෝගිතා ප්රවර්ධනය සෙහා ෙැනුවත් කිරිදම් වැඩ 

සටහන් පැවැත්වීම ප්රමුඛ් වන අතර 2016 වර්ෂදේදී පවත්වනලෙ  වැඩසටහන් පහත පරිදි දේ. 

 

වැඩසටහන පැවැත්වූ වැඩසටහන් 

සංඛ්යාව 

සහභාගීත්වය 

ආයතන වැඩමුළු 60 3307 

කළමනාකරුවන් හා දසේවකයන් සඳහා 10 525 

අර්ධ රාජය අංශය සඳහා 12 651 

කලාප උපදේශන සභා 10 267 

දිස්ත්රික් කාර්යාල උපදේශන සභා 40 1381 

දිස්ත්රික් කාර්යාල ආයතන 36 1303 

උප කම්කරු කාර්යාල ආයතන 12 420 

 

ඉහත වැඩසටහන්වලට අමතරව සමාජ කතිකා හා වැඩදපොළ සහදයෝගිතා සංකේපය ප්රවර්ධනය 

සෙහා ක්රියාත්මක කරනු ලබන විවිධ වැඩ සටහන්වල පසුවිපරම් හා ඇගයීම් ක්රියාවලියක් දලස සමාජ 

කතිකා හා වැඩදපොල සහදයෝගිතා දීප වයාප්ත තරගාවලිය සංවිධානය දකොට පැවැත්වීම ෙ  සමාජ 

කතිකා ඒකකය මගින් වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන අතර 2016 වර්ෂදේදී ෙ එම තරඟාවලිය සාර්ථකව 

පවත්වා ජයග්රාහකයන් දවත සම්මාන පිරිනමන ලදී.  සමාජ කතිකා හා වැඩදපොල සහදයෝගිතා 

සංකේපය ප්රශස්ත මේටමින් ක්රියාත්මක ආයතන ඇගයීම හා දසේවක දසේවිකාවන්දේ නිර්මාණ 

කුසලතා ඇගයීම සෙහා ආයතන මේටමින් පැවැත්දවන දීප වයාප්ත සමාජ කතිකා විශිෂ්ඨතා සම්මාන 

තරඟාවලිය සහ ආයතනයන්හි දසේවක/දසේවිකාවන්දේ නිර්මාණ තරඟාවලිය යන දෙඅංශදයන් දමම 

තරඟාවලිය පවත්වන ලදී.  

එදසේම, සමාජ කතිකාව හා වැඩදපොල සහදයෝගිතාවදේ පණිවිඩය වයාප්ත කිරිදම් අරමුණ ඇතිව ඒ 

පිළිබෙව සම්පාෙනය වන ලිපි, රචනා හා නිර්මාණ එකතුවක් දලස වාර්ෂිකව එළිෙක්වනු ලබන 

කතිකාව පුවත් සඟරාව 2016 වර්ෂදේ ෙ මුද්රණය කර එළිෙක්වන ලදී.   දමම සඟරාව මගින් සමාජ 

කතිකාව හා වැඩදපොළ සහදයෝගිතාව පිළිබෙ ප්රවිණයන්දේ අෙහස් හා ලිපි ලබා ගැනීමටත්, සමාජ 

කතිකාව හා වැඩදපොල  සහදයෝගිතාවය තුළින් උපරිම ඵලොයිතාවයක් හා කාර්යක්ෂමතාවයක් 

ලඟාකරගත් ආයතනවල අත්ෙැකීම් දසසු ආයතන හා හුවමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් සැලසීමටත් 

සමාජ කතිකා ඒකකදේ පණිවුඩ දීප වයාප්ත දලස  ප්රචාරය කිරිමටත් අවස්ථාව සැලසී ඇත. 
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4. වැටුප් හා ගසේවා ගකොන්ගේසි 

දපෞේගලික අංශදේ දසේවා නියුක්ත වූවන්දේ රැකියා සුරක්ෂිතතාවය සහ සුභසාධනය දකදරහි 

බලපාන දසේවා තත්ත්වයන් හා දසේවා දකොන්දේසි පිළිබඳව ප්රමිතීන් සැකසිම හා ඒවාට ධනතික 

තත්ත්වයන් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ ශ්රම ප්රමිති 

අංශය විසින් සිදු කරනු ලැදේ.  

 

ශ්රම ප්රමිතීන් තුලින් වඩාත් ඵලොයී පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සිය ෙැක්ම කරගත් ශ්රම ප්රමිති අංශය 

විසින් පහත අණ පනත් ක්රියාත්මක කරනු ලැදේ. 

 

1. 1947 අංක 27 ෙරන පඩිපාලක සභා ආඥා පනත 

2. 1954 අංක 19 ෙරන සාප්පු හා කාර්යාල (දසේවය හා දේතන විධිමත් කිරීදම් )පනත 

3. 2005 අංක 36 ෙරන දසේවකයින්දේ අයවැය සහන දීමනා පනත 

4. 2016 අංක 03 ෙරන දසේවකයන්දේ අවම දේතන පනත 

5. 2016 අංක 04 ෙරන දසේවකයන්දේ අයවැය සහන දීමනා පනත 

 

ඒ අනුව, ශ්රම ප්රමිති අංශය විසින් 2016 වර්ෂය තුල පහත වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කර ඇත. 

 

 ඉංජිදන්රු කර්මාන්තය, ඇඳුම් සෑදීදම් කර්මාන්තය, දරදිපිළි නිෂ්පාෙන හා දම්ස් භාණ්ඩ 

නිපෙවීදම් කර්මාන්තයන් පිළිබඳ පඩි පාලක සභාවන් ආවරණය පුළුේ කිරීදම් කටයුතු. 

 පඩි පාලක සභා 22ක් සඳහා නිදයෝජිතයින් පත් කිරීම 

 දසේවය දසේවක දෙපාර්ශවය ෙැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

 අයවැය සහන දිමනා පිළිබඳව ෙැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහන පැවැත්වීම 

 2016 අංක 04 ෙරන අයවැය  සහන දීමනාව  හා 2016 අංක 03 ෙරන අවම දේතන දීමනාව 

පුවත්පත්වල පල කිරීම 

 නිදේෙන කැඳවීම 

 දින පදහේ සතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දිම 

 සාමූහික ගිවිසුම් සඳහා නීතිමය වලංගු භාවය පරීක්ෂාකර වාර්තා කිරීම 

 නැේ තටාක දතොටුපලවේ හා වරායන් හා ප්රවාහන කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩි පාලක සභාදේ 

ආඥාව ප්රසිේධ කිරීම සඳහා විදරෝධතා කැඳවීම 

 රබර් වැවීදම් කර්මාන්තදේ ආඥාව ප්රසිේධ කිරීම හා දසේවා දකොන්දේසි සකස් කිරීම 

 පඩිපාලක සභා නිදයෝජිතයන් පැමිණීදම් දීමනාව වැඩි කිරිම ගැසේ කිරීම 

 

 

2016 වර්ෂය අවසානය වන විට ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක පඩිපාලක සභා ලැයිස්තුව පහත 

ෙක්වා ඇත. 

 

1. දත් වැවීදම් හා සෑදීදම් කර්මාන්තය 

2. දකොදකෝවා, කරෙමුංගු හා ගම්මිරිස් වැවීදම් හා සෑදීදම් කර්මාන්තය 

3. රබර් වැවීදම් හා සෑදීදම් කර්මාන්තය 

4. දපොේ වැවීදම් කර්මාන්තය 

5. ඉංජිදන්රු කර්මාන්තය 

6. මුද්රණ කර්මාන්තය 
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7. දත් පිටරට යැවීදම් කර්මාන්තය 

8. රබර් පිටරට යැවීදම් කර්මාන්තය 

9. මත්පැන් හා විනාකිරි කර්මාන්තය 

10. ගිණි දපේටි සෑදීදම් කර්මාන්තය 

11. දපොේ නිපෙවීදම් කර්මාන්තය 

12. දගොඩනැගිලි කර්මාන්තය 

13. බීඩි සෑදීදම් කර්මාන්තය 

14. දේකරි කර්මාන්තය 

15. ගදඩොේ හා උළු නිපෙවීදම් කර්මාන්තය 

16. අයිස්, සිසිේ බීම, පළතුරු යුෂ හා ජෑම් සෑදීදම් කර්මාන්තය 

17. ගුදිරි දකොහු හා ඇට දකඳි දකොහු පිටරට යැවීදම් කර්මාන්තය 

18. ඇඳුම් සෑදීදම් කර්මාන්තය 

19. දහොසියර් (දම්ස් භාණ්ඩ) සෑදීදම් කර්මාන්තය 

20. වී දකටීදම් කර්මාන්තය 

21. දරදි පිළි නිෂ්පාෙන කර්මාන්තය 

22. විස්දකෝතු හා රසකැවිලි සෑදීදම් කර්මාන්තය 

23. රබර්, ප්ලාස්ටික් හා දපදරෝලියම් දරසින ආශ්රිත භාණ්ඩ නිපෙවීදම් කර්මාන්තය 

24.   සම් පෙම් කිරීම, පාවහන් හා සම් භාණ්ඩ සෑදීදම් කර්මාන්තය 

25. පිඟන් භාණ්ඩ නිෂ්පාෙන කර්මාන්තය 

26. ඉස්සන් දබෝ කිරීදම් හා පිටරට යැවීදම් කර්මාන්තය 

27. ගේ දකොරි හා කළුගේ කැඩීදම් කර්මාන්තය 

28. මිනිරන් කර්මාන්තය 

29. කුරුඳු කර්මාන්තය 

30. දුම්දකොළ කර්මාන්තය 

31. සුරුේටු කර්මාන්තය 

32. මේ, විසිතුරු පැළ, එළවළු  හා පළතුරු වගා කිරීදම් අපනයන කිරීදම් කර්මාන්තය 

33. දමෝටර් රථ ගමනාගමන කර්මාන්තය 

34. සිනමා කර්මාන්තය 

35. සාත්තු නිවාස කර්මාන්තය 

36. දහෝටේ හා දභෝජන සැපයීදම් කර්මාන්තය 

37. ආරක්ෂක දසේවා කර්මාන්තය 

38. පුවත්පත් කලාදේදී කර්මාන්තය 

39. සිේලර හා දතොග දවළඳ කර්මාන්තය 

40. නැේ තටාක දතොටුපලවේ හා වරායන්හි ප්රවාහන කර්මාන්තය 

41. පවිත්රතා දසේවා කර්මාන්තය 

42. බතික් කර්මාන්තය 

43. වීදුරු භාණ්ඩ නිපෙවීදම් කර්මාන්තය 

44. දපර පාසැේ කර්මාන්තය 
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5. සමාජ ආරක්ෂණය 

ශ්රී ලංකාදේ දසේවක ප්රජාවදේ විශ්රාම දිවිය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා කලාපදේ වඩාත් ආකර්ෂණීය සමාජ 

ආරක්ෂණ ක්රමය බවට පත්වීදම් ෙැක්දමන් යුතු දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල 1958 ජුනි මස 01වන දින 

පිහිටුවන ලෙ අතිශයින් වැෙගත් සමාජ ආරක්ෂණ ක්රමයකි. 

දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල සඳහා දසේවා ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම, අරමුෙල සඳහා සාමාජිකයන් 

ලියාපදිංචි කිරීම, ොයක මුෙේ දනොදගවන දසේවාොයකයන්දගන් ොයක මුෙේ අයකර ගැනීම, 

සාමාජිකයන් දවත ප්රතිලාභ මුෙේ දගවීම් සිදුකිරීම සඳහා දගවීම් නිදයෝග ලබා දීම සහ අරමුෙදේ 

ප්රගතිය සඳහා වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම   දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන 

ප්රමුඛ් කාර්යයන් දේ. 

දමම අරමුෙදේ පරිපාලන කටයුතු කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාේවරයා විසින් සිදු කරන අතර මූලය 

පාලන කටයුතු ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ මුෙේ මණ්ඩලය විසින් සිදු කරනු ලැදේ. 

2016 වර්ෂදේදී දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල සඳහා ලියාපදිංචි කරන ලෙ දසේවාදයෝජකයින් සංඛ්යාව 

7178කි. 

දායක මුදේ රැස් කිරීම 

පනතින් ආවරණය කරනු ලබන සියළුම දසේවකයින් දවනුදවන් යම් මාසයක ොයක මුෙේ අොල 

දසේවා දයෝජකයන් විසින් ඊළඟ මාසදේ අවසන් දිනට දහෝ ඊට දපර ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ තැන්පත් 

කල යුතුය. 

 පසුගිය වසර 5ක කාල සීමාව තුල ොයක මුෙේ රැස් කිරීදම් ප්රගතිය පහත ෙැක්දේ. 

 

2016 වර්ෂදේදී දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙේ ප්රතිලාභ දගවීම් රු. මිලියන 108,393ක් දේ. දසේවක 

අර්ථසාධක අරමුෙේ ප්රතිලාභ දගවීම් අයදුම්පත් සංඛ්යාව පහත වගුදවන් ෙැක්දේ. 

ප්රතිලාභ දගවීදම් ස්වභාවය අයදුම්පත් සංඛ්යාව 

සාමානය දගවීම් 123900 

මියගිය සමාජික දගවීම් 4551 

30% පූර්ව ප්රතිලාභ දගවීම් 59348 
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ගසේවක අේථසාධක අරමුදේ අයකර ගැනීම සහ පරිගණකගත කිරිම  

දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල සඳහා ොයක මුෙේ අයකර ගැනීම වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා 

වර්තමානය වන විට දබොදහෝ කටයුතු කලාප කාර්යාලවලට විමධයගත කර ඇත. 

ඒ අනුව  උතුර, උතුරු මැෙ, නැදගනහිර, වයඹ, මධයම, ඌව, සබරගමුව, ෙකුණ සහ බස්නාහිර 

කලාපII (කළුතර) යන කලාප කාර්යාල නවදයහි අයකිරීම් අධීක්ෂණ දතොරතුරු පේධතිය (EPF 

Contribution Monitory System) ස්ථාපනය කර ඇත.  

ඇඟිලි සලකුණු ලියාපදිංචි කිරීදම් පේධතිය (Finger Prints Registration System) ස්ථාපිත කිරීමට 

කටයුතු දයදීම තුලින් දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙේ ප්රතිලාභ දගවීම වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීමට හැකිවී 

ඇත. ඒ අනුව, ප්රධාන කාර්යාලය මගින් සමාජිකයන් 25381ක් සඳහා ඇඟිලි සලකුණු ලියාපදිංචි කර 

ඇත. ප්රධාන කාර්යාලයට අමතරව කම්කරු කාර්යාල 20ක ඇඟිලි සලකුණු ලියාපදිංචි කිරීදම් 

පේධතිය ස්ථාපිත කර ඇත. 

අනුමත අේථසාධක අරමුදේ අධීක්ෂණය 

2016 වර්ෂය අවසන් වන විට දපෞේගලික අර්ථසාධක අරමුෙල සඳහා ොයකවන ආයතන සංඛ්යාව 

152ක් වන අතර සාමාජිකයන් සංඛ්යාව 192284කි. 

 

ගසේවක අේථසාධක අරමුදේ 30% විශ්රාම පූේව ප්රතිලාභ ගගවීම් කටයුතු 

දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල විශ්රාමික ප්රතිලාභවලට පමණක් සීමා දනොවන අතර දසේවකයන් දවත 

නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා සහ ධවෙය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා 30% විශ්රාම පූර්ව ප්රතිලාභ ලබා 

ගත හැකිය.  

30% විශ්රාම පූර්ව ප්රතිලාභ දගවීම් කටයුතු ආරම්භ කරන ලෙ 2015.05.27 දින සිට 2016.12.31 දින 

ෙක්වා ප්රගතිය පහත පරිදි දේ. 

 

දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාල හැර ප්රධාන කාර්යාලය 

දවත ලෙ පූර්ව සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීදම් අයදුම්පත් 

සංඛ්යාව 

96,851 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව දවත දගවීම් කිරීම සඳහා 

ඉදිරිපත් කරනලෙ අයදුම්පත් සංඛ්යාව  

72,128 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිෙහස්කර ඇති මුෙේ 

ප්රමාණය 

රු . මිලියන 33,658 

 

අරමුදේ ප්රවේධනය සහ කාේයක්ෂමතා සංවේධන වැඩසටහන් 

අරමුෙදේ සමාජිකයන් අර්ථසාධක අරමුෙේ සම්බන්ධදයන් නිවැරදි ෙැනුවත්භාවයක් දනොමැතිවීම 

දහේතුදවන් උේගතවන ගැටළු අවම කිරීම සඳහා සාමාජිකයන් සහ දසේවයයන් ෙැනුවත් කිරීම සඳහා 

රූපවාහිනී ෙැන්වීම් 252 වාරයක් ෙ ගුවන්විදුලි ෙැන්වීම් 3216  වාරයක්ෙ විකාශය කිරීමට 2016 වසදර්දී 

කටයුතු කර ඇත. 

 

දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙේ කාර්යමණ්ඩලදේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීම උදෙසා කාර්යාල 

අත්දපොතක් නිර්මාණය කිරීම තුලින් රාජකාරි කටයුතු වඩා කාර්යක්ෂමව සහ පහසුදවන් සිදුකිරීමට 

හැකියාව ලැබී ඇත. 
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6. වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාවය සහ ගසෞඛ්යය 

 

අනතුරු සහ උපද්රවයන්දගන් දතොර සහ දසෞඛ්යාරක්ෂිත දසේවා පරිසරයක් දසේවකයන්දේ 

කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලොයීතාවය ඉහල නැංවීමට ඉවහේවන අතර නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ හා 

දසේවාවන්දේ ගුණාත්මකභාවය උසස් කිරීමට ෙ දහේතුදේ. ඒ අනුව, දසේවා ස්ථානවල ඇතිවන ආපො, 

අනතුරු සහ වෘත්තීමය දරෝගාබාධ අවම කිරීම උදෙසා කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව ක්රියා කරනු ලැදේ.  

 

1942 අංක 45 ෙරන කර්මාන්තශාලා අඥා පනත අනුව දසේවකයන්දේ වෘත්තීය දසෞඛ්යය හා 

සුරක්ෂිතතාවය සැලසීම අනිවාර්ය ධනතික අවශයතාවයක් දලසට නීතයානුකූලභාවය ලබාදී ඇත. 

 

ගලෝක සුරක්ෂිතතා දිනය 

 

සෑම වසරකම අදප්රේේ 28 දිනට දයදෙන දලෝක සුරක්ෂිතතා දිනය සැමරීම සඳහා කම්කරු 

දෙපාර්තදම්න්තුව විසින් කටුනායක ආදයෝජන ප්රවර්ධන කලාපදයහි ජාතික මේටමින් වැඩසටහනක් 

පවත්වන ලදි. 

 

ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා හා ගසෞඛ්ය සතිය 

ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා හා දසෞඛ්ය සතිය දවනුදවන් වූ වැඩසටහන දකොළඹ 02 ඇේදටයාර් 

ඉදිකිරීම් වැඩබිම ආශ්රිතව පවත්වන ලදී.  

 

නීතිය ක්රියාගව් ගයදවීම 

කර්මාන්තශාලා ආඥා පනදත් නීති උේලංඝනය කල දසේවයයන් 13 දෙදනකුට එදරහිව නීතිමය 

ක්රියාමාර්ග දගන ඇත. 

 

වෘත්තීය ස්වස්ථතාවය 

වෘත්තීමය දරෝගාබාධ ඇතිවිය හැකි දසේවා වටපිටාවන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පාරිසරික මිනුම් සිදු 

කිරීමත් දසේවකයන් දවත වෘත්තීය දරෝගාබාධ දහෝ දරෝග ලක්ෂණයන් පවතීෙැයි මූලික අවධිදේදී 

හඳුනා ගැනිම උදෙසා විවිධ ජිව විෙයාත්මක පරීක්ෂණ සිදු කිරීමත් දෙපාර්තදම්න්තුව විසින් සිදු කරනු 

ලැදේ. 

 

ඒ අනුව, දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙදේ සහ දසේවා නියුක්තින්දේ භාර අරමුෙදේ ධවෙය නිර්දේශ 

ලබාදීම සඳහා පැවැත්වූ ධවෙය මණ්ඩල සංඛ්යාව 24කි.  

 

ජීව විෙයාත්මක අනතුරු කාරකයන්ට වැඩ පරිසරය තුලදී දසේවකයන් නිරාවරණය විය හැකි අතර 

දමම කාරකයන් මුලින් හඳුනාදගන කම්කරුවන්දේ දසෞඛ්යය ආරක්ෂා කිරීම හා වෘත්තීය දරෝග 

වලක්වා ගැනීම සඳහාෙ කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව ක්රියා කරයි. ඒ අනුව සිදුකල ජීව විෙයාත්මක 

පරීක්ෂණ සංඛ්යාව 1283කි. 

 

එදසේම වෘත්තීය දසෞඛ්යය පිළිබඳව දපෞේගලික අංශදේ නිෂ්පාෙන හා දසේවා ආයතන රැසක දසේවක 

දසේවිකාවන් ෙැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහන් පවත්වන ලදී. 
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7. කාන්තා හා ළමා කටයුතු 

 

ශ්රී ලංකාදේ නිෂ්පාෙන ක්රියාවලිය තුළ විදශේෂ ොයකත්වයක් කාන්තා දසේවා නියුක්තිය විසින් ඉටු කරනු 

ලබන අතර එම වැඩකරන කාන්තාවන්දේ වෘත්තිය අයිතිවාසිකම් හා ආරක්ෂාව දමන්ම ඔවුන්දේ 

දසෞඛ්යය හා සුභ සාධන පහසුකම් සැලසීම පිළිබඳව දසොයා බැලීම කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව සතු 

වගකීමකි. 

 

එදසේම, ජාතිදේ ජීවය බඳු ළමා පරපුදරහි සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම උදෙසා ළමා ශ්රමය 

පිටුෙැකීදම් කාර්යය දවනුදවන්ෙ  කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව කටයුතු කරනු ලැදේ. ඒ අනුව, වැඩ 

කිරීම සම්බන්ධව ළමදයකුදේ වයස තීරණය කිරීම, ළමදයකු දනොදයෙවිය යුතු අනර්ථකාරී 

දසේවාවන් සහ දවනත් ආකාරදේ අවධානම් දසේවාවන්ට ළමුන් දයෙවීම සම්බන්ධව ලැදබන පැමිණිලි 

විභාග කිරීම සහ අොල දසේවාදයෝජකයින් නීතිය ඉදිරියට පැමිණවීමට අොල කටයුතු සිදු කරනු ලැදේ. 

දමම කටයුතු දෙපාර්තදම්න්තුදේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය විසින් සිදු කරනු ලැදේ. 

 

ජාතයන්තර කාන්තා දිනය 

“ සවිමත් කතක් - තිරසර දහටක්” යන දත්මා පාඨය යටදත් දමවර ජාතයන්තර කාන්තා දින 

සැමරුම රත්නපුර දිස්ත්රික්කදයහි පවත්වන ලදී. දම් යටදත් 2016.03.07 වන දින රත්නපුර ප්රදේශදේ 

කුඩා දත් වතු හා රබර් වතු ආශ්රිතව දසේවය කරනු ලබන කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීදම් අරමුණ මත 

ස්වයං රුකියා පුහුණු වැඩමුළු (සපත්තු නිෂ්පාෙනය, දකටිකෑම සෑදීම, රූපලාවනය, බිම්මේ වගාව , 

විසිතුරු පැළෑටි හා මේ වගාව යන ක්දෂේත්රයන් යටදත් )රත්නපුර ධර්මපාල විෙයාලදේදී පවත්වන ලෙ 

අතර  ස්වයං රැකියා ආරම්භ කිරීම සඳහා උපකරණ කේටල දබො දෙන ලදී. 

 

මීට අමතරව කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය විසින් පහත වැඩසටහන්ෙ 2016 වර්ෂදේදී පැවැත්වීමට 

කටයුතු දයොෙන ලදී. 

 

වැඩසටහදනහි නම වැඩසටහන් / 

සම්මන්ත්රණ සංඛ්යාව 

සහභාගීත්වය 

වතු දසේවිකාවන් ෙැනුවත් කිරීදම් 

වැඩසටහන් 
2 වැවිලි අංශදේ දසේවිකාවන් 60 

දෙදනකු 

කර්මාන්තශාලා දසේවිකාවන් 

ෙැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහන් 
10 කර්මාන්තශාලා  දසේවිකාවන් 

ආදයෝජන ප්රවර්ධන කලාපයන්හි 

දසේවිකාවන්ට මදනෝවිෙයා 

උපදේශන වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

 

මදනෝවිෙයා 

උපදේශන/දයෝග 

වැඩසටහන්  04 ක් 

කටුනායක, බියගම හා දකොේගල 

කලාප තුල එක් වැඩසටහනක් සඳහා 

දසේවිකාවන් 30 දෙදනකු බැගින් 

සහභාගී වන ලදී 

මත්ද්රවය නිවාරණ වැඩසටහන් 

පැවැත්වීම 
03 නිෙහස් දවළඳ කලාපීය දන්වාසික 

දසේවක දසේවිකාවන්   
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කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශදේ මූලිකත්වදයන් කාන්තා දසේවය පිලිබඳ පහත පැමිණිලි හා 

පරීක්ෂණ කටයුතුෙ 2016 වර්ෂදේදී  සිදු කරන ලදී. 
 

පරීක්ෂණදේ ස්වභාවය සිදුකරන ලෙ පරීක්ෂණ 

සංඛ්යාව / ලැබුනු 

පැමිණිලි සංඛ්යාව 

ගනු ලැබූ ක්රියා මාර්ගය 

කාන්තාවන් රාත්රී දසේවදේ 

දයෙවීමට අවසර ලබාදීම 
දිස්ත්රික් කාර්යාල හා 

ඒකාබේධව 

පරීක්ෂණ79 ක් 

අොල කටයුතු සිදු කරන ලදී 

කාන්තාවන් රාත්රී දසේවදේ දයෙවීම 

සම්බන්ධදයන් පැමිණලි 
01 කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය 

විසින් අොල කටයුතු සිදු කරන ලදී 

ප්රසූතිකාධාර පැමිණිලි හා පරීක්ෂණ 06 එම පැමිණිලි විභාග කර ඒ සඳහා 

අොල කාර්යාල හා ආයතනයන් දවත 

අවශය උපදෙස් ලබා දී ඇත 

කාන්තා දසේවිකා පැමිණිලි හා 

පරීක්ෂණ 
07 අොල දිස්ත්රික් හා උප කම්කරු 

කාර්යාල දවත දයොමු දකොට උපදෙස් 

ලබා දී ඇත 

 

  

ජාතයන්තර ළමා ශ්රම විගරෝධී දිනය 

ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානදේ ෙ සහදයෝගය මත දකොළඹ බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ  

සම්මන්ත්රණ ශාලාදේදී අතිගරු ජනාධිපති ධමත්රිපාල සිරිදසේන මැතිතුමාදේ ප්රධානත්වදයන් 

ජාතයන්තර ළමා ශ්රම විදරෝධී දින සැමරුම් උත්සවය පවත්වන ලදී. "ළමා ශ්රමය හා අනතුරුොයක 

ළමා ශ්රමය වැළැක්වීම පිළිබඳව ජාතික මේටමින් අවධානය දයොමු කරවීම මගින් ළමා ශ්රමය හා 

අනතුරුොයක ළමා ශ්රමය ශූනයත්වයට පත් කිරීම ” දමහි අරමුණ විය. 

 

දමම සැමරුම් උත්සවදේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ශ්රී ලංකාදවන් ළමා ශ්රමය තුරන් කිරීදම් 

ප්රතිඥාව කියවීම, ශ්රී ලංකාදවන් ළමා ශ්රමය තුරන් කිරීදම් ප්රතිඥාවට අත්සන් තැබීම සහ ශ්රී ලංකාදවන් 

ළමා ශ්රමය තුරන් කිරීම පිළිබඳ දකටි පණිවිඩය ( SMS) නිකුත් කිරීම විදශේෂ අවස්ථාවන් දලස 

සනිටුහන් විය. 

 

ළමා ශ්රම විදරෝධී දින ජාතික උත්සවය අවසන් වීදමන් අනතුරුව විේවත් කතිකාවක් පැවැත්වීමටෙ 

කටයුතු දයොෙන ලදී. 

ජාතයන්තර ළමා ශ්රම විදරෝධී දිනය නිමිත්දතන් මාධය සාකච්ජාවක්, රූපවාහිනි සම්මුඛ් සාකච්ජාවක් 

පවත්වා ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්, පුවත්පත් ලිපි ආදිය මගින් ෙ ජනතාව හා මාධය ෙැනුවත් කිරීම සිදු 

කරන ලදී. 

 

ගලෝක ළමා දිනය (2016.10.01) 

දලෝක ළමා දිනය සැමරුම් උත්සවය දකොළඹ 07 ධර්ම විජය පෙනම් ආයතන ශාලාදේදී  පවත්වන 

ලෙ අතර එම උදළලට සමගාමීව දකොළඹ දිස්ත්රික් දේකම්දේ අනුමැතිය ඇතිව දිවිනැගුම අධයක්ෂ 

මගින් දකොළඹ දිස්ත්රික්කය තුල අඩු ආොයම්ලාභී පවුේවල ෙරුවන් 100 දෙදනකු දතෝරා දගන, ශ්රම 
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වාසනා අරමුෙදේ මූලය ොයකත්වදයන් පාසේ දපොත් බෑගයක් හා අභයාස දපොත් කේටලයක් ලබා 

දෙන ලදී. 

 

 

ශ්රී ලංකාගව් ළමා ශ්රමය තුරන් කිරීගම් වයාපෘතිය යටගත් ළමා ශ්රමගයන් ගතොර කලාප පිහිටුවීගම් 

වැඩසටහන්  

සියළුම දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාල වල සහකාර කම්කරු දකොමසාරිස්වරුන්දේ මූලිකත්වදයන් 

කම්කරු නිලධාරින් මඟින් අනතුරුොයක රැකියා පවතින ආයතන වශදයන් හඳුනාගත් ආයතනයන්හි  

විදශේෂ  පරීක්ෂණ 388 ක් සිදුකරන ලෙ අතර, ඒ පිළිබඳ ෙැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහන් 03 ක් ෙ පවත්වන 

ලදී.  

 
කාන්තා හා ළමා කාර්යාංශය, ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය, විවිධ පුේගලයන්දගන් නාමිකව හා 

නිර්නාමිකව  ලැදබන ළමා දසේවක පැමිණිලි විභාග කර බැලීම හා ඒ සඳහා දසේවා දයෝජකයන්ට 

විරුේධව නිතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීම ෙ  කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය මගින් සිදු කරයි.  

 

ඒ අනුව 2016 වර්ෂදේ ළමා පැමිණිලි පිළිබඳ ප්රගතිය පහත පරිදි දේ. 

 

වර්ෂය තුල ලෙ මුළු පැමිණිලි ගණන 157 

කටයුතු අවසන් කරන ලෙ දගොනු 100 

උසාවි ගත කරන ලෙ පැමිණිලි 02 

අවසන් කරන ලෙ නඩු  01 

 

   

එදසේම, කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තු  ප්රධාන කාර්යාලදේ පිහිටි සියලු විදුලි දසෝපානයන්දේ හා සියලු 

දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාලවල ෙර්ශනය කිරීම සඳහා කාන්තාවන් රාත්රි දසේවදේ දයෙවීම, ප්රසූතිකාධාර 

හා ළමා දමදහකාර දසේවය පිළිබඳ  ඇතුලත් ස්ටිකර් මුද්රණය කරන  ලෙ අතර කාන්තාවන් රාත්රි 

දසේවදේ දයෙවීම, ප්රසූතිකාධාර හා ළමා දමදහකාර දසේවය පිළිබඳ  අත්පත්රිකා ෙ මුද්රණය කරන  ලදී. 

 

මීට අමතරව ජාතයන්තර කම්කරු සංවිධානදේ මූලය ප්රතිපාෙන යටදත් ශ්රි ලංකාදේ ළමා ශ්රමය තුරන් 

කිරීම සඳහා මාධය නිලධාරීන් ෙැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහනක් ෙ දකොළඹ දිස්ත්රික්කදේ සියලුම දපොලිස් 

හා ළමා කාර්යාංශවල නිලධාරීන් ෙැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහනක් ෙ ගෘහ දසේවදේ ළමයින් දයෙවීම 

පිළිබඳ නීතිමය තත්වය පිළිබඳ දකොළඹ විශ්ව විෙයාලදේ නීති පීඨදේ දජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යය 

සර්දේශ්වරන් මහතා  විසින් සිදුකරන ලෙ සමීක්ෂණ වාර්තාව ජාතික දමදහයුම් කමිටු නිලධාරීන් 

දවත ලබා දීම දවනුදවන් වැඩසටහනක් ෙ පවත්වන ලදී. 
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8. සැලසුම් පේගේෂණ පුහුණු හා ප්රකාශන කටයුතු 

කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ ඉදිරි සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීම උදෙසා වාර්ෂික ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

සකස් කිරිමත්, එම සැලැස්ම නිශ්චිත දමදහයුම් හා ඇගයිම් ක්රියාවලියක් යටදත් ප්රගතිය පිළිබඳව 

පසුවිපරම් කරමින් වර්ෂය අවසන් වන විට ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට සාධනීය වැඩපිළිදවලක් සකස ්

කිරීමත්, වාර්ෂික වාර්තාව සකස්කිරිමත් දෙපාර්තදම්න්තුදේ සැලසුම් පර්දේෂණ පුහුණු හා ප්රකාශන 

අංශය විසින් සිදු කරනු ලැදේ.  

2016 වර්ෂදේදී දමම අංශය මගින් මාණ්ඩලික නිලධාරි පුහුණු වැඩසටහන් 27ක් පවත්වා ඇත. දමම 

වැඩසටහන් අතරට අංශය විසින් කම්කරු නීති රීති පිළිබඳව කම්කරු නිලධාරීන් ෙැනුවත් කිරීම සඳහා 

ජාතික ශ්රම අධයයන ආයතනදේදී පැවැත්වීමට කටයුතුකල පුහුණු වැඩමුළු තුනක්ෙ අයත් දේ. දමම 

වැඩමුළු අවසානදේදී පැවැත්වූ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල අනුව දතෝරාගත් කම්කරු නිලධාරීන් 12 දෙදනකු 

සඳහා 2016 දනොවැම්බර් මස 21 දින සිට 26 දින ෙක්වා ඉන්දියාදේ විවිගිරි ජාතික කම්කරු 

ආයතනදේදී විදේශගත පුහුණුව ලබාදෙන ලදී. දමම සුවිදශේෂී වැඩමුළුව කම්කරු නිලධාරීන්දේ 

වෘත්තීය කුසලතා වර්ධනය කිරීමට ඉමහත් උපකාරයක් වනු ඇත.  එදසේම කළමණාකරන සහකාර 

නිලධාරි පුහුණු වැඩසටහන් 19ක් ඇතුළු පුහුණු වැඩසටහන් 63ක්  පවත්වා දෙපාර්තදම්න්තු 

නිලධාරීන්දේ කුසලතා වර්ධනයට අොල කටයුතු සිදුකර ඇත. නිලධාරින්දේ දසේවා අවශයතා 

සපුරාලීම සඳහා පශ්චාත් උපාධි හා ඩිප්දලෝමා පාඨමාලා සඳහා දයොමු කිරීම් 45ක් සිදුකර ඇත. විවිධ 

පාඨමාලා හැෙෑරීම සඳහා නිලධාරීන් බාහිර ආයතන දවත දයොමු කිරීම් සංඛ්යාව 11කි. 

කම්කරු කාර්යාලවල ප්රගති සමාදලෝචන කටයුතුෙ සැලසුම් පර්දේෂණ පුහුණු හා ප්රකාශන අංශදේ 

අධීක්ෂණය යටදත් සිදු දේ. ඒ අනුව දමම වසදර් සිදුකරන ලෙ ප්රගති සමාදලෝචන රැස්වීම් සංඛ්යාව 

16කි. 

කම්කරු පරීක්ෂණ පරිගණකගත කිරීගම් වැඩසටහන 

(Labour Inspection System Application - LISA)  

සැලසුම් පර්දේෂණ පුහුණු සහ ප්රකාශන අංශය විසින් දෙපාර්තදම්න්තුදේ කටයුතු වඩාත් කාර්යක්ෂම 

කිරීම සඳහා නව තාක්ෂණික දමවලම් භාවිතා කරනු ලබන අතර කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ 

ප්රධානතම කාර්යයන් තුන වන කම්කරු පරීක්ෂණ , ආරවුේ නිරවුේ කිරීම හා නඩු කටයුතු ආවරණය 

වන සුවිදශේෂි පරිගණක පේධතියක් වන Labour Inspection System Application දහවත් LISA 

වැඩසටහන පවත්වාදගන යනු ලබයි. කම්කරු නිලධාරින් විසින් සිදු කරනු ලබන කම්කරු පරීක්ෂණ 

පිළිබඳ දතොරතුරු සහ කාර්යාල වලට ලැදබන පැමිණිලි, නඩු පිළිබඳ දතොරතුරු පරිගණක ගත කිරීම 

මගින් විධිමත් ෙත්ත පේධතියක් ඇතිකර කාර්යක්ෂම දසේවයක් සැපයීම දමම පරිගණක පේධතිදේ 

අදප්ක්ෂාව දේ. 

දමම කටයුතු සඳහා ලීසා තාක්ෂණ ඒකකය පිහිටුවා ඇති අතර Open Source Software තාක්ෂණය 

යටදත් Web Based Solution පාෙක කරදගන දමොඩියුල 10ක් යටදත් කටයුතු සිදුකරනු ලැදේ. දමම 

සියළු දමොඩියුල ලංකාව පුරා පවතින කලාප කාර්යාල, දිස්ත්රික් කාර්යාල, උප කාර්යාල හා දිස්ත්රික් 

කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිදන්රු කාර්යාලෙ ප්රධාන කාර්යාලදේ කාර්මික සම්බන්ධතා අංශය, 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය, සැලසුම් පර්දේෂණ පුහුණු හා ප්රකාශන අංශය හා නඩු අංශය සමඟ 

ජාලගතව පවතින අතර එම අංශවල අවශයතා අනුව එම දමොඩියුල ප්රදයෝජනයට ගනු ලැදේ.  

LISA වැඩසටහදනහි අරමුණු සාක්ෂාත්කර ගැනීම සඳහා 2016 වර්ෂදේදී නිලධාරීන් 350කට අධික 

සංඛ්යාවක් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් 16ක් පවත්වා ඇති අතර පරිගණක පේධතිය යාවත්කාලීනව 

පවත්වාදගන යාමට අවශය පරිගණක, WiFi Dongle, ප්රින්ටර් ආදිය කම්කරු කාර්යාල දවත 

ලබාදීමට කටයුතුකර ඇත. 

දෙපාර්තදම්න්තු දවේ අඩවිදේ මූලික දකොටස් සකස් කිරීදම් කටයුතුෙ දමම වර්ෂදේදී සිදුකර ඇත. 
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9. සංඛ්යාගේඛ්න කටයුතු 

රටක ප්රගමනය සඳහා මූලිකවන ස්ථිරසාර ආර්ථික කටයුතු හා සමාජ ප්රතිපත්ති සකස් කිරීදම්දී 

දමන්ම තීරණ ගැනීදම්දී සංඛ්යාදේඛ්න සහ දතොරතුරු ප්රමුඛ් කාර්යයක් ඉටුකරයි. ඒ අනුව, ශ්රී 

ලංකාදේ කම්කරු අංශදේ කාලීන සංකීර්ණ දවනස්වීම් අධයයනය කරමින් වඩා නිවැරදි දතොරතුරු 

හා සංඛ්යාදේඛ්න එක්රැස් කිරීම, විශ්දේෂණය කිරීම හා ඒ තුළින් අනාගත පුදරෝකථන ඉදිරිපත් 

කිරීම සඳහා කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ සංඛ්යාදේඛ්න අංශය සංවිධානය වී ඇත. රාජය ප්රතිපත්ති 

සම්පාෙනය සඳහා අවශය නිවැරදි හා කාලීන ශ්රම සංඛ්යාති සැපයීම සංඛ්යාදේඛ්න අංශදේ සාමූහික 

අරමුණ දේ. 

 

2016 වර්ෂදේදී සංඛ්යාදේඛ්න අංශදේ කාර්යභාරය පහත වගුදවන් ෙැක්දේ. 

 

ක්රියාකාරකම ප්රගතිය 

වාර්ෂික රැකී රක්ෂා සමීක්ෂණ වාර්තාව 2015 මුද්රණදයන් සහ දවේ අඩවි මගින් ප්රකාශයට පත් 

කිරීම 

වාර්ෂික රැකී රක්ෂා සමීක්ෂණ වාර්තාව 2016 2016 සමීක්ෂණදයන් ෙත්ත එක්රැස් කිරීම 

කම්කරු සංඛ්යාති වාර්ෂික ප්රකාශනය මුද්රණදයන් සහ දවේ අඩවි මගින් ප්රකාශයට පත් 

කිරීම 

කම්කරු දසේවක සඟරාව 2015 කාර්තුමය 

ප්රකාශන 

ෙත්ත එක්රැස්කර ප්රකාශනය සඳහා ලබා දීම 

සාමානය ඉපයීම් සහ වැඩකල පැය ගණන පිළිබඳ 

සමීක්ෂණ වාර්තාව 2015 

දවේ අඩවිය මගින් ප්රකාශයට පත් කිරීම 

සාමානය ඉපයීම් සහ වැඩකල පැය ගණන පිළිබඳ 

සමීක්ෂණය 2016 

2016 මාර්තු හා සැප්තැම්බර් සමීක්ෂණය අවසන් 

කිරීම 

අවම වැටුප් ෙර්ශනාංක ගණනය කිරීම අොල කාලය සඳහා පඩි පාලක සභා අනුව මාසික 

අවම වැටුප් ෙර්ශනාංකය ගණනය කිරීම 

තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබුණි  

කම්කරු සුපරීක්ෂණය පරිගණකගත කිරීම දම් සඳහා ෙත්ත පේධතියක් නිර්මාණය කර ඇති 

අතර ෙත්ත ඇතුලත්කිරීදම් කාර්යය සිදු කරමින් 

පවතී 

දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙේ නව ලියාපදිංචි කිරීම් 

පරිගණක ගත කිරීම 

දම් සඳහා ෙත්ත පේධතියක් නිර්මාණය කර ඇති 

අතර ෙත්ත ඇතුලත්කිරීදම් කාර්යය සිදු කරමින් 

පවතී 
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10. දපොදු පරිපාලනය 

දසේවය දසේවක ප්රජාව දවත තෘප්තිමත් දසේවාවක් ලබාදීම උදෙසා දෙපාර්තදම්න්තුදේ දභෞතික, මානව 

සහ මූලය සම්පත් සංවිධානය කර ප්රශස්ත ආකාරදයන් පවත්වා ගැනීම අවශය දේ. ඒ අනුව, 

දෙපාර්තදම්න්තුදේ පරිපාලනමය කටයුතු සම්බන්ධ වූ භාරදූර කාර්යය භාරව සිටින ආයතන අංශදේ 

ප්රගතිය පහත පරිදි දේ. 

 

 දෙපාර්තදම්න්තුදේ පුරප්පාඩු තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් 98 දෙදනකු බඳවා ගැනීම 

 දෙපාර්තදම්න්තුදේ පුරප්පාඩු තනතුරු සඳහා රාජය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාතයාංශය විසින් දයොමු කරන ලෙ නිලධාරීන් 88 දෙදනකු අනුයුක්ත කිරීම 

 විෙයාත්මක දසේවදේ හා තාක්ෂණ දසේවදේ බඳවා ගැනීදම් පටිපාටි අනුමතකර ගැනීම සඳහා 

රාජය දසේවා දකොමිෂන් සභාව දවත දයොමු කිරීම 

 මාණ්ඩලික දශ්රේණිදේ නිලධාරීන් 524 දෙනාදේ කාර්ය සාධන වාර්තා දගන්වා ගැනීම 

 මාණ්ඩලික දශ්රේණිදේ නිලධාරීන් 524 දෙනාදේ වත්කම් බැරකම් වාර්තා දගන්වා ගැනීම 

 නිලධාරීන් 2400 දෙනාදේ දේතනාධික දගවීම් 

 රාජය පරිපාලන චක්රදේඛ් 03/2016 අනුව නිලධාරීන් 2400 දෙනාදේ වැටුප් පරිවර්තන සකස ්

කිරීම් 

 විශ්රාම ගන්වනු ලැබූ නිලධාරීන් 52දේ විශ්රාම දගොනු සකස් කිරීම සහ නිලධාරීන් 104දේ 

විශ්රාම වැටුප් සංදශෝධනය කිරීම  

 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ 10ක් පැවැත්වීම 

 අභයන්තර හා බාහිර සථ්ාන මාරු සිදු කිරීම 

 විදේශ ශිෂයත්ව, සම්මන්ත්රණ සහ දවනත් වැඩමුළු සඳහා නිලධාරීන් සහභාගි කරවීම 

 

 

පුස්තකාලය සහ කම්කරු දකෞතුකාගාරය 

දසේවය දසේවක ප්රජාවදේ අභිවර්ධනයට අොලව හඳුනාගත් අවශයතාවයන් හා ගැලදපන පරිදි 

විෂයානුබේධ දතොරතුරු රැස්කිරීම, අවශයතා අනුව එම ෙැනුම විස්තීරණය කිරීමට මග පෑදීම, 

දෙපාර්තදම්න්තුදේ දසේවකයන්ට සහ දපොදු මහජනතාවට කම්කරු ක්දෂේත්රය පිළිබඳ ෙැනුම වයාප්ත 

කිරීම කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ පුස්තකාලදේ ප්රධාන කාර්යයභාරය දේ.  

ඒ අනුව 2016 වර්ෂදේදී පුස්තකාලය විසින් පුස්තකාල පාඨකයාදේ ෙැනුම හා රසාස්වාෙය සඳහා 

දපොත් මිලදී ගැනීමට කටයුතු කර ඇත. පාඨකයාදේ භාෂා ඥානය වර්ධනය කිරීම උදෙසා රාජය භාෂා 

දෙපාර්තදම්න්තුව මගින්ෙ කම්කරු විෂය ක්දෂේත්රයට අොල දපොත් හා ෙැනුම වර්ධනය කිරීදම් අරමුණ 

දපරෙැරිව ජාතයාන්තර දපොත් ප්රෙර්ශනදයන්ෙ ග්රන්ථ මිලදී දගන ඇත. පුස්තකාලය විසින් අත්පත් 

කරගනු ලබන නව ග්රන්ථ පරිගණකගත කර ෙත්ත සමුොයක් දලස පවත්වාදගන යාමෙ සිදුකරනු 

ලැදේ. 

 

නිලධාරීන්දේ කියවීදම් රුචිය වර්ධනය කිරීදම් අරමුණින් ප්රධාන ග්රන්ථ ප්රකාශන සමාගම් කිහිපයක 

ප්රධානත්වදයන් දපොත් ප්රෙර්ශනයක් දෙපාර්තදම්න්තු පරිශ්රදේදී පැවැත්වීමට කටයුතු දයොෙන ලෙ අතර 

ප්රවීන දේශකදයකු දගන්වා පුස්තකාල පාඨකයන් ෙැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහනක්ෙ පවත්වන ලදී. 

පුස්තකාලදේ දසේවා වයාප්තිදේ ප්රතිඵලයක් දලස 2016 වර්ෂදේදී පුස්තකාලයට බැඳුනු නවක 

සාමාජිකයන් සංඛ්යාව 112 කි. 
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පුස්තකාල දසේවා සැපයීමට අමතරව භාහිර පාඨකයන්දේ දතොරතුරු අවශයතා සඳහා ඡායා පිටපත් 

දසේවාවක් පුස්තකාලය විසින් පවත්වාදගන යන අතර එම කටයුතු තුලින් 2016 වර්ෂදේදී රජදේ 

ආොයමට බැරකල මුෙල රු. 224993.00කි. 

 

 කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව විසින් කම්කරු දකෞතුකාගාරයක් පවත්වාදගන යනු ලබන අතර එහි ශ්රී 

ලංකාදේ කම්කරු ක්දෂේත්රදේ ආරම්භදේ සිට විකාශය වූ අයුරු ප්රෙර්ශනය කිරීමත් කම්කරු ක්දෂේත්රය 

හා බැඳී පවතින පැරණි අණ පනත් හා කම්කරු ක්දෂේත්රය හා බැඳී පවතින දේඛ්නයන් සංරක්ෂණය 

කිරීමත් සිදු කරනු ලැදේ. දමම දකෞතුකාගාරය නරඹන පිරිසදේ ප්රමාණය වර්ධනය කිරීම සඳහා 

බොො දිනය පුරාම විවෘතව තැබීමට දමම වර්ෂදේදී කටයුතු කරන ලදී. 

 

 

ගභෞතික සම්පත් සංවේධනය 

කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ නිලධාරීන්ට කාර්යක්ෂම දලස රාජකාරි කිරීමට අවශය යටිතල 

පහසුකම් ක්රමවත් දලස සකස් කිරීම ඉදිකිරීම් හා දගොඩනැගිලි නඩත්තු අංශය විසින් සිදු කරනු ලැදේ. 

 

ඒ අනුව, කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව සතු භූමිදයහි 'දමදහවර පියස' දගොඩනැගිේදේ ඉදිකිරීම් 

කටයුතු කඩිනමින් සිදු දවමින් පවතී. 2018 වර්ෂදේදී වැඩ නිම කිරීමට අදප්ක්ෂිත දමම 

දගොඩනැගිේදේ ඉදිකිරීම් දවනුදවන් 2016 වර්ෂදේදී ෙැරූ වියෙම රු. මිලියන 2029.49 කි.   

 

මිට අමතරව  පහත කම්කරු කාර්යාලවල ඉදිකිරීම් කටයුතුෙ 2016 වර්ෂදේදී සිදු කරන ලදී. 

 

කාේයාලය 2016 වේෂගේ දරන ලද 

වියදම රු. මිලියන 

අවිස්සාදේේල 50 

මීගමුව 21.168 

දපොදළොන්නරුව 46.7 

පුත්තලම 12 

අම්බලන්දගොඩ 15.310 

කුරුණෑගල 25 

මහියංගණය 13 

අනුරාධපුර 6 

දබලිඅත්ත 24.11 

යාපනය - 

මුලතිවු 5.5 

කිලිදනොච්චි 11.2 

 

ඉහත කාර්යාල අතරින් දබලිඅත්ත, යාපනය, මුලතිවු  සහ කිලිදනොච්චි කම්කරු කාර්යාලවල ඉදිකිරීම් 

කටයුතු 2016 වර්ෂදේදී නිම කර විවෘත කිරීමට කටයුතුකර ඇත.  
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අභයන්තර විගණන කටයුතු 

උපරිම ඵලොයීතාවක් පිණිස දෙපාර්තදම්න්තුමය සම්පත් ආරක්ෂාකාරීව ප්රශස්ත මේටමින් 

උපදයෝජිත වැඩ පරිසරයක් යන ෙැක්දමන් යුතුව පිහිටුවා ඇති අභයන්තර විගණන අංශය කම්කරු 

දකොමසාරිස් ජනරාේදේ සෘජු අධීක්ෂණය යටදත් පවතී. දෙපාර්තදම්න්තුදේ එදිදනො කටයුතු මුෙේ 

දරගුලාසි, රාජය පරිපාලන චක්රදේඛ්, භාණ්ඩාගාර චක්රදේඛ් සහ දෙපාර්තදම්න්තු චක්රදේඛ් ප්රකාරව 

සිදුදේෙ යන්න පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සහ එකී තත්ත්වයන් පිළිබඳව කම්කරු දකොමසාරිස ්

ජනරාේ දවත වාර්තා කිරීම දමම අංශදේ ප්රධාන අරමුණ දේ. 

 

2016 වර්ෂදේදී අභයන්තර විගණන අංශය විසින් වර්ෂයට අොලව සකස් කරන ලෙ විගණන සැලැසම් 

අනුව දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාල 09ක් පරීක්ෂාකර විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර රජදේ 

විගණන අංශය විසින් දෙපාර්තදම්න්තුදේ විවිධ කාර්යාල පරීක්ෂාකර නිකුත්කර තිබූ විගණන විමසුම් 

30ක් සඳහා පිළිතුරු සැපයීමෙ සිදු කර ඇත. 2009, 2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂවලට අොලව දසේවක 

අර්ථසාධක අරමුෙදේ සහ කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ කරුණු සම්බන්ධදයන් ඉදිරිපත්කර තිබූ 

විගණන දේෙ සඳහා රාජය ගිණුම්කාරක සභාව දවත පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීමෙ සිදුකර ඇත.  

 

 

මූලය කටයුතු 

කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව මගින් සිදු කරනු ලබන සියළු කටයුතු උදෙසා ඇස්තදම්න්තුගත වියෙම් ඒ 

ඒ අංශ මගින් ලබාදගන විධිමත්ව ඇස්තදම්න්තු ගතකර පුනරාවර්ථන හා ප්රාේධන දලස 

වර්ගීකරණයට ලක්කර මුෙේ අමාතයාංශය දවත ලබාදීමත් එමගින් අනුමත වන මුෙේ 

ඇස්තදම්න්තුගත වියෙම් දනොඉක්මවන දලස දයෝගය පරිදි වැය කිරීමත් මුෙේ අංශදේ කාර්යභාරය 

දේ. 

 

2016 වර්ෂදේ කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ වියෙම් වර්ගීකරණය පහත පරිදි දේ  
 

ප්රාේධන වියෙම් වර්ගීකරණය (රු. මිලියන) 

වියෙම් වර්ගය 2015 

අයවැය 

ප්රතිපාෙන 

2015 

සතය 

වියෙම 

සතය වියෙම 

ප්රතිපාෙනයන්දගන් 

ප්රතිශතයක් දලස 

% 

2016 

අයවැය 

ප්රතිපාෙන 

2016 

සතය 

වියෙම 

සතය වියෙම 

ප්රතිපාෙනයන්දගන් 

ප්රතිශතයක් දලස 

% 

ප්රාේධන 

වත්කම් 

පුනරුත්තාපනය 

හා වැඩිදියුණු 

කිරීම 

98.80 88.90 90.0% 43.00 42.35 98.5% 

ප්රාේධන 

වත්කම් අත්පත් 

කර ගැනීම 

1,584.90 1,464.05 92.4% 4,990.20 3,403.25 68.2% 

එකතුව 1,683.70 1,552.95 

 

92.2% 5,033.20 3,445.60 68.5% 
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පුනරාවර්තන වියෙම් වර්ගිකරණය (රු. මිලියන) 

වියෙම් වර්ගය 2015 

අයවැය 

ප්රතිපාෙන 

2015 සතය 

වියෙම 

සතය වියෙම 

ප්රතිපාෙනයන්දගන් 

ප්රතිශතයක් දලස % 

2016 

අයවැය 

ප්රතිපාෙන 

2016 

සතය 

වියෙම 

සතය වියෙම 

ප්රතිපාෙනයන්දගන් 

ප්රතිශතයක් දලස % 

පුේගල පඩි නඩි 1,072.95 1,068.38 99.6% 1,148.70 1,136.27 98.9% 

ගමන් වියෙම් 65.60 60.53 92.3% 62.85 56.76 90.3% 

සැපයීම 65.25 58.27 89.3% 57.86 53.94 93.2% 

නඩත්තු දසේවා 22.45 13.33 59.4% 12.70 11.61 91.5% 

ඉදිකිරීම් දසේවා 1.75 1.73 98.6% 1.80 1.65 91.7% 

දවනත් දසේවා 111.05 96.74 87.1% 107.13 102.78 95.9% 

මාරු කිරීම් 29.00 25.06 86.4% 27.25 23.34 85.7% 

දවනත් 43.15 33.85 78.5% 71.58 66.82 93.4% 

එකතුව 1,411.20 1,357.88 96.2% 1,489.86 1,453.17 97.5% 

 

 

11. කම්කරු ගදපාේතගම්න්තුව 2016 වේෂගේදී ලැබූ සුවිගශේෂි ජයග්රහණ 

 

ජාතික ඵලොයිතා මහදේකම් කාර්යාලය විසින් පවත්වන ලෙ ජාතික ඵලොයිතා සම්මානය - 2015 

වැඩසටහන යටදත් රාජය අංශදේ ක්ෂුද්ර අංශදේ දතවන ස්ථානය මාතදේ දිස්ත්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය දවත දිනාගැනීමට හැකිවීම සුවිදශේෂි ජයග්රහණයක් දේ. 
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12. සංඛ්යාගේඛ්න සංග්රහය 

කාර්මික සම්බන්ධතා අංශය 

 2012 2013 2014 2015 2016  

කාර්මික ආරවුේ පිළිබඳ සංඛ්යාදේඛ්ණ 

වාර්තා වූ සංඛ්යාව 3702 3204 2948 1561 2476 

විසඳූ සංඛ්යාව 3695 3077 2903 1493 2076 

ලියාපදිංචි කරන ලෙ සාමූහික 
ගිවිසුම් සංඛ්යාව 

43 34 50 40 37 

වෘත්තීය සමිති කටයුතු 

ලියාපදිංචි කරන ලෙ වෘත්තීය 
සමිති/ සම්දම්ලන 

114 108 125 196 147 

අවලංගු කරන ලෙ වෘත්තීය 
සමිති/ සම්දම්ලන 

02 114 255 315 269 

ක්රියාත්මක සමස්ත වෘත්තීය 
සමිති ගණන 

   1888 1747 

ක්රියාත්මක සමස්ත වෘත්තීය 
සම්දම්ලන 

   30 38 

කාර්මික අධිකරණ කටයුතු 

අනිවාර්ය දේරුම්කරණයට 
දයොමු කිරීම 

43 49 53 28 62 

ප්රධාන නිකුත් කිරීම 26 35 42 35 25 

වැඩ වර්ජන වාර්තා වීම පිළිබඳ සංඛ්යාද ේඛ්ණ 

වැඩ වර්ජන 
වාර්තා වීම 

වතු 14 22 31 20 35 

ආයතන 20 20 07 16 20 

සහභාගි වූ දසේවක 
සංඛ්යාව 

වතු 4338 5031 4833 5229 18355 

ආයතන 5626 6088 1618 3171 10317 

අහිමි වූ මිනිස් දින 
ගණන 

වතු 25043 41669 29165 29743 123151 

ආයතන 10774 38754 8158 8630 18840 

දසේවය අවසන් කිරීදම් අංශදේ කටයුතු 

පැමිණිලි දයොමු වූ සංඛ්යාව 92 134 149 171 160 

පැමිණිලි විසඳු සංඛ්යාව 143 112 148 162 86 

දසේවය අවසන් කිරීම සම්බන්ධ 
ඉේලුම්පත් සම්බන්ධදයන් 
අවසර දීම 

31 41 51 24 14 
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සමාජ කතිකා අංශය 

 

 2012 2013 2014 2015 2016  

සමාජ කතිකාවත පිළිබඳ වැඩසටහන් පැවැත්විම 

සමාජ කතිකා 
අංශය මගින් 

පැවැත්වූ 
වැඩසටහන් 
සංඛ්යාව 

153 187 85 80 82 

සහභාගි වූ 
දසේවක 
සංඛ්යාව 

4751 6560 4186 4403 4483 

දිස්ත්රික් හා උප 
කාර්යාල මගින් 

පැවැත්වූ 
වැඩසටහන් 
සංඛ්යාව 

225 214 101 116 57 

සහභාගි වූ 
දසේවක 
සංඛ්යාව 

7902 7768 3714 4094 1723 

 

නීති ක්රියා අංශය 

පනත දගොනු කළ නඩු සංඛ්යාව 

2012 2013 2014 2015 2016 

පාරිදතෝෂික දගවීම් පනත 3404 2371 2044 3171 2264 

කාර්මික ආරවුේ පනත 77 126 146 153 76 

දසේවය අවසවන් කිරීදම් 
පනත 

59 58 36 49 41 

පඩි පාලක සභා ආඥා පනත 290 203 244 282 97 

සාප්පු හා කාර්යාල දසේවක 
පනත 

132 112 88 99 31 

ප්රසූතිකාධාර ආඥා පනත 02 05 03 03 01 

ස්ත්රීන් තරුණඅය සහ 
ළමයින් දසේවදේ දයෙවීම 
පිළිබඳ පනත 

10 07 11 05 06 

දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙේ 
පනත 

3210 3415 3244 2779 2230 

කම්කරු විනිශ්චය සභා 
නිදයෝග 

165 144 183 164 104 

අයවැය සහන දීමනා පනත 134 22 32 29 22 

අනුමත අර්ථසාධක අරමුෙේ 07 01 07 03 27 
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විදශේෂ විමර්ශන අංශය 

 2012 2013 2014 2015 2016 

පැමිණිලි 
පරීක්ෂණ 

264 122 84 292 522 

ගණනය කරනලෙ 
දසේ.අ.අ. හිඟ 
වටිනාකම (රු. 
ෙහස්) 

313770 28012 11338 634969 377481 

ගණනය කරනලෙ 
හිඟ වයවස්ථාපිත 
මුෙේ  වටිනාකම 
(රු. ෙහස්) 

40831 5814 898 4996 32140 

 

කර්මාන්තමය සුරක්ෂිතතා අංශය 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ලියාපදිංචි කරන ලෙ 
මුළු කර්මාන්තශාලා 
සංඛ්යාව (වර්ෂය 
අවසාන දිනට) 

22459 23974 25236 26198 27570 

සිදුකරන ලෙ පරික්ෂණ 
සංඛ්යාව 

6700 6372 5063 5090 4975 

පරීක්ෂකයින් 
(ඉංජිදන්රුවරුන්) 
සංඛ්යාව 

28 28 30 28 27 

පිඹුරුපත් අනුමැතිය 106 97 111 130 149 

දේශන හා සම්මන්ත්රණ 229 218 147 205 177 

 

වෘත්තීය ස්වස්ථතා අංශය 

 2012 2013 2014 2015 2016 

පාරිසරික මිනුම්    153 46 

ජීව විෙයාත්මක පරීක්ෂණ    330 1283 

වෘත්තීය දසෞඛ්යය හා 
සුරක්ෂිතතා විගණනයන් 

   159 212 

ෙැනුවත් කිරීදම් 
වැඩසටහන් 

   204 168 

දසේ.අ.අ. (EPF) හා 
දසේ.නි.භා.අ. (ETF) 
ධවෙය මණ්ඩල 

   24 24 
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දසේවක අර්ථසාධක අරමුෙේ අංශය 

 2012 2013 2014 2015 2016 

සමස්ත 
සාමාජික ගිණුම් 
සංඛ්යාව 

14559328 15203073 15831410 15831410 17,131,226 

මුළු 
දසේවාදයෝජක 
සංඛ්යාව 

198893 204777 210595 210595 223,114 

අරමුෙදේ 
වටිනාකම (රු. 
මිලියන) 

1144409 1299974 1486931 1664852 1,841,497 

සක්රිය සාමාජික 
සංඛ්යාව 
(මිලියන)  

2.34 2.40 2.40 2.40 2.61 

සක්රිය 
දසේවාදයෝජක 
සංඛ්යාව 

68140 69148 69683 72917 74,482 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

නව 
ලියාපදිංචි 
කිරීම් 

දසේවාොයකයින් 127138 813010 827883 827883 620806 

දසේවා 
දයෝජකයින් 

10060 7802 6176 5770 7178 

ප්රතිලාභ 
දගවීම්  

ප්රතිලාභීන් 
සංඛ්යාව 

115654 114275 127492 127107 187147 ## 

දගවූ ප්රතිලාභ 
මුෙල (රු. 
මිලියන) 

48015 50062 65118 77769 108393 ## 

ොයක මුෙේ රැස්කිරිම (රු. 
මිලියන) 

70157 77335 90049 102453 118327 

දසේ.අ.අ. 
නිවාස ණය 

අනුමත කළ 
අයදුම්පත් 
සංඛ්යාව 

11182 16268 17786 13132 12780 

අනුමත කළ 
ණය මුෙේ 
වටිනාකම (රු. 
මිලියන) 

3951 6914 8021 5377 5414 

 

## දගවූ ප්රතිලාභ මුෙදේ පළමු ප්රතිලාභ දගවීම් සහ 30% ප්රතිලාභ දගවීම් ඇතුලත් දේ. 
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සැලසුම් පර්දේෂණ පුහුණු හා ප්රකාශන අංශය 

 2012 2013 2014 2015 2016 

මාණ්ඩලික නිලධාරි පුහුණු 
වැඩසටහන්  

4 14 18 36 27 

LISA සහ පරිගණක පුහුණු 
වැඩසටහන් 

33 - 17 2 16 

කළමණාකරන සහකාර නිලධාරි 
පුහුණු වැඩසටහන් 

8 17 23 16 19 

පශ්චාත් උපාධි හා ඩිප්දලෝමා 
පාඨමාලා සඳහා දයොමු කිරීම් 

20 41 81 56 45 

බාහිර පුහුණු 57 23 18 13 11 

දවනත් පුහුණු වැඩසටහන් 2 2 6 11 1 

 

 මුදේ අංශය 

 2012 2013 2014 2015 2016 

පුනරාවර්තන 

වියෙම් 

ප්රතිපාෙනය 

(රු) 

967,407,000 1,100,630,000 1,138,550,000 1,411,200,000 1,489,860,000 

වියෙම (රු) 953,894,760 1,016,129,728 1,117,107,412 1,364,002,819 1,453,173,725 

ප්රාේධන 

වියෙම් 

ප්රතිපාෙනය 

(රු) 

372,365,000 760,275,000 373,200,000 1,705,904,000 5,060,720,000 

වියෙම (රු) 299,512,890 732,936,934 306,883,422 1,574,171,513 3,471,977,424 

 

 ආයතන අංශය 

 2014 2015 2016 

වර්ෂය ආරම්භදේ සිටි මුළු දසේවක සංඛ්යාව 2169 2256 2405 

දෙපාර්තදම්න්තුව විසින් සිදු කරන ලෙ නව බඳවා ගැනීම් 32 25 23 

ඒකාබේධ දසේවදේ නව පත්වීම් දලස දෙපාර්තදම්න්තුවට පැමිණීම් 163 219 129 

ස්ථාන මාරු වීම් (ශුේධ) (10) (63) 7 

දවනත් දහේතූන් මත දෙපාර්තදම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලයට එකතු වීම් 05 0 0 

විශ්රාම යාම් 50 (26) (79) 

දවනත් දහේතූන් මත දෙපාර්තදම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලදයන් ඉවත් වීම් 53 (6) (85) 

වර්ෂය අවසානදේ මුළු දසේවක සංඛ්යාව 2256 2405 2400 
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කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ අංශ ප්රධාන නිලධාරීන්දේ නාම දේඛ්නය (2016.12.31 දිනට) 

 

 අංශය තනතුර නම 

1 කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාේ එම්. ඩී. චාන්ෙනී අමරතුංග මිය 

2 අතිදර්ක කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාේ සී. එන්. විතානාච්චි මයා 

3 
නීති ක්රියා අංශය 

දජයෂ්ඨ නීති 
උපදේශක 

පී. එස්. පතිරත්න මයා 

4 පාලන අංශය කම්කරු දකොමසාරිස ් ජී. ඩී. ඩේ. ජයවර්ධන මයා 

5 
කාර්මික සම්බන්ධතා අංශය කම්කරු දකොමසාරිස ්

එච්. දක්. දක්. ඒ. ජයසුන්ෙර මයා 

6 දසේවක අර්ථ සාධක අරමුෙේ 
අංශය 

කම්කරු දකොමසාරිස ්
ඩේ. ඩී. එස්. සී. වැලිවත්ත මයා 

7 
විදශේෂ විමර්ශන අංශය කම්කරු දකොමසාරිස ්

පී. ඩේ. එම්. ජී. වික්රමසිංහ මයා 

8 
ශ්රම ප්රමිති අංශය කම්කරු දකොමසාරිස ්

ඒ. එම්. ජී.  එන්. දීප්ති 
සුමනදසේන මිය 

9 මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය 
(සමාජ කතිකා හා වැඩදපොල 
සහදයෝගිතා ඒකකය) 

කම්කරු දකොමසාරිස ්
ඒ. එම්. ජී.  එන්. දීප්ති 
සුමනදසේන මිය 

10 කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය කම්කරු දකොමසාරිස ් පී. මහාදේවා මයා 

11 
කර්මාන්තමය සුරක්ෂිතතා අංශය කම්කරු දකොමසාරිස ්

ඩේ. අයි. සී. ඩී. ආර්. ප්රනාන්දු 
මයා 

12 මුෙේ අංශය ප්රධාන ගණකාධිකාරී ඩී. දක්. ඩී. පී. ලක්මාලි මිය 

13 
අභයන්තර විගණන අංශය 

ප්රධාන අභයන්තර 
විගණක 

ඒ. දපොඩිරාළහාමි මයා 

14 
වෘත්තීය ස්වස්ථතා අංශය 

නිදයෝජය කම්කරු 
දකොමසාරිස් 

ධවෙය වජිර එම්. පලිපාන මයා 

15 සැලසුම්, පර්දේෂණ, පුහුණු හා 
ප්රකාශන අංශය 

නිදයෝජය කම්කරු 
දකොමසාරිස් 

එන්. එම්. වයි. තුෂාරි මිය 

16 සංඛ්යා දේඛ්න අංශය නිදයෝජය අධයක්ෂ දක්. ඩේ. එස්. සේධානන්ෙ මයා 

17 
ඉදිකිරීම් හා දගොඩනැගිලි නඩත්තු 
අංශය 

ඉංජිදන්රු (සිවිේ) 
ඉංජිදන්රු (විදුලි) 

ජී. එච්. ආර්.එස්. ඊ. සිේවා මිය 

එච්. එේ. එේ. ධම්මිකා මිය 

18 
පුස්තකාලය පුස්තකාලයාධිපති 

එච්. දර්ණුකා කුමාරි ජයවර්ධන 
මිය 
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2016/12/31 දිනට කම්කරු කාර්යාලවල දසේවදේ දයදී සිටි නිලධාරීන්දේ නාම දේඛ්ණය 

කලාප කම්කරු කාර්යාල 

 කලාප කම්කරු කාර්යාලය 2016/12/31 දිනට දසේවදේ නියුතු කලාපය භාර නිදයෝජය 
කම්කරු දකොමසාරිස්වරයාදේ  නම 

01 බටහිර  1  එේ.ටී.ජි.ඩී.ෙර්ශණ මයා. 

02 බටහිර  11 ආර්.ඩේ.එම්.දපොඩිනිලදම් මයා. 

03 බටහිර  111 එන්.එම්.වයි.තුෂාරි මිය. 

04 සබරගමුව එස් .චන්ද්රතිලක මයා. 

05 වයඹ ඩේ.එම්.එස්.බණ්ඩාර මයා. 

06 මධයම දේ.දක්.දබෝගහවත්ත මිය. 

07 ෙකුණ ඩේ.ඩේ.පුංචිදහේවා මයා. 

08 ඌව ආර්.එම්.ඒ.රත්නායක මයා. 

09 උතුරු මැෙ ඩී.එම්.ජී.වීරසිංහ මයා 

10 උතුර එන්.දජගදීස්වරන් මිය. 

11 නැදගනහිර දක්.එේ.සුබයිර් මයා. 

 

දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාල 

 දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාලය 2016/12/31 දිනට දසේවදේ නියුතු දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාලය 
භාර සහකාර  කම්කරු දකොමසාරිස්වරයාදේ නම 

1 මැෙ දකොළඹ ඩේ.එම්.ඩී.ආර්.වීරදකෝන් මයා. 

2 ෙකුණු දකොළඹ ආර්.පී.අයි.උෙයංගනි මිය. 

3 බටහිර දකොළඹ පී.බී.සි.දප්රේමබන්දු මිය. 

4 නැදගනහිර දකොළඹ එන්.ආර්.රණවක මිය. 

5 කළුතර ඊ.සී.එස්.වීරසිංහ මිය. 

6 පානදුර එේ.එම්.දහේවාවිතාරන මිය. 

7 මතුගම දක් ඒ දප්රේමසිරි මයා. 

8 මහරගම ඩී.එේ.ෙයානන්ෙ මයා. 

9 උතුරු දකොළඹ ඒ.ඩී.දක්.එම්.වීරක්දකොඩි මයා. 

10 ගම්පහ බී.ඒ.දේ.එම්.බාලචන්ද්ර මයා. 

11 ජා ඇල බී.ඒ.මහින්ෙ මයා. 
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 දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාලය 2016/12/31 දිනට දසේවදේ නියුතු දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාලය 
භාර සහකාර  කම්කරු දකොමසාරිස්වරයාදේ නම 

12 මීගමුව සී.ජි.එච්.සනත් ලංකා මයා. 

13 රත්නපුර ආර්.ජී.දේ.බී.ගුණතිලක මයා. 

14 අවිස්සාදේේල පී.ජී.ආර්.චන්ද්රවංශ මයා. 

15 පැේමඩුේල ජි.පී.එස්.ලියනදේ මයා 

16 කෑගේල දක්.ජි.දේ.බී.කුරුදකොදහොතැන්න මයා. 

17 කුරුණෑගල ඒ.ඩී.එස්.ආර්.විජයසිංහ මයා. 

18 කුලියාපිටිය එච්.පී.ඩී.එන්.දක්. ජයදසේකර මයා. 

19 හලාවත ඒ.එම්.එස්.චන්ද්රිකා මිය. 

20 පුත්තලම එම්.ඒ.ඒ.ඩී.පී.වී.මුණසිංහ මයා. 

21 මහව ආර්.එම්.පී.රත්නායක මිය. 

22 දවන්නප්පුව දක්.එේ.ඩී.වී.රත්නකුමරි මිය. 

23 නුවර උතුර ඒ.ආර්.දහේවාපතිරණ මයා. 

24 නුවර ෙකුණ බී.ඒ.එස්.පී.දක්.බාලසූරිය මයා. 

25 මාතදේ දේ.එම්.පී.කරුණාරත්න මයා. 

26 හැටන් ඩේ.ඩේ.එස්.බී.මඩුගේල මයා 

27 නුවර එළිය ඊ.එම්.පී.ඒකනායක මයා. 

28 ගාේල එන්.පී.මානදේ මිය. 

29 මාතර ඩී.එච්.ටී.දේශප්රිය මයා. 

30 හම්බන්දතොට දේ.එේ.වික්රමනායක මයා. 

31 බදුේල ඩී.එම්.ගාමීණී මයා.(වැඩ බලන) 

32 දමොණරාගල ඩී.එම්.ගාමිණී මයා. 

33 හපුතදේ ආර්.එන්.වික්රමආරච්චි මිය. 

34 අනුරාධපුර ආර්.එම්.අයි.සී.දක්.රත්නායක මිය. 

35 දපොදළොන්නරුව දක්.එම්.ආර්තඑේ.ජයතිලක මයා. 

36 යාපනය එන්.දජගදීස්වරන් මිය. 

37 වවුනියාව එස්.සිවරංජනී මිය. 

38 ත්රිකුණාමලය ඒ.එම්.බණ්ඩාරනායක මයා.(ආවරණ) 

39 අම්පාර එම්.එස්.එම්.අන්සාර් මයා. 

40 මඩකලපුව ඒ.දකෝගුලරංජන් මයා.(ආවරණ) 
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උප කම්කරු කාර්යාල 

 උප කම්කරු කාර්යාලය 

 

2016/12/31 දිනට දසේවදේ නියුතු උප කම්කරු කාර්යාලය 
භාර දජයෂ්ඨ  කම්කරු නිලධාරියාදේ නම 

01 යටියන්දතොට එේ.ඩේ.දක්.එස්.ෙයාරත්න.මිය. 

02 ඇඹිලිපිටිය ඒ.ජී.ඒ.ශ්රියානි මිය. 

03 වරකාදපොළ දේ.ඒ.සී.එන්.ජයදකොඩි මයා. 

04 ගම්දපොල බී.එච්.එම්.ඩේ.දක්.බමුණුදහේන්ද්ර මිය. 

05 නාඋල එම්.දක්.එස්.සිරිවර්ධන මයා. 

06 නාවලපිටිය යු.ජී.දක් අයි.දපදර්රා මයා. 

07 අම්බලන්දගොඩ ටී.එච්.එස්.ඒ.සිේවා මිය. / ඒ.ඩී.අයි.ඒ.ජයතිලක මිය. 

08 ඇේපිටිය ඒ.පී.ඒ.ප්රියන්ත මයා. 

09 දමොරවක දක්.ඩේ.අතපත්තු මයා. 

10 දබලිඅත්ත අයි.ආර්.දවේලප්පිලි මයා. 

11 මහියංගණය ඒ.එම්.දේ.දක්.අත්තනායක මයා. 

12 මැෙවච්චිය සී.එම්.එම්.චන්දද්රස්කර මයා. / එේ.එස්.රංජනී මිය. 

13 කිළිදනොච්චි පී.ප්රදීපන් මයා. 

14 මුලතිවු - 

15 මන්නාරම - 

16 කන්තදේ එස්.එම්.නසාර් මයා. 

17 කේමුදණ් එම්.එස්.හුදසේන් මයා. 
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2016.12.31 දිනට කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුදේ කාර්ය මණ්ඩලය 
 

 තනතුර අනුමත 
සංඛ්යාව 

ෙැනට සිටින 
සංඛ්යාව 

අනියම් 
ආදේශක 

පුරප්පාඩු 

ගජයෂ්ඨ 

1. කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාේ 1 1  0 

2. අතිදර්ක කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාේ (ශ්රී. ලං. ප. 
දසේ) 

1 1  0 

3. අතිදර්ක කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාේ (දෙපා.) 1 0  1 

4. අතිදර්ක කම්කරු දකොමසාරිස් ජනරාේ 
(ඉංජිදන්රු) 

1 0  1 

5. ධවෙය නිලධාරි 4   2 

      ධවෙය නිලධාරි  1   

     ධවෙය නිලධාරි (පර්දේෂණ)  1   

6. කම්කරු දකොමසාරිස් (ශ්රී.ලං.ප.දසේ.) (විදේශ දූත 
මණ්ඩලවල නිලධාරීන් දෙදෙදනකු දසේවය කරයි) 

6 7  -1 

7. කම්කරු දකොමසාරිස් (දෙපා.) 2 0  2 

8. කම්කරු දකොමසාරිස් (කර්මාන්තමය සුරක්ෂිතතා ) 
හා ප්රධාන කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිදන්රු 
(ශ්රී.ලං.ඉ.දසේ) 

1 1  0 

9. කම්කරු දකොමසාරිස් (ශ්රී.ලං.වි.දසේ.) / 
(ශ්රී.ලං.ධව.දසේ) 

1 0  1 

10. ප්රධාන ගණකාධිකාරී 1 1  0 

11.  ප්රධාන අභයන්තර විගණක 1 1  0 

12. ප්රධාන නීති නිලධාරී සහ කම්කරු දකොමසාරිස් (නීති 
ක්රියා) 

1 0  1 

13. නිදයෝජය කම්කරු දකොමසාරිස් නිදයෝජය ප්රධාන 
කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිදන්රු (ශ්රී.ලං.ඉ.දසේ) 

1 1  0 

14. නිදයෝජය කම්කරු දකොමසාරිස් (ශ්රී.ලං.ප.දසේ.) 15 0  15 

15. නිදයෝජය කම්කරු දකොමසාරිස් (දෙපා) 9 4  5 

16. නි. කම්. දකො. හා විදශේෂඥ පර්දේෂණ නිලධාරි 
(ශ්රී.ලං.වි.දසේ.)   

1 0  1 

17. ගණකාධිකාරි 5 5  0 

18. සහකාර කම්කරු දකොමසාරිස් (ශ්රී.ලං.ප.දසේ.)  41 36  5 

19. සහකාර කම්කරු දකොමසාරිස් (දෙපා) 63 61  2 

20. නීති නිලධාරි 14 8  6 
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 තනතුර අනුමත 
සංඛ්යාව 

ෙැනට සිටින 
සංඛ්යාව 

අනියම් 
ආදේශක 

පුරප්පාඩු 

21. සහකාර අධයක්ෂ - සැලසුම් 1 1  0 

22. විදශේෂඥ කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිදන්රු 
(විදුලි සුරක්ෂිතතා) 

1 0  1 

23. විදශේෂඥ කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිදන්රු (අධි 
අවධානම් යන්ත්ර සුරක්ෂිතතා) 

1 0  1 

24. විදශේෂඥ කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිදන්රු 
(ඉදිකිරීම් සුරක්ෂිතතා) 

1 0  1 

25. විදශේෂඥ කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිදන්රු 
(රසායනික / යාන්ත්රික සුරක්ෂිතතා) 

1 0  1 

26. විදශේෂඥ කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිදන්රු 3 3  0 

27. දිස්ත්රික් කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිදන්රු 10 8  2 

28. සිවිේ ඉංජිදන්රු - (ශ්රී.ලං.ඉං.දසේ.)   1 0  1 

29. කර්මාන්තශාලා පරීක්ෂක ඉංජිදන්රු - 
(ශ්රී.ලං.ඉං.දසේ.)    

14 14  0 

30. රසායන ඉංජිදන්රු 2 2  0 

31. දජයෂ්ඨ පර්දේෂණ නිලධාරී (ශ්රි.ලං.වි.දසේ.) 14 14  0 

32. පර්දේෂණ නිලධාරී (ශ්රි.ලං.වි.දසේ.)     

33. සහකාර අධයක්ෂ (ශ්රි.ලං.දතො.ස.තා.දසේ.)     

තෘතීය මට්ටම 

34 පුස්තකාලයාධිපති (අධිදශ්රේණිය) 1 0  1 

35 තාක්ෂණ නිලධාරී ශ්රි.ලං.තා.දසේ. විදශේෂ පන්තිය 1 0  1 

36 ඇගිලි සටහන් පරීක්ෂණ නිලධාරී. (විදශේෂ පන්තිය 
ශ්රි.ලං.තා.දසේ) 

1 0  1 

37 කම්කරු නිලධාරී (අධිදශ්රේණිය) 56 0  56 

38 දේඛ්කාධිකාරී 1 1  0 

39 දතොරතුරු හා සංනිදේෙන තාක්ෂණ නිලධාරී 3 2  1 

40 භාෂා පරිවර්තක (සිංහල- ඉංග්රිසි) 2 2  0 

41 භාෂා පරිවර්තක (දෙමළ- ඉංග්රිසි) 1 1  0 

42 භාෂා පරිවර්තක (සිංහල දෙමළ) 3 0  3 

43 පරිපාලන නිලධාරී 2 1  1 

44 කම්කරු නිලධාරී 597 356  241 

ේව්තීය මට්ටම 

45 ක්දෂේත්ර නිලධාරි 10 10  0 
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 තනතුර අනුමත 
සංඛ්යාව 

ෙැනට සිටින 
සංඛ්යාව 

අනියම් 
ආදේශක 

පුරප්පාඩු 

46 මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී 69 69  0 

47 සංවර්ධන නිලධාරි 96 53  43 

48 තාක්ෂණ නිලධාරි (සිවිේ) 1 0  1 

49 තාක්ෂණ නිලධාරි (විදුලි) 1 1  0 

50 ඇඟිලි සටහන් පරීක්ෂණ නිලධාරි 5 4  1 

51 පර්දේෂන සහකාර 4 0  4 

52 දගොඩනැගිලි පරීක්ෂක 4 0 1 4 

53 සැලසුම් ශිේපි 3 2  1 

54 පුස්තකාලයාධිපති 4 3  1 

55 කළමනාකරණ සහකාර දසේවය 1527 1250  277 

56 ලිපිකරු(දසේ. අ. අ. ) 19 19  0 

57 ලඝුදේඛ්ක 10 8 1 2 

58 පරිඝනක යන්ත්ර ක්රියාකරු 0 0  0 

59 ස්ථානභාර නිලධාරි 4 3  1 

60 දන්වාසිකාගාර පාලිකා 4 3  1 

61 දතොරතුරු හා සන්නිදේෙන තාක්ෂණ සහකාර 9 8  1 

62 ප්රවාහන නිලධාරි 1 1  0 

ප්රාථමික මේටම 

63 රියදුරු 89 73  16 

64 විදුලි කාර්මික 2 1  1 

65 යන්ත්ර කාර්මික 0 0  0 

66 වඩු කාර්මික 1 1  0 

67 පයිප්ප වෑේදුම්කරු 1 1  0 

68 සංචාරක බංගලා භාරකරු 5 4  1 

69 කාර්යාල කාර්ය සහයක 350 319  31 

70 මුරකරු 40 42  (2) 

71 දලොරි පවිත්රකරු 1 1  0 

 එකතුව 3138 2400 2 738 

 

 

 
 


