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සමාජ සේවා අධයක්ෂකසේ පණිවුඩය 

 
 

ශ්රීමත්  අ අ ිවර් ජඅ නිංන්ස් මඅ මත්ාගේනසඅ ාපේිත්  ්න්ස්අ 1944අ ් ජෂනේඅ දීඅ ි  අකරනඅ ලදඅ ාමත්ේිඅ

න ම්ේඅ නකොමිෂස්අ ාපේනේඅ ං ජනේශ්ක්අ මත්ගඅ 1948 නිබර්ේරිඅ මත්ාඅ 01අ ්නඅ දිනඅ ාමත්ේිඅ න ම්ේඅ

නදිේ ජගනේස්තු්අපිහිටු්ේඅඇග.අආරේපනේඅ දීඅ නදිේ ජගනේස්තුනේඅප්රධාේනඅකේ ජ්අූයනේඅිිඅරටඅ

තුළඅජී්  ්නඅ්තුඅකේකරු්ස්,දිළිඳු ිවුල්අාේඅඑමත්අිවුල්්ලඅාේමත්ේජිකවරස්අඅවිවිධාඅනරෝගේබේධා්ස්ටඅ

නගොදුරු ්න ාේඅ ,අ ආිදේ්ස්ටඅ ලක්්නඅ ි් මථේ්ලඅ අ දීඅ අ මුලයමත්්අ ආධාේරඅ ාැියීමත්වර.අ ප්රේථමිකඅ

ි් මථේනේඅ ිැ්ැත්අ නමත්මත්අ ්ැඩාටාස්,අ කේලීනඅ ි්ශයගේඅ මත්ගඅ ්ේ්  අ කේලීනඅ කරමිස්අ නදනඅ ලදඅ

ාාන්අ ්ැපුේඅ මත්ේනසික  ්්ටඅ සීමත්ේඅ නනොනකොටඅ පුේගල්ේනසඅ නාෝඅ ිවුනල්අ ජී්නනෝිේ්අ මත්ේ ජගඅ

ාන්් ජධාන්අඇත්අකිරීමත්අාඳාේඅඅිරි් ජගන්අනකොටඅඇග. 

අඅ 

විනේෂන්ස්අශ්රීඅලන්කේනේඅිිඅනේඅිසුඅකරනඅ්  මත්ස්අඅි්ධි්අතුළඅිිඅරටඅතුළඅදැනඅනනොදැනඅඅකරනඅ

ලදඅ අ මිං මඅක්රි්ේකේරකේඅ නාෝඅ ිේරිාරිකඅගැටළුඅ නේතුඅ නකොටඅ නගන පුේගල්ස්අවිවිධාඅආබේධිගඅ

ග    ්්ටඅ ි  වීමත්,අ ාේඵල්ලගේ්්අ ිඩුවීමත්,අ නබෝනනෝනඅ නරෝගඅ ් ජධාන්අ වීමත්,අ

මත්නනෝවික්ෂිප්ගපේ්්ටඅි  වීමත්,අසි්දිවිඅනාේගැනීමත්අ ,දිළිඳුකමත්අාේඅමත්  ද්ර්යඅපේවිග්ටඅ න්ොමුවීමත්අඅඅ

්නඅකේලීනඅාමත්ේිඅගැටළුඅරේශි්කටඅරි්ටඅමුහුණඅදීමත්ටඅඅසිදුවීඅඇග.අනමත්මත්අග    ්්අපුේගල්ේනසඅඅ

නමත්ස්මත්අාමත් මථඅාමත්ේිනේමත්අප්රගමත්න්ටඅාෘජුඅනාෝඅ්ක්ර්අදැඩිඅිහිගකරඅබලිෑේඅසිදුඅකරවර. 

 

නමත්්ැංඅඅආස්තීකරණ්ටඅාේඅි්ේසිාාගගඅග    ්්ස්ටඅි  අිනඅනකොට මඅඅඉලක්කඅකරගංමිස්අඅ

ඔවුස්අ  මන්ෝ  ාේාන්ස්අ නගේසිටු්මිස්අ ,ිේත්කඅ ාන්් ජධානනේඅ ාක්රී්අ නකොට මකරු්ස්අ කිරීමත්අඅ

ාමත්ේිඅ න ම්ේඅ නදිේ ජගනේස්තුනේඅ ප්රධාේනගමත්අ ිරමුණඅ වීඅ ඇග.අ ඒඅ ාඳාේඅ විවිධාඅ ි ජනේෂණඅ

,ප්රත්ි  ත්අ ාැලසුේඅ කිරීමත්අ ාේඅ ාන්් ජධානඅ ්ැඩාටාස්අ ිේත්කඅ මත්ට්ටනේඅ සිටඅ බිේඅ මත්ට්ටමත්අ දක්්ේඅඅ

ාාපේගි  ්අාන්් ජධානඅප්රනේශ්ස්අඅාරාේඅ අක්රි්ේ්ටඅනැන්වීමත්අ2016අ් ජෂනේඅාේ ජථක්අසිදුනකොටඅ

ඇග. 

 

විනේෂන්ස්අ2016අ් ජෂනේඅනදිේ ජගනේස්තු්අක්රි්ේ  මත්කඅකරනඅලදඅඅාන්් ජධානඅ්ැඩාටාස්අතුළඅ

ාේ ජථකඅ ප්රගත්්ක්අ ි  අ කරනගනඅ ඇත්අ බ්අ ාඳාස්අ කළඅ යුතු්.අ ආබේධිගඅ ප්රිේ්අ ඉලක්කඅ කරඅ

ගංමිස්අ අක්රි්ේ  මත්කඅනකොටඅඇත්අප්රධාේනඅ  ාන්් ජධානඅ්ැඩාටානකිඅ ,අආබේධාඅාහිගඅවු්ස්අාඳාේඅ

්නඅ සුපාේධානඅ ්ැඩාටාන.අ නමත්මත්අ ්ැඩාටානඅතුළිස්අ දි්වරනපුරේඅ සිටිනඅආබේධාඅ ාහිගඅගරුණඅ

ගරුණි්ස්නසඅ අ ්ෘ  තීමත්්අ ාැකි්ේ්ස්අ ාන්් ජධාන්අකිරීමත්,අ ක්රීඩේඅ ාේඅ කලේඅ කුාලගේඅ ්ැඩිඅ දියුණුඅ

කරමිස්අිේත්කඅමත්ට්ටනේඅගරඟ්ලටඅාාපේගිකරවීමත්,අපුහුණු්අංමත්කරනඅිපයාලේභීස්නසඅ ම්්න්අ

රැකි්ේඅාඳාේඅනමත්්ලේඅකට්ටලඅලබේදීමත්,ශේරිරීකඅ්ශන්ස්අඇත්අ්ේඅ්ේඅිඩුඅිේඩුකේඅමත්ගාර්ේඅ

ාමත්ේිේනුන්ෝිනන්ස්අඅකටයුතුඅකිරීමත්ටඅි්ශයඅඅආධාේරකඅපිකරණ,අෛ්දයඅආධාේරඅ ,ිධායේින්අ

ාඳාේඅශිෂය  ්,නා ්යඅිාසුකේඅඅාැියීමත්,අශ්ර්යේබේධිග්ස්අාඳාේඅාැඳුනුේි  අලබේදීමත්,අාන්ඥේඅ

පේෂේඅ ිරි් ජථකඅ න ම්්අ ලබේඅ දීමත්,අ අ අ මුල්අ ළමත්ේවිනේඅඇත්්නඅආබේධිගඅග    ්්ස්අාඳුනේනගනඅ

ි්ශයඅ ාන්් ජධානඅ කටයුතුඅ ාඳාේඅ මත්ැදිා  අ වීමත්,අ රැක්රණ්අ ිහිමිඅ මත්ස්දඅ මත්ේනසිකඅ පිරිමිඅ ළමුස්අඅ

ාඳාේඅනස්්ේසිකඅරැක්රණ්අලබේඅදීමත්,අනමත්මත්අ් ජෂනේඅාේ ජථක්අසිදුඅනකොටඅඇග,අනකොමත්ඩ්අ,ිල්අ

ාාඅ අ ්ේයුඅ නේට්ටඅ අ ලබේඅ දීමත්අ ං්ේාඅ ාඳාේඅ ි්ශයඅ ප්රනේශඅ ිාසුකේඅ ලබේඅ දීමත්අ අ ,අ බිේමත්ට්ටනේඅ

ජී්  ්නඅආබේධිගඅප්රිේ්නසඅ අසි්ලුඅි්ශයගේ්අඉටුකරඅගැනීමත්අාඳාේඅ ම්ශක්ත්අාන්විධාේනඅඇත්අ

කිරීමත්අාේඅබලගැස්වීමත්,අකුාලගේඅාන්් ජධානඅමත්ධාය මථේනඅ්ැඩිදියුණුඅකිරීමත්අාඳාේඅ්ටිගලඅිාසුකේඅ

ලබේඅදීමත්අාේඅමත්ගටඅඇබ්බැහිඅූය්ස්අනස්්ේසික්අපුනරු  ථේින්අකිරීමත්අ,අ්ෘ  තී්අපුහුණු්අලබේඅදීමත්අ

ාේඅාමත්ේිගගඅකිරීමත්අඅසිදුඅනකොටඅඇග. 

අ 
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න ම්ේඅාි්නඅංලධාේරීස්නසඅ අකේ ජ්ක්ෂමත්ගේ්අ ,අ න ම්ේඅ ිභිනේරණ්අාේඅ අ ඵලදේවරගේ්අ් ජධාන්අ

කිරීමත්අ ාඳාේඅ නේශී්අ විනේශී්අ ්ැඩමුළුඅ ,ාේමත්ස්ත්රණඅ අ ාේඅ පුහුණුඅ ිේමමත්ේලේඅ ාඳාේඅ න්ොමුඅ කිරීමත්අ

සිදුනකොටඅඇග. 2016අ් ජෂනේඅරේියඅආ්ගනඅිගරඅිැ්ැත්අඵලදේවරගේඅාේමත්ේනඅපඅළනල්අ දීඅාමත්ේිඅ

න ම්ේඅ නදිේ ජගනේස්තු්ටඅ නග්නඅ  මථේන්අ දිනේගැනීමත්ටඅ ාැකිවීමත්,අ නදිේ ජගනේස්තු්අ ලැබුඅ

නඵත්ාේසිකඅ අ ි්ග්රාණ්ක්අ නලාඅ ාඳාස්අ කළඅ යුතු්.අ එනමත්ස්මත්අ නදිේ ජගනේස්තු්අ ්ටන  අ

ි්  ්ේනගනඅ ්නුඅ ලබනඅ ්ෘ  තී්අ පුහුණුඅආ්ගනඅ 08ස්අ ආ්ගනඅ 06ක්අ ාඳාේඅ දඅ එමත්අ ාේමත්ේනඅ

පනළනල්අ දීඅ ාේමත්ේනඅ ාේඅ ාාත්කඅ හිමිකරගැනීමත්ටඅ ාැකිවීමත්අ ඉගේඅ විශිෂ්මඅ ි්ග්රාණ්ක්අ නලාඅ

ාඳාස්අකරමි.අ 

 

ිපයේාලේභීස්අ ,අ කේ ජ්අ මත්ණ්ඩල්අ ාේඅ නාසුඅ ාේමත්ේජික්ස්අ ිගරඅ ිස්නනෝනයඅ සුාඳගේ්අ ,අ

ි්නබෝධා්අාේඅවිේ්ානී්  ්්අඇත්අකිරිමත්අාඳාේඅඅක්රීඩේඅාේඅිවුරුදුඅපනළලඅ,අාන් මකෘත්කඅඅඅකලේඅ

ප්රාන්ගඅ ,අ නිොනාොස්අ බැත්අ ගීඅ ාරණී්අ ිැ්ැ  වීමත්අ ාේඅ ිේගයස්ගරඅ සුදුාැර්ටිඅ දින්ටඅ ාමත්ගේීව්අඅ

ිේත්කඅසුදුාැර්ටිඅ දින්ක්අ අබ  ගරමුල්ලඅ "ිනප්ගමත්"අිරිශ්රනේඅිැ්ැ  වීමත්ටඅ අාැකිවීමත්අ අ දඅාතුටටඅ

කරුණකි.අ 

 

ාමත් මථ්ක්අ්ශන්ස්අග  අකලඅි්ේසිඅාාගගඅාේඅපීඩන්ටඅි  අප්රිේ්අාඳාේඅක්රි්ේ  මත්කඅකරනඅ

ලදඅ්ැඩාටාස්අඅතුළඅඉගේඅාේ ජථකඅප්රත්ඵලඅි  කරඅගැනීමත්ටඅාැකිඅූයඅබ්අ2016අ් ජෂනේඅමුලයඅාේඅ

නප ත්කඅ ප්රගත්්අ තුළිස්අ මත්නේ්අ ිැාැදිලිඅ නේ.අ 2016අ ් ජෂ්අ ාඳාේඅ ඉදිරිි  අ කළඅ පුනරේ් ජගනඅ

වි්දේඅාඳාේඅඅමත්ාේඅපේණ්ඩේගේරන්ස්අඅරුපි්ල්අ446,335,000ක්අලැබුණුඅිගරඅ,න ම්ේඅි්ශයගේ්ස්අ

ාපුරේගැනීමත්අ ාඳාේඅ රුපි්ල්අ 434,928,448ක්අ වි්දේඅ නකොටඅ ඇග.මූලධානඅ වි්දේඅ ාඳාේඅ අ මත්ාේඅ

පේණ්ඩේගේරන්ස්අ රුපි්ල්අ අ 50,105,000අ ක්අ න්ස්අ ූයඅ ිගරඅ නමත්මත්අ ් ජෂ්අ තුළදීඅ අ ිදේළඅ කේ ජ්්ස්අඅ

ාඳාේඅ අ අ රුපි්ල්අ 48,890,182අ ක්අ ්ැ්අ වි්.අ 2016අ ් ජෂනේඅ අ ිනප්ක්ෂිගඅ ඉලක්ක්ලිස්අ 97.46%කඅ

ප්රගත්්කි. 

 

නදිේ ජගනේස්තුනේඅ නමත්නා්රඅ ාේක්ෂේ  අ කරඅ ගැනීමත්අ ාඳාේඅ අ ක්රි්ේ  මත්කඅ කරනඅ ලදඅ

්ැඩාටාස්්ලදීඅ අ අ ඉගේඅ කැිවීනමත්ස්අ ාේඅ පනස්දුන්ස්අ අ කණ්ඩේ්මත්ක්අ ්ශන්ස්අ දේ්කඅ ූයඅඅ

කේ ජ්මත්ණ්ඩලනේඅසි්ලුමත්අාේමත්ේජික්ස්අකෘගනේදී්අසිහිි  අකරමි.අ 

 

 

ප්රදී්  යසරත්න 

සමාජ සේවා අධයක්ෂ   
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ෙැක්ම 

 
“2030 වන විට  ආන්ිකරණයට හා අවාසි සහගතත තත්ත්වයන්ට පත් ප්රජාවසේ 

අයිිවාසිකේ හා සමානාත්මතාවය සපිරි  සුරක්ෂිත ශ්රී ලංකාවක් හිහිකිරීසේ 

පුසරෝගතාමියා වීම ” 

 

සමසහවර 

 

“ඉලක්ක ජ්රජාවසේ අයිිවාසිකේ සුරක්ෂිත කිරීම හා සවිබලගතැන්වීම තුළින් සමාජ 

අන්තර්කරණය උසෙසා  අන්තර්  ආයතනික සේබන්ධීකරණය හා වෘත්තීය සේදිමය 

මැදිහත්වීම මඟින් නසවෝත්පාෙන ප්රසේශයන් සේසේ සේගතවත්ව,කාර්යක්ෂමව හා 

සඵලොයීව පර්ස ෂණ පැවැත්වීම,ප්රිපත්ි සේපාෙනය සහ  වැඩසටහන්  ක්රියාත්මක 

කිරිම තුළින්  අස් ක්ෂිත ප්රිඵල ළාා කර ගතැීම ” 

 

අරමුණු 

 

 ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා  සමාන අවේථා සලසා  සෙන බවට වගත බලා 

ගතැීම. 

 

 ආබාධ සහිත තැනැත්තන්සේ වෘත්තීය නිපුණතා  වැඩි දියුණු කිරීම සහ සවුන් 

ේවාධීන පුරවැසියන් බවට පත් කිරීම. 

 

 ආබාධ සහිත වූවන්සේ ආර්ථික සුරක්ෂිතතාවය ඇි කිරීම හා යැපුේ  

මානසිකත්වය අවම කිරීම.  

 

 විසේෂ අවශයතා ඇි ළමුන් සඳහා  කල්ියා මැදිහත් වීම. 

 

 සංඥා භාෂාව පිළිගතැීම හා ප්රවර්ධනය 

 

 ආබාධ සහිත පුද්ගතලයින්ට නිෙහේ සමාජයක ඵලොයීව සහභාගිවීමට  

හැකියාව ඇි කරවීම. 

 

 ආබාධ සහිත පුද්ගතලයින්සේ  සපෞද්ගතිකකත්වය,කුසලතාව සහ 

නිර්මාණශීිකත්වය සමන්ම මානසික හා කායික හැකියාවන් හැකි උපරිමය 

ෙක්වා  සංවර්ධනය කිරීම. 

 

 ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ට සේවා සපයන ේසේච්ජා සංවිධාන බල ගතැන්වීම. 

 

 මතට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා සමාජ ගතත කිරීම.  

 

 සේවා සපයන නිලධාරීන්සේ ෙැනුම,කුසලතා හා ආකල්ප උසේ තත්ත්වයට  

සගතනඒම.  
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ක්රියාකාරකේ 

 
 ආබාධ සහිත තරුණ තරුණියන් සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම,ේවයං 

රැකියා සඳහා වෘත්තීය සමවලේ ලබාදීම හා විවෘත රැකියා සඳහා සයොමු කිරීම. 

 

 ආබාධ සහිත වූවන් සඳහා රැකියා  සවළඳසපොළ හඳුනාගතැීම හා පුළුල් කිරීම. 

 

 ආබාධ සහිත වූවන්සේ කාලීන  අවශයතා  හා ප්රවණතා   හඳුනා ගතැීමට  

පර්ස ෂණ කිරීම. 

 

 ආබාධ සහිත වූවන් සඳහා ආධාරක උපකරණ සැපයීම. 

 

 විසේෂ අවශයතා ඇි ළමුන් සඳහා කල්ියා මැදිහත් වීම තුළින් සවුන්  

අන්තර්කරණ අධයාපනය සඳහා සයොමු කිරීම. 

 

 සේවා සපයන නිලධාරීන්සේ ෙැනුම ,කුසලතා හා ආකල්ප ඉහළ නැංවීම සඳහා 

පුහුණු වැඩසටහන් සමසහයවීම. 

 

 ශ්රවයාබාත ත වූවන් සඳහා  හැඳුනුේපත්  ලබාදීම හා සංඥා භාෂා පරිවර්තන 

සේවා ලබාදීම තුළින්  ශ්රවයාබාත ත වූවන්සේ එදිසනො කටයුතු පහසු කිරීම. 

 

 භාරකරුවන්  අහිමි  බුද්ත  ඌනතා ඇි පිරිමි ළමුන්  සඳහා  රැකවරණය 

සැපයීම. 

 

 ආබාධ සහිත පුද්ගතලයින්සේ සුභසාධනය සඳහා පවත්වාසගතන යනු ලබන  

ේසේච්ජා සංවිධාන සඳහා මුලයාධාර සැපයීම. 

 

 වයස අවු. 60 අඩු ෙෘශයාබාධ සහිත තැනැත්තන්ට සපීම ලබා දීම සඳහා අක්ෂි 

කාච ලබාදීම හා වවෙයාධාර සැපයීම. 

 

 ෙෘශයාබාත ත ෙරුවන් රීඩා ,අධයාපනික හා සංේකෘික ආධාර ලබා දීම. 

 

 ප්ර ජා මූිකක අන්තර්කරණ සංවර්ධන වැඩසටහන යටසත් ආබාධ සහිත වූවන් 

සඳහා අවැසි සේවා ලබා දීම. 

 

 ප්රාසද්ය ය මටමටමින් ආබාධ සහිත පුද්ගතලයන්සේ ේවශක්ි සංවිධාන පිහිටුවීම 

හා බලගතැන්වීම. 

 

 ඒකාබද්ධ ප්රසේශය හරහා විවිධ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

 මත ට ඇබ්බැහි වූවන් සන්වාසිකව පුනරුත්ථාපනය කිරීම. 

 

 පුණයාතන ිකයාපදිං ත තත්ත්වය ලබා ගතැීම සඳහා නිර්සද්ශ ලබා දීම, ජල 

හිල්පත් හා විදුික හිල්පත් සඳහා සහන ලබාදීමට නිර්සද්ශ කිරීම. 
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ඉලක්ක කණ්ඩායේ  

 

I. ආබාධ සහිත පුද්ගතලයන්  

II. වැඩිහිටියන්  

III. තනි මාපිය පවුල්  

IV. මතට ඇබ්බැහි වූවන්  

V. මානසික පීඩා සහිත අය 

VI. යාචකයන්  ,වීථි ෙරුවන්  

VII. වකුගතඩු සරෝගීන්  

VIII. පිළිකා ,තැලසීමියා සරෝගීන්  

IX. ක්ෂය සරෝගීන් , ලාදුරු සරෝගීන්  

X. බන්ධනාගතාරගතත වූවන්සේ පවුල් 

XI. හදිසි ආපො තත්වයන්ට පත්වූවන්  

XII. උපසද්ශන කටයුතු 

XIII. සමාජ ආරක්ෂණ කටයුතු  

XIV. අනාථ/ අත්හල පුද්ගතලයන්   

XV. අයාසල් යන්නන් හා ගතණිකාවන් 

XVI. ේසේචජා සංවිධාන ිකයාපදිං තය 

XVII. වයසනයන්ට /උවදුරුවලට  ලක්වූවන්සේ පවුල්  

XVIII. ජනාත පි අරමුෙසල් නිර්සද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම 

XIX.  තරත් කාලීන සරෝගත නිසා සරෝහල් ගතතව පීඩාවට පත්වන පුද්ගතලයින් හා පවුල්  

සවිබලගතැන්වීම  

XX. මානසික සරෝගීන්සේ  පසුභාර කටයුතු හා සමාජ ගතත කිරීම 

XXI. විගතමනික පවුල්වල සාමාජිකයන්අ 
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සමාජ සේවා සෙපාර්තසේන්තුසේ  කාර්ය මණ්ඩලය 2016-12-31 

 

තනතුර සේවය සේණිය 
වැටු් තලය 

 

අනුමත 

සංඛ්යාව 

ෙැනට 

සිටින 

සංඛ්යාව 

පුර් පාඩු 

ිධායක්ෂ ශ්රී.ලන්.ි.න ම. I SL 1-2006 1 1  

ිත්න ජකඅිධායක්ෂ ශ්රී.ලන්.ි.න ම.අ I SL 1-2006 1 1  

ප්රධාේනඅගණකේධිකේරිඅ ශ්රී.අලන්.ග.අන ම.අ I SL 1-2006 1 1  

ගණකේධිකේරි/ිපයස්ගරඅ

විගණනඅ 

ශ්රී.ලන්.ග.න ම. II/ III  SL 1-2006 2 2  

ංන්ෝියඅ/ාාකේරඅ

ිධායක්ෂ 

ශ්රීඅඅලන්අි.අන ම. II/ III SL 1-2006 3 2 1 

ාමත්ේිඅසුපාේධානඅිධිකේරී ා.න ම.නද. III අSL 1-2006 3 3  

 මථේනපේරඅංලධාේරිඅ ා.න ම.නද.  MN 7-2006 4 - 4 

ිරිිේලනඅංලධාේරිඅ රේ.ක.ා.න ම.  MN 7-2006 1 1  

ාමත්ේිඅන ම්ේඅංලධාේරිඅ ා.න ම.නද. I /II/ III MN 5-2006 114 114  

ාමත්ේිඅාන්් ජධානඅාාකේරඅ ආශ්රිගඅන ම්ේඅ  MN 4-2006 194 194  

අදෘශයේබේධිගඅාන්් ජධානඅ

ංලධාේරිඅ 

ා.න ම.නද. III MN 4-2006 13 10 3 

ාන්් ජධානඅංලධාේරිඅ ා.ං.න ම.  MN 4-2006 184 177 7 

ආධුංකඅඅපේෂේඅ

ිරි් ජගක 

ආශ්රිගඅන ම්ේඅ III MN 4-2006 1  1 

්ැඩඅකළමත්නේකරුඅ ා.න ම.නද.අ I /II/ III අඅඅඅMT 3-2006 5 1 4 

්ෘ  තී්අපිනේශක ා.න ම.නද. III MT 1-2006 59 41 18 

්ෘ  තී්අපිනේශකඅ

(නකොස්ත්රේ  අ) 

-  - - 9 4 5 

නගොරතුරුඅාේඅඅ

ාස්ංඅනේදනඅාේඅගේක්ෂණඅ

ාාකේරඅ 

නගො.ා.ගේ.ා.

න ම. 

I /II/ III MT 1-2006 1 1  

රේියඅකළමත්නේකරණඅඅ

ාාකේරඅ 

රේ.ක.ා.න ම.අ III MN 2-2006 44 39 5 

ාන්ඥේඅපේෂේඅඅිරි් ජගක ා.න ම.නද. III MN 1-2006 10 6 4 

නිරඅිේාල්අගුරු ා.න ම.නද.. I /II/ III MN 1-2006 3 3  

ං්ේාඅිේලක ා.න ම.නද. I /II/ III MN 1-2006 12 5 7 

රි්දුරු රි්දුරු.න ම. I /II/ III PL 3-2006 13 11 2 

ිරක්කැමිඅ ා.න ම.නද. I /II/ III PL  2-2006 9 8 1 

ළමත්ේඅාන්් ජධානඅාාකේරඅ ා.න ම.නද. I /II/ III PL 1-2006 5 5  

ිරක්කැමිඅාා්ක ා.න ම.නද. I /II/ III PL 1-2006 15 14 1 

පි මථේ්ක ා.න ම.නද. I /II/ III PL 1-2006 29 27 2 

කේ ජ්ේලඅකේ ජ්අාා්ක ක.කේ.න ම. I /II/ III PL 1-2006 42 40 2 

පුනරු  ථේිනඅාා්කඅඅ

නකොස්ත්රේ  අ 

අ- - - 9 6 3 

එකතුව     787 717 70 



 

 
සමාජ සේවා සෙපාර්තසේන්තුසේ 

කාර්ය සාධන වාර්තා - 2016 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සංවිධාන ව්යූහය 

සමාජ සේව්ා සෙපාර්තසේන්තුව් 

රියදුරු 

PL 3 

 

සුභ සාධන 

අධිකාරී 

(වෘ.පු.ආ) 

SL 1 

අධයක්ෂ 

(ශ්රී.ප.ස.. .  ) 

 

අභයන්තර  

විගණක 

(ශ්රී.ප.ග.. . 

11/111) 

 

 

ප්රධාන 

ගණකාධිකාරී 

(ශ්රී.ප.ග.. .  ) 

ගණකාධිකාරී 

(ශ්රී.ප.ග.. .   1   ) 

 

ප්ර.  ා.කළ.සහකා  

MN2 

 

කළ.සහකා  

MN2 
 

අති.ේක 

අධයක්ෂ 

(ශ්රී.ප.ස.. .  ) 

 

සහකා  

අධයක්ෂ(සාපන) 

(ශ්රී.ප.ස.. . 1/111) 

 

ප්ර. ා.කළ.සහකා  

MN2 

 

කළ.සහකා  

MN2 

 

සංඥා භාෂා 

සරිවේරක 

MN 1 

 

.රො.ස.රා.ස

MT 1 

 

කා.කා..  

PL 1 

 

කා.කා..  

PL1 

 

කා.කා..   

PL 1 

 

කළ.සහකා  

MN2 
 

ප්ර. ා 

කළ.සහකා  

MN2 

 

සහකා  

අධයක්ෂ(. වා) 

(ශ්රී.ප.ස.. .අ1/111) 

 
සුභ සාධන 

අධිකාරී 

(ළ.මා.ම)SL 1 

 

කළ.සහකා  

MN2 
 

.ස  සාසල් 

ගුරුඅMN 1 

 

ළමා සංවේධන 

සහකා PL 1 

 

කා.කා..  PL 1 

 

වැඩ 

කළමණාකරු

MT3 

 

වෘත්තීය 

උස.ේශක 

MT1 

 

 ථාන භා  

නිපධාරීMN 7 

 

වැඩ 

කළමණාකරුඅඅ

MT3 

 

වෘත්තීය 

උස.ේශක 

MT 1 

 

සහකා  අධයක්ෂ 

(සැපසුම්) 

(ශ්රී.ප.ස.. . 1/111) 

 

කළ.සහකා  

MN2 
 

කා.කා..  

PL 1 

 

ප්ර.  ා. කළ.අ

සහකා  

MN2 

 

සී
.බී
.ආ
ේ

 

 

ස.. .නි 

MN 5 
 

ස.ස.ස

MN4 

 

ස.නි 

MN4 

 

නිවාස 

සාපක 

MN 1 

 

උස ථායක1අ ක්කැමි1 

පුනරුත්ථාසනසහයක1කා.කා.

.  PL 1 

 

රියදුරු 

PL 3 

 

කළ.සහකා  

MN2 
 

අ ක්කැමිඅ

PL 2 

 

රියදුරු 

PL 3 

 

උස ථායක1අ ක්කැමි1 

පුනරුත්ථාසනසහයක1කා.කා..  

PL 1 

 

අ ක්කැමි 

PL 2 

 

නිවාස 

සාපක 

MN 1 

 

සරිසාපන නිපධාරී 

MN 7 

 

කළ.සහකා   

MN2 
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1 වන පරිච්සේෙය 
 
මූලය ප්රගතිය  

 

 
ප්රිපාෙන 

රු. 

වියෙම 

රු. 
ප්රිශතය 

පුනරාවර්තන 446,335,000 434,928,448 97.44% 

ප්රාේධන 50,105,000 48,890,182 97.58% 

එකතුව 496,440,000 483,818,630 97.46% 

 
්ැඩාටාන 01අ-අනමත්නායුේඅ්ැඩාටානඅ 

්යේිෘත්් 01අ-අිරිිේලනඅාේඅආ්ගනඅන ම්ේඅ 

පුනරේ් ජගනඅවි්දේඅ 
 

කාණ්ඩය 2016 වර්ෂස  ඇේතසේන්තුව 
වියෙම 

රු. 

පුද්ගතල පඩිනඩි 19,900,000 19,354,196 

සවනත් පුනරාවර්තන වියෙේ 12,020,000 11,486,893 

මුළු පුනරාවර්තන වියෙේ 31,920,000 30,841,089 

 
්ැඩඅාටාන 02අ-අාන්් ජධානඅ්ැඩාටානඅ 

්යේිෘත්් 02අ-අාන්් ජධානඅ්ැඩාටාස්අ 

්යේිෘත්් 02අ-අාමත්ේිඅන ම්ේ්ස්අාඳාේඅමුදල්අ 

පුනරේ් ජගනඅවි්දේ 

 

කණ්ඩය 
2016 වර්ෂස  ඇේතසේන්තුව 

රු. 

2016 වර්ෂස   මුළු වියෙේ 

රු. 

පුද්ගතල පඩිනඩි 227,500,000 224,815,141 

සවනත් පුනරාවර්තන වියෙේ 18,180,000 16,427,631 

මුළු පුනරාවර්තන වියෙේ 245,680,000 241,242,773 

 
්ැඩාටාන 02අ-අාන්් ජධානඅ්ැඩටාානඅ 

්යේිත්් 03අ-අපුනරු  ථේිනඅාේඅපුහුණුඅකිරීේඅන ම්ේඅ 

පුනරේ් ජගනඅවි්දේඅ 

 

කාණ්ඩය 

2016 වර්ෂස  

ඇේතසේන්තුව 

රු. 

2016 වර්ෂස  මුළු වියෙම 

රු. 

පුද්ගතල පඩිනඩි 90,050,000 88,527,163 

සවනත් පුනරාවර්තන වියෙේ 78,685,000 74,317,423 

මුළු පුනරාවර්තන වියෙම 168,735,000 162,844,586 
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2016  වර්ෂස  අත්ිකාරේ ගිණුසේ සීමාවන්  

 

 

ඇේතසේන්තු ගතත 

සීමාවන් 

රු. 

සතය සීමාවන් 

රු. 

පිරිමත්අවි්දේඅසීමත්ේ් 16,500,000 14,577,592, 

ි්මත්අලැබීේඅසීමත්ේ් 14,500,000 17,422,823 

පිරිමත්අාරඅනේෂඅසීමත්ේ් 75,000,000 49,855,205 

 
2016 වර්ෂස   ආොයේ ඒකරාශී කිරීේ  

 

ආොයේ සීමාව 
සතය සීමාවන් 

රු. 

2002-01-01අරිනේඅනගොඩනැගිලි 80,479.60 

2002-අ02-අ99අනිොලි්අන්න  අ(ර.ං.ි.නිො.) 1,947,359.78 

(2003අ-අ99අ-000)අිනනකු  අඅලැබීේ 1,042,492.51 

 
2016 ප්රාේධන වියෙමවල ප්රගතිය  

 

 
ප්රිපාෙන 

රු. 

වියෙේ 

රු. 
ප්රිශතය % 

ිනනකු  අප්රේසධානඅ්ැඩාටාස් 30,105,000 29,062,471 96.54% 

මිලි්නඅ20.000අ්ැඩාටාන 20,000,000 19,827,711 99.14% 

එකතු් 50,105,000 48,890,182 97.58% 

 
 
 
2016 වර්ෂස  ප්රාේධන ප්රිපාෙන හා වියෙේ  

 
වයාපෘි 

අංකය 

වැය 

ශීර්ෂය 
ක්රියාකාරකේ 

ප්රිපාෙන 

මිිකයන 

වියෙම 

රුපියල් 

ප්රිශතය 

% 

01. 

2001 
නගොඩනැගිලිඅඅිලු  ්ැඩි්ේ්අාේඅ

නවිකරණ් 
0.800 797,748 

 

97.58 

2002 
්ස්ත්රඅූතත්රඅාේඅපිකරණඅ

ිලු  ්ැඩි්ේ් 
0.500 95,613 

2003 ්ේානඅිලු  ්ැඩි්ේ් 0.900 900,000 

2102 
කේ ජ්ේලයී්අපිකරණඅඅාේඅගෘාඅ

පේණ්ඩඅමිලදීඅගැනීමත් 
1.780 1,777,367 

2103 
්ස්ත්රඅූතත්රඅාේඅපිකරණඅමිලදීඅ

ගැනීමත් 
0.100 99,010 

2401 
පුහුණුඅකිරීනේඅාේඅාැකි්ේඅ

් ජධාන් 
0.825 824,733 

 උප එකතුව 4.905 4,494,471 
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වයාපෘි 

අංකය 

වැය 

ශීර්ෂය 
ක්රියාකාරකේ 

ප්රිපාෙන 

මිිකයන 

වියෙම 

රුපියල් 

ප්රිශතය 

% 

02. 

2102 

කේ ජ්ේලයී්අපිකරණඅාේඅගෘාඅ

පේණ්ඩඅමිලදීඅගැනීමත්අ(ප්රනේශී්අ

කේ ජ්ේල්ලඅක්නෂ්ත්ර 

ංලධාේරිස්අ) 

2.400 2,378,700 

“ 

2401 
පුහුණුඅකිරීනේඅාේඅාැකි්ේඅ

් ජධාන්අ-අකේ ජ්අමත්ණ්ඩල් 
3.100 3,100,000 

 උප එකතුව 5.500 5,478,700 

03. 

2001 
නගොඩනැගිලිඅිලු  ්ැඩි්ේ්අාේඅඅ

නවීකරණ් 
2.000 1,964,988 

2002 
්ස්ත්රඅසුත්රඅාේඅපිකරණඅඅ

ිලු  ්ැඩි්ේ් 
0.800 763,922 

2003 ්ේානඅිලු  අ්ැඩි්ේ් 1.500 1,481,548 

2102 
කේ ජ්ේලයී්අපිකරණඅාේඅඅගෘාඅ

පේණ්ඩඅමිලදීඅගැනීමත් 
1.500 1,480,840 

2103 
්ස්ත්රඅසුත්රඅාේඅපිකරණඅමිලදීඅ

ගැනීමත්. 
1.500 1,325,301 

2104 න්අඉදිකිරීේ 1.000 986,363 

2401 
පුහුණුඅකිරීේඅාේඅාැකි්ේඅ

් ජධාන් 
1.400 1,183,839 

5අ-අඅ2502 
ප්රිේඅමූලිකඅපුනරු  ථේිනඅ

්යේිෘත්් 
10.000 9,902,499 

6අ-අඅ2502 
්ෘ  තී්අපුහුණුඅි්ේගනඅ

නවීකරණ් 
20.000 19,827,711 

  උප එකතුව 39.700 38,917,011 

  මුළු එකතුව 50.105 48,890,182 

 
්ැඩාටානඅ02අ-අාන්් ජධානඅ්ැඩාටානඅ 

්යේිෘත්්අඅඅ03අ-අඅපුනරු  ථේින්අාේඅපුහුණුඅකිරීේඅඅන ම්ේඅ 

්ැ්අශී ජෂ්අ2001අනගොඩනැගිලිඅඅිලු  ්ැඩි්ේ්අාේඅනවීකරණ්අ-අ2016 

 
අනු 

අංකය 
වැඩ සටහන 

ප්රිපාෙන 

රු. 

වියෙම 

රු. 

1.  

I. නේවිස්නඅළමත්ේඅමත්ේ ජනගෝිනේශඅමත්ධාය මථේන්අ්ටේඅ

ඉඳිකරඅඇත්අගේප්ි්අකිරේරුඅකිරීමත්. 
229,111 

1,964,988 

II. ිාළඅඅගබඩේ්ටඅ්ේමත්අාඳාේඅඅි  ්ැල්අ02ක්අඅාවිකිරීමත්.  

III. ඉදිරිිාඅමිදුනල්අබිමත්ටඅගල්අඇත්රීමත්. 99,600 

IV. මත්ැදඅමිදුනල්අටවරල්අඇල්ලීමත්. 74,850 

V. නිොලිකේබනස්ට්අ්ාලඅාක මඅකිරීමත්අාාඅකේණුනේඅ

නකොස්ක්රීට්අගල්අඇත්රීමත් 
326,273 

2.  

I. මත්ේදේනප්අ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගනනේඅඅදැස්වීේඅඅ

පු්රු්අාැකසීමත් 
11,600 

II. විදුලිඅිගන්අිලු  ්ැඩි්ේ් 77,705 

3.  

I. කැට්ලඅ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගනනේඅ-අිධිකේරිඅංලඅ

ං්ාඅතී  ගඅආනල්ිඅකිරීමත් 
49,800 

II. ්ඩුඅින්ශනේඅවිදුලිඅිේධාත්්අිලු  ්ැඩි්ේ් 200,000 
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අනු 

අංකය 
වැඩ සටහන 

ප්රිපාෙන 

රු. 

වියෙම 

රු. 

4.  

I. වත්සත්ගතම වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයඅ-අඅත්රීනරෝදඅ

ාේඅ්තුරුඅිැදිඅින්ශනේඅ්ාලඅආ්රණ්අකිරීමත්අ. 
92,750 

“ 

II. නස්්ේසිකේගේරනේඅඅවිදුලිඅඅිේධාත්්අිලු  ්ැඩි්ේඅකිරීමත් 99,150 

III. බත්ක්අින්ශනේඅඅ්ාලඅිලු  ්ැඩි්ේ් 41,370 

5.  
I. අමුණුකුඹුර වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය -අ

නිෝෂණේගේරනේඅඅතීස්ගඅආනල්ිඅකිරීමත්. 
92,411 

6.  
I. සීදු්අ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගනනේඅ-අමත්ැහුේඅින්ශ්අ

න්ස්අකිරීමත් 
89,100 

7.  
I. සතළඹුයායා වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයඅ-අඅ

ාන්චේරකඅබන්ගලේනේඅිනනල්අාඳාේඅග්රීල්අඅාවිකිරීමත් 
40,950 

8.  

I. පුවක්පිටිය  ජයවිරු සමාත  ආයතනයඅ-අ

නේනකේමත්ර්අිලු  ්ැඩි්ේ් 
90,620 

II. ි්විරුඅනා්නඅඅආ්ගනනේඅ-ිනනල්අාඳාේඅග්රීල්අඅ

ාවිකිරීමත් 
84,710 

III. ක්රීඩේපිටිනේඅි මඅඉ්  කිරිමත් 200,000 

9.  
I. කලවාන  වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය -පුහුණුඅ

ින්ශ්අන්ස්කිරීමත් 
100,000 

 එකතුව 2,000,000 

 
 
්ැඩාටාන 02අ-අාන්් ජධානඅ්ැඩාටාන 

්යේිෘත්් 03අ-අපුනරු  ථේින්අාේඅපුහුණුඅකිරීේඅන ම්ේඅ 

්ැ්අශී ජෂ් 2104   -අන්අඉඳිකිරීේඅඅ-අ2016 

 
අනු 

අංකය 
වැඩසටහන 

ප්රිපාෙන 

රු. 

වියෙම 

රු. 

01. පු්ක්පිටි්අආ්ගනනේඅමුළුගැස්නග්අඉඳිකිරීමත් 1,000,000 986,363 

 
්ැඩාටාන 02අ-අාන්් ජධානඅ්ැඩාටාන 

්යේිෘත්් 03අ-අපුනරු  ථේින්අාේඅපුහුණුඅකිරීේඅන ම්ේඅ 

්ැ්අශී ජෂ්   6අ-අ2502අ 
 

අනු 

අංකය 
ආයතනය 

ප්රිපාෙන 

රු. 

වියෙම 

රු. 

01 සතළඹුයාය වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය 

2,000,000 19,827,711 

 

I. ආ්ගන්ටඅඇතුල්්නඅනසට්ටු්අාේඅපිවිසුේඅමත්ේ ජග්අාක මඅ

කිරීමත්. 

II. පිරිමිඅනස්්ේසිකේගේරනේඅඅ්ැසිකිළිඅිේධාත්්අිලු  ්ැඩි්ේඅ

කිරීමත්. 

III. නපෝිනේගේරනේඅතීස්ගඅආනල්ිඅකිරීමත් 

IV. ්ඩුඅින්ශනේඅනප්මත්ස්ට්අඅිලු  ්ැඩි්ේ් 

V. නප් මට්ර්අාාඅනබ්කරිඅින්ශනේඅඅනප්මත්ස්ටිඅිලු  ්ැඩි්ේ් 

02. වත්සත්ගතම වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය 

 

I. රූි්ේහිංඅඅනැරඹීේඅශේලේ්අාේඅ්ැසිකිළිඅිේධාත්්අ

ිලු  ්ැඩි්ේඅකිරීමත් 

II. ිධිකේරිඅංලං්ාඅිලු  අ්ැඩි්ේඅකිරීමත් 
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අනු 

අංකය 
ආයතනය 

ප්රිපාෙන 

රු. 

වියෙම 

රු. 

03. මාෙේස්  වෘත්තීය පුහුණු  ආයතනය 

“ “ 

 

I. කේ ජ්ේලඅකේමත්ර්අාාඅගබඩේඅකේමත්ර්අනබදේඅන්ස්අකිරීමත් 

II. නස්්ේසිකේගේරනේඅ්ැසිකිළිඅිලු  ්ැඩි්ේ් 

III. ක්රීඩේඅපිටි්අාක මඅකිරීමත් 

IV. අනේමත්පු්රුඅනදකක්අාවිකිරීමත්.අ 

V. ්ේානඅගරේි්අඉදිකිරීමත් 

04. සීදූව වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය 

 

කේ ජ්ේලනේඅ,අපුහුණුඅින්ශනේඅඅාාඅනස්්ේසිකේගේරනේඅත්රඅනරදිඅඅ

ාවිකිරීමත් 

I. රැ මවීේඅශේලේ්අතීස්ගඅආනල්ිඅකිරීමත්. 

II. නේමත්පු්රුඅඅ05ක්අාවිකිරීමත් 

05. කැටවල වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය 

 

I. පිස්ගේරුඅින්ශ්අාඳාේඅකුටි්ක්අාක මඅකිරීමත් 

II. නස්්ේසිකේගේරනේඅඅ්ැසිකිළිඅිේධාත්්අිලු  ්ැඩි්ේඅකිරීමත්. 

III. ක්රිඩේපිටි්අාක මඅකිරීමත්අිළමු්නඅාේඅනද්නඅිදි්රඅ. 

IV. ක්රිඩේඅිරිශ්ර්අඉදිකිරීමත් 

06. කලවාන වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය 

 

I. ්ැසිකිළිඅිලු  ්ැඩි්ේඅකිරීමත්. 

II. කේ ජ්ේල්අනබදේඅන්ස්අකිරීමත්. 

III. කේ ජ්ේලඅඅපිකරණඅඅගෘාඅපේණ්ඩඅමිලදීඅගැනීමත් 
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2 වන පරිච්සේෙය 
 

ආබාධ සහිත  වූවන් සඳහා වන සුභසාධනය හා සංවර්ධන වැඩසටහන 

 

 
 ආබාත ත ප්රජාව සඳහා ක්රියාත්මක වන ප්රධාන වැඩසටහන්  

 
I. ආබේධාඅාහිගඅගරුණඅගරුණි්ස්අඅපුනරු  ථේින්අකිරීමත්,අ්ෘ  තී්අපුහුණු්අලබේඅදීමත්අ

,ාමත්ේිගගඅකිරීමත්අාේඅරැක්රණ්අලබේඅදීමත්. 
අ 

II. මුල්අළමත්ේවිනේඅදීමත්අඇත්්නඅආබේධිගඅග    ්්ස්අාඳුනේනගනඅි්ශයඅමත්ැදිා  අවීමත්අාේඅ

ාන්් ජධාන්අකිරීමත්. 
අ 

III. ආබේධාඅාහිගඅපුේගලයීස්අඅාඳාේඅඅූයඅප්රිේමූලිකඅඅිස්ග ජකරණඅඅාන්් ජධානඅිේත්කඅ

්ැාටානඅ 
 

IV. දෘශයේබේධිගඅපුනරු  ථේිනඅපේරඅිරමුදලඅ 
 

I. ආබේධාඅාහිගඅගරුණඅගරුණි්ස්අපුනරු  ථේින්අකිරීමත්,්ෘ  තී්අපුහුණු්අලබේදීමත්,අ

ාමත්ේිගගඅකිරීමත්අාේඅරැක්රණ්අලබේඅදීමත්.අ 

 

 
සමාජ සේවා සෙපාර්තසේන්තුව යටසත් පවත්වාගතන යනු ලබන 

වෘත්තීය පුහුණු ආයතන 
 
   

සමාජ සේව්ා 

සෙපාර්තසේන්තුව් 

වෘත්තීය 

පුහුණු 

ආයරනය - 

කපවාන 
වෘත්තීය 

පුහුණු 

ආයරනය - 

වත්.ත්ගම 

වෘත්තීය 

පුහුණු 

ආයරනය - 

අමුණුකුඹු  

වෘත්තීය 

පුහුණු 

ආයරනය - 

කැටවප 

වෘත්තීය 

පුහුණු 

ආයරනය - 

මාදම්.ේ 

වෘත්තීය 

පුහුණු 

ආයරනය -අ

සීදුව 

වෘත්තීය 

පුහුණු 

ආයරනය - 

.රළඹුයාය 

වෘත්තීය 

පුහුණු 

මධය ථානය 

-  ාගම 
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දිේත්රික්කය වෘත්තීය පුහුණු ආයතන 

 මත්ානු්ර කැට්ලඅ-අ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගන් 

්  න  ගමත්අ-අ්ෘ  තී්අපුහුණුඅඅආ්ගන් 

 ගේිා ිමුණුකුඹුරඅ-අ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගන් 

රේගමත්අ-අ්ෘ  තී්අපුහුණුඅමත්ධාය මථේන් 

සීදු්අ-අඅ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගන් 

 පු  ගලමත් මත්ේදේනප්අ-අ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගන් 

 ර  නපුර කල්ේනඅ-අ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගන් 

 ාේබස්නගොට නගළඹු්ේ්අ-අ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගන් 

 

ආබේධිගඅ ප්රිේ්අ ඉලක්කඅ කරඅ ගංමිස්අ අ ක්රි්ේ  මත්කඅ ්නඅ ප්රධාේනඅ අ ්ැඩාටානකි,අ ආබේධාඅ ාහිගඅ

ගරුණඅගරුණි්ස්නසඅඅ්ෘ  තීමත්්අාැකි්ේ්ස්අබලගැස්වීමත්.අආබේධාඅාහිගඅගරුණඅගරුණි්ස්නසඅ

ජී්නනෝිේ්අමත්ේ ජගඅාන්් ජධාන්අකිරීමත්අාඳාේඅ අි්ශයඅ්නඅ්ෘ  තීමත්්අඅපුහුණු්අලබේදීනේඅිරමුණඅ

නිරඅ දැරිඅ කරගංමිස්අ අ 2016අ ් ජෂනේඅ අ කරනඅ ලදඅ ්ැඩාටාස්අ අ තුළඅ ාේ ජථකඅ ප්රත්ඵලඅ ි  කරඅ

ගැනීමත්ටඅාැකිඅවීඅඇග. 
 

අනකොළඹ,අගේිා,අමත්ානු්ර,අපු  ගලමත්අ,ර  නපුරඅාේඅාේබස්නගොටඅ්නඅදි මත්රික්කඅ06කඅපිහිටු්ේඅ

ඇත්අසීදු්අ,ිමුණුකුඹුර,අරේගමත්,අමත්ේදේනප්,කැට්ල,අ්  න  ගමත්,කල්ේනඅ,නගළඹු්ේ්අඅ්නඅ්ෘ  තී්අ

පුහුණුඅආ්ගනඅ08ක්අ්ටන  අනමත්මත්අ්ැඩාටානඅක්රි්ේ  මත්කඅනේ.අඅ්්ාඅිවු.අ16 - 35  අිගරඅකිසි්ේඅ

පුහුණු්කටඅසුදුසුකේඅඇත්අඅආබේධාඅාහිගඅගරුණඅගරුණි්ස්අනමත්මත්අඅආ්ගන්ලඅපුහුණු්අාදාේඅ

විධිමත්  අිරිදිඅඅඒඅඒඅිේමමත්ේලේඅාඳාේඅඅඇතුළ  අකරනගනඅඅපුහුණු්අලබේඅදීඅඇග.අ  පුහුණුඅකේල්අතුළඅ

ආාේරඅිේන,අඅනස්්ේසිකඅිාසුකේඅ,නා ්යඅිාසුකේඅඅනනොමිලනේඅලබේඅදීඅඇග.අ්ාරකඅාාඅ්ාරඅ

නදකක්අ්ශන්ස්අපුහුණුඅඅිේමමත්ේලේනේඅකේල්අිැ්ැ  නේ.අිපයේාලේභීස්නසඅෛදංකඅඅඅි්ශයගේඅ

ාදාේඅදිමත්නේ්ක්අලබේඅදීඅඇග.අවිධිමත්  අිරිදිඅපුහුණු්අි්ාස්අකරනඅඅිපයේාලේභීස්අාඳාේඅ්ටිනේඅ

ාාත්කඅි  අාේඅ ම්්න්රැකි්ේඅාදාේඅඅඅනමත්්ලේඅකට්ටලඅලබේඅදීමත්අසිදුඅකරඅඇග.අඅාමත්ේිගගඅකරනඅ

ිපයේාලේභීස්අාදාේඅ අ රේියඅ ින්ශනේඅාේඅ නි ේගලිකඅින්ශනේඅරැකි්ේඅ අ ි් මථේඅ අ ාඳාේඅ ි්ශයඅ

මත්ැදිා  වීමත්අනදිේ ජගනේස්තු්අඅවිසිස්අසිදුඅනකොටඅඇග. 

 

විනේෂන්ස්අආබේධාඅාහිගඅගැනැ  ගස්නසඅ්ෘ  තී්මත්්අ අාැකි්ේ්ස්අ්ැඩිඅදියුණුඅකිරීමත්අිමත්ණක්අ

නනෝඅ න්අ ගේක්ෂණ්අ ,ාන්ංනේදන්,අ කලේ්අ ාේඅ ක්රිඩේ්අ පිළිබඳ්අ ිබේධාඅ ාහිගඅ පුේගල්ස්ටඅ

ත්නබනඅදැනුමත්අාේඅඅකුාලගේ්්ස්අනාසුඅනලෝක්  අාමත්ගඅනබදේාදේඅගැනීමත්ටඅි්ශයඅ්ටපිටේ්අඉස්අ

ාැලන ම.අ ්ෘ  තී්අ පුහුණු්අ ලබේදීමත්ටඅ ිමත්ගර්අ අ ශ්ර්යේබේධිගඅ ූය්ස්අ ාඳාේඅ විනේෂඅ ාැඳුනුේි  අඅ

ලබේදීමත්,අආබේධාඅාහිගඅපුේගල්ස්අාඳාේඅඅපුහුණු්අලබේඅනදනඅඅ මනේච්ිේඅඅආ්ගන්ලඅිපයේාලේභීඅ

දිමත්නේ්අලබේදීමත්අ ,අශ්ර්යේබේධිගඅ අූය්ස්අාේඅ අ අබුේධිඅපණගේඅළමුස්ාටඅ අ ිධායේිේනඅලබේනදනඅනිරඅ

ිේාල්අගුරු්රුස්අඅාඳාේඅඅදීමත්නේඅලබේදීමත්අ,අනිරිේාල්අගරුඅපුහුණු්අලබේඅදීමත්අ,අනදිේ ජගනේස්තු්අ

්ටන  අ මුලයඅ ිනුග්රාඅ ලබනඅ  මනේච්ිේඅ ාමත්ේිඅ න ම්ේඅ ආ්ගනඅ ාඳාේඅ නඩ  තුඅ ආධාේරඅ ාේඅ

්අථේන්ෝගයේධාේරඅලබේදීමත්අාේඅඅාන්ඥේඅපේෂේඅන ම්ේඅලබේදීමත්අඅඉගේඅාේ ජථක්අසිදුකරඅඅඇග. 

 

නදමත්ේපි්ස්අාාඅපේරකරු්ස්අිහිමිඅබුේධිඅපණගේඅපිරිමිඅළමුස්අාඳාේඅි්ශයඅරැක්රණ්අලබේඅදීනේඅ

්ැඩාටාස්අපු්ක්පිටි්අි්විරුඅනා්ණඅළමත්ේඅං්ේා්අමත්ගිස්අක්රි්ේ  මත්කඅනකොටඅඇග.අ2015අඅ්ාන ජඅ

පිරිමත්අ ිපයේාලේභීඅ ාන්්යේ්අ 56ක්අ ූයඅ ිගරඅ 2016අ ාැප්ගැේබ ජඅ ්නඅ විටඅ 75ක්අ වි්.අ න්අ

නගොඩනැගිල්ලඅඉදිඅකිරීමත්අංාේඅනමත්මත්අ්ාරඅ අිපයේාලේභීස්අ23ක්අඇතුල  අකරඅගැනීමත්ටඅාැකිවි්.අඅ

මුළුඅ ජීවිගඅ කේල්මත්අ නස්්ේසික්අ සිටිනඅ නේඅ ි්අ හුදකලේඅ නනොනකොටඅ ආදරන්ස්අ නානනාසිස්අඅ

රැකබලේගස්නේඅිගරමත්අඅෛදංකඅක්රි්ේකේරකේඅඅාඳාේඅන්ොමුඅනකොටඅඇග.අ 
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වෘත්තීය පුහුණු  ආයතන විසින් පවත්වාසගතන යනු ලබන පාඨමාලා 

 

01. ගු්ස්විදුලිඅඅඅ්ස්ත්රඅ,අරූි්ේහිංඅ්ස්ත්රඅාාඅආශ්රිගඅපිකරණඅඅකේ ජමිකඅශිල්ි් 

02. ශීගකරණඅාේඅ්ේයුඅාීවකරණඅකේ ජමිකඅඅශිල්ි් 

03. ්ඩුඅකේ ජමිකඅඅාේඅලීඅකැට්ේඅශිල්ි්අ 

04. අමත්ානඅ්ස්ත්රඅක්රි්ේඅකරවීමත්අ(ක ජමත්ේස්ගඅශේලේ) 

05. ා මගඅක ජමත්ේස්ගඅශිල්ි්අඅ(පණඅඅග මඅආශ්රිගඅාාඅනිොල්අආශ්රිග)අ 

06. අා මගඅක ජමත්ේස්ගඅශිල්ි්අ(අනකොසුඅඅාාඅඉඳල්අ) 

07. ා මගඅක ජමත්ේස්ගඅශිල්ි්අඅ(අනේ්ැල්අාේඅනකොහු) 

08. ා මගඅඅක ජමත්ේස්ගඅශිල්ි්අ(විසිතුරුඅ) 

09. ඇදුේඅමත්ැසීනේඅඅශිල්ි්අ 

10. නට්ලරිස්අඅශිල්ි් 

11. ාේබේානඅවිකි  ාේ්අ(ංලඅඅනගරපුේ) 

12. අනිදන ජරුඅකේ ජමිකඅශිල්ි් 

13. නමත්ෝට ජඅරථඅකේ ජමිකඅශීල්ි්අ 

14. ්ස්ත්රඅඅශිල්ි් 

15. විදුලිඅශිල්ි් 

16. නමත්ෝට ජඅරථඅපිස්ගේරුඅශිල්ි් 

17. ිෑ මසුේඅශිල්ි් 

18. සිනමත්ස්ත්අංෂ්ිේදනඅශිල්ි් 

19. ිේ්ාස්අාේඅාේඅකේ ජමත්ේස්ගඅඅශිල්ි් 

20. බත්ක්අඅං ජමත්ේණඅශිල්ි් 

21. නබ්කරිඅාේඅආාේරඅඅගේක්ෂණඅශිල්ි් 

22. නග්තුඅ්ගේ්අාේඅකෘෂිකේ ජමිකඅශිල්ි්අ 

23. නප්ෂඅක ජමත්අශිල්ි් 

24. ිරිගණකඅශිල්ි් 

25. ත්රිනරෝදඅරථඅකේ ජමිකඅශිල්ි් 
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ආබාධ සහිත වූවන් සඳහා  වන සුභසාධන හා සංවර්ධන වැඩසටහසන්   සභෞික හා 

මුලය ප්රගතිය  - 1501  

 
අනු 

අංකය 
ක්රියාකාරකම 

ප්රිපාෙන 

රු.මිිකයන 

වියෙම 

රු.මිිකයන 

01. 

 ාමත්ේිඅන ම්ේඅනදිේ ජගනේස්තු්අමත්ගිස්අි්  ්ේනගනඅඅ

්නුඅඅලබනඅ්ෘ  තී්අපුහුණුඅඅආ්ගන්ලඅඅඅආබේධාඅ

ාහිගඅගරුණඅගරුණි්ස්අ386අක්අාඳාේඅඅ්ෘ  තී්අඅ

පුහුණු්අලබේදීමත්අ,අිපයේාලේභීස්අාඳාේඅදීමත්නේඅලබේදීමත්අ 

 ාන් මකෘත්කඅකලේඅපනළලක්අිැ්ැ  වීමත් 

 ිමුද්ර්යඅාේඅපිකරණඅලබේගැනීමත් 

 න්න  අසුපාේධානඅවි්දේ 

  මනේච්ිේඅආ්ගන්ලඅ්ෘ  තී්අපුහුණු්අලබනඅ

ිපයේාලේභීස්අඅ123ක්අඅාඳාේඅිපයේාලේභීඅදිමත්නේ 
 

17.200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.540 

02. 

විනේෂඅි්ශයගේඅඇත්අඅළමුස්අඅාඳාේඅඅන ම්ේඅාැියීමත් 

 නේවිස්නඅළමත්ේඅමත්ේ ජනගෝිනේශඅඅමත්ධාය මථේනනේඅඅඅන ම්්අ

ලබේගැනීමත්ටඅිැමිනණනඅඅළමත්න්කුඅඅාදාේඅඅදිනකටඅ

රුපි්ල්අ100/-කඅදීමත්නේ්ක්අලබේඅදීමත් 

 න ම්ේඅාි්නඅචිකි  ාක්රුස්අාඳාේ 

 න්න  අසුපාේධානඅවි්දේ 

1.200 

03. 
්ෘ  තී්අපුහුණු්අංමත්කළඅඅිපයේාලේභීස්අ219ක්අඅාඳාේඅනමත්ලේඅ

කට්ටලඅලබේඅදීමත්අසිදුඅකරඅඇග. 
5.000 

04. 

 මනේච්ිේඅාමත්ේිඅන ම්ේඅාන්විධාේනඅ02අකඅනඩ  තුඅමූලයේධාේරඅ

ාැියීමත් 

  ම් ජණදේමත්අිදනමත්අරු.අ30,000.00 

 බිහිරිඅන ම්ේඅමත්ණ්ඩල්අඅරු.40,000.00 

0.100 

05. 

ර  නපුරඅළමත්ේඅමත්ේ ජනගෝිනේශඅඅමත්ධාය මථේන්අාඳාේඅනගවීමත්අ(අ

ප්රත්ිේදනඅංදා මඅකරඅඇග) 

 ලිපිද්ර්ය 

 චිකි  ාකඅදීමත්නේ 

 නිරිේාැල්අඅගරුඅදීමත්නේ 

 ළමුස්අදිරිගැස්වීමත්අාඳාේඅප්ර්ේානඅදීමත්නේ 

0.400 

06. 
ශ්ර්යේබේධිගඅූය්ස්අ1022ක්අඅාඳාේඅවිනේෂඅාැඳුනුේඅි  අංකු  අ

කිරීමත්. 
 

07. 

ශ්ර්යේබේධිගඅාේඅඅනානමත්ස්අඅමත්නාඅ්ැනඩනඅළමුස්නසඅඅනිරඅ

ිේාැල්අගුරු්ස්අ04ක්අඅාදාේඅගුරුඅදිමත්නේඅලබේදීමත්. 

I. වීරකැටි්අිරුණැල්ලඅනිරඅිේාැනල්අඅගුරු්රුස්අඅ

නදනදනනකුඅාඳාේ 

රු.5000.00 X 12 X 2 

II. ාේබස්නගොටඅඅඅකටු්නඅඅවිනේෂඅනිරඅිේාල 

III. රු.5000.00 X12 

IV. ාාඅරිටිගා්ේ්අවිනේෂඅනිරඅිේාල 

රු.5000.00 X12 

V. බඩල්කුඹුරඅලිටිල්අෆ්ල් ජඅඅළමත්ේඅමත්ේ ජනගෝිනේශඅ

මත්ධාය මථේනඅඅගුරු්රුස්අ03ක්අාඳාේඅ(ාැප්ගැේබ ජඅසිටඅඅ

නදාැේබ ජ)අදක්්ේඅදීමත්නේ 

0.300 

08. ශ්ර්යේබේධිගඅූය්ස්අාඳාේඅඅාන්ඥේඅඅපේෂේඅඅන ම්ේඅලබේදීමත්.  

එකතුව 24.200 
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2016 සමාජ සේවා සෙපාර්තසේන්තුව යටසත්  පවත්වාසගතන යනු ලබන වෘත්තීය පුහුණු  

ආයතනවල අභයාසලාභී සංඛ්යාව 

 
අනු 

අංකය 
ආයතනය 

2016 අභයාසලාභී 

සංඛ්යාව 

01. සීදු්අ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගන් 91 

02. කැට්ලඅ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගන් 39 

03. ්  න  ගමත්අ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගන් 90 

04. නගළඹු්ේ්අ්ෘ  තී්අඅඅපුහුණුඅආ්ගන් 60 

05. ිමුණුකුඹුරඅ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගන් 37 

06. රේගමත්අ්ෘ  තී්අපුහුණුඅමත්ධාය මථේන් 18 

07. කල්ේනඅ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගන් 29 

08. මත්ේදේනප්අ්ෘ  තී්අඅපුහුණුඅආ්ගන් 22 

 එකතුව 386 

 
2016 සමාජ සේවා සෙපාර්තසේන්තුව මගින්  ේසච් තජා ආයතනවල පුහුණුව 

ලබන අභයාසලාභීන් සඳහා දීමනා ලබාදීම. 

 
අනු 

අංකය 
ආයතනය 

2016 අභයාසලාභීන් 

සංඛ්යාව 

01. ආබේධිගඅපුේගලඅඅාන්් ජධානඅිදනමත්අ-අබණ්ඩේරන්ල 26 

02. ඉ මලේීව්අආබේධිගඅආ්ගන්අ-අත්ාේරි් 21 

03. ා ජන්ෝද්අසු්නාගඅආ්ගන් 09 

04. ාාන්අආ්ගන්-අඅනකොළඹ-අ08 26 

05. බටුගේමත්නඅ්ෘ  තී්අඅපුහුණුඅආ්ගන් 19 

06. සුඛිගඅ්ෘ  තී්අපුහුණුඅආ්ගන්-අනාොරණ 08 

07. ගලේ්අආබේධාඅාහිගඅකේස්ගේඅාන්ගමත්් 06 

08. ාවි්අාන්් ජධානඅිදනමත්අ-අගේල්ල 08 

 මුළු එකතුව 123 

 
ජයවිරු සසවන (පුවක්පිටිය රැකවරණ නිවාසය) 

 
නදමත්ේපි්ස්අ ාාඅ පේරකරු්ස්අ ිහිමිඅ බුේධිඅ ඌණගේඅ පිරිමිඅ ළමුස්අ ාඳාේඅ ි්ශයඅ රැක්රණ්අ

ලබේදීනේඅ්ැඩාටානඅපු්ක්පිටි්අි්විරුඅනා්ණඅළමත්ේඅං්ේා්අමත්ඟිස්අක්රි්ේ  මත්කඅනකොටඅඇග.අ

න්අනගොඩනැගිල්ලඅඉදිකිරීමත්අංාේඅ නමත්මත්අ්ාරඅතුළඅිපයේාලේභීස්අ 23අක්අඇතුළ  අකරඅගැනීමත්ටඅ

ාැකිවි්.මුළුඅ ජීවිගඅ කේල්මත්අ නස්්ේසික්අ සිටිනඅ නේඅ ි්අ හුදකලේඅ නනොනකොටඅ අ ආදරන්ස්අ

නානනාසිස්අරැකබලේගස්නේඅ ිගරමත්අෛදංකඅක්රි්ේකේරකේඅ ාඳාේඅ න්ොමුඅ නකොටඅ ඇග.අ 2016අ

නදාැේබ ජඅ31අදිනඅ්නවිටඅරැක්රණ්අලැබූඅමුළුඅළමුස්අගණනඅ72අකි.අඅ 

 



 

 
සමාජ සේවා සෙපාර්තසේන්තුසේ 

කාර්ය සාධන වාර්තා - 2016 
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II . ළමා මාර්සගතෝපසද්ශ වැඩසටහන 

 
ළමත්න්කුනසඅ මුල්අ ළමත්ේවිනේඅ දීඅ අ ් ජධානනේඅ කිසි්ේඅ න්නාක්අ නාෝඅ අ ප්රමත්ේද්ක්අඇත්අ බ්ටඅ ාැකඅ

ාහිගඅ ි් මථේ්කඅ ඒඅ අ ාඳාේඅ කල්ඇත්්අ මත්ැදිා  අ අ වීඅ දරු්ේඅ ාන්් ජධාන්අ කිරීමත්ටඅ අ ි්ශයඅ

මත්ේ ජනගෝිනේශක  ්්අනමත්මත්අ්ැඩාටානඅමත්ගිස්අඅලබේඅදීමත්අසිදුනකන ජ.ං්ැරැදිඅඅමත්ේ ජනගෝිනේශ්ක්අඅ

ලබේගැනීනේඅ ිනප්ක්ෂේන්ස්අ අ ආ්ගන්ටඅ ිැමිනණනඅ අ නදමත්ේපි්ස්අ අ ාඳාේඅ ප්රධාේන්මත්අ

සිදුනකනරනුනේඅ දරු්ේනසඅ ජී්නඅ නගොරතුරුඅ ලබේනගනඅ දරු්ේඅ ලි්ේිදින්චිඅ කරඅ ,අ දරු්ස්නසඅඅ

ි්ශයගේඅ ාඳුනේනගනඅ ් ජධානඅ ග    ්්අ ගක්න මරු්ක්අ ගැනීමත්වර.අ වි මගරේ  මත්කඅ ග    ්අ

්ේ ජගේ්ක්අ ාැකසීනමත්ස්අ අ ිනතුරු්අ ගුරු්රුස්අ නදමත්ේපි්ස්අ අ ාමත්ඟඅ ාේකච්ිේඅ කරඅ දරු්ස්නසඅ

කුාලගේ්්ස්අ අිනු්අ අසුදුසුඅිස්ත්අකේමත්ර්කටඅන්ොමුඅකිරීමත්අ අසිදුනකන ජ.අමත්ේාඅා්ටඅිවුරුේදටඅඅ

විනේෂඅි්ශයගේඅඇත්අදරු්ස්නසඅඅකුාලගේ්්ස්අාේඅ් ජධානඅග    ්්ස්අඅ්ේ ජගේඅාක මඅකරනඅඅ

ිගරඅ ග්දුරට  අ න ම්ේඅ ලබේඅ ගැනීමත්ටඅ අ ි්ශයඅ නේඅ අ දිගුකේලීන්අ ඔවුස්නසඅ අ ිසුපේරඅ කටයුතුඅ

සිදුනකන ජ.අ 

 
අරමුණ 

 ළමත්ේඅආබේධාඅාඳුනේනගනඅකල්අඇත්්අමත්ැදිා  වීනේඅ්ඩේ  අඵලදේවරඅක්රමත්නේද්ක්අාඳුස්්ේඅදීමත්. 

 ආබේධාඅාහිගඅදරු්ස්ටඅන ම්ේඅාැියීමත්අඅාේබස්ධා්අවිවිධාඅක්නෂ්ත්ර්ලටඅිදේළඅන ම්ේඅිේල්අ

ශක්ත්මත්  අකිරීමත්. 

 විනේෂඅි්ශයගේඅාහිගඅදරු්ස්නසඅඅමුල්අළමත්ේවි්අිධායේින්අාේඅිස්ග ජකරණඅිධායේින්අ

ශක්ත්මත්  අකිරීමත්.අ 

 නදමත්ේපි්ස්නසඅාේඅිවුනල්අාමත්ේජික්ස්නසඅමත්ේනසිකඅග    ්්අ්ඩේ  අ්ාි  අග    ්්ටඅ

නගනඅඒමත්අාඳාේඅපිනේශනඅන ම්ේඅි්  ්ේනගනඅ්ේමත්.අ 

 ්යේිෘත්්අන්න  අදි මත්රික්ක්ලටඅ්යේප්ගඅඅකිරීමත්.අ 

 
2016 වර්ෂස   සභෞික ප්රගතිය  

 ලි්ේිදින්චිඅන්කඅළමුස්අාන්්යේ්අඅ-අ98 

 නදමත්ේපි්ස්අාඳාේඅපිනේශනඅන ම්ේඅලබේදුස්අාන්්යේ්අ81 

 2016අිේාල්්ලටඅන්ොමුඅකළඅළමුස්අඅාන්්යේ්-අ21 

 නිරඅිේාල්්ලටඅිස්ග ජකරණ්අකළඅළමුස්අාන්්යේඅඅ-15 
 

 
2016 වර්ෂස  ිකයාපදිං ත ළමුන් වයේ මටමටේ අනුව  
 

අනු අංකය වයස අවු. සංඛ්යාව 

01. 0අඅ-අ3 12 

02. 4අ-අ5 31 

03. 6අ-අ15 55 

04. 16අටඅ්ැඩි - 

 මුළුඅඑකතු් 98 

 
එක් එක් අංශ මගින් ලබාදුන් සේවා විේතර  

 

ලබා දුන් සේවය ළමුන් සංඛ්ය සේවා වාර ගතණන 

01.නප ත්කඅචිකි  ාකඅප්රත්කේර 122 511 

02.කථනඅචිකි  ාකඅප්රත්කේර 113 372 

03.අ්ෘ  තී්අචිකි  ාකඅප්රත්කේර 119 365 

04.ිධායේිනඅින්ශ් 238 7330 
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2016 වර්ෂස  ිකයාපදිං ත වූ ළමුන්  ආබාධ මටමටේ අනුව 

 
අනු 

අංකය 
ආබාධස  ේවභාවය ළමුන් සංඛ්යාව 

01. ඕටිාේ  අ(Autism ) 19 

02. මත් මත්ෂ්කඅඅආඝේග්අ- (Curable Palsy) 08 

03. ඩවුස්අසිස්ඩ්නරෝමත් (Down Syndrome) 15 

04. ් ජධාන්අිඩුබ්( Global Development අdelay) 20 

05. කථනඅාේඅපේෂේඅගැටළු(Speech Delay ) 14 

06. (Hyperactive ) 06 

07. න්න   16 

 
 
2016 වර්ෂස   ිකයාපදිං ත ළමුන් සයොමු වූ ආකාය  
 

අනු 

අංකය 
සයොමු වූ ආකාරය සංඛ්යාව 

01. රිජ්නේඅආ ජ්ේඅළමත්ේඅනරෝාලඅමත්ගිස් 32 

02. න ම්ේලේභීඅනදමත්ේපි්ස්අමත්ගිස් 33 

03. නිරඅිේාල්අගුරු්රුස්අමත්ගිස් 14 

04. ිේාල්අාේඅිධායේිනඅආ්ගනඅමත්ගිස් 08 

05. විවිධාඅමත්ේධායඅමත්ගිස් 03 

06. ාමත්ේිඅන ම්ේඅංලධාේරිස්අමත්ගිස්  

 

- බි්ගමත්අප්රේනේශි්අනල්කේඅකේ ජ්ේල් 02 

- නාෝමත්ගමත්අප්රේනේශී්අනල්කේඅකේ ජ්ේල් 02 

- නදහි්ලඅප්රේනේශී්අනල්කේඅකේ ජ්ේල් 01 

- ර  මත්ලේනඅප්රේනේශී්අඅනල්කේඅකේ ජ්ේල් 01 

- මත්ාරගමත්අප්රේනේශී්අනල්කේඅකේ ජ්ේල් 01 

- ි/අනකෝට්නට්අඅප්රේනේශී්අනල්කේඅකේ ජ්ේල් 01 

 මුළු එකතුව 98 
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2016 වර්ෂස  කරන ලෙ වැඩසටහන්වල ප්රගතිය 

 
අනු 

අංකය 
වැඩසටහන  හා විේතරය දිනය සංඛ්යාව 

වියෙම  රු. 

සෙමාපියන් ස.සේ.සෙ. 

01. 

ආගතමික වැඩසටහන      

ආ්ගනනේඅ13අ්නඅාන්්  ාර්අාැමත්රීමත්අඅ

ාේන්ඝිකඅදේනමත්්අඅපින්කමත්අ 
නිබ.අ18 129 100,000  

න්ාක්අනිෝ්අදිනඅසීල්අාමත්ේදස්වීමත් මත්ැවරඅ18 60  5,000 

නිොල්ග මඕවිටඅාේනබෝධිඅඅන්ෝගේශ්රමත්නේඅ

දේනමත්්අපින්කමත්ක්අිැ්ැ  වීමත් 
නනෝැ.අ24 50   

නිොනාොස්අඅනිරාැරඅිැ්ැ  වීමත් ජුලිඅ01 114   

02. 

ආයතනස  සේවාවන් පිළිබඳ 

සෙමාපියන් ෙැනුවත් කිරීම  
    

2016අ්ාරඅඅන්අන ම්ේඅඅආරේපඅකිරීමත්අ

ාේඅආ්ගනනේඅඅක්රමත්අනේද්අාඳුස්්ේදීමත් 
ින්ේරිඅ12 103  490 

නිරඅිේාල්අාේඅවිධිමත්  අිේාල්අ

ිධායේින්ටඅඅන්ොමුඅූයඅළමුස්අාඳාේඅ

කුාලගේඅඅාන්් ජධානඅන්අිස්ත්අආරේපඅ

කිරීමත්. 

ින්ේරිඅඅ12 25   

නදමත්ේපි්අාමු්ක්අිැ්ැ  වීමත්අ ිනේඅල්අඅ25 35   

නදමත්ේපි්අාමු්ක්අිැ්ැ  වීමත්අ 
ිනගෝ මතුඅඅ

23 
32   

නා ස්ද ජ්ේ  මත්කඅිස්ත්අිැ්ැ  වීමත්අ

පිළිබඳඅනදමත්ේපි්ස්අාමත්ගඅඅාේකච්ිේඅඅ

කිරීනේඅ්ැඩාටානඅ 

මත්ැවරඅ24 50   

03. 

කාර්ය මණ්ඩල ෙැනුවත් කිරීසේ 

වැඩසටහන 
    

2016අ් ජෂනේඅන්අිස්ත්අාමත්ේරේපකඅ

්ැඩාටානඅ 
ින්ේරිඅ01 15   

2016අ්ාරඅන්අන ම්ේඅනවීකරණ්අ

පිළිබඳ්අාේකච්ිේඅඅකිරීමත්අාේඅවිධිමත්  අ

ාැලසුේඅඅාක මඅකිරීමත් 

ින්ේරිඅඅඅඅඅ

05අ-අ07 
15   

04. 

සසෞඛ්ය වැඩසටහන්      

නිෝෂණ්අපිළිබඳඅනදමත්ේපි්ස්අදැනු්  අ

කිරීමත් 

නිබර්ේරි 

.09 
62  990 

නිෝෂණ්අාේඅමත්ේනසිකඅඅනා ්යඅ

පිළිබඳ්අනදමත්ේපි්ස්අදැනු්  අකිරීනේඅ

්ැඩාටානඅ 

මත්ේ ජතුඅ17 45   

ින්ගමත්අආයු ජනේදඅෛ්දයඅාේ්න්ක්අ

ිැ්ැ  වීමත් 
මත්ේ ජතුඅ30 65  1,000 
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අනු 

අංකය 
වැඩසටහන  හා විේතරය දිනය සංඛ්යාව 

වියෙම  රු. 

 

සෙමාපියන් ස.සේ.සෙ. 

05. 

සේවා පුළුල් කිරීේ වැඩසටහන  අ    

ආ්ගන්අපිළිබඳ්අබ මනේහිරඅිළේ  අ

ාමත්ේිඅන ම්ේඅනදිේ ජගනේස්තුනේඅඅ

කේ ජ්අමත්ණ්ඩල්අාඳාේඅාඳුස්්ේදීමත්.අඅඅ 

මත්ේ ජතුඅ14 30   

ීවරිගමත්අආරේපඅකිරීමත්ටඅං්මිගඅඅවිනේෂඅ

පිරිමිඅළමත්ේඅපුනරු  ථේිනඅමත්ධාය මථේන්අ

-අා  අනා්නඅාේඅකේ ජ්මත්ණ්ඩල්අඅ

ාඳාේඅධාේරිගේඅඅාන්් ජධානඅ්ැඩාටාස්අ

ිැ්ැ  වීමත් 

ජුංඅ02අ-අ03 32   

බ මනේහිරඅිළේ  අාමත්ේිඅන ම්ේඅ

නදිේ ජගනේස්තුනේඅඅළමත්ේඅ

මත්ේ ජනගෝිනේශඅකේ ජ්අමත්ණ්ඩල්අඅපුහුණුඅ

කිරීමත් 

නදාැේබ ජ 

16අ-අ24අඅ 
   

06. 

විනේෂඅි්ශයගේඅාහිගඅළමුස්අාඳාේඅ

ආද ජශකඅිස්ග ජඅකරණඅඅනිරඅිේාල්අ

ාන්් ජධානඅ්ැඩාටානඅ්ටන  අඅනිරඅ

ිේාල්අඅගුරු්රුස්අාේඅකේ ජ්්අ

මත්ණ්ඩල්ටඅනයේ්ේ  මත්කඅදැනුමත්අ

ලබේදීනේඅ්ැඩාටානඅ 

මත්ේ ජතුඅ15-

18 
   

07. 

න ම්ේලේභීස්නසඅනදමත්ේපි්ස්අාඳාේඅඅLED 

බල්බ්අාක මඅකිරීමත්අපිළිබඳ්අඅදැනු්  අ

කිරීනේඅ්ැඩාටානඅ 

අිනේල් 

08 
   

08. 

න ම්ේලේභීස්නසඅඅළමුස්නසඅඅ් ජෂඅමත්ැදඅ

ප්රගත්්අපිළිබඳ්අාේකච්ිේඅකිරීනේඅ

්ැඩාටානඅ 

ජූලිඅ04අ-අ28අ

දක්්ේඅ 
90   

09. 

ඵලදේයීගේඅාන්කල්ි්අආ්ගන්අතුළඅඅ

ක්රි්ේ  මත්කඅකළඅයුතුඅආකේර්අපිළිබඳඅ

දැනු්  අකිරීමත් 

නිබර්ේරිඅ

02 
15   

10. 

රසවින්ෙනාත්මක වැඩ සටහන්      

ිිස්අ්ෘ  ත්කවරස්අඅවිසිස්අි්  ්නුඅ

ලබනඅාන්ගීගඅචිකි  ාකඅ්ැඩාටාන 
ිනගෝ.23අ 75   

නලෝකඅළමත්ේඅදින්අන්නුන්ස්අඅාන්ගීගඅ

රාවිස්දනේ  මත්කඅ්ැඩාටාස්අ

ිැ්ැ  වීමත් 

ඔක්නගෝබ ජඅ

28 
162   

න  ගල්අප  ා්්අාැමත්රීනේඅ්ැඩාටානඅ 
නදාැේබ ජ 

16 
45   

11. 

්ේින්අමත්ස්නේරමත්අිනුරේධාපුර්අඅ-අ

්ේ ජෂිකඅචේරිකේ්අ-අනදමත්ේපි්ස්අාාඅ

ිපයේාලේභීස්අ 

ිනගෝ මතුඅ 

26-27-28 
208   
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අනු 

අංකය 
වැඩසටහන  හා විේතරය දිනය සංඛ්යාව 

වියෙම  රු. 

 

සෙමාපියන් ස.සේ.සෙ. 

12 

පන්ි මටමටමින් පවත්වනු ලැබූ විවිධ 

වැඩසටහන්  

 
 

 

   

ාමත්නලඅිස්ත්්අ-අද ජශණී්අනගොරණඅඅ

ාැකසීමත්අාේඅදස්ාැලක්අිැ්ැ  වීමත්අ 
මත්ැවරඅ-අ20 45   

ා්ාඅිස්ත්්අ-අසිඟිත්අනිොළක්අඅ

ිැ්ැ  වීමත්අ 
ජූලිඅඅ-අ05 25   

ිලි්ේඅිස්ත්්අඅසිඟිත්අනිොළක්අ

ිැ්ැ  වීමත්අ 
ජූලිඅ21 34   

13. 

විසේෂ වැඩසටහන්      

ිනේධිිත්අිදවිඅඅප්රේප්ත්්අන්නුන්ස්අ

ශ්රමත්දේන්ක්අිැ්ැ  වීමත්අාේඅිැලඅසිටුවීමත් 
ින්ේරිඅ08 15   

මත්ාරගමත්අනගොවිිනඅන ම්ේඅමත්ධාය මථේන්අ

එක්්අනේගරිකඅනග්තුඅ්ගේ්අපිළිබඳ්අ

දැනු්  අකිරීනේඅ්ැඩාටානඅ 

අි නේල්අ28 38   

ගිංඅංවීනේඅඅපිකරණඅපේවිගේඅකිරීමත්අ

පිළිබඳ්අකේ ජ්අමත්ණ්ඩල්අදැනු්  අකිරීමත් 
මත්ේ ජතුඅ09 15   

ාමත්ේිඅාවිබලඅගැස්වීමත්අාේඅසුපාේධානඅඅඅ

ගරුඅිමත්ේගයතුමත්ේඅාේඅනදිේ ජගනේස්තුඅ

කේ ජ්අමත්ණ්ඩලඅඅආ්ගන්අංරීක්ෂණ්අ

කිරීමත්. 

ිනගෝ මතුඅ

24 
108  7,718 

 
 
III.ආබාධ සහිත පුද්ගතලයින්  සඳහා ප්රජා මූිකක අන්තර්කරණ සංවර්ධන  ජාික 

වැඩසටහන (CBR) 

 
අරමුණ 

 
ආබේධා ාහිග පුේගලවරස්නස  ිේත්ක  ප්රත්ි  ත්්ට ිනු්, ඔවුස්නස ිවරත්්ේසිකේ ආරක්ෂේ 

කරමිස්   ඔවුස්නස  ්ගකීේ  ාේ යුතුකේ  ඉටු කිරීමත්ට ාැකි්නු පිණිා ඔවුස් දැනුනමත්ස් ාේ 

කුාලගේ්ලිස් ාවිබලගැස්වීමත්,අනමත්මත්අ්ැඩාටානස්අිරමුණඅවි්.අිඩුඅආදේ්ේඅලබනඅආබේධිග්ස්අ

ාඳාේඅිල්අාාඅවිදුලි්අිාසුකේ,අ ිලඅ නමත්ට්ට,්ේයුඅ නමත්ට්ටඅ ,අංන් ම්ලටඅ්ේමත්ටඅ ි්ශයඅප්රනේශඅ

ිාසුකේඅලබේඅදීමත්,අං්ේාඅිලු  ්ැඩි්ේ්අාේඅඅනාවිලිඅගාඩුඅලබේඅදීමත්අඅිලු  ්ැඩි්ේ්අානීිේරක්ෂකඅ

කටයුතුඅාඳාේඅ නකොමත්ඩ්අ ලබේදීමත්අ ,අ ත්රවරසිකල්අ ිලු  ්ැඩි්ේ්අ ාඳාේඅ ාානඅ ලබේඅ දීමත්අාේඅ පිකෘගඅ

ිේාල්අඇගයීමත්අනමත්මත්අ්ැඩාටානඅ්ටන  අඅසිදුඅනකොටඅඇග.අ 

 
 
 
 
 



 

 
සමාජ සේවා සෙපාර්තසේන්තුසේ 

කාර්ය සාධන වාර්තා - 2016 

23 

ක්රියාකාරකේ 

 
 ආබේධා ාහිග පුේගලවරස් ාා එමත් ිවුල්  දැනුනමත්ස් ආකල්ි්ලිස්  ාේ ක්රි්ේකේරකේ ්ලිස්  

ාවිබලගැස්වීේ  ාඳාේ ්ැඩාටාස්  ක්රි්ේ  මත්ක කිරීමත්. 
 

 ං්ේා ,නිරිේාැල් ,විේ්විදයේල ්න න ම්ේ මථේන තුළ  ම්ේධීන පුේගලන්කු නලාට  

කටයුතු කිරීමත් ාඳාේ   මනේච්ිේ  න ම්කවරස්  මත්ගිස්  ෛදංක ක්රි්ේකේරකේ  පුහුණු් . 
 

 ිස්ග ජකරණ ිධායේින ක්රමත්් තුළ  නාෝ විනේෂ  ිධායේින ක්රමත්් තුළිස්  නමත්මත්  ආබේධා 

ාහිග දරු්ස්ට  ිධායේින් ලැබීමත්ට ි් මථේ ාැලසීමත් ඇතුළු ිනනකු    න ම්ේ්ස්  ාඳාේ 

න්ොමු කිරීමත්. 
 

 ආ ජථික් ාවිබලගැස්වීමත් ාදාේ  කේකරු ිමත්ේගයේන්ශ් ාේ  පුේගලික  ින්ශ් ාමත්ග 

ඒකේබේධා් රැකි්ේ ි් මථේ ාඳුනේගැනීමත්  ඇතුළු ිනනකු   න ම්ේ්ස් ාදාේ පූ ජ්  

ූතදේනේ  කිරීමත්.  
 

 ප්රේනේශී් මත්ට්ටනේ නාෝ  ිේත්ක මත්ට්ටනේ  ්ෘ  තී් පුහුණු ආ්ගන ාරාේ  ්ෘ  තී් 

පුහුණු් ලබේදීමත්ට  කටයුතු  කිරීමත්. 
 

 ිනනකු   ිමත්ේගයේන්ශ ,නදිේ ජගනේස්තු ක්රි්ේ  මත්කඅකරන  ්ැඩාටාස්්ලට   ආබේධා 

ාහිග පුේගලවරස්  ිස්ග ජකරණ් කිරීමත්.  (ක්රිඩේ ,ාන් මකෘත්ක ්ැං) 

 
ප්රජාමූිකක පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන - 2016 මුලය හා  සභෞික ප්රගතිය 

  

අනු 

අංකය 
වැඩසටහන 

සේවාලාභීන 

සංඛ්යාව/ 

වැඩසටහන් 

ප්රිපාෙන 

මිිකයන 

වියෙම 

රු. 

ප්රිශත

ය % 

01. 

ආබේධාඅාහිගඅූය්ස්අාඳාේඅආධාේරකඅඅ

පිකරණඅලබේඅදීමත් 

 

10.000 9,902,499 96 

I. නකොමත්ඩ්අලබේඅදීමත්අ 137 

II. ිලඅිාසුකේඅලබේඅදීමත්අ 18 

III. විදුලිඅිාසුකේඅලබේදීමත් 05 

IV. ්තුරඅනමත්ට්ටඅඅලබේඅදීමත්අ 04 

V. ප්රනේශඅිාසුකේඅලබේඅදීමත්අඅ 11 

VI. න්න  අඅ 31 

02. 
ආබේධාඅාහිගඅඅූය්ස්නසඅඅං්ේාඅිලු  අ

්ැඩි්ේඅ 

09 

03. 
 ම්ශක්ත්අකණ්ඩේ්ේඅාේඅ මනේච්ිේඅ

කණ්ඩේ්ේඅබලගැස්වීමත් 

801 

04. 
ක්නෂ්ත්රඅංලධාේරීස්අඅාඳාේඅාන්ඥේඅ

්ැඩමුළුඅ 

03 

05. 
දි මත්රික්අනල්කේඅකේ ජ්ේල්අ-අාමත්ේිඅ

න ම්ේඅංලධාේරීස්අාඳාේඅ්ැඩමුළුඅ 

180 

 
IV.ෙෘශයබාත ත පුනරුත්ථාපන භාර අරමුෙල 

 
දෘශයේබේධිගඅග    ්්ටඅි  ්නඅපුේගල්ස්ටඅි්ශයඅන ම්ේඅාැියීමත්අ,පුනරු  ථේින්අකිරීමත්අඅාේඅ

ාානඅලබේදීමත්අනමත්මත්අිරමුදනල්අඅනමත්නා්රඅනේ.අශ්රිඅලන්කේ්අතුළඅආබේධිගඅාහිගඅපුේගල්ස්අපිළිබඳඅ

න්අඅආකල්ිඅ් ජධාන්අක්රමත්න්ස්අඅආරේපඅූයනේඅ1981අ් ජෂ්අිේගයස්ගරඅආබේධිගඅ් ජෂ්අනලාඅ

ප්රකේශ්ටඅ ි  අකිරීමත්  අ ාමත්ඟ්අ ඒඅ ිනු්අ අ ්මිස්අ ශ්රීඅ ලන්කේඅ ප්රිේගේස්ත්රිකඅ ාමත්ේි්ේදිඅ ිනරිනේඅඅ

ිේ ජලිනේස්තු්අ මත්ගිස්අ 1992අ ින්කඅ 9අ දරණඅ දෘශයේබේධිගඅ අ පුනරු  ථේිනඅ පේරඅ ිරමුදලඅ නමිස්අ

ිනගක්අ ාේමත්ගඅ කරඅ රිනේඅ ගැාට්අ ංනේදන්ක්අ මත්ගිස්අ ප්රකේශ්ටඅ ි  අ අ නකොටඅ ඇග.අ අ නමත්මත්අ

ිනගටඅ ාමත්ගේීව්අ ශ්රීඅ ලන්කේනේඅ න්නානඅ දෘශයේබේධිගඅ පුේගල්ස්අ න්නුන්ස්අ විවිධාඅ න ම්ේ්ස්අ

ආරේපඅකරඅඇග.අ 
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ෙෘශයාබාත ත පුනරුත්ථාපන භාර අරමුෙල - මුලය ප්රගතිය  2016 

 

  

අනු 

අංකය 
වැඩසටහන 

ඇේතසේන්තුව 

රු. 
ප්රිලාභීන් 

වියෙම 

රු. 
 

01. ක්රීඩේඅආධාේර 200,000 ක්රිකට් - 

02. 

්ෘ  තී්අ

පුහුණු් 
225,000 එච්.ඩබ්.අාන්ජී්අකරුණේර  නඅමත්්ේ 160,500 

  ඩී.අපපුල්අශේස්ගඅමත්්ේ  

  නක්.ඒ.අලක්මිණිඅ්ේානේඅඅමි්  

03. 

ිධායේිනඅාේඅ

ාන් මකෘත්කඅ

ආධාේර 

2,000,000 

දෑ මඅනනොනිනනනඅනදමත්ේපි්ස්නසඅදෑ මඅ

නිනනනඅදරු්ස්අ152ක්අාඳාේඅඅ

ශිෂය  ්අලබේඅදීමත්. 

3,536,715 

  
දෘශයේබේධිගඅවිේ්විදයේලඅසිසුස්අ74ක්අ

ාඳාේඅඅශිෂය  ්අලබේදීමත් 
 

  
දෘශයේබේධිගඅඅපා මඅනිළඅඅසිසුස්අ05ක්අඅඅ

ාදාේඅඅඅශිෂය  ්අලබේදීමත්. 
 

  
නේල්අඅ්තුරුඅලි්න්ක්අාේඅE5අRecorder  

32ක්අඅමිලදීඅගැනීමත් 
 

  කේල්අාඟරේ්අමුද්රණ්අකිරීමත්  

04. 

පුනරු  ථේිනඅ

ආධාේර 
1,500අ,000 

ශ්රීඅලන්කේඅිස්ධාඅිනඅන ම්ේඅමත්ණ්ඩල්අ

පුනරු  ථේින්අඅ්යේිෘත්්අාඳාේඅ

ආධාේර 

1,185,760 

  

ශ්රීඅලන්කේඅදෘශයේබේධිගඅිනගේඅ

ාේනේලන්අ-අඅඉන්ග්රීසිඅ,අාන්ගීගඅපුහුණුඅ

ිේමමත්ේලේඅඅාඳාේඅඅමුලයේධාේරඅාැියීමත්. 

 

  

ශ්රීඅලන්කේඅදෘශයේබේධිගඅිනගේඅ

ාේනේලන්අ-අකථනඅපු මථකේලඅ

්යේිෘත්්අාඳාේ 

 

05. 
ික්ෂිකේචඅාේඅ

ික්ෂිඅප්රත්කේර 
1,700,000 ික්ෂිකේචඅ126ක්අඅලබේදීඅඇග. 1,191,050 

06. 

දෘෂයේබේධිගඅ

කේස්ගේඅ

සුපාේධානඅ

මත්ධාය මථේන් 

400,000 

පිනේශකඅදීමත්නේඅඇතුළුඅන ම්කඅ

්ැටුප්අනගවීමත්අඅාේඅආ්ගන්ටඅ

ි්ශයඅිමුද්ර්යඅමිලදීඅගැනීමත්අ. 

400,000අ 

07. 
ිරිිේලනඅ

වි්දේ 
900,000  474,021 

08. 
විගණනඅ

ගේ මතු 
25,000  25,000 

09. මුලයඅවි්දේඅ 30,000  6,954 

10. අවිවිධාඅ 20,000  20,000 

 එකතුව  7,000,000  7,000,000 
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3 වන පරිච්සේෙය 

 
මතට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා සමාජගතත  කිරීසේ වයාපෘිය 

 
අාමත්ේිඅ න ම්ේඅ නදිේ ජගනේස්තු්අ ්ටන  අ ි්  ්ේනගනඅ ්නුඅ ලබනඅ පු්ක්පිටි්අ ි්විරුඅ ාමත්ේධිඅ

ං්ානඅමත්ගිස්අඅමත්ගටඅඇබ්බැහිඅූය්ස්අපුනරු  ථේින්අකිරීමත්අාේඅාමත්ේිගගඅකිරීනේඅ්ැඩාටානඅ

ක්රි්ේ  මත්කඅනේ.අ නානරොවරස්,ගන්ිේ,නක්රළඅගන්ිේඅ ,මත්ධායාේරඅාේඅමත්  නිත්අ අපේවිග්අංාේඅජීවිග්අ

ිඳුරුකරග  අ නමත්මත්අපිරිාඅ අ ිිනසඅ අආ්ගන්ටඅඇතුළ  වීනමත්ස්අිසුඅ අ ප්රධාේන්මත්අසිදුනකනරනුනේඅඅ

මත්නනෝචිකි  ාකඅ ,මත්නනෝඅවිදයේ  මත්කඅපිනේශනඅක්රමත්නේද්ස්අඅාේඅෛ්දයඅවිදයේ  මත්කඅප්රනේශ්ස්අ

ඔ මන මඅඅපුනරු  ථේිනඅක්රි්ේ්ලි්ටඅන්ොමුඅකිරීමත්වර.එමත්අකේල්අතුළඅිපයේාලේභීස්නසඅඅිධායේ  මිකඅඅ

ාන්් ජධාන්අාඳාේඅන්ෝගීඅපේ්නේඅාේඅආගමිකඅ්ැඩාටාස්අිැ්ැ  වීමත්අඅසිදුඅනකන ජ.අිපයේාලේභීස්අ

පුනරු  ථේින්අ්නඅකේල්අතුළඅනස්්ේසිකඅිාසුකේඅආාේරඅිේනඅෛ්දයඅිාසුකේඅනනොමිලනේඅ

ාැිනේ.අිපයේාලේභීස්නසඅජී්නනෝිේ්අමත්ේ ජගඅාන්් ජධාන්අකිරීමත්අාඳාේඅි්ශයඅ්නඅ්ෘ  තීමත්්අ

ාැකි්ේ්ස්අාන්් ජධාන්අකිරීනේඅපුහුණු්ක්දඅනස්්ේසිකඅකේල්අතුළඅලබේඅනදනුඅඇග. 

අ 

2016 ් ජෂනේඅආ්ගනගගඅූයඅමුළුඅපුනරු  ථේිනලේභීස්අඅාන්්යේ්අ212ක්අ්නඅිගරඅ2016අ් ජෂනේඅ

න්අ ඇතුළ  වීේඅ 167ක්අ නේ.අ 127අ නදනනකුඅ ්ාරඅ තුළඅ ාමත්ේිඅ ගගඅ වීඅ ඇග.අ 2016අ ්ාරඅ තුළඅඅඅ

න ම්ේලේභීස්නසඅ අ ්් මඅ සීමත්ේඅ ාැළකීනේඅ දීඅ ඉාළමත්අ ්් මඅ සීමත්ේ්අ ංන්ෝින්අ කනේඅ ිවුරුදුඅ 58කඅ

න ම්ේලේභීන්කි.අ අිඩුමත්අ අ්් මඅ අසීමත්ේ්අූයනේඅ්්ාඅිවුරුදුඅ12කඅ අන ම්ේලේභීන්කිඅ්ාරඅතුළඅ්්ාඅඅ

ිවුරුදුඅ 20ටඅ ිඩුඅ න ම්ේලේභීස්අ 47ක්අවීමත්අ අ විනේෂන්ස්අාැලකි්අයුතුඅකරුණකි.අ ිධායේිනඅමත්ට්ටේඅ

ිනු්අ කිසිදේඅ ිේාල්අ ිධායේින්ක්අ නනොලැබු්ස්අ අ නමත්ස්මත්අ අ පිේධීධාේරීස්අ දඅ වි්.අ නමත්මත්අ ්ාන ජඅඅ

න ම්ේලේභීස්අඅිගරිස්අනදනදනනකුඅපිේධිධාේරීස්අඅවි්. 

 
2016 වර්ෂස   සේවාලාභීන්සේ  වයේ මටමටේ අනුව 

 

අනු අංකය වයේ මටමටම සංඛ්යාව 

01. ිවු.අ15ටඅිඩු 04 

02. 16-20 30 

03. 21-30 83 

04. 31-40 64 

05. 40අටඅ්ැඩි 22 

 එකතුව 212 
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2016 වර්ෂස   සේවාලාභීන්සේ  අධයාපන මටමටේ අනුව 

 

අනු අංකය අධයාපන මටමටම සංඛ්යාව 

01. 0අ-අ6 66 

02. 6අඅ-අාේමත්ේනයඅනිළ 91 

03. පා මඅනිළ 53 

04. පිේධි 02 

 එකතුව 212 

  
2016 වසසර්  සේවාලාභීන්සේ ආගතම අනුව  

 

අනු අංකය ආගතම සංඛ්යාව 

01. නබ ේධා 158 

02. ක්රි මත්්ේං 41 

03. ඉ මලේේ 09 

04. හිස්දු 04 

 එකතුව 212 
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4 වන පරිච්සේෙය 

 
2016 වර්ෂස  සෙපාර්තසේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පවත්වන ලෙ පුහුණු  

වැඩසටහන් හා පුහුණු  පාඨමාලාවල මූලය හා සභෞික ප්රගතිය 

 
අනු 

අංකය 
වැඩසටහන ේථානය දිනය සංඛ්යාව 

ප්රිපාෙන 

රු. මිික. 

ේයෙම 

රු. 

 පුහුණු කිරීේ හා 

හැකියා වර්ධනය - 

216-01-01-2401 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.825 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

824,733 

01. අforth Session of the  
Committee on Social 
Development  Programme  

බැන්නකොක්අ මත්ේ ජතු ප්රදීප්අ්ාර  නඅමත්ාගේඅඅ

- 

අාමත්ේිඅන ම්ේඅිධායක්ෂඅ 

02. Seminar on Elderly Care  
through the MOH/ JICA/ 
RHTC Elderly Care Project  

ිිේන්අඅ ජුංඅ ප්රදීප්අඅ්ාර  නඅමත්ාගේඅ

- 

අාමත්ේිඅන ම්ේඅිධායක්ෂ 

03 ිේචේ  අපිේධි්(Public 
Management   ) 

SLIDA ජුලිඅ ශ්රීමත්තීඅරේධාේඅ

නේනේ්ක්කේරඅ

මත්ා  මි්අ-අිත්න ජකඅ

ිධායක්ෂඅ 

04. කේ ජ්ේලඅක්රමත්අාේඅ

ලිපිනගොනුඅකරණ්අ

පිළිබඳඅදැනු්  අකිරීනේඅ

ප්රේන්ෝගිකඅ්ැඩමුළු්අ 

ිේත්කඅ

ශ්රමත්ිධායනඅ

ආ්ගන් 

ිනගෝ. ප්රධාේනඅකේ ජ්ේලනේඅ

ංලධාේරිස්අඅඅ54ක් 

05. බැාැරගගඅක්රි්ේවිධිඅ

පුහුණු් 

දඹුල්ලඅ

ඉබ්බස්කටු්අ

්ැ්ිරිශ්රනේඅ 

ාැප්. ංලධාේරිස්අ02ක්අ 

06. රේියඅකළමත්ණේකරනඅ

ාාකේරඅන ම්නේඅ

ංලධාේරීස්නසඅඅ

කළමත්ණේකරනඅිරිච්අ

පිළිබඳඅකුාලගේඅ

් ජධානඅඩිප්නලෝමත්ේඅ

ිේමමත්ේලේ්අ 

SLIDAඅ නනෝැ. ංලධාේරීස්අඅ04ක්අ 

07. ග    ්අක්අාාඅන්අ

ග    ්අක්අපිළිබඳඅ

නදදිනඅ්ැඩමුළු 

ඵලදේවරගේඅමත්ාඅ

නල්කේඅ

කේ ජ්ේල් 

නනෝැ. ංලධාේරිස්අ02ක්අ 

08. කළමත්නේකරණ්අ

පිළිබඳඅිේගයස්ගරඅ

්ැඩාටානඅ 

ඉස්දුංසි්ේ්අ නදාැ. රන්ජි  අපද්සිරිඅමත්ාගේඅඅ

-අප්රධාේනඅගණකේධිකේරිඅ 

 

09. ප්රාේිේදනඅඩිප්නලෝමත්ේඅ

ිේමමත්ේලේ්අ 

MILODA 
Academy of 
Financial Studies  

නදාැ. ඩී.ටී.ඩී.අඅඑදිරිසින්ාඅමි්-අ

ිපයස්ගරඅවිගණනඅ 

10. ්ැටුප්අක්රමත්නේදඅ

ාැකසීනේඅිේමමත්ේලේ් 

MILODA 
අ 

නදාැ.අ නමත්ොනාොමත්ඩ්අ්සීේඅ

මත්ාගේඅ-අරේියඅ

කළමත්ණේකරනඅඅන ම්් 

11. ආකල්ිඅ් ජධාන්අ

ාඳාේඅ

ිභිනේරණේ  මත්කඅ

්ැඩාටානඅඅාේඅ2016අ

් ජෂනේඅ

නදිේ ජගනේස්තුඅඅ

ප්රගත්අාමත්ේනලෝචන් 

Club Bentota නදාැ.අ ංලධාේරිස්අ25අ 
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අනු 

අංකය 
වැඩසටහන ේථානය දිනය සංඛ්යාව 

ප්රිපාෙන 

රු.මිල 

ේයෙම 

රු. 

 පුහුණු කිරීේ හා 

හැකියා  වර්ධනය -

216 - 02- 02-2401   

   

3.100 3,100,000 

01. S/L Spinal Cord Network  College  of  
surgeons 

නිබ.අ ධාේමිකඅ්ේාලඅ

බණ්ඩේරඅමත්ාගේඅ-අ

ාමත්ේිඅන ම්ේඅංලධාේරිඅ 

02. Emotional  Balancing for 
Higher Productivity 
Programme  

ඉස්දි්ේනුඅඅ

ාන්චේර්අ 

නිබ. අනජ්.ජී.ඒ.අකුමත්ේරඅ

මත්ාගේඅ 

 

03. දැක්මත්අ,නමත්නා්රඅ

පිේ්මත්ේ ජගඅවි්රණ්අ

පිළිබඳඅඅනදදිනඅ

්ැඩමුළු් 

ාමත්නල්ැ්අ

දිවිනැගුමත්අපුහුණුඅ

මත්ධාය මථේන් 

ජුංඅ16අ

-17අ 

ංලධාේරිස්අඅ115අක්අ 

04. මුල මථේනඅාමත්ෘේධිඅ

කළමත්ණේකරු්ස්අාේඅ

ාමත්ේිඅන ම්ේඅ

නදිේ ජගනේස්තුනේඅ

ා.න ම.ං./ා.ාන්.ා/ාන්.

ංඅාඳාේඅඒකේබේධාඅ

ප්රනේශඅඅ්ැඩමුළු් 

බ  ගරමුල්ලඅ

ිනප්ගමත්අිරිශ්රනේඅ 

ජුලිඅ28 ංලධාේරිස්අ900ක්අ 

05. දැක්මත්අ,නමත්නා්ර,අ

පිේ්මත්ේ ජගඅඅවි්රණ්අ

පිළිබඳඅනදදිනඅ

්ැඩමත්ළු්අ-අනද්නඅ

ිදි්රඅ 

ප්රිේඅිධායේිනඅ

මත්ධාය මථේන්අ

ගලේනේනඅ 

ිනගෝ.අඅ

15අ 

ංලධාේරිස්අඅ50අක්අ 

06.  නකොරි්ේ්අ ිනගෝ.අ/අ

ාැප්අ21අ

-04 

අඑේ.එ ම.අාල්ගේදුඅ

මත්ාගේඅ 

ගේමිණිඅඉලන්ගසින්ාඅ

මත්ාගේඅ 

ඒ.ඩී.එේ.අමත්ධු්ස්ත්අ

මි්අ 

07. බැාැරඅගගඅක්රි්ේවිධිඅ

පුහුණු්අ 

දඹුල්ල,අ

ඉබ්බස්කටු්අ්ැ්අ

ිරිශ්රනේඅ 

ිනගෝ. 

26-27-

28 

ගේල්ල,මත්ානු්ර,නිො

නලොස්නරු්,ත්රිකුණේ

මත්ල්,නු්රඑළි්අ

දි මත්රික්ක්ලටඅ

ිනුයුක්ග්අසිටිනඅ

නදිේ ජගනේස්තුඅ

ක්නෂ්ත්රඅංලධාේරිස්අඅ

60ක්අාඳාේඅඅ 

08. - එමත්අ- - එමත්අ-අ ිනගෝ. 

අ28-29-

30 

නකොළඹ,පු  ගලමත්අ

දි මත්රික්ක්ලඅාාඅ

ප්රධාේනඅකේ ජ්ේලනේඅඅ

ක්නෂ්ත්රඅංලධාේරිස්අ

60ක්අාඳාේඅ 

09. බැාැරගගඅක්රි්ේවිධිඅ

පුහුණු් 

දඹුල්ලඅ

ඉබ්බස්කටු්අ

්ැ්අිරිශ්රනේඅ 

2016/09

/01-02-

03 

කෑගල්ල,කළුගරඅ

,්ේින්,කිලිනනොච්චි

්,අමුලත්ේඅාේඅ

මත්ස්නේරමත්අ්නඅ

දි මත්රික්කනේඅක්නෂ්ත්රඅ

ංලධාේරීස්අඅ62ක්අ 

10. සුසුේනේඅිනතුරුඅ

පිළිබඳඅිේලනේඅඅ15අ්නඅ

ආසි්ේනුඅ

ාේමත්ස්ත්රණ් 

ඉස්දුංසි්ේ් ඔක්. ංලධාේරිස්අ05ක්අ 

 



 

 
සමාජ සේවා සෙපාර්තසේන්තුසේ 

කාර්ය සාධන වාර්තා - 2016 

29 

අනු 

අංකය 
වැඩසටහන ේථානය දිනය සංඛ්යාව 

ප්රිපාන 

රු.මිික. 

ේයෙම 

රු. 

11. ිලේ   ිමත්ේගය්රුඅ

,නල්කේ්රුඅාේඅ

ිධායක්ෂක්රුස්අනසඅ

රැ මවීමත් 

බ  ගරමුල්ලඅ

ිනප්ගමත්අිරිශ්රනේඅ 

ඔක්. ංලධාේරිස්අ110අ 

“ “ 

12. දැක්මත්,නමත්නා්රඅාේඅ

පිේ් මත්ේ ජගඅවි්රණ්අ

තුස්්නඅිදි්රඅ 

ං්ේාඅාැලසුේඅ

ාේඅනගොඩනැගිලිඅඅ

මත්ධාය මථේන් 

නනෝැ. ංලධාේරිස්අඅ40ක්අ 

13. සුසුේනේඅිනතුරුඅ

පිළිබඳඅශ්රීඅලන්කේඅ

ිේලනේඅඅ05අ්නඅ

්ේ ජෂිකඅවිදයේ  මත්කඅ

ාමුළු් 

ිැලැටිඅිනනඅ

මත්ධාය මථේන්අ

ගස්නනෝරු්අාේඅ

දිශේඅ

පුනරු  ථේිනඅ

නරෝාල 

ඔක්.අ ංලධාේරිස්අ09අක්අ 

14. ාමත්ේි ්ැඩ ඩිප්නලෝමත්ේ  

ිලමු ්නඅ්ේරික්අ 

ිේත්කඅාමත්ේිඅ

ාන්් ජධානඅ

ආ්ගන් 

නදාැ.අ අංලධාේරිස්අ50අක්අ 

15. ආකල්ිඅ් ජධාන්අ

ාඳාේඅඅ

ිභිනේරණේ  මත්කඅ

්ැඩාටානඅාේඅ2016අ

් ජෂනේඅ

නදිේ ජගනේස්තුඅඅ

ප්රගත්අාමත්ේනලෝචන් 

Club Banthota  

 

නදාැ. ංලධාේරිස්අඅ45අක්අ 

 පුහුණු කිරීේ හා 

හැකියා වර්ධනය - 

216-02-03 -2401 රු. 

2,500,000 

-    

1.400 1,183,839 

01. Emotional Balancing  For 
Higher Productivity  
Programme  

ඉස්දි්ේ්අ නිබ.අ ඒ.ජී.එ ම.අිනශෝකඅ

කුමත්ේරඅමත්ාගේඅ-අ

ාාකේරඅිධායක්ෂඅ 

02. ාන්ඥේඅපේෂේඩිප්නලෝමත්ේඅඅ

ිේමමත්ේලේ් 

ිේත්කඅිධායේිනඅ

ආ්ගන්අ 

ිනගෝ.අ ඒ.ජී.එස්.අයූ.අ

වික්රමත්සින්ාඅනමත්නවි්. 

03. ං්ේාඅ

ිේලක/පිනේශකඅ

/ිරක්කැමිඅපුහුණුඅ

්ැඩාටානඅ 

ිස්ග ජිේත්කඅ

නාෝටල්අපුහුණුඅ

ිේාලඅගල්කි මාඅ 

ිනගෝ.අ 

13අ-අ14 

අංලධාේරිස්අඅ46ක්අ 

04. බැාැරගගඅක්රි්ේවිධිඅ

පුහුණු්අ 

දඹුල්ලඅ

,ඉබ්බස්කටු්අ

්ැ්ිරිශ්රනේඅ 

ිනගෝ.අ

17-18-

19 

අ්ෘ  තී්අපිනේශකඅ

්රුස්අ60ක්අ 

05. ිධිකේරි/අ මථේනපේරඅ

ංලධාේරිඅකේ ජ්මත්ණ්ලඅඅ

පුහුණුඅ්ැඩමුළු් 

ාමත්නල්ැ්අ

දිවිනැගුමත්අපුහුණුඅ

මත්ධාය මථේන් 

ිනගෝ. 

10අ-11-

12 

ංලධාේරිස්අ55ක්අ 

06. කේ ජ්ේලඅක්රමත්අාේඅඅලිපිඅ

නගොනුඅකරණ්අපිළිබඳඅඅ

දැනු්  අඅකිරීනේඅඅ

ප්රේන්ෝගිකඅ්ැඩමුළු් 

ිේත්කඅශ්රමත්අ

ිධාය්නඅ

ආ්ගන් 

ිනගෝ. ංලධාේරිස්අ21ක්අ 

07. බැාැරගගඅක්රි්ේවිධිඅ

පුහුණු්අ 

දඹුල්ලඅ

ඉබ්බස්කටු්අ්ැ්අ

ිරිශ්රනේඅ 

ිනගෝ. 

10-11-

12 

ංලධාේරීස්අ08ක් 

08. විනේෂඅිධාය්නනේධීඅ

පිේධිඅිේමමත්ේලේ්අ 

ශ්රීඅලන්කේඅවි්ෘගඅ

විේ්අවිදයේල්අ 

නදාැ.අ දිනස්ෂ්අප්රනේස්දුඅමත්්ේඅ
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5 වන පරිච්සේෙය 

 
2016 වර්ෂස   කරන ලෙ විසේෂ වැඩසටහන් ජයග්රහණ  

 
 ාමත්ේිඅ න ම්ේඅ නදිේ ජගනේස්තු්අ ්ටන  අ ි්  ්ේඅ නගනඅ ්නුඅ ලබනඅ ්ෘ  තී්අ පුහුණුඅ

ආ්ගන්ලඅආබේධාඅාහිගඅිපයේාලේභීස්නසඅඅක්රීඩේඅාේඅිවුරුදුඅපනළලක්අමත්ැවරඅමත්ාඅඅ10අ්නඅ

දිනඅඅබ  ගරමුල්ලඅ,ිැල්  ගඅඅජී.එච්.අඅබුේධාදේාඅක්රීඩේන්ගනනේදීඅි්  ්ේඅඇග. 
 

 ්ෘ  තී්අපුහුණුඅඅආ්ගන්ලඅඅආබේධාඅඅාහිගඅඅිපයේාලේභීස්අාාඅකේ ජ්අමත්ණ්ඩල්අඑක්්අ

නා  සිරිිේ්අනද්නඅිදි්රඅ,බිේමත්ානල්අදීඅ2016අජුංඅමත්ාඅ20අ්නඅදිනඅඅනිොනාොස්අ''බැි ගී 

සරණිය''අිැ්ැ  වීමත්. 
 

 නලෝකඅ නා ්යඅ ාන්විධාේන්අ ාාඅ ාමත්ේිඅ න ම්ේඅ අ නදිේ ජගනේස්තු්අ එක්්අ නා ්යඅ අ

ාේ්න්ක්අඅ2016අජුංඅමත්ා22අ්නදිනඅනා  සිරිිේ්අ,නද්නඅිදි්රඅ,අනද්නඅමත්ානල්දීඅිැ්ැ  අඅ

වි්. 
 

 ිේගයස්ගරඅ සුදුඅ ාැර්ටිඅ දින්ටඅ ාමත්ගේීව්අ අ සුදුාැර්ටිඅ දිනඅ ාැමත්රුේඅ අ ිේත්කඅ පනළලඅඅ

2016/10/14අ්නඅදිනඅබ  ගරමුල්ලඅඅිනප්ගමත්අිරිශ්රනේඅදිඅඅි්  ්ේඅඇග. 
 

 ආබේධාඅ ාහිගඅ අ දරුදැරි්ස්නසඅ ''සිත්රූ -2016''අ ාන් මකෘත්කඅකලේඅ පනළලඅ අ බ  ගරමුල්ලඅඅ

ිනප්ගමත්අිරිශ්රනේඅදීඅඅ2016/10/21අ්නඅදිනඅඅනි.්.අ8.00අසිටඅඅි.්.6.00අදක්්ේඅඅි්  ්ේඅඇග. 

 

 නමත්මත්අ ්ාරඅතුළඅ අ ළමත්ේඅ මත්ේ ජනගෝිනේශඅ මත්ධාය මථේන්ක්අ අ නකොළඹඅ දි මත්රික්කනේඅමත්ාරගමත්අ

ප්රේනේශී්අ නල්කේඅ නකොට්මේා්ටඅ ි්  අ අ නකොට්ටේ්අ නගරනේඅ පිහිටුවීමත්අ ාඳාේඅ ූයඅ

්යේිෘත්න්හිඅ අ ි්ශයඅ මූලිකඅ ාැලසුේඅ ාක මකරඅ අ ඉදිකිරිේඅ කටයුතුඅ ාඳාේඅ ි්ශයඅ

ප්රත්ිේදනඅන්ස්අකරඅගැනීමත්අාඳාේඅමත්ාේඅපේණ්ඩේගේර්අන්ගඅන්ොමුඅනකොටඅඇග. 

 

 කිලිනනොච්චි්අ ාේඅ මත්ඩකලපු්අ ්නඅ දි මත්රික්ක්ලඅ අ ්ෘ  තී්අ පුහුණුඅ ආ්ගනඅ නදකක්අ

ඉදිකිරීමත්අ ාඳාේඅ ූයඅ ්යේිෘත්ස්අ ාඳාේඅ ි්ශයඅ ප්රත්ිේදනඅ න්ස්කර්ේඅ ගැනීමත්ටඅ අ මත්ාේඅ

පේණ්ඩේගේර්අන්ගඅඉදිරිි  අනකොටඅඇග. 

 

 ාමත්ේිඅාන්් ජධානඅාාකේරඅංලධාේරිස්අාඳාේඅ අ අාමත්ේිඅන ම්ේඅංලධාේරිඅගනතුරුඅලබේදීමත්ටඅ

ි්ශයඅ ිමත්ේගයඅ මත්ණ්ඩලඅ ිනුමත්ැත්්අ ලබේඅ ගැනීමත්අ නේඅ ්ාරඅ නදිේ ජගනේස්තු්අ ලැබු්ේඅ ූයඅ

විනේෂඅි්ග්රාණ්කි. 

 

 2016අ ් ජෂනේඅ ාමත්ේිඅ න ම්ේඅ නදිේ ජගනේස්තු්අ ,ඵලදේයීගේඅ අ මත්ාඅ නල්කේඅ කේ ජ්ේලනේඅ

විනේෂඅඇගයීමත්ටඅ ලක්අ ූයඅ ිගරඅ අ නමත්මත්අ ් ජෂනේඅ ි්  ්නඅලදඅ ාේමත්ේනඅ පළනල්අ දීඅ නග්නඅ

 මථේන්අ ලබේඅ ගැනීමත්අාැකිවි්.අ නදිේ ජගනමත්ස්තු්අ ලැබුඅ නමත්මත්අ ි්ග්රාණ්අ අ නඵත්ාේසිකඅ

ි්ග්රාණ්ක්අනලාඅඅනදිේ ජගනේස්තුනේඅඅඅඉත්ාේා්ටඅඑක්්නුඅඇග.අඅ 

 
 

  


