
කළමනාකරණ ප්රතිසංසංකකරණ ංසං  කඳවුම්කකුවන්  ංවාා වන්වනන ද    

ායනන නඳඩමුළුන 

 

ස්ථානය -    දුරස්ථ අධ්යාපන න න්ද්රය   -   ශ්රී කා ා සා්ධනධ්න පන පාපන ාකන තයයනය   
  
දිනය  -    2012.06.21 

සහභාගිත්්ය -     ජී.න්.ඩී.අමර්ධනධ්න මහයා -   නේ ම්, රාජ්ය  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  අමායයාාශය 

        න්.ඩී.එස්.රු්ද්චද්ර මහයා -   අතිසනධන  නේ ම්, රාජ්ය  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  

           අමායයාාශය 

සම්පන ත් දාය යිද් 

 උනේශ් නසනවිරත්න මහයා - ජ්නාධිපන තිස සහ ාර නේ ම්, ජ්නාධිපන තිස නේ ම්  ාධනයාකය 

 එස්.පී.බණ්ඩාර මහයා - අතිසනධන  නේ ම්, ඵකදායියා ්ර්ධනධ්න අමායයාාශය 

 එච්.තිසක රත්න මහයා - නජ්යෂ්්ඨස සහ ාර නේ ම්, ඵකදායියා ්ර්ධනධ්න අමායයාාශය 

 සුනිේ ද නසේරම් මහයා - අධ්ය්ෂ්ඨ, ්යාපන ිතිස  මමනා ර  හා අක්්ෂ්ඨ  නදපන ාධනයනම්ද්ව් 

 තධන.ඒ.පී.අයි. නපන නධනරා මහයා - සහ ාර අධ්ය්ෂ්ඨ, ්යාපන ිතිස  මමනා ර  හා අක්්ෂ්ඨ  නදපන ාධනයනම්ද්ව් 

 

තයයන 47 ් නිනයෝජ්නය  රමිද් සහභාගි වූ නිකධ්ාරීද් සාඛ්යා්49 කි. 

 

1. පිළිගැනීම හා දිනනේ ්ැඩ මුළුනේ අරමුණු පන ැහැදිලි  ර දීම රාජ්ය  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  

අමායයාාශනේ නේ ම්වමද් වි් ද් ් දු  රන කදී. 

අමායයාාශ්ක  ාධනය සාධ්නය සමානකෝචනයන ජ්නාධිපන තිස  ාධනයාකය මඟිද් ක්රියාත්ම   ර ිතිස රමනේදය 

සඳහා අනනකුත් අමායයාාශ ානදානම් ේ නම් ්ැදගත් ම හා සාසද ක්රියා ාර ම් ඒ සඳහා නපන මගැස්විය තුව 

ත ාරය පිළිබඳ හැඳිද්ේ ම් ද එවමද් වි් ද් ් දු  රන කදී. 

 

2. ජ්නාධිපන තිස නේ ම්  ාධනයාකනේ ජ්නාධිපන තිස සහ ාර නේ ම් උනේශ් නසනවිරත්න මහයා වි් ද් 

 ාධනයසාධ්නය මැන බැලීනම්දී ජ්නාධිපන තිස  ාධනයාකය වි් ද් අනේ්ෂ්ඨා  රන නේ පිළිබඳ පන ැහැදිලි කිරීම් ් දු 

 රන කදී. 

ඒ සඳහා මහිද්ද චිද්යන ඉදිපා දැ්නම් 35 -36 ්ගද්තිස සඳහා චරනේඛ් උපන නදස් ලිපි හයර් ජ්නාධිපන තිස 

 ාධනයාකය මඟිද් නිකුත්  ර ිතිස බ්ද ්රතිසපන ත්තිස සම්බද්ක් ර ය හා නමනහතුම් අාශය නකස ජ්නාධිපන තිස 

 ාධනයාකනේ න් ඒ  ය් සථ්ාපිය  ර ිතිස බ්ද ද්්න කදී. 

 

නමම  ාධනයය සාධ්නය සමානකෝචන ්ැඩ සනහන පන හය තයයන 4හි දාය ත්්නයද් ක්රියාත්ම  කිරීම අරමුණු 

 ර ිතිස බ් දැ්ේ ය. 

 

◦ රාජ්ය  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  අමායයාාශය 

◦ ඵකදායියා ්ර්ධනධ්න අමාත් යාාශය 

◦ ්යාපන ිතිස  මමනා ර  හා අක්්ෂ්ඨ  නදපන ාධනයනම්ද්ව් 

◦ ජ්නාධිපන තිස නේ ම්  ාධනයාකය   
 



එනසේම උනේශ් නසනවිරත්න මහයා වි් ද්   ාධනයසාධ්නය මැනීනම්දී ජ්නාධිපන තිස  ාධනයාකය වි් ද් පන හය  රුණු 

පිළිබඳ් අ්ධ්ානය ද්්න බ් සඳහද්  රන කදී. 

◦ සැම අමායයාාශය්ම “2012-2016 මහිද්ද චිද්යන ඉදිපා දැ්ම” ඉක් ්කන මඟා ේ ම අරමුණූ න ොනගත් 

ත්රෛමා්   ඉක්  සහිය පන ස් අරුරුදු සැකැස්ම් සැ මම. 

◦  මහිද්ද චිද්යන ඉදිපා දැ්ම මධ්ය ාලීන සා්ධනධ්න ්ැඩ සනහද් ඉක්  ්කන සමගාීව් එ් එ් 

අමායයාාශය වි් ද් ්රධ්ාන  ාධනය සාධ්න ිගීමම් දධනශ  (KPIs) ඉදිපාපන ත් කිරීම. 

◦ ඒ ඒ අමායයාාශ ්ක පන ැ්ැත්න්න මා්   ්රගතිස සමානකෝචනය සහ ජ්නාධිපන තිස නේ ම්වමද් වි් ද් පන ්ත්්ු 

කබන  ාධනවමය ්රගතිස සමානකෝචනය . 

 

එනසේම 2012 ්සර අ්සද් ්න වින සපුරා ිතිස ඉක්  හඳුනා ගැනීම හා එනසේ සපුරා ගැනීමන නනොහැකි වූ්ා 

නම් ඒ්ාන නහේව විමමම් ් දු කිරීමන නියමිය බ්ද සාසද  ැඳරුම් රු්ද් න්ය දද්්න කදී. 

     

3. සාසද  ැඳරුම් රු්ද්න KPI සෑදීම යනි යනි්  ම නනොහැකි බ්ත් ඒ පිළිබඳ් අමායයාාශ 

නේ ම්්රුද්  දැු්ත්  ර අමායයාාශ්ක සැමසුම් අාශ්ක පන ්ත්නා ධ්ාපායා්යද් ඒ සඳහා නයොද්ා ගැනීනම් 

රමනේදය් රාජ්ය  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  අමායයාාශනේ මැදිහත් ේ නමද් ් දු  ම තුව බ්න සාසද 

 ැඳරුම් රු්ද් වි් ද් නයෝජ්නා  රන කදී. KPI  සෑදීනම්දී සහ අමායයාාශ සාතු්ය සැකැස්ම සැ මනම්දී 

අමායයාාශ්ක පන ්ත්නා සැකසුම්/සා්ධනධ්න අාශ ්ක නිකධ්ාරීද් නයොද්ා නගන, එය ් දු කිරීනම් රමනේදය් 

අදාක නිකධ්ාපාද් සමඟ සා ච්ඡා  ර ක්රියාත්ම  කිරීමන බකානපන ොනරොත්ව ්න බ් රාජ්ය  මමනා ර  

්රතිසසාස් ර  අමායයාාශනේ නේ ම්වමද් ්ර ාශ  රු කැි .  

 

එනසේම  සාතු්ය සැකැසම් සෑදීම සඳහා SLIDA ්ැනි තයයනය න කබා දීම සුදුසු බ් දැ්රු්ත් එය ්ැඩි 

වියදම් දර  බැවිද් ඒ සඳහා ශි්ඥානනසෝතිස මහයා ්ැනි ්රේ නයද්න  නහෝ බාහිර උපන නේශ ්රුද්න  

නසේ්ය කබා නගන එය නිධනමා ය කිරීම නයෝගය බ් ද ද්්න කදී. 

 

එනසේම සෑම නදපන ාධනයනම්ද්ව ්රධ්ානිනය්ම මහිද්ද චිද්යනය පන ාද   රනගන KPI සහ සාතු්ය සැකැස්ම 

සැ මම  ම තුව බ්න ජ්නාධිපන තිස  ාධනයාකය අ්ධ්ාර ය  ර ිතිස බ් සාසද  ැඳරුම් රු්ද් න්ය දද්්න 

කදී. 

 

එනසේම අමායයාාශ්ක ් ටින නයොරවරු යා්ෂ්ඨ  , ්රධ්ාන න්ය ර  නිකධ්ාරී, ඵකදායියා නිකධ්ාරී, සැකසුම් 

නිකධ්ාරීද්න  සහභාගිත්්නයද් KPI හා සාතු්ය සැකැස්ම සැ මනම්  ණ්ඩායමන ිවකත්් තිසිය තුව බ්න 

නයෝජ්නා විය. 

 



4. ජ්නාධිපන තිස  ාධනයාකනේ ජ්නාධිපන තිස සහ ාර නේ ම් උනේශ් නසනවිරත්න මහයා වි් ද්  අමායයාාශ ්ක 

ජ්ාතිස  සා්ධනධ්න ඉක්  සඳහා සැකසුම්  රන කද  ාධනයභාරයද් ද ීවන අමයර් පන ස් අරුරුදු සැකැස්ම සඳහා 

ිවකත්  විය තුව බ්ත් සාසද  ැඳරුම් රු්ද් න්ය දද්්න කදී. 

 

5. රාජ්ය  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  අමායයාාශනේ අතිසනධන  නේ ම්, න්.ඩී.එස්.රු්ද්චද්ර මහයා 

වි් ද් 2013-2014 ්න  වින රාජ්ය තයයන්ක  ාධනය සාධ්නය මැනීමන උචිය යාද්ෛ ය් නකස KPI  හඳුද්්ා 

දිය හැකි බ් ද්්මිද් හඳුනාගු කබන KPI ය්දුරනත් input, output, හා outcome  දධනශ  ්ශනයද් 

සා්ධනධ්නයන අ් ාශ පන ්ත්නා බ් ද පන ැහැදිලි ර නදන කදී. 

 

6. ්යාපන ිතිස  මමනා ර  හා අක්්ෂ්ඨ  නදපන ාධනයනම්ද්වනේ අධ්ය්ෂ්ඨ, සුනිේ ද නසේරම් මහයා වි් ද් 

මහිද්ද චිද්යන ඉදිපා දැ්ම අු් අමායයාාශ්ක  නතුව  ම තුව ත ාරය පිළිබඳ් සාසද  ැඳරුම් රු්ද් 

න්ය ඉදිපාපන ත් කිරීම්  රන කදී. 

 

එහිදී මහිද්ද චිද්යන අභිමයාධනථ නකස සමානාත්මයා්යකිද් තුව් සමාජ්නේ සෑම ස්ථරය නම ්රතිසඵක නබදී 

යන අතුපාද් දම නේශීය නිෂ්්ඨපන ාදනය ඉහක නැාේ ම බ් ද්්න කදී.  

 

ය්ද 2016 ්න වින මහිද්ද චිද්යනය මඟිද් සපුරා ගය තුව දධනශ  පිළිබඳ් හැඳිද්ේ ම් ද ් දු  රන කදී. 

 

Public Investment   - 6 – 7 % 

Economic Growth Rate     - 8 – 10 % 

Per Capita Income   - US $ 4470 

Budget Deficit    - 5% of the GPD 

Literacy Rate    - 98 % 

Empowering household Economy - One million  

 

එනසේම අමායයාාශ, නදපන ාධනයනම්ද්ව හා තයයන මඟිද් ් දු  රු කබන ්යාපන ිතිස ්ක, නයදරුම්, 

ක්රියා ාර ම්,නිමැරුම්  හි නමද්ම ්රතිසඵක හා ඵකදායියා්ය පිළිබඳ් මා්  ් /  ාධනවමය / ්ාධනෂි ් 

අක්්ෂ්ඨ ය  ම තුව බ් ද්්න කදී. ය්ද අමායයාාශ්ක ිකලි ් ් දු  රු කබන ්ැඩ න ොනස් පිළිබඳ් 

(Thrust Area) හඳුනා ගැනීම  ම තුව බ්ත්  අමායයාාශ යනනත් ිතිස තයයන්ක ් දු  රු කබන ්ැඩ 

න ොනස් හඳුනා ගැනීම  ම තුව බ්ත් ඒ එ් එ් අරමුණු ්කන KPI නයෝරා ගය තුව බ්ත් ද්්න කදී. 

 

දැනන ස්ථාපිය අමායයාාශ 52න අදාක්, “මහිද්ද චිද්යන ඉදිපා දැ්ම” නේඛ්නනයහි ද්්ා ිතිස පන පාදි 

අාශ/ ාණ්ඩ 23  න ්ධනග  ර දධනශ  හඳුද්්ා දී ිතිස බ්ත් ඒ පිළිබඳ නයොරවරු www.pmm.gov.lk යන න්බ් 

අඩවියන පන හය user name හා password වලිද් එමඹීනමද් කබා ගය හැකි බ්න ්යාපන ිතිස  මමනා ර  හා 

අක්්ෂ්ඨ  නදපන ාධනයනම්ද්වනේ අධ්ය්ෂ්ඨ, සුනිේ ද නසේරම් මහයා  දැුම් නදන කදී. 

 

  User name  –    dpmm 

  Password –    dpmmnor  

 

http://www.pmm.gov.lk/


7. රාජ්ය නසේ්ය ්රතිසනිධනමා ය කිරීනම්දී ඵකදායියා ්ර්ධනධ්න අමායයාාශනේ   ාධනයභාරය හා වි ාශය 

පිළිබඳ් එම අමායයාාශනේ අතිසනධන  නේ ම්, එස්.පී.බණ්ඩාර මහයා අදහස් ද්්න කදී. 

 

එය රාජ්ය  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  අමායයාාශය හා ඵකදායියා ්ර්ධනධ්න අමායයාාශය මඟිද් ඒ ාබේධ්් 

ස ස්  ර ජ්නාධිපන තිස නේ ම්  ාධනයාකනේ සහ රාජ්ය පන පාපන ාකන හා ස්්නේශ  නතුව අමායයාාශනේ එ ඟයා් 

කැබ නසේ්ා/්යාපන ාර විශිෂ්්ඨනයා සැකැස්ම පිළිබඳ් 01/2012 චරනේඛ්ය මඟිද් හඳුද්්ා දී ිතිස බ් සාසද 

 ැඳරුම් රු්ද් න්ය දැුම් නදන කදී. එම චරනේඛ්නේ පිනපන ය්ද සාසද  ැඳරුම් රු්ද් න්ය කබා නදන කදී. 

 

එනසේම නසේ්ා/්යාපන ාර විශිෂ්්ඨනයා සැකැසම් වක මාන් සා්ධනධ්නය ිවකත් ේ  ිතිස බ්ත් එය ජ්ාතිස  

්රතිසපන ත්තිසය් පන පාදි විය තුව බ්ත් නමමඟිද් ත් යාතිස  රන්ේ නබනහවිද් දිතුණු්් කබා ිතිස බ්ත් ද්්න කදී. 

 

8. රාජ්ය නසේ්ය ්රතිසනිධනමා ය කිරීම   මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  සාසද  ැඳරුම් රු්ද් හරහා  ම තුව 

බ්න ජ්නාධිපන තිස  ාධනයාකය අදහස්  රන බ් එස්.පී.බණ්ඩාර මහයා  වි් ද් ද්්න කදී. 

 

9. 2012 නපන බර්ාපා 15 දින ්න වින   මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  සාසද ්ක ක්රියා ාරී සැකැසම් එවිය තුව 

නකස දැුම් දී තිසබු ත් නම් ්න විනත් එම සැකැස්ම එ්ා නනොමැතිස අමායයාාශ ්කන එය  ඩිනමිද් එ්න නකස 

සාසද  ැඳරුම් රු්ද් න්ය රාජ්ය  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  අමායයාාශනේ නේ ම් වි් ද් දැුම් නදු 

කැි . 

 

10.  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  සාසද ිගීමනම් රමනේදය් පිළිබඳ හැඳිද්ේ ම් එම පිනපන ත් නබදා 

නදමිද් රාජ්ය  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  අමායයාාශනේ අතිසනධන  නේ ම්, න්.ඩී.එස්. රු්ද්චද්ර මහයා 

වි් ද් ් දු  රන කදී.  

නයෝජිය එම රමනේදනේ සා්ධනධ්නයන අදාක අදහස ් රාජ්ය  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  අමායයාාශය න්ය 

කබා නදන නකස සාසද  ැඳරුම් රු්ද් න්ය දැුම් නදු කැි . එ්ැනි රමනේදය  අ්ශයයා්ය සාසද 

 ැඳරුම් රු්ද් සනාථ  රු කැි . නමම  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  සාසද ිගීමම 2012.12.31 දින 

ද්්ා  රන කද ක්රියා ාර ම් ්ලිද් තරම්භ් සෑම ්සර දීම ් දු කිරීම බකානපන ොනරොත්ව  ්න බ් ද දැ්වි .  

 

11. ඉදිපානේදී පන ්ත්්ු කබන  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  සාසද ැසස්ේ ම් සඳහා අමායයාාශ්ක 

නේ ම්්රුද් කිහිපන නදනනකුන තරාධ්නා කිරීමන අදහස්  රනගන ් ටින බ්ද රාජ්ය  මමනා ර  

්රතිසසාස් ර  අමායයාාශනේ නේ ම් වි් ද් සාසද  ැඳරුම් රු්ද් න්ය දද්්න කදී.    

 



 

ංසං  කඳවුම්කකුවන්  විසි්  ඉදිරිව්ව කරන ද  යයෝජනා 

 

i. රාජ්ය  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  අමායයාාශ නේ ම් වමා වි් ද් KPI ස සා ජ්නාධිපන තිස  ාධනයාකය 

න්ය ්රගතිස සමානකෝචනය සඳහා ඉදිපාපන ත් කිරීම අමායයාාශ්ක ්ගක්ම් ්න බ්ත් ඒ සඳහා පන හසු ම් සැකමම 

නමම අමායයාාශනේ සහ ඵකදායියා ්ර්ධනධ්න අමායයාාශනේ  ාධනයය භාරයද් බ් ද දැ්වි . එනසේම  

නසේ්ා/්යාපන ාර විශිෂ්්ඨනයා සැකැස්ම ක්රියාත්ම  කිරීම සඳහා ් යළුම නිකධ්ාරීද්න  සහය අ්ශය බැවිද් ඒ සඳහා 

සා්ධනධ්න සහ ාර්රනය් එ් එ් අමායයාාශය සඳහා එම  ාධනයය සඳහාම අුතු්ය කිරීම ඵකදායියා 

්ර්ධනධ්න අමායයාාශය න්ය නයෝජ්නා න පා . 

 

ii. ය්ද, තයයන සාග්රහය, මුදේ නරගුකා් , රාජ්ය පන පාපන ාකන හා ස්්නේශ  නතුව අමායයාාශය හා මුදේ 

අමායයාාශය සමඟිද් ්ත්මද් අ්ශයයා්යද්න අුූලක් සානශෝධ්නය  ම තුව බ් නයෝජ්නා විය. 

 

iii. එනසේම රාජ්ය තයයන්ක යේ පන ැන නගොස්  ිතිස චරනේඛ් ද  මමනා ර  ්රතිසසාස් ර  සාසද මඟිද් 

න්නස් කිරීමන  නතුව ිරඹීමනද නයෝජ්නා විය. 


