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කළමනාකරණ ප්රතිසංසංකකරණ ංසං  කඳවුම්කකුවන්  ංවාා ැඳනඳ්වූ 2012 නංරේ  

ැළමු නඳඩමුළුරේදී ංාකච්ඡා ූ කුවණු 

 

ංකථානය - ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකා ශ ලංරවණාමාමය  ලං– ලංයමජගිරි  

දිනය -  2012.01.27 

ංාභාගී්වනය  ලං - ාරු ලංනවීන් ලංදිසමනම   ලං කතිතු ම ලං ලං- ලං ලං යමජය ලං ම නම යා ලංප්රතිසාසක යා ලංම ම්යතු ම 

                        ජී.කේ.ඩී. ම යවණර්ධන ලං බ්ම ලං - ලං යමජය ලං ම නම යා ලංප්රතිසාසක යා ලංම ම්යමාශ ලංකේ ම් 

  කේ.ඩී.එසක. ලංරුවණන්චන්ද්ර ලං බ්ම ලං- ලං ලංමතිකර්  ලංකේ ම්, යමජය ලං ම නම යා ලංප්රතිසාසක යා ලං

ම ම්යමාශ  ලං 
 

  ගී්ම නී  රුාමයත්න ලංමි  ලං - ලං කජයෂ්ඨකස ලංසබ මය ලංකේ ම්, යමජය ලං ම නම යා ලං

ප්රතිසාසක යා ලංම ම්යමාශ  ලං ලං 
  

 ං්කැ්ව  ායකයි්   

 නිශමන්් ලං  කදමස ලං බ්ම -  ම නම යා ලංඋපකේශ /ප්රධමන ලංිධධම   ලංනිකධමී, 

දුයසකථ ලංමධයමපන ලංකේන්ද්ර  

 මනුය ලංදිසමනම   ලං බ්ම - මතිකර්  ලංකේ ම්, ජනමධිපති ලං මර් මක  

 වී. සිවණඥමනකසෝති ලං බ්ම - කේ ම්, සමම්ප්රදමික  ලං ර් මන්් ලංබම ලං ශඩම ලංවණයවණසම  ලංසාවණර්ධන 

ම ම්යමාශ  ලං 

 එන්.ඒ. මතුක ෝයක ලං බ්ම - කේ ම්, ිධදුලි ලංසාකේශ ලංබම ලංක්ොයතුරු ලං්මේෂ්ඨා ලංම ම්යමාශ  ලං 

 වණසන්් ලංකේශප්රි  ලං බ්ම - මධයේෂ්ඨ, යමජය ලංමාශ  ලංප්රතිනිර් මා  ලංිරීකම් ලංවණකඩසහබන,  

     ශ්රී ලංකා ම ලංක්ොයතුරු ලංබම ලංසන්නිකනදන ලං්මේෂ්ඨා ලංනික ෝත්ම ්න  ලං 
  

ආ ්න ලං49 ේ ලංනික ෝජන  ලං යමින් ලංසබභමගී ලංවූ ලංනිකධමීන් ලංසාඛ්යමවණ ලං70 ිර. 

01. පිළිාකනී  ලං බම ලං දිනකේ ලං ක්රි ම මය ම් ලං පිළිංද ලං දකනුම්ම   ලං යමජය ලං  ම නම යා ලං ප්රතිසාසක යා ලං
ම ම්යමාශකේ ලංකේ ම්තු ම ලංිධසින් ලං සිදු යන ලංකම . 

02. සමම්ප්රදමික  ලං ර් මන්් ලංබම ලං ශඩම ලංවණයවණසම  ලංසාවණර්ධන ලංම ම්යමාශකේ ලංකේ ම්, වී. සිවණඥමනකසෝති ලං
 බ්ම ලංිධසින් ලංආ ්න න්හි ලං මර් ේෂ්ඨ ්මවණ  ලංබම ලංඵකදමික්මවණ  ලං කනීකම් ලංක්ර කනද ේ ලං දකනහ ලං
ස සම ලංඇති ලංංවණත් ලං  ලං මර් සමධන  ලංප්රතිඵක ලංයමුවණේ ලංඉකේ  ලංිධ  ලංයුතු ලං  ලංංවණත් ලංපකවණසී . එකසේ  ලං
ප්රතිඵක ලංයමුවණ ලංසදම කම්ම  ලංපමද  ලංිධ  ලංයුත්කත් ලං ලං හින්ද ලංිනන්්න ලංඉදිරි ලංදකේ  ලංංවණ ලංසදබන් ලං යන ලංකම . 
එකසේ  ලං ආ ්න   ලං සායුේ් ලං සකකකසක  ලං සක සීකම්ම  ලං පබ් ලං  රුණු ලං පිළිංදවණ ලං මවණධමන  ලං ක ොු ලං
 යන ලංකකස ලං ලංපවණසන ලංකම . 

 මප ලංදකනහ ලංසිටින්කන් ලංක ොකබේද 

 මපහ ලංමවණශය ලංවණන්කන් ලං වණය ලංසකථමන  හ ලං ම හද 

 ඒ ලංසදබම ලං මයුත්කත් ලං ලං වණයේද 

 දකේ  ලංසබ ලංක කබවණය ලං ගින් ලංආ ්න  ලං ම් ලං ට්හ  හ ලංරැකාන ලං ම  

  වණය ලංදර්ශ  ලංඒ ලංසදබම ලංක ොදම ලංා් ලංයුතුද ලං– ලංමප ලං හයුතු ලං ම ලංයුත්කත් ලං ලංසාවණර්ධන ලංප්රතිඵක  ලං
මඟම ලං යාකනී හ ලංංවණත් ලංඒ ලංසදබම ලං ලංක   ලංදර්ශ  ලංමනුා් ලං(align) ලංිධ  ලංයුතු . 
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03.  ම නම යා ලංප්රතිසාසක යා ලං හයුතු ලංසිදුිරීකම්ම  ලංMfDR ප්රතිඵක ලංයමුවණ ලංක ොදමාන්නම ලංකකස ලං

ජමති  ලංපරිපමකන ලංප්රතිසාසක යා ලංසභමකන ලංචක්රකේඛ් න් ලං ිනන් ලංපකබකදිලි ලං ය ලංඇති ලංංවණ ලංසදබන් ලං

 ම ලංසිවණඥමනකසෝති ලං බ්ම ලංඑ  ලංචක්රකේඛ්  ලංයමජය ලං ම නම යා ලංප්රතිසාසක යා ලංම ම්යමාශකේ ලං

කවණබ් ලංමඩිධක හි ලං(http://www.reformsmin.gov.lk) මන්්ර්ා් ලංංවණ ලංපකවණසී . 

04. ම යවණර්ධන ලං බ්ම ලංිධසින් ලංMfDR frame work ලංක ොදම ලංාකනී  පිළිංදවණ ලංමදබසක ලං දේවණමින් ලංක   ලං

ප්රතිඵක ලං යමුවණ ලං සසකකසේ ලං යමජය ලං ආ ්න ලං 0ක  ලං  මර්  න් ලං බම ලං ක්රි මපරිපමන්න් ලං ස මකකෝචන ලං

ක්රි මවණලිකේම  ලං නි ු ලං පදන  ලං (Pilot Basis)  ් ලං ඉදිරි ලං වණසය ලං කද   ලං  මක  ලං තුම ලං දිවණිකකන්  ලං

ක්රි මත්   ලංිරී  ලංමයඹම ලංඇති ලංම්ය ලංඉදිරි ලංවණසය ලංවණකම  ලංඑ  ලංමකන ශත් ලංආ ්න ලං යම ලංවණයමප්ත ් ලංිරී හ ලං

ංකමකපොකයොත්තු ලං වණන ලං ංවණ ලං පකවණසී . ලං ්වණද ලං Individual Performance ලං සබ ලං Institutional 

Performance ම්ය ලං සම්ංන්ධ  ලං ක කසේ ලං සාවණර්ධන  ලං  ම ලං යුත්කත්ද ලං  න්න ලං පිළිංද ලං මවණධමන  ලං

ක ොුවණ ලංඇති ලංංවණද ලංදන්වණම ලංසිටිනු ලංකකබිා. 

05. මනුය ලං දිසමනම   ලං  බ්ම ලං මදබසක ලං දේවණමින් ලං ප්රාති ලං ස මකකෝචන ලං ක්රි මවණලිකේම  ලං  මර් සමධන ද ලං

 කන ලංංකලී  ලංවණකදාත් ලංංවණත් ලංසාඛ්යම ලංකේඛ්න ලංකදපමර්්කම්න්තුවණ ලංස ා ලංඑේවණ ලංඑ  ලංප්රාති  ලංපිළිංද ලං

දත්් ලං කංමකාන ලං දිසකත්රිේ ලං  ට්හ හ ලං  ම හ ලං  හයුතු ලං  යන ලං ංවණද ලං දකේවීා. ලං ම යවණර්ධන ලං  බ්ම ලං

ිධසින් ලං ජනමධිපති ලං කේ ම් ලං  මර් මකක න් ලං සිදු ලං  යනු ලං කංන ලං ප්රාති ලං ස මකකෝචන ලං රැසකවීම් ලං වණකම  ලං

මදමක ලංආ ්නවණක ලංප්රතිඵක ලංයමුවණ ලංසසකකසේ ලංප්රාති ලංස මකකෝචන න් ලංසිදු ලංවණන්කන්නම් ලංඑ  ලංක්රි මවණලි  ලං

වණඩමත් ලංඵකදම   ලංවණන ලංංවණ ලංසබ ලංකසසු ලංආ ්න ලංඑ  ලංක්ර කනද හ ලංමනුා්වණන ලංංවණ ලංදේවණමලින. 

06. මනුය ලං දිසමනම   ලං  බ්ම ලං නකවණ්ත් ලං මදබසක ලං දේවණමින් ලං ක   ලං වණසකර් ලං ජුනි ලං  ස ලං සිහ ලං ජනමධිපති ලං

 මර් මක  ලං බජන්මවණහ ලංක්ොයතුරු ලංබම ලංසන්නිකනදන ලං්මේෂ්ඨා  ලංබයබම ලංලිපි ලංානුකදනු ලංිරී හ ලං

පබසු ම් ලංසකසම ලංම  හ ලංතීයා  ලං ය ලංඇති ලංංවණත් ලංඒ ලංසදබම ලං මකයමුවණේ ලංස සම ලංඇති ලංංවණත් ලං බජන ලං

පකමිණිලිවණකහ ලං  ඩිනම් ලං ප්රතිචමය ලං දකේවී  ලං සදබම ලං Tracking System  ෘදු මාා ේ ලං දකනහ ත් ලං

ක්රි මත්   ලංිරී හ ලං හයුතු ලං ය ලංඇති ලංංවණද ලංපකවණසී . 

 ්වණද ලං , දිසමනම   ලං  බ්ම ලං ිධසින් ලං පුයවණකසි ලං ප්රඥප්ත ති  ලං සද  ලං ම ම්යමාශ   /ආ ්න    ලං

ක්රි මත්   ලං ිරීකම් ලං මවණශය්මවණ ලං කපන්වණම ලං දුන් ලං ම්ය ලං එ ගින් ලං ජනමධිපති ලං  මර් මක හ ලං කකකංන ලං

 බජන ලං පකමිණිලි ලං ාාන ලං මවණ  ලං ිරී හ ලං මකන ශත් ලං මකන ශත් ලං ආ ්න ලං වණක ලං ප්රතිචමය ලං දකේවීකම් ලං

 මර් ේෂ්ඨ  ලංිරීකම් ලංමවණශය්මවණ  ලංදකේිධා.  

07. ම යවණර්ධන ලං  බ්ම ලං Mail Tracking පරිාා  ලං  ෘදු මාා  සම්ංන්ධක න් ලං මප ලං ම ම්යමාශ  ලං

කාන ලං ඇති ලං ක්රි ම මර්ා ලං පිළිංදවණ ලං ිධසක්ය ලං ඉදිරිපත් ලං ක ී . එකසේ  ලං සාසද ලං ක්රි ම මීත්වණ  ලං ලං

සම්ංන්නධක න් ලංප්රාති ේ ලංදකේවූ ලංආ ්න ලංසදබම ලංඇායී ත් ලංකකද ලංමප ලංම ම්යමාශ  ලං ිනන් ලංක   ලං

Mail Tracking  ෘදු මාා  ලංඉදිරිකේම  කංම ලංම  හ ලං හයුතු ලං යන ලංංවණ ලංපකවණසී . 
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08. Mail Tracking  ෘදු මාා  ලං මකන ශත් ලං ම ම්යමාශ න්හද ලං කංම ලං ම  හ ලං  හයුතු ලං  යන ලං කකස ලං

 කදවුම් රුවණ ශ ලංිධසින් ලංඉේලී ේ ලංක රුා ලංම්ය ලංඒ ලංපිළිංදවණ ලංICTA ආ ්න  ලංස ගින් ලංසම ච්ඡම ලං

 ය ලං එ ඟ්මවණ හ ලංඒ හ ලංංකමකපොකයොත්තුවණන ලංංවණ ලං දකේිධණි. ලං ්වණද, ලං වණමබන ලංපරිපමකන  ලංපිළිංද ලං

 ෘදු මාා ේ ලං ශ්රී ලං කා ම ලං සාවණර්ධන ලං පරිපමකන ලං ආ ්න  ලං සතුවණ ලං ඇති ලං ංවණද ලං  ලං Mail Tracking 

 ෘදු මාා ේ ලං ම් රු ලංබම ලං ම් රු ලංසංද්ම ලංම ම්යමාශ  ලංිධසින් ලංභමිධ්ම ලං යන ලංංවණද ලංඒවණම ලංකංම ලං

දි  ලංබකිර ලංංවණද ලංදකේිධා. 

9. වණසන්් ලංකේශප්රි  ලං බ්ම ලංිධසින් ලංBPR ක්ර කනදකේ ලංමවණශය්මවණ  ලංපිළිංදවණ ලංමවණධමයා  ලං ම ලංම්ය ලං

එවණකනි ලං මවණශය්ම ිරන් ලං මනුතුරුවණ ලං  ටි්ක ලං පබසු ම් ලං සදබම ලං වණක  ලං ශීර්ෂ්ඨ ේ ලං ස සක ය ලං ාකනී හ ලං

 බම ලං භමණ්ඩමාමයක න් ලං ඉේලීම් ලං යන ලං කකසත් ලං  ම් ලංආ ්න ේ ලං ිධසින් ලං වණයමපෘති ේ ලං ඉදිරිපත් ලං

 මකබොත් ලංඑ  ලං  ලංභමණ්ඩමාමය  ලංිධසින් ලංමනු ් ලං යනු ලංකකබි  ලංබකිර ලංංවණද ලං පකවණසී . ්වණද, වණමබන ලං

 ම නම යා  ලං පිළිංදවණ ලං  ලං ICTA ආ ්න  ලං  ිනන් ලං ක්ර කනද ේ ලං බඳුන්වණමදුන් ලං නුත් ලං එහි ලං

හිමි මයත්වණ  ලංකංමාකනී හ ලංයමජය ලංපරිපමකන ලංම ම්යමාශ  ලංඋනන්දු ලංකනොවුා ලංංවණ ලංප්ර මශ ලං කමේ . 

10. ප්රධමන ලංනවණය යා ලංනිකධමීන් ලංිධසින් ලං්  ලංම ම්යමාශ න් ලං ගින් ලංඉදිරිපත් ලං යන ලංකද ලං  ලංවණයමපෘති ලං ලං

වණමර්්ම ලං භමණ්ඩමාමය  ලං ිධසින් ලං ුදේ ලං කවණන් ලං ිරී හ ලං සක ම ලං කනොංකලූ ලං මවණසකථම ලං පිළිංදවණ ලං ිධසක්ය ලං

 යන ලංකද ලංම්ය ලංඑ හ ලංපිළිතුරු ලංසප මින් ලං ලංිධදුලි ලංසාකේශ ලංබම ලංක්ොයතුරු ලං්මේෂ්ඨා ලංම ම්යමාශකේ ලං

කේ ම්, එන්.ඒ. මතුක ෝයක ලං බ්ම ලංපකවණසූකේ ලංඑ  ලංවණයමපෘති ලංපිළිංද ලංසිධසක්ය ලංවණමර්්මවණේ ලං් ම ලං

කවණ්ද ලංඉදිරිපත් ලං යන්කන් ලංනම් ලංඒ ලංසදබම ලංකසො ම ලංංකම ලංපි වණය ලංාකනී හ ලං් න් ලංසූදමනම් ලංංවණ . 

11. ම යවණර්ධන ලං බ්ම ලං මදබසක ලං දේවණමින් ලංඇ්කම් ලං ම ම්යමාශ ලංතුම ලංප්රධමන ලංනවණය යා ලංනිකධමරි  ශ ලං

සබ ලං  ම නම යා ලං ප්රතිසාසක යා ලං සාසද ලං කේ ම්/ කදවුම් රු ලං එේ ලං මක ේ ලං ංවණද ලං ්වණත් ලං

ම ම්යමාශවණක ලං කදකදකනේ ලං සිටින ලං ංවණත් ලං ඉදිරිකේ ලං සද  ලං ම ම්යමාශ  හ  ලං එේ ලං නවණය යා ලං

නිකධමරික ේ ලංවණශක න් ලංවණන ලංකකස ලංනවණ ලං ණ්ඩම ම් ලං ක්ෝයම ලං ාකනීකම්ම  ලංසිදු යන ලංකකස ලං ඉේකම ලං

සිටිනු ලංකකබිා. 

12. ාරු ලංම ම්ය ලංනවීන් ලංදිසමනම   ලං කතිතු ම ලංිධසින් ලං ලංක   ලංක්රි මවණලි  ලංකවණනස හ ලංභමජන  ලංිරීකම් ලං

පි වණය ලං ලං04ිරන් ලංසිදු ලං ම ලංබකිර ලංංවණ ලංමවණධමයා  ලං කමේ . එනම්,  

  ණ්ඩම ම් ලංඑ තු ලංිරී  
 දිරි ලංාකන්වී  
 සකකසුම් ලංිරී  
 ක්රි මත්   ලංිරී  

 
  



4/4 

 

 එකසේ  ලංාරු ලංම ම්යතු ම ලංිධසින් ලං්වණදුයහත් ලංමදබසක ලං දේවණමින් ලං බජන්මවණ ලංඑදිකනදම ලං මර්  න්හ ලං

රැසකවණන ලංමවණසකථමවණන්හිම  ලං  ලංToken System එ ේ ලංබඳුන්වණම ලංකදන ලංකකස ලං කදවුම් රුවණන්හ ලංදකනුම් ලං

කදන ලංකම . ක   ලංToken System එ  ලංසමදන්කන් ලං ශ ේ ලංාකනද ලං න්න ලංබම ලංඑ  ලංසකකසු  ලංසති ලං02ේ ලං

ඇතුම් ලං යමජය ලං  ම නම යා ලං ප්රතිසාසක යා ලං ම ම්යමාශකේ ලං කේ ම් කවණ් ලං එවණන ලං කකස ලං

දකනුවණත් ලං යන ලංකම . කබොද  ලංවණමර්්මවණ ලංසදබම ලං්යමා ේද ලංකංම ලංම  හ ලං හයුතු ලං යන ලංංවණද ලංඑතු ම ලං

පකවණසී . 

13. මප ලං ආයමධනක න් ලං ක්රීඩම, ්මේෂ්ඨා ලං බම ලං පර්කේෂ්ඨා ලං සබ ලං මධි යා ලං ම ම්යමාශ න්හි ලං

 කදවුම් රුවණන් ලංිධසින් ්  ලංම ම්යමාශ/ආ ්න න්හි ලංසාසද ලංක්රි මත්   ලංිරීකම්ම  ලං ලංකද ලංමත්දකම්ම් ලං

ඉදිරිපත් ලං ලං යන ලංකම . 

14. 0ක10 ලංවණර්ෂ්ඨ  ලංසදබම ලංක්රි ම මී ලංසකකකසක  ලංසක සීකම්ම  ලංඇතිවණන ලංාකහළු ලංපිළිංදවණ ලංම යවණර්ධන ලං බ්ම ලං

සබ ලංනිශමන්් ලං  කදමස ලං බ්ම ලංිධසින් ලංසාසද ලං කදවුම් ලං රුවණන් ලංස ා ලංසම ච්ඡම ලං යන ලංකම . එහිම  ලං

ක්රි ම මී ලං සකකකසක  ලං සක සීකම්ම  ලං පබ් ලං  රුණු ලං සකකිරේකහ ලං ාකනී හ ලං ඒ  ති  ලං තීයා හ ලං

පකමිණින. 

 ප්රති මා ලං Norms) ලංක ොදම ලංාකනී  

  ම ම්යමාශකේ/ආ ්නකේ ලංදකේ  ලංසබ ලංක කබවණය ලංනිවණකයදිවණ ලංබඳුනම ලංාකනී  

  සායුේ් ලං සකකකසක හ ලං මනුවණ ලං ප්රතිසාසක යා ලං ක්රි ම මය ම් ලං සාවණර්ධන  ලං  ම ලං යුත්කත් ලං

ක කසේද ලං න ලංවණා 

  ක්ොයතුරු ලං්මේෂ්ඨා  භමිධ්  ලංඋපරි  යා  

  ප්රධමන ලංනවණය යා ලංනිකධමීන්ක  ලං(CIO) කසේවණ  ලංඋපරි  යා  

   මර් මක ලංක්ර  ලංසකවණ ාක්රි  යා  ලං Automation) 

  එේ ලංම ම්යමාශ ිරන් ලංආ ්න ලං02ේ ලංවණත් ලං ම නම යා ලංප්රතිසාසක යා ලංසාසද ලංසකථමපි  ලං

ිරී  ලංසදබම ලංක්ෝයමාකනී  

  ම ම්යමාශ /ආ ්න  ලංතුම ලංකවණනසකවීම් ලංසිදු යික ලංනම් ලංඊහ ලංප්රධමනි මක  ලංන යශීලීත්වණ  ලං

ක ංඳුකනද ලං න ලංවණා 

 පුයවණකසි ලංප්රඥප්ත ති හ ලංමනුකූක ලංවී  ලංබම ලංවණකඩි ලංප්රුඛ්්මවණ ේ ලංකංම ලංම   

 

15. 0ක10 ලංවණසය ලංසදබම ලංම ම්යමාශ ලං ම නම යා ලංප්රතිසාසක යා ලංසාසද ලංසකකසුම් ලං0ක10.ක0.1  ලංදින  ලං

වණන ලංිධහ ලංයමජය  ම නම යා ලංප්රතිසාසක යා ලංම ම්යමාශ  ලංකවණ් ලංඉදිරිපත් ලංිරී . 


