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මහ බ්රිතාන්යයේ  ළා්්  ළ්න ්රම
මහ බ්රිතාන්යයේ  ළා්්  ළ්න ආයතාන ව්යුහය
බන විට තාන මව

හ ාව්ය් ක්රිය්් මව ව්ය ආව් ය

ංකීර්ණ ස්ව්යභ්ව්යයක් ද යි. එම් එංගනන්තානයේ  යේල් ය

ස්යවොට්නන්තානයේ  ක්රිය්් මව ව්ය ළා්්  ළ්න ආයතාන ව්යුහය

හ

හ රමයේ  විවිධ

යව්යස්වම් ළව්යතී. එංගනන්තානය තුා ක්රිය්් මව ළා්්  ළ්න ආයතාන ව්යුහ
යදය්ව් යේ. එම් ාකීය ව්යුහය (one tier system – unitary Authority )

හ ද්වි් ව්ය

ව්යුහය ව්යශයයනි. ( tow tire system ) (County and District council ) යම් අනුව්ය එංගනන්තානයේ 
ක්රිය්් මව ළා්්  ළ්න ආයතාන ළහතාන

ඳහන් ළරිදි ව්යර්ගීව ණය ව

දැක්විය

හැකිය.
01. යවෝ ා

භ්ව්ය

-

County Council

02. දිස්ත්රික්

භ්ව්ය

-

District Council

03. ාකීය අධිව්රි

-

Unitary Authority

04. මහ ග

-

Metropolitan District

-

London Borough

දිස්ත්රික්ව

05. නන්ඩන් යවොට්ඨ්ශ

ය

ෝරා සභ් County Council

යවෝ ා

භ් නන්ඩයේ  ළව්යති ප්රධ් ළා්්  ළ්න ආයතාන යේ. 1886 සිට

1965 දක්ව්ය් ළැව්යති යවෝ ා

භ් මුළු නන්ඩන් නුව්ය

ආව්ය ණය වූ ප්රයද්ශය

ඳහ්

ෘජුව්ය යතානෝ ් ග්  නියයෝජිතානයින්යගන් ළ්  ව්ය ආයතානනිව ව්යුහයකි. අද දව්යයස්
වි ල් නන්ඩන්

භ්ව්ය එද් ළැව්යති මධය නන්ඩන් යවෝ ා

ප්රයද්ශය අය්  ප්රයද්ශ ළරිළ්නය ව නු නැයේ. 19 ව්ය සියව්ය
විට ඇති වා නන්ඩන් ග
ඉටු ව නු නැබූ අතාන

මැද භ්ගය ව්ය

ංස්ථ්ව්ය ්ගරිව ළ්නයේ  ඉතාන් කුඩ් ළරිම්ණයක්

1855 පිහිට වූ මහ ග

works) විසින් නන්ඩන් නුව්ය

භ්ව්යට අද්න බන

ව්යැඩ

භ්ව්ය (Metropolitan board of

ළා්්  ළ්න වටයුතු යමයහයව්යනු නැබීය. යමම

ආයතාන ජතාන් නියයෝජිතානයින් ළ්  ව නු නැබූ ආයතාන යොවූ අතාන

යතානෝ ් ග් 
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නින මඩුල්නක් මඟින් ළ්නය ව  නදී. 1888 ළා්්  ළ්න ළතාන මඟින් නන්ඩන්
යවෝ ා

භ් පිහිටුව්යනු නැබීම් 

මඟම මහ ග

ව්යැඩ

භ්ව්ය අයහෝසි ව නු

නැබීය.
යම් ව්ය විට ක්රිය්් මව ව්ය නන්ඩන් යවෝ ා
යවෝ ා

භ් ද්වි් ව්ය ආයතාන ව්යුහයකි.

භ් තානම බන ප්රයද්ශයේ  යළොදු මහජ යස්ව්ය්ව්යන් ළව්ය් ව්ය්යග යනු

නැයේ. ා අනුව්ය යමම ආයතාන අධය්ළම ම්ර්ගම ප්රව්ය්හ
ම්ජ

් ව් ම පුස්තානව්න යස්ව්ය්

ැනුමම්ම මගී ප්රව්ය්හම

හ ඝ අළද්රව්යය වාම්ව ණ ය ක්යත්ර

ආව්ය ණය ව නු නබයි.

දිස්ත්රික් ස සභ්
යවෝ ා

District Council

භ් (County Council) විශ්න් ව්යයම ජගහයම ්ගරිව ස්ව්යභ්ව්යය ආදිය

ාව් දිස්ත්රික්ව ගණ්ව්යවට යබද් යව්යන් ව නු නබයි. එම එක්
දිස්ත්රික්

භ්ව්ය ව්යශයයන්

නවනු නැයේ. එයස්ම යමම

භ්ව්යක්

භ්ව්යන යවොට්ඨ්ශ

(Borough) යහෝ ්ගරිව (City) ව්යුහයක් ළව්යතීම් යමම යවොට්ඨ්ශ (Borough) යහෝ
්ගරිව (City)

භ් ව්යශයයන් ද හඳුන්ව්යනු නැයේ.

දිස්ත්රික්

භ් විසින්

ැනුමම් අනුමැතියම ව ා වාම්ව ණය

ව්යය්ළ්

බදු අය කිමමම ළ්රි රිව ය ෞඛ්ය වටයුතුම

නිව්ය්

හ බදු අය කිමම
ව්යැඩපිිවයව්යාව්යල්

ක්රිය්යේ යයදම,මම ව්ය්හ ව්යතාන් තානැබීයම් ළහුමවම්ම වෘමි ළ්නයම ක්රීඩ් හ්
වියෝද්ංශ වටයුතුම අබිලි ව්ය්හ බැහැ

කිමයම් වටයුතු

වටයුතු ව්යැනි ව්යයව්යස්ථ්පිතාන වටයුතු යමන්ම ව්යය්ළ්
ය්මද සිදු ව නු නබයි.

හ ව්යයව ණ

හ් යස්ව්ය් ළව්ය් ව්ය්යග
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ඒකීය අධි

්රි Unitary Authority

එංගනන්තානයේ  යබොයහෝ විශ්න ග
අධිව්රි යන

හ

මහ

කුඩ් යවෝ ා (County) ාකීය

හඳුන්ව්යනු නැයේ. යස්ව්ය් ාකීය ව්යුහයක්

ආයතානයේ. තානව්යද යමම ාකීය අධිව්රි ග
හ යවෝ ා

හිතාන ළා්්  ළ්න

භ්ම යවොට්ඨ්

භ් (Borough)

භ් (County Council ) ව්යශයයන් ද ළැව්යතිය හැකිය. යමම ආයතාන

අධය්ළම ම්ර්ගම ප්රව්ය්හම

ම්ජ ුමභ ්ධම නිව්ය් ම පුස්තානව්න යස්ව්ය්ම

වියෝද්් මව ළහුමවම්ම ළරි

ම ය ෞඛ්ය

collection ) ම

හ අළද්රව්යය වාම්ව ණ

ැනුමම් අනුමැතියම ව්යුහ්් මව

ැනුමම්

(bins

හ ළා්්  ළ්න බදු

රැස්කිමම ය ව්ර්යයන් ඉටු ව නු නැයේ.
මහ ගර දිස්ත්රික් ස
මහ ග
දිස්ත්රික්

දිස්ත්රික්වද

(Metropolitan Districts)
ාකීය ස්ථ යක්

හ අධය්ළම ම්ර්ගම ප්රව්ය්හම

හිතාන ව්යුහයකි. (one tire) මහ ග
ැනුමම්ම මගී ප්රව්ය්හම

නිව්ය් ම පුස්තානව්න යස්ව්ය්ම වියෝද්් මව ළහුමවම්ම ළරි
වාම්ව ණයම

ැනුමම් අනුමතානයම ව්යුහ්් මව

ම්ජ ුමභ ්ධම

ම ය ෞඛ්යම ඝ අළද්රව්යය

ැනුමම් වටයුතු

හ ළා්් 

ළ්න බදු රැස් කිමම ය ව්ර්යයන් ඉටු ව නු නැයේ.
නන්ඩන් ය

ොට්ඨ්ශ (London Borough)

එක් එක් නන්ඩන් යවොට්ඨ්ශ ාකීය ව්යුහයක් යන

නවනු නැයේ. එයස් වුව්ය් 

වි ල් නන්ඩන් අධිව් ය ( Greater London Authority (GLA) ) යළොදුයේ නන්ඩය පු ්ම
ප්රජ් යස්ව්ය්ව්යන්
ඉහතින්

හ ඊට අද්න ව්යගකීම් ද නු නැයේ. ා ා නන්ඩන් යවොට්ඨ්ශ

ඳහන් වා යස්ව්ය්ව්යන්

හ ව්ර්යය ඉටු ව නු නබ අතාන ම වි ල්

නන්ඩන් අධිව්රිය යළොදුයේ මහ් ම්ර්ගම ප්රව්ය්හ
ව්යුහ්් මව

ැනුමම්ම මගී ප්රව්ය්හ

ැනුමම් අනුමතාන කිමම සිදු ව නු නබයි. නන්ඩන් යවොට්ඨ්ශ

ළා්්  ළ්න යස්ව්ය්
ව්යැඩපිිවයව්යනට අනුව්යයි.

හ
භ්

ළයනු නබන්යන් වි ල් නන්ඩන් අධිව්රිය උළ්ය ම්ර්ගිව

4

ය

ොට්ඨ්ශ සභ්

ුහය (Council Structure )

නන්ඩන් යවොට්ඨ්ශ

භ් (Borough) 32 ක් ළව්යතී. එක් එක් යවොට්ඨ්ශය නියයෝජ

ාවව ගණ්ව්යවට

(wards) යව්යන් ව

ඳහ් ජතාන් නියයෝජිතානයන්
ඳහ් යතානෝ ් ළ්  ව

ඇති අතාන

එක් නියයෝජ ාවවයක්

(Councilors) තියද් බැඟින් ව්ය

ගනු නැයේ. යමම නියයෝජිතානයින්

ව්යැටුප් යොනබ අතාන

ඉටුව නු නබ ව්ර්යයන්

4 ව ව්නයක්

භ් නිනධ්රින් යමන්

ඳහ් යම්

දීම්ව්යවට

හිමිවම් කියනු නැයේ.
සභ් ප්රධා්ියය් (Council Leader )
ළා්් 

භ්ව්යට නියයෝජිතානයන් ය් ම ළ්  වූ ළුම එම නියයෝජිතානයින්යගන්

භ්ව්ය ව්ය

4 ව ව්නයක්

ඳහ් ස්ථ්ළය ව නු නැයේ. එම

ඳහ් ප්රධ්නියයකු (Leader )
ව්ර්යභ් ය
ළ් 

ව නු

නැයේ.

ංධ්යකින්

යමම

(coalition)

ස්ථි ් ව්යයකින්

මුනුම

වැබිට්ටුව්ය

ව්යශයයන්

භ්ළති/ නියයෝජය

තුයේ. ග ්ධිළති තානතු
වතාන්ව්ය

(ප්රතිළ් ති

භ්ව්ය විසින්

හ නියයෝජය ප්රධ්නියයකු ළ්  ව

හ ප්රයද්ශයේ  ජගහය

ළ් 

මන්විතාන
භ්ව්ය

ගනු නැයේ. තානව්යද

හ විශ්න් ව්යය අනුව්ය වැබිට්ටුව්යක්
එක්

යද්ශළ්න

වා

හැකියේ.

ළක්ෂයකින්
බහුතාන

යයෝජ්

භ්ළති ඉව්ය්  කිමයම් බනය මහ

හුයදක් ්ම ම්ත්රිව යේ.
ළැව්යැ් ම,මම

උ්  ව්ය

යහෝ

භ්ව්ය

භ්ව්ය ආ ම්භ කිමමම

අව්යස්ථ්ව්යට

හභ්ගීම,මම

නියයෝජය කිමම ආදී වටයුතු ග ්ධිළති විසින් ඉටු ව නු නැයේ. යමම
තාන්න්තාන ය
ව

ඳහ්

ගනු නබ අතාන

භ්යේ එක් නියයෝජිතානයකු ව්යර්තයව ව්නයක්
ැව්යතාන ළ්  කිමයම් අව්යස්ථ්ව්යද ළව්යතී.

ඳහ් ළ් 

වි ල් නන්ඩන්

ළරිළ්නය ප්රයද්ශය තුා නන්ඩන් ළා්්  ළ්න යවොට්ඨ්ශ 33 ව්ය අතාන ම ඉන් 32
නන්ඩන් යවොට්ඨ්ශ

භ් ව්ය අතාන

අයක් නන්ඩන් ග

භ්ව්ය (City of London)

යනුයව්යන් හඳුන්ව්යනු නැයේ. නන්ඩන් යවොට්ඨ්ශ 32 න් 12 ක් මධය නන්ඩන්
යවොට්ඨ්ශ යන ්  අයක් යවොට්ඨ්ශ බ්හි
ව

ඇතාන.

නන්ඩන් යවොට්ඨ්ශ යන ්  ම්
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භ් ප්රධ්නිය් විසින් තානම වැබිට් ම්ඩඩනය ම් ව නු නබ අතාන
වමිටු

ඳහ්

භ් නියයෝජිතානයින්ද ම් ව නු නැයේ. තානම

වා යුතු ව්ර්යයන් පිිවබඳව්ය ප්රතිළ් තිමය

නව් බැලීම් ම මහජ ළැමිණිලි

නව් බැලීම්  සිදු ව නු නැයේ. තානව්යද

ළ්න විතයට අනුබද්ධ ජ්තිව
කිමම එම ආයතාන

භ්ව්ය විසින් ක්රිය්් මව

හ උළ්ය ම්ර්ගිව තී ණ ගැනීම් ම

භ්ව්ය යව්යතාන ඉදිරිළ් ව්ය නියයෝජිතාන යයෝජ්
හ යයෝජ්

වියෂත

හ ජය්තානයන්තාන

භ්ළතිව්ය ය් විසින් ළා්් 
ආයතාන

ම්බන්ීකව ණය

ඳහ් නියයෝජය නබ්දීම සිදු ව නු නැයේ. එයස්ම

විසින් ගනු නබ තී ණ ක්රිය්යේ යයදීයම් විධ්යව බන අධිව්රිය් 
ළ්න අධිව්රි බනය්  ක්රිය්යේ යයොදව්යනු නබන්යන්

භ්ව්ය

භ් මූනය

භ් ප්රධ්නිය් විසිනි.

ප්රජ් ආණ්ඩු රණය සහ මහජ ද්ය ්  ය
(community governance and community participation )
 ළා්්  ළ්න

භ්

ඳහ් නියයෝජිතානයින් මහජ ඡන්දයයන් ළ්  ව

නබ අතාන ම ඔවුන්යේ ව්ර්යය ළහතාන

ගනු

ඳහන් ළරිදි දැක්විය හැකිය.

01. තානම මැතිව්ය ණ ාවවය තුා සියලුම ජතාන්ව්ය ( ඡන්දය දුන් යහෝ යොදුන්
නියයෝජය
කිමම.
02.

භ් ප්රතිළ් ති වි්රහ කිමම

හ

ංව්යර්ධය

ඳහ් ද්යව ම,ම.

03. වැබිට්ටුව්ය යහෝ ප්රධ් විධ්යවය විසින් ගනු නබ තී ණ
ක්රිය්යේ යයදම,ම ඳහ් හ්ය ම,ම.
04. ළැව්යම ඇති වියෂත්ංගිව ව්ර්යය ව්යගකීම දැමම.

නව් බැලීම.

05. ප්රජ්ව්යට ්යව් ව්යය නබ් දීම.
 ය් ම ළ් ව්ය මහජ නියයෝජිතානයින් තානමන්යේ ව්නය
නබ යස්ව්ය්ව්යන් ජතාන්ව්යට නබ් දීම

භ්ව්ය විසින්

ළයනු

ඳහ් මුළු මනින්ම වැළ වා යුතු

ව්යන්යන්ය.


ෑම නියයෝජිතානයයකුම තානම මැතිව්ය ණ ාවවය තුා ළදිංචි ම, සිටිය යුතු අතාන
(Ward) ම වට ව්ය ක් මහජ හමුව්යක් ළැව්යැ් විය යුතුයි. එහිදී ජතාන්ව්යට තානම
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නියයෝජිතානය් මුණ ගැසීමට අව්යස්ථ්ව්ය

ැනය  අතාන

ඔවුන්යේ ප්රෂ ගැටළු

හ හැගීම් නියයෝජිතානය්ට ( Councillor ) යව්යතාන යයොමු වා හැකියි.


යම් ව්ය විට මහජතාන්ව්යයේ ගැටළු E-mail, F.B යහෝ SMS මඟින් ප්රව්ශ කිමයම්
හැකිය්ව්ය ළමණි. එම සියලුම ආව් යේ  ඉල්ලීම්ම අදහස් යහෝ යයෝජ්
ම්බන්ධව්ය ප්රතිා්

දැක්ම,ම නියයෝජිතානය්යේ ව්යගකීම යේ.

 සියලු නියයෝජිතානයින් වියෂතයයන් අන් අය මතාන යැයළන්න්ම කුඩ් දරුව්යන්ම
ව්යැඩිහිටියන් යහෝ ආබ්ධිතානයන්යේ ුමභ ්ධය

ඳහ් තානම ව්නය මිඩංගු වා

යුතුය.


නියයෝජිතානයන් මහජ ්යවයින් (Champion)

විය යුතු අතාන ම ඔවුන්ට

්ම්ය ජතාන්ව්යයේ ීවව්ය මට්ටම ඉහා ැංම,යම් ව්යගකීම ළැව්යයර්.


භ්ව්ය විසින්

ළයනු නබ යස්ව්ය්ව්යන් එම්

ැනුමම් කිමමම නිව්ය් ම

අධය්ළයම ව ා එවතු කිමම (bins collection ) ආදි යස්ව්ය්ව්යන් තානම ාවව තුා
(Ward) කුම මට්ටයම් ක්රිය්වා යුතු ද යන් නියයෝජිතානය් විසින් නිර්ණය වා
යුතුයි.

මීට අමතාන ව්ය වියෝද්ංශ

හ අධය්ළ වටයුතුම ළරි
තී ණය ව

ා

ඳහ්

ංා් ව ළහුමවම්

ැළයීමම

ං ක්ෂණ වටයුතු අව්යශය මට්ටම

භ්යේ ද්යව් ව්යය නබ් ගැනීමට

ංස්වෘතිව
හ ප්රම්ණ

හ ක්රිය්යේ යයදම,ම

නියයෝජිතානයන්යේ ව්යගකීම යේ.
සභ් ළරිළ්නය සහ

ාම්

රණය ( Council Management & Administration )

යළොදුයේ නන්ඩන් ළා්්  ළ්න

භ්ව්යන ළරිළ්නය ක්රිය්් මව ව නු

නබන්යන් ප්රධ් විධ්යව නිනධ්රිය්යේ ළරිළ්න

හ වාම්ව ණ ්යව් ව්යය

යටය්  ව්ය ළරිළ්න වාම්ව ණ මූනධර්ම අනුව්ය
මඟිනි. උද්හ ණයක් යන
බනමු.

හැය ෝ

වස් ව

ඇති ව්යුහයන්

භ්යේ (Harrow Council) ආයතාන ව්යුහය

නව්

7

(හැයරෝ ය

ොට්ඨ්ශ සභ්යේ ළරිළ්න

ුහය

ප්රධා් ිධධා්ය

සමූහ අධායක්ෂ
්ණිජ හ්
සම්ළ් 
අධායක්ෂ
නීති
/ආණ්ඩු රණ

අධායක්ෂ
ළ්රියභෝගි
යස් ්

ප්ර්යීයය අධායක්ෂ
්ණිජ/ය ොන්ත්ර්
්  ප්රසම්ළ්ද

ප්ර්යීයය අධායක්ෂ
ම් සම්ළ් 
හ් ආයතාන සහ
සං ර්ධා

සමූහ අධායක්ෂ
්ණිජ හ්
සම්ළ් 
ප්ර්යීයය
අධායක්ෂ ිය ්ස

ප්ර්යීයය
අධායක්ෂ
්ණිජ යස් ්

ප්ර්. අධායක්ෂ
ළරිසර හ්
සංස් ෘති

සමූහ අධායක්ෂ
්ණිජ හ්
සම්ළ් 

සමූහ අධායක්ෂ
්ණිජ හ්
සම්ළ් 

ප්ර්යීයය
අධායක්ෂ තානුණණ
යස් ්

ආර්ථි
සං ර්ධා සහ
ළර්යේ ෂණ
ප්රධා්ිය

ප්ර්යීයය
අධායක්ෂ ැිහිටි
සම්ජ යස් ්

අධායක්ෂ
සංස් ෘති
 ය රණ

අධායක්ෂ
මහජ යසෞඛ්ය

ප්ර්’අධායක්ෂ
අධාය්ළයේ

ප්ර්යීයය
අධායක්ෂ
්ණිජ රණ
සහ ප්රතිියර්ම්ණ
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ළා්්  ළ්න නීති හ් අතුුණ

ය ස්ා ්

ප්රධා් නීතිය

අතුුණ

1875 අංව 164 මහජ ය ෞඛ්ය ළතාන

මහජ

ය ස්ා ්

ක්මන් මළු

හ වියේව

ස්ථ්
1960 අංව 12 විව්යෘතාන ස්ථ් ළතාන

විව්යෘතාන ස්ථ්

හ ුම ් භූමි

1906 අංව 15 විව්යෘතාන ස්ථ් ළතාන

විව්යෘතාන ස්ථ්

හ ුම ් භූමි

1987 අංව 82 මහජ ය ෞඛ්ය ළතාන

මුහුදු

(

ව්යයව්යස්ථ්

ංයශෝධිතාන

1907 අංව 83 මහජ ය ෞඛ්ය ළතාන
(

යව්ය න

පිිවබඳ

අතුරු

ක්මන් මළු

ංයශෝධිතාන

1936 අංව 21 මහජ ය ෞඛ්ය ළතාන

මහජ ් ස්ථ්

1961 අංව 75 මහජ ය ෞඛ්ය ළතාන

ාම් ක්රීඩ් උයන්

1972 අංව 235 ළා්්  ළ්න ළතාන
1984 අංව 60 ආහ්

ළතාන

ආහ්

1972 අංව 236 ළා්්  ළ්න ළතාන

යව්යාඳ්ම

හ යව්යාඳයළොා

ළා්්  ළ්න අතුරු ව්යයව්යස්ථ්
ම්ළ්දය

නන්ඩන් ළා්්  ළ්න ආයතාන 33 අතානරින් හැය ෝ යවොට්ඨ්ශ
Council)

හ නිේහැම් යවොට්ඨ්ශ

භ්ව්ය (Harrow

භ්ව්ය (Newham Council) පිිවබඳව්ය ම් විසින් සිදු වා

අධයයේ  දී දැ ග්  වරුු  යවය හි වියෂත අව්යධ්ය යයොමු ව මි. යළොදුයේ ග් 
වා යමම

භ් යදයක්ම

ව්ර්යයන්ම අතානය්ව්යශය යස්ව්ය්
හැය ෝ යවොට්ඨ්ශ

ංයුතියම ව්යුහයම ජතාන් නියයෝජයම ව්යයව්යස්ථ්පිතාන
හ යස්ව්ය්

ම්ළ්දය එවම ආව්

යේ. එබැවින්

භ් පිිවබඳව්ය ළමණක් අධයය කිමම නන්ඩන් ළා්්  ළ්න

භ් පිිවබඳව්ය අදහ ක් නබ් ගැනීම ප්රම්ණව්ය්  යේ යැයි සිතානමි.
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හැයරෝ ය

ොට්ඨ්ශ සභ්

1963 නන්ඩන්
දී ආ ම්භ ව

(Harrow Council )

්ජය ළතාන යටය්  හැය ෝ නන්ඩන් යවොට්ඨ්ශය 1965 ව්යර්තයේ 

ඇති අතාන

එය වි ල් නන්ඩන්

භ්ව්ය

මඟ බනය යබද් ගැනීයම්

ළදම මතාන ක්රිය්් මව ව  ළා්්  ළ්න යවොට්ඨ්ශයකි.
යවොට්ඨ්ශය නියයෝජිතාන ාවව (Wards) 21 කින්

යම් ළා්්  ළ්න

මන්විතාන ව්ය අතාන

නියයෝජිතානයින්

(Councillors) 63 ක් නියයෝජය ව යි. එක් නියයෝජ ාවවයවට මන්ත්රීව්යරු
තියදයක් බැඟින් යතානෝ ් ළ්  ව ගනු නබයි. යමම නියයෝජිතානයින් (Councillors) 63
යද් අතානරින් 10 යදයකුයගන්
අතානරින්

භ්ළති

හ උළ

මන්විතාන වැබිට්ටුව්යක් ළ්  ව ගනු නබ අතාන
භ්ළති ළ්  ව නු නැයේ.

ග ්ධිළතිව්ය යයක් ද ළ්  ව නු නබ අතාන
හැයරෝ ය

ොට්ඨ්ශ සභ්යේ

එම තානතු

ෑම ව්යර්තයක්

ඳහ්

හුයදක් ්මම්ත්රිව යේ.

ැබිට් මණ්ඩනය සංයුතිය

1. ( භ්ළති
උළ්ය ම්ර්ගිව වටයුතු
2. ( උළ
3. ප්රජ්

ැනුමම්

හ ව්යයව ණ වටයුතු

ංස්වෘතිව හ් පු ව්යැසි ද්යව් ව්යය

4. විගණ
5. නිව්ය්

ම්බන්ධිව ණ හ් විමධයගතාන වටයුතු

භ්ළති

ව්යය්ළ් වටයුතු

හ ව්යැඩිහිටි පු ව්යැසි වටයුතු

හ් ව්ර්ය ම්ඩඩන වටයුතු

6. ළ්රි රිව වටයුතු
7. මහජ ය ෞඛ්යම

ම්්් මතාන්

හ මහජ ුම ක්ෂිතානතාන්ව්යය

8. ව්ර්ය ම්ඩඩන ඵනද්යිතාන්ව්යය උළරිම කිමම
9.

මූහ

10. ාම්

ම්ළ්  (club goads ) වාම්ව ණය
හ තානරුණ ප්රජ්ව්ය

11. මූනය හ් ව්ය්ණිජ වටයුතු

හ ළ්රියභෝගිව යස්ව්ය් වටයුතු

හ ළ් ල් පිිවබඳ වටයුතු

ා
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හැයරෝ ය
-

ොට්ඨ්ශ සභ්යේ

අයව්යැය යයෝජ්

ැබිට්ටු

ිධසින් ඉටු

රනු නබ

්ර්යයන්

වස් කිමම

( බදු ළැම,ම ආද්යම් හ් වියදම්
-

අයව්යැය

හ අයව්යැය උළ්ය ම්ර්ග ගතාන

-

ප්රධ් ආයතාන ප්රතිළ් ති නිර්යද්ශ කිමම

-

ප්ර්ේධ ව්යැඩ ටහක්

-

ව්යැඩ ටහන් / ව්යය්ළෘති බන්් මව කිමම.

-

මූනය ළ්නය

වි ල් නන්ඩන්

හ

හ උළ්ය ම්ර්ග ව්යැඩපිිවයව්යාව්යල් අනුමතාන කිමම.

ම්ළ්  වාම්ව ණ ව්යගකීම දැමම.

භ්ව්ය

මස්ථයක් යන

functions) එම් ගිනි නිම,මම ගංව්යතු
වටයුතු විශ්න යන
මහජ යස්ව්ය්ම (

ැනැස්ම යමයහයුම් කිමම

ක්රිය්් මව වා යුතු ව්ර්යයන් (Wide area

ළ්නයම ව ා අව්ය න් බැහැ

ආව්ය ණය ව නු නබ අතාන

කිමම ව්යැනි

හැය ෝ යවොට්ඨ්ශ

භ්ව්ය යළොදු

ම්ජ ුමභ ්ධම පුස්තානව්නම ුම ්භූමි අධය්ළ ගෘහස්ථ ව ා

වාම්ව ණයම ්ගරිව ළවි්රතාන්ව්යයම ්ගරිව ම්ර්ගස්ථ ව්ය්හ ළරිළ්නය
(Traffic Management ) මගී ඇව්යදි මන්තීරු ළ්නයම විදුලිය
විතයන් යළොදුයේ ආව්ය ණය ව නු නබයි. තානව්යද ළහතාන
යමම

හ ජනය

ැළයීම ආදී

ඳහන් ුමවියෂෂි ව්ර්යයන් ද

භ්ව්ය විසින් ඉටු ව නු නබයි.

 සියලුම ව්යර්ගයේ  බදු රැස් කිමම Tax Collection
 නිව්ය්

වාම්ව ණය

-

කුලී නිව්යැසියන්

-

නිව්ය්

-

ව්ය නිව්ය්

-

්ගරිව නිව්ය්

 ජ්ව්ය්

හ යගව්යල් හිමියන් අතාන

ගැටළු නි ්ව ණය

අළු් ව්යැඩිය් වටයුතු ළ්නය
ඉදිකිමම් නිය්මය කිමම

හ වාම්ව ණය

යයෝජ් රම ළරිළ්නය

ව්යයව ණ ව්යැඩපිිවයව්යා ක්රිය්් මව කිමම ( New Generation )

11

හැයරෝ සභ් ිධසින් ඉටු
Commissioning services
-

රනු නබ

ම්ර්ග හ් ඊට අනුබද්ධ ඉදිකිමම්
ළරිළ්නය ( Traffic Control )

-

ය ස්ා ්ිතතාන යස් ්

හ ව්ය්හ ව්යතාන් තානැබීම ළ්නය

යළොදු යද්ළන වාම්ව ණය (Common Property Management)
(ක්රීඩ්පිටිම උදය්ම යළොදු වියේව්ග් ම

-

-

හ ම්ර්ගස්ථ ව්ය්හ ගම්ගම

නීළ් ක්ෂව ළහුමවම්

ළ්රි රිව යස්ව්ය්


්ගරිව ළවි්රතාන්ව්යය (City Cleaning)



ගෘහස්ථ ව ා එක් රැස් කිමම (Household waste)



ව්යය්ළ්රිව ස්ථ් ව ා බැහැ



යතානොග ව ා බැහැ

කිමම (Commercial Waste)

කිමම (Bulk waste disposal)

මහජ ආ ක්ෂ්ව්ය


මහ ම්ර්ග ව්ය්හ ළ්නය (High way traffic control)



ළ් ල් මර්ග පිවිුමම් ළ්න යස්ව්ය් (School traffic services)

හැයරෝ සභ්යේ අභිප්ර්ය සහ මහජ යස් ් සැනසීයම්

්ර්යක්ෂමතාන් ය

( Ambition and Excellent services Delevary )
-

-

හැය ෝ

භ්යේ ප්රමුඛ්තාන් (Ambitions )

-

ඉතාන් යහොඳ

-

ව්යැඩි ව්යැඩියයන් ව්යය්ළ්

-

අව්යද්ම්

හැය ෝ

භ්ව්යක් නිර්ම්ණය කිමම.
ප්රව්යර්ධය

හිතාන ළවුල්ව්යන ආ ක්ෂ්ව්ය තානහවුරු කිමම.

භ්යේ ව්යටි්වම් (Values)

-

ධධර්යව්යන්තාන ම,ම

-

එවට ව්යැඩ කිමම

-

ප්රතිඵන ශ්ක්

්්  ව

ගැනීම.

12

හැයරෝ ය

ොට්ඨ්ශ සභ්

(Harrow Council ) මඟින් ජතාන් ට සළයනු නබ

යස් ්( Community services )
-

යගොඩැඟිලි ඩ් තු කිමම

-

බනශක්ති යස්ව්ය්

-

පිරිසිදු කිමම්

-

ගිනි නිම,යම් යස්ව්ය්

-

විදුලි උළව ණ ඩ් තු යස්ව්ය්

-

යළෞද්ගලිව තානබිම් ක්රීඩ්පිටි ඩ් තුව්ය

-

රුක් ය ෝළණ

-

වෘමි්ශව යස්ව්ය්

-

යතුරු භ් ව් ් ව්යය

-

ළ් ල් ආ ක්ෂණ යස්ව්ය් ( School Patrol Services )

-

ව ා ප්රතිාක්රීව ණ යස්ව්ය්

-

යළොදු ප්රව්ය්හ යස්ව්ය්

-

ය ෞඛ්ය ආ ක්ෂණ යස්ව්ය්

-

මන අළව්යහම ජන අළව්යහ

යවොට්ඨ්ශ
ගතාන හැකිය.

ැළයුම්

හ ව ා වාම්ව ණ යස්ව්ය්

හ ශ්ව හැඩ ගැන්ම,යම් යස්ව්ය්
හ ුමඛ් රැව බන් ගැනීම්
හ අතුරු ඇගම,ම් යස්ව්ය්

හ ඉදිකිමම් උළයද්ශ යස්ව්ය්

භ්ව්ය විසින්

ළයනු නබ යමම යස්ව්ය්ව්යන් මහජතාන්ව්යට මිනදී

යමම යස්ව්ය්ව්යන්

ඳහ් ඉතාන් ඉක්මනින් ාඟ් ම,මට්  ඵනද්යී හ්

ගුණ්් මව යස්ව්ය්ව්යන් නබ් දීමට්  හැකිව්ය ළරිදි යස්ව්යව ව්ඩඩ්යම් (Work team)
ංවිධ්ය ව

ඇතාන. එයස්ම එම යස්ව්ය්ව්යන්

ඳහ් අව්යශය යන්ය්රෝළව ණ

භ්ව්ය

තුයේ.
නන්ඩන් ළා්්  ළ්න ආයතාන තානම ව්යයව්යස්ථ්පිතාන ව්ර්යයන්ම ව්යය්ළ්රිව වටයුතු
යළොදු යස්ව්ය්ව්යන්

හ අතානයව්යශය යස්ව්ය් ඉටු කිමයම් රමයේදය (System), ක්රිය්ව්යලින්

(Process) විධිම් ව්ය ව්යුහගතාන ව

(Structure ) ඇතාන. යම් නි ් ප්රතින්භය (Beneficiaries)
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ළ්රියභෝගිවයින් (Customs) තානම යස්ව්ය් නබ් ගැනීම

ඳහ් විශ්න ව්නයක් මිඩංඟු

කිමමට (Waiting ) සිදුම,ම යහෝ දිගු යළෝලිම් ව්යන රැඳී සිටීමට අව්යශය යොයේ.
සියළුම යස්ව්ය් ඇවුම් කිමම් අන්තානර්ජ්නය ඔස්යස් ම්ර්ග ගතාන (Online) රමය
මඟින් සිදු වා හැකි අතාන

ා

ඳහ් ව්ය ග්ස්තු ද එමඟින් යගම,ම් වා හැකිය.

යස්ව්ය්ව්යන්ව්යන ගුණ්් මව භ්ව්යය (Quality) ළව්ය් ව්ය්යග ය්ම
ආව් යයන්ම ව්යගකීයමන් යුතුව්ය වටයුතු කිමමට සියලුම

ඳහ්

ෑම

භ් වටයුතු ව  බව්ය

නිරික්තණ වා හැකිය.
ෑම අතින්ම මහජතාන්ව්යයේ ආ ක්ත්ව්ය ුම ව්ෂිතාන භ්ව්යය

හ ුමභ ්ධය

ඳහ් උළමම වැළම,මකින් වටයුතු ව නු නබ අතාන ම යමම සියලු වටයුතු තානම
තානමන්යේ මැතිව්ය ණ ාවව තුා නිසි ළරිදි ක්රිය්් මව ව්යන්යන් ද යන් ය ොය් බැලීම
මහජතාන් නියයෝජිතානයින්යේ ව්යගකීම යේ.
මහජ නියයෝජය උළමම යන

නබ් ගැනීමට් ම යළොදු යද්ළන ුම ක්ෂිතාන කිමමම

ං ක්තණයම ප්රතින්භ අ් ළ්  ව දීමම
යන

ංව්යර්ධ ප්රමුඛ්තාන් ගැන්ම,ම ආදීයේ දී උළමම

යහළ්න මූනධර්ම අනුගමය කිමමට් ම නීතියේ  ප්රතිළ්ද

ක්රිය්යේ යයදම,මට්  යමම

භ් ව්යන වැපි යළය

ම්මතානයක් යන

ැමට

ම්ව්ය

යළන්ව්ය් දිය

හැකිය.
ශ්රී නංව්යේ ළ්ර්ලියම්න්තුව්ය හ් අයකු්  ජතාන් නියයෝජිතාන ආයතාන
කිරියම්දී එක් ් 

්ජධ්නියේ  ව්යුහයන්

වවුරු්  දන්් වරුණකි. එයස් වුව්ය් 
නියයෝජ මූනධර්ම
බව්ය

හ යහළ්න

ං න්ද්් මවව්ය

හ රම අනුගමය ව
එම

යට් ළව්යති

ම්ප්රද්යන් අළ

වස්

ඇති බව්ය අළ

ම්ප්රද්යන්ම ජතාන්

ම්ජය තුාට ව් ව්යැදි යොමැති

නව් බැලීයම් දී යළනී ය වරුණකි.
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නන්ඩන් නු ර ළා්්  ළ්න ්රම සහ මම
ක්රිය්් ම

ුහයන් මූනධාර්ම යමන්ම

්රම ිධධි අධායය මගින් අළට උගතාන හැකි ළ්ඩම් ( Lesson learned)

යමො ්ද යන් ය

ියයන් ිධමස් බනමු.

1. ළා්්  ළ්න ිධෂය ළා ය
ශ්රී නංව්යේ යළොදුයේ ග්  වා ළා්්  ළ්න ආයතාන ව්යන විතය ළථය ඉතාන් ළටු
එවව බව්ය අළ වවුරු්  දන්් වරුණකි. ප්රධ් ව්යශයයන් යවොාඹ මහ ග
හැරුු  විට විතය ව්යර්ගිව ණයක් අයක් යබොයහෝ
ළා්්  ළ්න

භ්ව්ය

භ් ව්යන දක්ට යොමැති අතාන ම

ම්මතාන විතය ක්යත්රයේ  සියලු ව්ර්යයන් ආව්ය ණය කිමම කිසියස්් ම

සිදු යොයේ. එම් මහජ ය ෞඛ්ය. ප්ර්ථමිව ය ෞඛ්ය

ං ක්ෂණයම අධය්ළයම මගී

ප්රව්ය්හ හ් ව්ය්හ ගම් ගමය ළරිළ්නයම ආළද් වාම්ව ණයම යටිතානන
ළහුමවම් නිර්ම්ණය හ් වාම්ව ණය

හ මහජ උළයයෝගීතාන්

ම්ළ්දය

ආදිය පිිවබව්ය අළ ළා්්  ළ්න ආයතාන මගින් ඉටු යොව නු නබ අතාන ම ඇතානැම්
යස්ව්ය්ව්යන් යර්ඛීය අම්තානය්ංශම යදළ්ර්තානයම්න්තු යහෝ ළා්් 

භ් ආයතාන විසින්

ෘජුව්යම ක්රිය්ව්යට ංව්යනු නැයේ.
2. ළා්්  ආණ්ඩු
මහජ ද්ය

රණය සදහ් ජතාන්

ියයයෝජිතාන

්ර්ය භ්රය හ්

්  ය

ශ්රී නංව්ව්ය තුා ළා්්  ළ්න විතය ළථය නිර්ණය කිමයම්දී බනය යබදීයම්
මූනධර්ම (විමධයගතානව ණය මැවින් අනුගතාන ව
ළා්් 

භ්

හ ළා්්  ළ්න ආයතාන ය ස්ථ

ම්බන්ීකව ණය

තු අතාන

මධයම

ජයම

බනය යබදීයම් මට්ටම

හ තුන්් මව භ්ව්යය පිිවබඳව්ය විදය්නුල න ළදමකින් ැව්යතාන

වි්රහ වා යුතු අතාන
මධයම

යග ඇති අතාන

යම්

ඳහ් ව්යුහ්් මව යව්යස්වම් සිදු වා යුතුයි. එයස්ම

ජයේ  දි ්ළතිම ප් ් යද්ශීය යල්වම්ම ්ර්ම යස්ව්යව දක්ව්ය් ව්ය ව්යුහයන් ළා්් 

භ් ව්යුහයන් ළා්්  ළ්න ආයතාන මට්ටයම්දී ාව්බද්ධ වා යුතුයේ. යම්
ප්රතිළ් තිමය යව්යස්වම් යමන්ම ව්යයව්යස්ථ්මය

ංයශෝධ සිදු වා යුතුයේ.

ඳහ්

15

ජතාන් නියයෝජිතානයන් ය් මම
රමයයන් බැහැ

දහ් අදට අළ භ්විතාන් ව නු නබ ාවව

ළව්ත නියයෝජය ව නු නබ

ම්නුළ්තිව රමය නි ්

මන්ත්රීව්යරුන් නියයෝජය ව නු නබ නියයෝජිතාන ාවව (Wards) යොමැතිම,ම නි ්
වියෂතයයන් මහජ නියයෝජය නිසි ළරිදි නබ් ගැනීමට යොහැකි ම, ඇතාන.
(මැතිව්ය ණ යවොට්ඨ්ශ රමයක් දැට යයෝජ් ම, ඇතාන
භ් ව්යන එක් මැතිව්ය ණ ාවවයක් (Wards

ඳහ් ජතාන් නියයෝජිතානයින් තියදයකු

යතානෝ ් ළ්  කිමම මගින් ජතාන් නියයෝජය උළරිම යන
ළ්න ආයතාන ව්යන තී ණ ගැනීයම් ක්රිය්ව්යලිය
වඩක් අද දව්යයස් අළ
ව්යන

නන්ඩන් ළා්්  යවොට්ඨ්ශ

න ් යග ඇතාන. ළා්් 

ඳහ් ජතාන්ව්ය

හභ්ගිම,යම් ඉඩ

ට තුා දක්ට යොමැති අතාන ම නන්ඩන් ළා්්  ළ්න ආයතාන

ෑම මැතිව්ය ණ ාවවයක් තුාට අව්යම ව්යශයයන් ම වට ව්ය ක් මහජ

නියයෝජිතානය් විසින් ජතාන්ව්ය රැස්ව

ළා්්  ළ්න ආයතාන ව්යන ව්යැඩපිිවයව්යන

්වච්ඡ් කිමමට් ම මහජ අදහස් නබ් ගැනීමට්  ුමදුුම නියයෝජ ාවව
රමයක් ළව්යතී. යම් මගින් ා ා නියයෝජ ාවවයේ  මහජතාන්ව්ය
වටයුතු ව්යනට මැදිහ් ම,මක් සිදුයේ. යමයස් ම්සිවව්ය රැස්ව්ය

ෘජුව්යම

ම්ප්රද්ය ම, තියේ.

ළා්්  ළ්න

ඳහ් ජතාන්

භ්

අතාන

ා

හභ්ගි ව

හභ්ගී් ව්යය ( Community Governance ) නබ්

ගැනීම පිිවබඳව්ය විධිම්  රමයේදයක් අළ
ප්රජ් ම්ඩඩන ප්රජ් ආ්ඩඩුව ණය

භ් ව්යන

භ්ව්යට අද්න මහජ

නියයෝජිතානය්ට ඡන්දය දුන් ළ්ක්ෂිවයින් ළමණක් යොව්ය සියලු ජතාන්ව්ය
ගැනීම එ ට ළව්යති

භ්

ට තුා යොළව්යතී. ්මම්ත්රිවව්ය ළව්යති

ඳහ් කිසියස්් ම ප්රණ්ව්ය්  ළදමක් යොව්ය

ඳහ් ුමදුුම ව්යැඩපිිවයව්යාක් අද දක්ව්ය්ම

ව ් ගැනීමට අළට හැකිය්ව්යක්

නැබී යොමැති බව්ය

ඳහන් වා යුතුය. යම් ව්ය විට යම් පිිවබඳව්ය යම්

ආ ම්භ ම, ඇති බව්ය

ඳහන් වා යුතුයි. එම

්වච්ඡ්ව්ය තුා ්ර්ම

්වච්ඡ්ව්යක්

්ජයම ්ර්ම ශක්ති

ව්යැනි ව්යුහයන් පිිවබඳව්ය අදහස් ඉදිරිළ්  ම, ඇතාන්  එම ව්යුහයන් ළා්්  ළ්න
ආයතාන ව්යන යයෝජිතාන නියයෝජ යවොට්ඨ්ශ (Ward) හ්

ම්බන්ධ ව්යන්යන් යවයස්ද

යන්් ම ප්රජ් ආ්ඩඩුව ණ ව්යැඩපිිවයව්යා කුමක්ද යන්්  පිිවබඳ තානව්ය යබොයහෝ යද්
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වා යුතු බව්ය ම්යේ හැඟීමයි.

යම්

ඳහ් නන්ඩන් යවොට්ඨ්ශ

නියයෝජ ාවව ව්යුහයේ  මූනධර්ම උළයයෝගී ව

ගතාන හැකි බව්ය

03. මහජ ියයයෝජිතානයින්යේ සංයුතිය සහ ගුණ්් ම
යම් අව්යස්ථ්යේ හැය ෝ යවොට්ඨ්ශ

භ්ව්යට

භ්ව්යන ළව්යති
ඳහන් වා යුතුයි.

භ් ය

ය් ම ළ් ම, සිටි මහජ

නියයෝජිතානයින් 63 න් පිරිමි 38ක්ද මව්න්තාන්ව්යන් 25 ක් ද ව්යශයයන් යබදි ළව්යති. යමය ශ්රී
නංව්යේ තාන් ් ව්යය හ්

ද් බන විට ඉතාන් ඉහා ළ්ර්ශව්ය නියයෝජයකි. අළ

ට

තුා යබොයහෝ ළා්්  ළ්න ආයතාන ව්යන ව්න්තාන්ව්යන් එක් අයයකු යහෝ යොමැති
අව්යස්ථ් දක්ට ඇතාන.
එයස්ම යමම නියයෝජිතානයින් යේ අධය්ළම ව්යෘ් තිය දක්ෂතාන්
ඉතාන් ඉහා මට්ටමව ළව්යති බව්ය ළහතාන
ියයයෝජිතානයින්යේ අධාය්ළ දුසුදු

ටහනින් ළැහැදිලි ව ගතාන හැව.
ම

සංඛ්ය්

ඩිප්යනෝම්ධ්මන් (Diploma)

01

උළ්ධි / නීති උළ්ධිය (BA/ LLB)

19

ළෂා්්  උළ්ධි (MA/Msc)

05

ආා්ර්ය උළ්ධිය (Phd )

01

ඉංජියන්රු ( Engineering )

03

ව්යෘ් තිවයන් (Professional)

05

යව්ය්  (Others)

24

යමම

ටහ අනුව්ය නියයෝජිතානයින්යගන් අඩවට්  ව්යඩ් ව්යැඩි

උගතුන් හ් ව්යෘතිවයින් යගන්

ව්යයව ණ ව්යැඩපිිවයව්යනව්යල්

ංව්යර්ධ

ැනුමම්ව ණය

හ

ඳහ් ඉතාන්ම්  උචිතාන ප්රශස්ථ තාන් ් ව්යයක් නිර්ම්ණය ම,

ඳහන් වා යුතුය. ා අනුව්ය යමම තාන් ් ව්යය අළ

නියයෝජිතානයින්යේ ගුණ්ංග

ංඛ්ය්ව්යක්

මන්විතාන ව්ය බව්ය් ම යමම තාන් ් ව්යය ළා්්  ළ්න

භ්ව්යන තී ණය ගැනීම ක්රිය්ව්යලියට යමන්ම

ඇති බව්ය

හ අ් දැකීම්

මඟ

යට් මහජ

ැ ඳීම අව්යශය යොවුව්යද ළා්්  ළ්න ආයතාන
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නියයෝජිතානයින්යේ ගුණ්ංග පිිවබඳව්ය ප්රමිතීන්

ැවසීම ුමදුුම ව්නය එාඹී ඇති බව්ය

ඳහන් වා යුතුය.
04.

ාම්

රණ හ් ළරිළ්න

ුහය / ළා්්  ළ්න ආයතාන සතු

ළ ති සම්ළ් 
(ම්ව්යම යභෞතිව හ් මූනය ව්යය්ළ්

(Business) යස්ව්ය් ළද්ධති වාම්ව ණය

හ් ළරිළ්නය ව නු නබන්යන් විදය්නූල නව්ය

වස් ව

ඇති වාම්ව ණ

ව්යුහයක් මඟිනි. වාම්ව ණ රම හ් ක්රිය්ව්යලි ව්යැඩිදියුු  ව
වාම්ව ණය

ඳහ් ම, රම විධි

ළව්ය් ව්ය් යග ය්ම

හ උළ්ය ම්ර්ග භ්විතානය නන්ඩන් ළා්් 

ළ්න ආයතාන තුා ඉතාන් ඉහා මට්ටමව ළව්යතී. වියෂතයයන් සියලු ව්යැඩ
ව්ර්යයන් ළරිගණව ව්යැඩ ටහන් (computer programmes) මගින් ඉටු ව
කිමම

හ

ාව්ය් ජ්න ගතාන

(net work) ම්ර්ග ගතාන රම (online) මගින් යස්ව්ය් ඇණවුම් කිමමම යගම,ම්

ආදිය ඉතාන් ඉහා ව්ර්යක්ෂමතාන්ව්යයකින් යුතුව්ය සිදු ව නු නැයේ.
ළ්න ආයතානව්යන එක් එක් ව්ර්යය

ඉටු කිමම

ආව් යවට යතානෝ ් ළ්  ව නු නබ අතාන
ව්ර්යක්තමතාන්ව්යය ඉහා ැංම,ම

නන්ඩන් ළා්් 

ඳහ් ුමදුුම පුද්ගනයින් විධිම් 

ඔවුන්යේ

වියෂතඥතාන්ව්යය

හ

ඳහ් අඛ්්ඩඩ ව්යැඩපිිවයව්යනක් ක්රිය්ව්යට ැංම,ම

ළා්්  ළ්න ආයතාන ව්යන ව්යගකීම යේ.
යම් පිිවබඳව්ය ද අළ ක්රිය් ව  ආව් ය අයප්ක්ෂිතාන ඵනද්යිතාන්ව්යය ාඟ් ව
ගැනීමට ප්රම්ණව්ය්  යොව්ය බව්ය කිව්ය යුතුයි. වියෂතයයන් අළ ළා්්  ළ්න

භ්ව්යන

දැට ළව්යති විතය ළරිම්ව්ය තුා ව්යැඩ ළරිම්ව්යන් හඳු් ගැනීම (work analysts). ා
අනුව්ය ුමදුුම රැකිය් නිර්ම්ණය (Job design)

හ ව්යුහයන්

ැවසීමට්  (Structure )

ව්යඩ්්  ුමදුුම ( Most suitable) පුද්ගනයින් අව්යශය ප්රම්ණයට යතානෝ ් ගැනීම්  ුමදුුම ළරිදි
ව්ර්ය ම්ඩඩන

ංව්යර්ධය (ම්ව්ය

Development ) සිදුව

ම්ළ් 

ංව්යර්ධය / Human Resources

ව්යැඩ ළැව්යමයම් රම විධිම්  වා යුතුයි. එයස්ම යයදවුම් -

නිමැවුම් පිිවබඳව්ය නිසි ඇගයීමක් සිදු ව
යස්ව්ය් ඇගයීම් (Appreciation)

හ

්නුබන

එම ඇගයීම මතාන උ ස්ම,ම් (promotion),
ැළයීම සිදු වා යුතුයේ.
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5. නීතිය ක්රිය්යේ යයදම ම (Implementation of law & Oder)
නන්ඩන් ළා්්  ළ්න ආයතාන මගින් නීතිය ක්රිය්යේ යයදම,ම
උළරිමව්ය්  සිදු ව නු නබයි. එමඟින් විය ගරුව
හ යළොදු

ම්ළ්  ආ ක්ෂ් ව

තුා දියුු  කිමම
නීති

්ධ් ණව්ය් ම

ම්ජයක් බිහි කිමමට් 

්ජය

ගැනීම්  නිසි ළරිදි සිදුයේ. යමම තාන් ් ව්යය අළ

ට

ඳහ් දැට ළව්යති නීතිය නිසි ළරිදි ක්රිය්යේ යයදම,ම්  අව්යශය

ම්ළ්දය

ඳහ්්  ක්රිය් වා යුතුව්ය ළව්යති.

6. ළර්යේ ෂණ සහ සං ර්ධා (Research and development
නන්ඩන් ළා්්  ළ්න ආයතාන තුා ආර්ථිව

ංව්යර්ධ හ් ළර්යේ තණ

පිිවබඳව්ය යව්යම ාවවයන් ළව්යති. ා මගින් විතය්නු බද්ධ ළර්යේ තණ යමන්ම

ම්ජ

ආර්ථිව අධයයක් නි න්තාන යයන්ම සිදු ව නු නබ අතාන ම ඉදිරි

ඳහ්

අව්යශය නිර්යද්ශ

හ උළ්ය ම්ර්ගිව ව්යැඩපිිවයව්යනව්යල්

ංව්යර්ධ

ම්ළ්දය ව නු නැයේ. යම්

පිිවබඳව්ය වියෂත උන්දුව්යක් යහෝ ව්යැඩපිිවයව්යාක් අළ ළා්්  ළ්න ආයතාන තුා
දක්ට යොමැති බව්ය

ඳහන් වා යුතුයි. ආ ම්භයක් යන

යහෝ ළර්යේ තණම අධයය
7.  ය

රණ

ඉතාන් කුඩ් ළරිම්ණයයන්

හ අ් හද් බැලීම් සිදු වා යුතුව්ය ළව්යතී.

ැඩිතිවය න ් 

නන්ඩන් ග ය ඉළැ ණි ග යක් ව්ය අතාන ම යබොයහෝ ළැ ණි යගොඩැගිලි
හ ව්යුහයන් අදට්  යොැසි ළව්යති. ළා්්  ළ්න ව්යයව ණ ව්යැඩපිිවයව්යන යටය් 
ංස්වෘතිව හ්
ඳහ් අව්යශය
නැයේ. අළ

ම්ීවය ව්යටි්වමක් ඇති ව්යුහයන් ආ ක්ෂ් ව මින්
ැනුමම්

යට් යමව්යැනි

ංව්යර්ධය

ැවසීම යමම ව්යයව ණ ව්යැඩපිිවයව්යන යටය්  සිදු ව නු
ැනුමම් ාවවයන් යොමැති අතාන

පුද්ගලිව අව්යශයතාන් මතාන

ළමණක් ව නු නබ යයෝජ් අනුමතාන කිමමක් සිදුයේ. යමය ග යේ  ළැව්යැ් මට
අනංව ණයට

හ

ංස්වෘතිව ව්යටි්වම් ව්යනට බ්ධ් ඇති ව යි. අළ ළා්්  ළ්න

ආයතාන යම් ගැ වියෂතයයන්

නව් බැලිය යුතු යේ.
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8.

ය්ළ්ර සහ උළයයෝජ යස් ්
ව්යය්ළ්

ව්යය්ළ්

ංව්යර්ධ

අ් ළ් ව

ඳහ්

හයම,ම්  ව්යය්ළ්

ගැනීම්  ව්යය්ළ්

ළව්ය් ව්ය්යග ය්ම

ඳහ් මූනය ළහුමවම්

ැනසීම් 

හ

ෑම ළා්් 

ළ්න ආයතානයවම ප්රධ් ව්ර්යයක්යේ. එයස්ම විවිධ උළයයෝජ යස්ව්ය්
ළව්ය් ව්ය්යග ය්ම යමම ආයතානව්යන වියෂත වැපීයළය ක්රිය්ව් වමකි.
අළ

ට ළා්්  ළ්න ආයතානව්යන යමම තාන් ් ව්යය දක්ට යොමැති අතාන

ජයේ  වියදමින් විශ්න ව්ර්යය ම්ඩඩනයක්
හ ව්යය්ළ්

හ යස්ව්යව පිරි ක් ළව්ය් ව්ය්යග ය්ම

ආ ම්භ කිමම යව්යනුව්යට යගොඩැඟිලි ඉදිකිමම යද ට්  යස්ව්ය්

ැළයීම

ප්රයද්ශ ව්යයව්යස්ථ්පිතාන වටයුතුව්යනට ළමණක් සීම් ම, ඇති බව්ය කිව්යයුතුය. එබැවින්
ම, ම්දිලියේ  ළා්්  ළ්න

ංස්වෘතියක් ඇති කිමම

ඳහ් ආද්යම් උළදව්ය

ව්යය්ළ් ව්යනට යයොමුම,ම් ම ප්රජ්ව්යට මිනදී ගතාන හැකි උළයයෝජ යස්ව්ය්ව්යන් හඳු්යග
ළව්ය් ව්ය්යග ය්ම්  පිිවබඳ අළ විසින් සිතාන් බැලිය යුතුව්ය ඇතාන.

9. යහළ්නය (Good governance)
යහළ්නය ඉතාන් ව්යැදග් 

ංවල්ළයකි. නන්ඩන් ළා්්  ළ්න ආයතාන යමම

මූනධර්ම මතාන පිහිට් වටයුතු ව නු නබ අතාන ම ා ා ආයතාන ඉටු ව නු නබ
ව්ර්යයන් යහෝ යස්ව්ය්ව්යන් විනිවිද බ්ව්යයකින් යුතුව්ය් ම විව්යෘතානව්ය්  සිදුකිමම
ව්යැඩපිිවයව්යනක්
ා

ඳහ්

ව ් තියේ. යම් පිිවබඳව්ය අළ ද යම් යම් ක්රිය්ම්ර්ග ගනිමින් සිටියද

ඳහ් වැළම,ම් ම අව්යංවභ්ව්යය් ම

ෘජුබව්ය්  අළ

ම්ජය තුා දක්ට යොමැතාන.

යවයස් යව්යතාන්  වියෂතයයන් ළා්්  ළ්න නියයෝජිතානයින් හ් ව්ර්ය ම්ඩඩනය
තානම්ට ළැව්යම ඇති ව්ර්ය භ් ය ඉටු කිමම

ඳහ් මීට ව්යඩ්

ම්ජ ව්යගකීමකින් යුතුව්ය

වටයුතු කිමම අද දව්යයස් අළ යව්යතාන ළැව්යම ඇති වියෂත ව්යගකීමක් බව්ය
යුතුය.

ඳහන් වා
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සටහ :
ළා්්  ළ්න හ් ළා්් 
(execution) උතුරු ැයගහි

භ් අම්තානය්ංශය මගින් බන්් මව ව නු නැ

ළා්්  ළ්න යස්ව්ය් ප්රව්යර්ධය කිමයම් ව්යය්ළෘතියේ 

(North East Local Government Services Improvement Project - NELSIP) ධ්රිතාන්
ං ාවය යටය්  2016

ංව්යර්ධ

යද ැම්බර් 16 සිට 21 දි දක්ව්ය් නන්ඩන් ළා්්  ළ්න

ආයතාන ව්යන ක්රිය්ව්රි් ව්යය අධයයය

ඳහ් එම ව්යය්ළෘතිය ක්රිය්් මව ව නු නැ

ළා්්  ව්යන ප්රධ් යල්වම්ව්යරුම ළා්්  ළ්න යවොම ්රිස්ව්යරු ඇතුළු ව්යය්ළෘතියේ  හ්
අම්තානය්ංශයේ  නිනධ්රින්

හභ්ගිවූ අධයය ා්රිව්යේදී ම් නැබූ අ් දැකීම්ද මීට

අද්න ම් යව්යතාන නැ ු  ලිපි යල්ඛ්ණ
ළදම් ව

යග යමම

ටහ

හ අන්තානර් ජ්නයයන් නබ්ග්  යතානො තුරු

වස් ව

ඇති බව්ය

ග්මිණි

නවන්.

්ජවරුණ්

ඌව්ය ළා්ය්  ප්රධ් යල්වම්.
2017.06.22

