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වා�තාව වා�තාව වා�තාව වා�තාව ((((පා��ෙ
��ව �ළ ෙතොර��පා��ෙ
��ව �ළ ෙතොර��පා��ෙ
��ව �ළ ෙතොර��පා��ෙ
��ව �ළ ෙතොර��    හාහාහාහා    ස��ෙ�දනස��ෙ�දනස��ෙ�දනස��ෙ�දන    තා�ෂණය භා�තය තා�ෂණය භා�තය තා�ෂණය භා�තය තා�ෂණය භා�තය ----    පපපප�ලාභ හා !"වැය �ලාභ හා !"වැය �ලාභ හා !"වැය �ලාභ හා !"වැය 
�ශේ&ෂණය�ශේ&ෂණය�ශේ&ෂණය�ශේ&ෂණය) ) ) ) සැෙක��සැෙක��සැෙක��සැෙක��    
 
ෙතොර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණය ෙලොව වටා ව*වස්ථාදායක ෙ,හය� - කට.� සඳහා නැ�වම බැ" 
උපකාරක ෙමවලම� බවට ප3 4 �ෙ5. ෙතොර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණය� ඒවාෙ8 9.:ව3 සමඟ 
<� ස
පාදනය, �ධායකෙ8 කට.� අ@�ෂණය සහ මහජනතාව සමඟ ස��ෙ�දනය BCම යන 
පා��ෙ
��වක වඩා3 වැදග3ම වගF
 ඉH BCෙම- ලා සහාය 4මට අවශ* නම*IJ3වය ලබා ෙගන 
ඇත. 
 
මෑත වකවාMව �ළ පා��ෙ
��ව Nය කා�යය� සඳහා අMබලය� ලබා ගැ<මට3 ආයතනය න4කරණය 
BCම සඳහා3 ෙතොර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණෙ8 පවණතා භා�තා BCම ආර
භ කර ඇත. රජෙ8 
ආයතනය� - ෙතොර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ උපායමා�ග Pයාවට නැං4ම සඳහා සහය Rමට 2003 
අංක 27 දරන ෙතොර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ පනත මW� ස්ථා!ත X ලංකා ෙතොර�� හා ස��ෙ�දන 
තාYණ �ෙයෝ[තායතනය (ICTA) පා��ෙ
��වට උපකාර BCම සඳහා ඉ9"ප3 �ය. ෙතොර�� හා 
ස��ෙ�දන තාYණ �ෙයෝ[තායතනෙ8 අMගහය යටෙ3, ආයතනෙ8 ��ධ අවශ*තා සaරාලන 
ෙතොර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ ව*ාපෘ� 11 B� සම��ත ඉ-පා��ෙ
�� ව*ාපෘ�ය මW� ෙතොර�� 
හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ උපායමා�ගය� සකස ් කරන ලR. ඉ��d�, එ�ස3 ජාf�ෙg සංව�ධන 
වැඩසටහන (UNDP) මW� ඉහත F උපායමා�ගය Pයාවට නැං4ම ආර
භ කර �ෙ5. 
 
ෙමව� ස�ද�භය� �ළ, ෙමම වා�තාව l�ක වශෙය� පරමා�ථ �න� හා සබැmය: 
 

• පා��ෙ
��ෙ� පධාන පා��ෙ
�� හා ප"පාලන කා�යය� - -ඩැස්  හoනා ගැ<ම. 
• ආයතනයට ගැළෙපන වැp 9.: BC
 ෙයෝජනා BCම. 
• qrq පෙ�ශය� සලකා බලා ඒ අ�"� පා��ෙ
��ෙ� අෙs�tත අරu: සා�ෂා3 කරගැ<ම 
සඳහා වඩා3 උvත පෙ�ශය ෙප�වා Rම. 

    
ගැටw හoනා ගැ<මගැටw හoනා ගැ<මගැටw හoනා ගැ<මගැටw හoනා ගැ<ම    
 

ඵලදාyතාවෙ8 හා කා�ය�ෂමතාවෙ8 -ඟය� ෙ��zය ක�: {ව ද, පෙ�ශෙ8 හා පාරදෘශ*තාවෙ8 
අපහqව සහ ස
ප3 වැය4ම ද පධාන ක�: ෙලස හැm��ය හැBය. බා-ර හා අභ*�තර ආයතන සමඟ 
ස
බ�ධ 4ෙ
 අපහqතා ෙම�ම ස��ෙ�දන අපහqතා, ද3ත හා Pයාව� අ�"�තය� සහ උපෙයෝජ*තා 
පශ්න ද වා�තාව මW� ෙහ| කර}. ~� සමහර� �|� ෙදෝෂ ඇ�4ෙ
 හා ද3ත හා� 4ෙ
 අවදානම� ද 
පවf. තවද, ෙතොර�� ලබා ගැ<ම, අනාවැB පළ BCම සහ නැ��තා හා රටා aෙරෝකථනයට ව3ම� 
ස�ද�භය උපකාC ෙනොවන අතර අදාළ පා�ශ්වක�ව�හට අපමාදව ෙතොර�� පචාරණය 4මද Nr ෙනොෙ�. 

  
ෙයෝ[ත Pෙයෝ[ත Pෙයෝ[ත Pෙයෝ[ත Pයාව� වැp 9.:ව සහ පයාව� වැp 9.:ව සහ පයාව� වැp 9.:ව සහ පයාව� වැp 9.:ව සහ ප�ලාභ�ලාභ�ලාභ�ලාභ    
 

ෙතොර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණය භා�තෙය� පා��ෙ
��ෙ� කට.�වල �ණා3මක හා 
පමාණා3මක ව�ධනය� Nr කළ හැBය.  එමW� අභ*�තර හා බා-ර පා��ෙ
�� කට.� වලට ඍ� 
බලපෑම� එ&ල කර~� ෙතොර�� හා ෙසේවාව� ෙවත වඩා3 වැp පෙ�ශය� ලබා Rමට පහqක
 සැලෙසේ. 
ඒ අMව, ��ම3 ෙතොර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ යා 4මB� aනරාව�තන �යද
 අ� කර ගත හැB 
අතර ෙසේවාව� - ත33වය ද උසස් ෙ�. 
 
ෙ
 අMව, ආර
භක �යදම අභ*�තර හැBයා ව�ධනය BCම සඳහා � ආෙයෝජනය� ෙලස පා��ෙ
��ව 
�N� සැලBය .�ය. �තන පා��ෙ
��ව� කරා යන ගමෙ�R, ෙමම ආෙයෝජනය යM අත*වශ* 
පා��ෙ
�� කට.� වන සංF�ණ ෙ&ඛන සකස් BCම හා කළමනාකරණය, පා��ෙ
�� සැNවාර �ළR 
Nrවන ව*වස්ථාදායක කට.� තථ* කාJනව වා�තා BCම හා පළ BCම සහ පා��ෙ
��ව හා එ- 
පා�ශ්වක�ව� අතර ස��ෙ�දනය වැp 9.: BCම ආ9යට සහාය 4ෙ
 ආයත�ක �දානම}.  
  
පහත දැ�ෙවMෙ8 ෙතොර�� හා ස��ෙ�දන තා�ෂණෙ8 භා�තාව එ- පා�ශ්වක�වනට ලබා ෙදන 
ප�ලාභ ව�� B-පයB. 
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පා��ෙ
�� ම��ව��හට අ�තඃජාලය �|� ඕනෑම ස්ථානයක Nට ඕනෑම ෙ�ලාවක R පා��ෙ
�� 
හා කාරක සභා කට.� වලට අදාළ රහස* ෙතොර�� අඩං� ඉෙල�ෙටො�ක ද3ත ගබඩා හා ෙ&ඛන සංvත 
වලට පෙ�ශ �ය හැBය. තවද, ඔ{�ට Nය ඡ�දදායක}� ට ෙසේවය කර~� සහ ව*වස්ථාදායක කා�යය� 
හා ව*වස්ථාමය කට.� වල �යැෙළ~� N�යR ම ප"ගණක භා�තා කර~� පහqෙව� පා��ෙ
��ව 
ෙවත ෙ&ඛන ෙයොu කළ හැBය. එෙම�ම ඔ{�ට ඉෙල�ෙටො�ක තැපෑල, සංවාද සlහ, 5ෙලොg සටහ� 
ආ9ය �|� මහජනතාව හා අෙන�3 ආයතන සමඟ ස��ෙ�දනය කළ හැBය. 
 
මහජනතාවට පා��ෙ
�� ම��ව�� සහ පා��ෙ
�� මහ ෙ&ක
 කා�යාලය සමඟ අ�තඃජාලය හරහා 
ඉෙල�ෙටො�කව ස��ෙ�දනය BCමට හැB අතර ෙමමW� ජනතාවෙg මහජන �ෙයෝ[ත}� !|බඳ 
�ශ්වාසය හා ආයතනෙ8 ප��පය ඉහළ නැංෙවM ඇත. ඔ{�ට පා��ෙ
�� ෙව5 අඩ�ය (portal) �|� 
හැ�සා� වා�තා, ස
මත 4මට �ය~ත පන3 ෙකH
ප3, පන3, පන3 සංෙශෝධන, කාරක සභා වා�තා හා 
වා�tක වා�තා ආ9ය ද ලබා ගැ<මට හැBය. 
 
න4න තා�ෂණය උපෙයෝ� කර ග�නා ස��ෙ�දන ජාලය� මW�  මහ ෙ&ක
 කා�යාලෙ8 Nයw 
ප"පාලන ඒකක හා කා�යාංශ එBෙනක ස
බ�ධ කළ හැBය. PයාවJ� සෙමෝධානය කර කෘත*යා3මක 
මා}
 හරහා �වමා� වන ෙතොර�� වල �රවද*තාවය, කා�ය�ෂමතාවය හා ඵලදාyතාවය අ�මා��කව 
තහ{� කරන ෙ&ඛන හා කා�ය පවාහ කළමනාකරණ ප,ධ�ය� මW� Nයw ෙදපා�තෙ
�� ස
බ�ධ 
කළ හැBය. තවද, අෙන�3 ආයත�ක කා�යය� ෙබොෙහෝ ෙස}� 9.: කළ හැB අතර කමව3 ෙතොර�� 
හා ස��ෙ�දන තා�ෂණ සෙමෝධානය� ම � ස
ප3 ඵලදාy ෙලස කළමනාකරණය කළ හැBය. 
 
��ෙ,ශ��ෙ,ශ��ෙ,ශ��ෙ,ශ    
 

පා��ෙ
��ෙ� අගය� හා අ¡මතා�ථ සා�ෂා3 කර ගැ<මට උපකාC 4ම සඳහා ෙතොර�� හා 
ස��ෙ�දන තා�ෂණෙය� කළ හැB ෙ, සහ ෙමෙත� Nr කර ඇ� ෙ, අතර �ශාල පරතරය� පව�න බව 
අධ*යනෙය� ෙසොයා ග3 ෙතොර�� අMව පත*�ෂ ෙ�. 
 
ෙමව� ස�ද�භය� �ළ, බා-ර අවස්ථා පෙයෝජනයට ග�~� Nය r�වලතා මග හරවා ගැ<මට ආයතනය 
�N� පළuව කට.� කළ .�ය. එම�සා, ව3ම� rබල ත33වෙ8 Nට ඊළඟ තලය වන ෙතොර�� හා 
ස��ෙ�දන තා�ෂණෙය� බල ගැ�{: පා��ෙ
��ව� ද�වා ප"ව�තනය 4ෙ
 හැBයාව ව�ධනය 
BCම සඳහා පා��ෙ
��වට ආධාර ෙද�න�, ජාත*�තර සං�ධාන සහ �ෙශේෂෙය�ම අෙන�3 
පා��ෙ
��ව�� උද� ලබා ගත හැBය. 
 
අෙs�tත අරu: කරා ළඟා 4ම සඳහා පා��ෙ
��වට අMගමනය කළ හැB �ක&ප �න� වා�තාව 
මW� ෙප�වා ෙ,; ඉ� ��වැ� පෙ�ශය - උපායමා� ක පෙ�ශය    ----    ආයතනෙ8    අෙs�tත අරu: 
සා�ෂා3 කර ගැ<මට �සැකෙය� ම උපකාC ෙ�. ආෙයෝජනය හා සසඳා බැJෙ
 R එමW� ෙබොෙහෝ 
ප�ලාභ සඳහා පහqක
 සැලෙසේ; ෙකෙසේ ෙවත3, ආර
භක �යදම අභ*�තර හැBයා ව�ධනය BCම සඳහා 
� ආෙයෝජනය� ෙලස පා��ෙ
��ව �N� සැලBය .�ය. එෙම�ම, ෙමම පෙ�ශය පා��ෙ
��ෙ� 
අෙs�tත අරu: ඉH කර ගැ<ම සඳහා ස්¤ර ව�ධනය� සහ�ක කර�නා � දෘෂ්�ෙකෝණ හතරB� 
සම��තය. 
 
අෙs�tත ආයත�ක අරu: සා�ෂා3 කර ගැ<ම සඳහා3  ආයතනෙ8 පා��ෙ
�� හා ප"පාලන 
කා�යය� වලට ඍ�වම සහාය වන  තා�ෂ¥ක ය�තල ව¦හය� ෙගොඩ නැං4ම සඳහා3, පධාන 
පා�ශ්වක�ව� අතර ��ෙ,§ත පෙ�ශයට ප�ෂ ෙපොr දැ�ම� �dය .�ය. 
 
ෙමම පෙ�ශය ආයතනයට අෙs�tත අරu: සා�ෂා3 කර ගැ<ම සඳහා පහqක
 සලස}. තවද, පත*�ෂ 
සහ N.
 ප�ලාභ ¨ස� ලබා Rමට එය සම3 ෙ�. ඉ� ෙබොෙහෝමය� �තන පා��ෙ
��වකට අත*වශ* 
අංග ෙ�. 
 


