
0.21 යවාතණපුනිාා - .ද්ගලවන්ගේ හ  සංවිධ නයල ඳරභ ර්ථ හ  අරමුණු ඉටුකරගැනීභ සහ  කළභන කර2ගේ 

අයශ්ය1 ය හ  යැදගත්කභ ගඳන්ය  ගදයි. 

0.21  භට්ටභ 12.2 - කළභන කරුගයකුගේ විවිධ භූමික  විභසයි. 

කළමනාකරු  (Manager)-සංවිධ නවක ඳරභ ර්ථ හ  අරමුණු ළඟ  කර ගැනීභ සහ  සැලසුම්කර2ව , 

සංවිධ නකර2ව, ගභගහවවිභ හ  ඳ ලනව කරනු ලඵන්න  කළභන කරු ගේ. 1යද ගභොහු විසින් කළභන කර2 

ක්රිව යලිව ඔස්ගසේ සම්ඳත් ක ර්වක්ෂභය සහ සපලද යිය උඳගවෝජනව කරනු ලඵයි. 

කළමනාකරුවන්ගේ උපභුමිකා (Sub Roles) 

කළභන කරු සතු ගභභ උඳභුමික  10 හදුන්ය  දී ඇත්ගත් ගහන්රි මින්ට්ස්ඵර්ේ(Henry Minttzberg) විසි0.ඒය  ප්රධ න 

යශ්ගවන් ශිර්ෂ 3ක් වටගත් දැක්විව හැක. 

❏ අන්1ර්.ද්ගල භූමික ( Interpersonal Roles) 

❏ ග1ොරතුරු භූමික  (Informational Roles) 

❏ තීර2 භූමික  (Decisional Roles) 

අභ්යාස  
1.ඳහ1 දක්ය  ඇත්ගත් කළභන කරුගයකු විසින් ඉටුකරනු ලඵන ක ර්වවන් කිහිඳවක් සදහ  0දසුන්ව. එභ 

එක් එක් ක ර්වවවන් ඉදිරිගවන් ඔඵ විසින් හදුන ගත් කළභන කර2 උඳ භූමික ය කුභක්දැයි ඉදිරිගවන් 

දක්යන්න. 

1. ගසේයක දුක් ගැනවිලි සහ  සයන් දීභ. 

2. ගකොටස් හිමිවන් සභඟ රැස්වීම් ඳැයැත්වීභ. 

3. ආව1නව තුළ නය ගසෞඛ්ය ආරක්ෂ2 යැඩසටහනක් හදුන්ය දීභ. 

4. ආව1නව තුළ සිටින දක්ෂ ගසේයකවන් ඇගයීභ. 

5. 1භ ගසේයකවන් සෑභ සතිවකටභ යරක් PCR ඳරීක්ෂ2 සහ  ගවොමු කිරීභ. 

6. කර්භ න්1 හ  ය ණිජ කටයුතු අභ 1ය ංශ්ව විසින් සංවිධ නව කරන ලද රැස්වීභක් සහ  සහබ ගී වීභ. 

7. සැඳයුම්කරුයන් සභග සිේ අවුරුදු ගිවිසුභකට අත්සන් කිරීභ. 

 

2.ගහන්රි මින්ට්ස්ඵර්ේ විසින් විස්1ර කළ , කළභන කරුගයකුගේ තීර2 ගැනීගම් භූමික යට අවත් උඳභුමික  

හ1ර නම් කරන්න. 

3. කළභන කරුගයකුගේ එක් ග1ොරතුරු භූමික යක් ග1ෝර ගගන එභ භූමික ය තුළ ඉටු කළ යුතු ක ර්ව ගදකක් 

උද හර2 දක්යමින් විස්1ර කරන්න. 

4. කළභන කරුගයකුගේ ඳහ1 සහන් භූමික යලට උද හර2ව ඵැගින් සඳවන්න. 

1. න වකව  

2. ග1ොරතුරු ගඵද හරින්න   

3. 0ව භකව   

4. ඵ ධ  ඳ ලනව කරන්න   

5. ස කච්ජ  කරන්න   

පළාත් අධHdපන  ගෙපාර්තගේන්තුව සබරගමුව - සති පාසල 

 

විෂව-යය ඳ රාඅධයවනවා 

fY%Aණිව-13 

සකස ්කගළේ - ගක්පුඑම්පුධනුෂික ාදිල්ශ් 0ාකුරුප්. 
ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාර/ඇහැළිවගගොඩාභපුභපුවිපු 
 

 

සතිව- 2 

පළාත් අධHdපන  ගෙපාර්තගේන්තුව සබරගමුව - සති පාසල 



 


