2020 ක්රියාකාරී වැැව්ම
පෂාත් පාන අමාත්යාංය
ගිණුම් අංය
අභිමත්ාර්ථය - බව්නාහිර පෂාත් ජනත්ාලට ප්රවව්ත් භවේලාලක් වැපයීම
අනු
අං
කය

ලැඩවටශන

අරමුණ - ප්රතිපාදන මනා කෂමනාකරණභයන් යුතුල උපභයෝජනය කිරීම

භභෞතික ඉක්ක
(කාර්තුමය)

ලයාපෘතිය
1

2

3

මූය ඉක්ක (කාර්තුමය)
4

1

2

3

නිමැවුම් දර්ක ක්ණික ඵ දර්ක

ලගකීම

4

අනුමත කරන
ප්රතිඳාදන ශා නිකුත්
0 20% 40% 100%
ප්ර.ගණකාධිකාරී
කරන ප්රතිඳාදන
තුනය කරන 100% ක් වමාන වීම
ද මාසික
ප්රාග්ධන ගිණුම්
සවේලා බිදලැටීමකින්
වාරාාංය
25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% 100%
සතොරල අඛණ්ඩල
ගණකාධීකාරී
ඳලත්ලාගැනීම

ලාර්ෂික ප්රාග්ධන ප්රතිඳාදන
100% ක් කාර්යක්මල වියදම් 25% 50% 75% 100%
කිරීම
1

මය ඳානය
ලාර්ෂික පුනරාලර්තන
ප්රතිඳාදන 100% ක්
කාර්යක්මල වියදම් කිරීම

2

3

ප්රවම්ඳාදන වැැව්ම

ප්රවම්ඳාදන වැැව්ම

2019
ප්රවම්ඳාදන
වැැව්ම

ප්රවම්ඳාදන වැැව්ම වකව්
කිරීම

100% -

ප්රවම්ඳාදන වැැව්ම
ක්රියාත්මක කිරීම

2019
10% 25% 45% 100% 10% 0.25 0.45 100% ප්රවම්ඳාදන
වැැව්ම

-

-

ප්රවම්ඳාදන
වැෂැව්මට අනුල
අත්ඳත් කරගැනීම්
ශා ඉදිකිරීම් සිදුවීම

ප්ර.ගණකාධිකාරී

ප්රවම්ඳාදන
වැෂැව්මට අනුල
අත්ඳත් කරගැනීම්
ශා ඉදිකිරීම් සිදුවීම

ප්ර.ගණකාධිකාරී

2020 ක්රියාකාරී වැැව්ම
පෂාත් පාන අමාත්යාංය
ගිණුම් අංය
අනු
අං
කය

ලැඩවටශන

භභෞතික ඉක්ක
(කාර්තුමය)

ලයාපෘතිය
1
භාණ්ඩ වමීක්ණය නියමිත
දිනට නිම කිරීම

100%

ලත්කම් කෂමනාකරණ
මෘදුකාාංගය ක්රියාත්මක කිරීම

4

ලත්කම්
කෂමනාකරණය

ව්ථාලර ලත්කම්
සක්තකරණය

නල සගොඩනැගිේසේ
වවිකිරීම් ශා භාරගැනීම් ඳසු
විඳරම

2
-

100%

-

1

3
-

-

100%

1

1

මූය ඉක්ක (කාර්තුමය)
4

1

2

3

නිමැවුම් දර්ක ක්ණික ඵ දර්ක

ලගකීම

4

-

භාණ්ඩ
වමීක්ණ
ලාර්තාල

12/31 දිනට
තුනය කරන ද ගණකාධීකාරී
ඉන්සලන්ට්රි සේඛන

-

ලත්කම්
යාලත්කාලීනල
කෂමනාකරණ
සතොග නඩත්තුවීම
මෘදුකාාංගය

ගණකාධීකාරී

-

සක්තකරණ
කරන ද
ලත්කම්

ලත්කම් නිලැරදිල
ශදුනාගත ශැකිවීම

ගණකාධීකාරී

1

වවි කිරීම්
සේඛන ශා
මාසික
වමීක්ණ
ලාර්තා

වවි කිරීම්
සේඛනයට අදා
භාණ්ඩ අඛණ්ඩ
විමර්ණය

ගණකාධීකාරී

2020 ක්රියාකාරී වැැව්ම
පෂාත් පාන අමාත්යාංය
ගිණුම් අංය
අනු
අං
ලැඩවටශන
කය

ලයාපෘතිය
අමාතයාාංසේ විගණන ශා
කෂමනානරණ කමිටු රැව්වීම්
ඳැලැත් වීම
අමාතයාාංයට අනුබද්ධ
ආයතනල විගණන ශා
කෂමනාකරණ කමිටු රැව්වීම්
ඳැලැත්වීම, අධීක්නය ශා
අමාතයාාං නිසයෝජනය

5

භභෞතික ඉක්ක
(කාර්තුමය)
1
2
3
4
1

4

යශඳානය වශතික
විගණන විමසුම් වදශා
කිරීම
පිළිතුරු වැඳයීම
ඳෂාත් ඳාෂන ආයතනල
2014/2015/2016 ලර්ල
විගණකාධිඳති ලාර්ථා
වාකච්ඡා කිරීම
ලයලව්ථාපිත ආයතන ල හිග
ආදායම් වමාසෝචනය

Iso 9001:2015
තත්ත්ල
අමාතයාාංසේ සේඛනාගාර
6 කෂමනාකරණ
විධිමත් කිරීම
ප්රතිඳත්තින්ට අනුකූ
වීම

1

1

4

4

මූය ඉක්ක (කාර්තුමය)
1

2

3

1

4

නිමැවුම් දර්ක ක්ණික ඵ දර්ක

4
රැව්වීම් ලාර්තා

රැව්වීම් ලාර්තා

5%

100%

10%

50% 100%

මය කාර්යය
වාධනය පිළිබ
ප්ර.ගණකාධිකාරී
ඳාර්ලිසම්න්තු
ප්ර්නාලලිය මගින්
බාසදන ඇගයීම්
ලැඩවටශසන් රන්
වම්මානය අඛණ්ඩල ප්ර.ගණකාධිකාරී
ඳලත්ලාගත් අවුරුදු
ගණන
ඉදිරිඳත් ව
ප්රතිවිගණන විමසුම් ප්ර.ගණකාධිකාරී
ගණන

වති සදකක් තුෂ පිළිතුරු වැඳයීම

100% 100% 100% 100%

ලගකීම

විමසුමට අදාෂ
නිමාලට ඳත් ව
ගැටළුල නිමාලට
විගණන සේද
ඳත් වීම.

ප්ර.ගණකාධිකාරී

2017.12.31
දිනට සියඑ
අය ව හිඟ මුද
ආදායම් අය වීම

ප්ර.ගණකාධිකාරී

විධිමත්
සේඛනාගාරය

චන්දිමා
රාජඳක්/සී.සේ.
විතාරණ /
ලත්වා
විසනෝදනී

Iso 9001:2015
තත්ත්ල වශතිකය

2020 ක්රියාකාරී වැැව්ම
පෂාත් පාන අමාතයාංය

ආයතන අංය
අභිමතාර්ථය - බව්නාහිර පෂාත් ජනතාලට ප්රව්ත භවේලාලක් වැපයීම
අනු
අංක
ය

ලැඩවටශන

පදායීතා
පිරිවිතරලට
අනුගතවීභ
වශා
1
අභාතයංයට
අනුඵද්ධ
ආයතන
සභසශයවීභ

ලයාපෘතිය

01. පදායිතා ලැඩවටශන ක්රියාත්භක කිරීභ
02. ශරිත පදායිතාලයට අනුගත වූ ආයතන
නිරීක්ණ ලැඩවටශන

අරමුණ - ආයතන ශා පරිපානමය කටයුතු කාර්යක්මල ශා නිලැරදිල ඉටු කිරීම
භභෞතික ඉක්ක
(කාර්තුමය)

මූය ඉක්ක
(කාර්තුමය)

1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

03. පදායිතා වම්භාන ඵා ගත් ආයතන /
කාර්යය භණ්ඩ ඇගයීභ
01. ලැඩ පියලර වංසෝධනය කිරීසම් වශ
යාලත්කාලීන කිරීසම් ලැඩමුළුල ඳැලැත්වීභ
02. ලැඩ පියලර භැනීභ වශා මිනුම් රමිතීන්
වකව් කිරීභ

ජනතාලට
ජාතයන්තර
භට්ටසම්
03.ISO විගණනය ඳැලැත්වීභ
2
රමිතිගත
සවේලාලක් ඵා
දීභ
04.ISO දිනය ක්රියාත්භක ක්රියාත්භක කිරීභ

05.ISO කෂභනාකරණ රැව්වීභ ඳැලැත්වීභ

1

2

3

නිමැවුම් දර්ක
වම්ඵන්ධලන ආයතන
ගණන

පදායීතා වම්භානය
ැබීභ

වශබාගී වූ ආයතන
ගණන/නිධාරීන්
ගණන

ශරිත පදායීතා
වංකල්ඳ අනුල
ආයතන ශැඩගැසීභ

ඇගයීභට ක් වූ
ආයතන ගණන

සවේලක අභිසරේරණය
ලර්ධනය

1

1

මිනුම් රමිතීන් වකව්
කරන ද ක්රියාලලි
ගණන

3

3

1

3

ලගකීම

4

ලැඩවටශන් වශා
වශබාගී වූ වංඛ්යාල

1

ක්ණික ඵ දර්ක

1

විගණනයට ක්කරන
ද සවේලකයින් වංඛ්යාල

3

ISO දිනය ක්රියාත්භක
ක්රියාත්භක කරන ද
දින ගණන

1

ලැඩවටශන් වශා
වශබාගී වූ වංඛ්යාල

වශකාර
සල්කම් 2

ලැඩපියලර නැලත
වකව්ක ක්රියාලලි
ගණන
ක්රියාලලිය වශා ගත
වූ කාය අඩුවීසම්
රභාණය

ISO තත්ල වශතිකය
අඛ්ණ්ඩල
ඳලත්ලාසගන යාභ

ISO තත්ල වශතිකය
අඛ්ණ්ඩල
ඳලත්ලාසගන යාභ

වශකාර
සල්කම් 1

2020 ක්රියාකාරී වැැව්ම
පෂාත් පාන අමාතයාංය

ආයතන අංය
අනු
අංක
ය

3

ලැඩවටශන

නිධාරීන්සේ
සවේලා
කාර්යක්භතා
ලය ඉශෂ
නැංවීභ ශා
ධාරිතා
වංලර්ධනය

ලයාපෘතිය

භභෞතික ඉක්ක
(කාර්තුමය)

මූය ඉක්ක
(කාර්තුමය)

1

1

2

3

4

2

3

නිමැවුම් දර්ක

1

රමිතීන් ශදුනාගත්
සවේලා කාණ්ඩ ගණන

02.කාර්යය භණ්ඩ ඇගයීසම් ලැඩවටශන

1

ඇගයීභට ක් වූ
නිධාරීන් ගණන

1

1

අන්තර්ජාගත
ඳද්ධතිය ශඳුන්ලා
සදනද ආයතන
වංඛ්යාල

1

වශබාගිලන වංඛ්යාල

1

04.සයෝග /බාලනා ලැඩවටශන

05.රවාංගික කුවතා ලර්ධනය කිරිභ

06.ක්රීඩා කුවතා රලර්ධන ලැඩවටශන්

1

1

1

0.5

1.0

ලගකීම

4

01. කාර්ය වාධන රමිතීන් අනුල කාර්යය
භණ්ඩ ඇගයීසම් ක්රියාලලිය ක්රියාත්භක කිරීභ

03. ඳෂාත් ඳාන ආයතන සියල් ආලරණය
ලන සව ආයතන වශ ඳරිඳානභය කටයුතු
වශා අන්තර්ජාගත ඳද්ධතියක් ශඳුන්ලා දීභ

ක්ණික ඵ දර්ක

වශබාගිවූ වංඛ්යාල

වශබාගිවූ වංඛ්යාල

ශදුනාගත් සුහුරු
නිධාරීන් ගණන

ඳරිඳාන
නිධාරී

ක්රියාලලිය වශා ගත
වූ කාය අඩුවීසම්
රභාණය

වශකාර
සල්කම් 2

ව.සල් 2

ශදුනාගත් සුහුරු
නිධාරීන් ගණන

ව.සල් 2

ව.සල් 2

2020 ක්රියාකාරී වැැව්ම
පෂාත් පාන අමාතයාංය

ආයතන අංය
අනු
අංක
ය

ලැඩවටශන

ලයාපෘතිය

01. කෂභනාකරණ භණ්ඩ රැව්වීම් ඳැලැත්වීභ

02. අභාතයංය යටසත් ඇති ආයතනයන්හි
කෂභනාකරණ භණ්ඩ රැව්වීම් ඳැලැත්වීභ

03. පුරලැසි රඥප්තිය යාලත්කාලීන කිරීභ වශ
රදර්නය කිරීභ

භභෞතික ඉක්ක
(කාර්තුමය)

මූය ඉක්ක
(කාර්තුමය)

1

1

3

2

2
3

2

3
3

2

4

06. භශජන ගැටළු/ ඳැමිණිලි විවඳීසම් රැව්වීම්
ඳැලැත්වීභ
07. වභව්ථ කාර්ය භණ්ඩ රැව්වීභ.

1

1

1

1

1

1

1

1

ලගකීම

4

3

සජය්ඨ
වශකාර
සල්කම්

2

ඳලත්ලන ද
විවදුම් ඵාදුන්
කෂභනාකරණ
සයෝජනා ගණන
භණ්ඩ රැව්වීම් ගණන

සජය්ඨ
වශකාර
සල්කම්

ක්රියාලලිය වශා ගත
යාලත්කාලීන කරන ද
වූ කාය අඩුවීසම්
ක්රියාලලින් ගණන
රභාණය

ඳරිඳාන
නිධාරී

ඳලත්ලන ද
විවදුම් ඵාදුන්
උඳසද්ක කාරක වබා
සයෝජනා ගණන
රැව්වීම් ගණන

සජය්ඨ
වශකාර
සල්කම්

1

1

3

ක්ණික ඵ දර්ක

ඳලත්ලන ද
විවදුම් ඵාදුන්
කෂභනාකරණ
සයෝජනා ගණන
භණ්ඩ රැව්වීම් ගණන

සවේලාාභී
04. උඳසද්ක කාරක වබා රැව්වීම් ඳැලැත්වීභ
4 අයිතීන්
සුරක්ෂිත කිරීභ
05. සකටුම්ඳත් කරන ද ඵලා ගැනීම් ඳරිඳාටි
වශා රැව්වීම් ඳැලැත්වීභ

2

නිමැවුම් දර්ක

1

සකටුම්ඳත් කරන ද
ඵලා ගැනීම් ඳරිඳාටි
ගණන

අනුභැතිය ත් ඵලා
ගැනීම් ඳරිඳාටි ගණන

සජය.වශකාර
සල්කම්
/ඳරිඳාන
නිධාරී

1

ඳලත්ලන ද රැව්වීම්
ගණන

විවඳුම් ඵා දුන්
ගැටළු/ ඳැමිණිලි
ගණන

වශකාර
සල්කම් 1

1

ඳලත්ලන ද රැව්වීම්
ගණන/ වශබාගී වූ
නිධාරීන් ගණන

ඵාගත් සයෝජනා
ගණන

ඳරිඳාන
නිධාරී

2020 ක්රියාකාරී වැැව්භ
ඳෂාත් ඳාන අභාත්යාාංය
වැසුම් අාංය
අභිභත්ාර්ථය - ඵව්නාහිර ඳෂාත් ජනත්ාලට ප්රවව්ත් භවේලාලක් වැඳයීභ
අනු
භබෞතික ඉක්ක
ලැඩවටශන
ලයාඳෘතිය
(කාර්තුභය)
අාං
1
2
3
කය
මධයකාලීන වැෂැව්ම
යාලත්කාලීන කිරීම
ඳෂාත් ලාර්ෂික වංලර්ධන
වැෂැව්ම වැකසීම (ඳෂාත්
නි්චිත වංලර්ධන ප්රදාන)
ඳෂාත් ලාර්ෂික වංලර්ධන
වැෂැව්ම වැකසීම (ඳෂාත්
වංලර්ධන ප්රදාන)

1

අමාතයාං
වියයන්ට
අදා වැසුම්
වැකසීම ශා
යාලත්කාලීන
කිරීම

අරමුණ - භලන්ලන මුදල් උඳරිභ උඳභයෝජනය වශා වැෂසුම් වැකසීභ
මූය ඉක්ක(රු.මි.)
(කාර්තුභය)
4

100%

100%

ආයතනික ක්රියාකාරී වැැව්ම
වැකසීම
100%

පුහුණු වැැව්ම වැකසීම

50%

ක්ණික ප දර්ක

75%

100%

ලගකීභ

4
ලාර්ෂිකල ෂඟාකරගත්
ඉක්ක ප්රමාණය

ෂගාකර ගත් නභෞතික ශා
මය ප්රගති ප්රතිතය

වැෂැව්ම අනුල
ක්රියාත්මක කෂ
ලැඩවටශන් ගණන

2. 2020 නනොලැම්බර් මාවය
2021 ජනලාරි ලනවිට
1.0 ලනවිට 2021 වකව්කෂ ආයතනික අනුමත කෂ ක්රියාකාරී
ක්රියාකාරී වැැව්ම
වැෂැව්ම
මධන අලයතාලලින්
මැයි 31 දිනට ඉදිරිඳත් කරන ද
75% ක්ලත් ආලරණය වී
ලාර්ෂික මධන අලයතා වැෂැව්ම
තිබීම

100%

100%

3

මාර්තු ඳෂමු වතිය ලනවිට
අනුමැතියට ඉදිරිඳත් කරන ද
වංලර්ධන වැෂැව්ම
ජනලාරි ඳෂමු වතිය ලනවිට
අනුමත කරන ද වංලර්ධන
වැැව්ම
1. ජනලාරි තුන්ලන වතිය ලනවිට
අනුමත කරන ද ආයතනික
ක්රියාකාරී වැැව්ම

100%

ලාර්ෂික ප්රවම්ඳාදන වැෂැව්ම
වැකසීම ශා යාලත්කාලීන
කිරීම

2

ජනලාරි ඳෂමු වතිය ලනවිට
යාලත්කාලීන වූ මධයකාලීන
වැෂැව්ම

100%

ලාර්ෂික මධන අලයතා
වැෂැව්ම වැකසීම

1

නිභැවුම් දර්ක

මාසිකල යාලත්කාලීන කෂ
ප්රවම්ඳාදන වැෂැව්ම

වංලර්ධන ලයාඳෘති
සියල් ප්රවම්ඳාදන
වැෂැව්මට ඇතුෂත්ල
තිබීම

නඳබරලාරී මුල්වතිය ලන විට
අනුමත කරන ද පුහුණු වැැව්ම

අලම ලනයන් පුහුණු
ලැඩවටශන් නදකකටලත්
වශභාගීවූ නිධාරින්

ව.අධයක්
(D.M.J.
ක්මාල් මයා)

අධයක්
(වැෂසුම්)

ව.අධයක්
(D.M.J.
ක්මාල් මයා)

ව.අධයක්
(සුජීලා
ලන්නිආරච්චි
මිය)

2020 ක්රියාකාරී වැැව්භ
ඳෂාත් ඳාන අභාත්යාාංය
අනු

වැසුම් අාංය

අාං
කය

ලැඩවටශන

භබෞතික ඉක්ක
(කාර්තුභය)

ලයාඳෘතිය
1
2019 ලර්නේ කාර්යවාධන
ලාර්තාල වැකසීම ශා අදාෂ
ආයතනලට නබදීම

3

4

1

අයලැය ලාර්තාල වැකසීම

2

2

මූය ඉක්ක(රු.මි.)
(කාර්තුභය)
1

2

3

1

1.5

ක්ණික ප දර්ක

ලගකීභ

4

අලවන් කරන ද කාර්යය වාධන
ලාර්තාල

1

100%

නිභැවුම් දර්ක

කාර්ය වාධන ලාර්තාල
ඳාර්ලිනම්න්තුලට
ඉදිරිඳත් කෂ දිනය

අයලැය ලාර්තාල වභා
වැප්තැම්බර් 30 දිනට නඳර වකවන
නල්කම් නලත ඉදිරිඳත් වූ
ද අයලැය ලාර්තාල
දිනය

ව.අධයක්
(මංජු ශ්රි
අතුරුසිංශ මයා)

අධයක්
(වැෂසුම්)

ලාර්ෂික ලාර්තා
වැකසීම
ලයාඳෘති අනුමත කිරීනම් ශා
ක්රියාත්මක කිරීනම්
චක්රනල්ඛයක් වකව් කිරීම

ලර් අලවාන වංලර්ධන
ලැඩවටශන් ප්රගති ලාර්තාල
වැකසීම

100%

වකව් කරන ද චක්රනල්ඛය

ලයාඳෘති අනුමත කිරීම
ශා ක්රියාත්මක කිරීනම්
ක්රියාකිරීනම් ක්රියාලලිය
විධිමත් විම

100%

ලර් අලවාන වංලර්ධන
ලැඩවටශන් ප්රගතිලාර්තාල

2019 ලර්නේ අලවන්
ප්රගති ලාර්තාල වකවා
ඉදිරිඳත් කෂ දිනය

අධයක්
(වැෂසුම්)

ව.අධයක්
(D.M.J.
ක්මාල් මයා)

2020 ක්රියාකාරී වැැව්භ
ඳෂාත් ඳාන අභාත්යාාංය
වැසුම් අාංය
අභිභත්ාර්ථය. ඵව්නාහිර ඳෂාත් ජනත්ාලට ප්රවව්ත් භවේලාලක් වැඳයීභ
අනු
ලැඩවටශන

ලයාඳෘතිය

අාං

භබෞතික ඉක්ක (කාර්තුභය)
1

ලයාඳෘතිය අනුමත කිරීම ශා
ක්රියාත්මක කිරීනම් ක්රියාලලිය

අරමුණ - වාංලර්ධන වැෂැව්භ ක්රියාත්භක කිරීභ ශා ප්රගති වභාභෝචනය

50%

2

3

4

මූය ඉක්ක(රු.මි.)
(කාර්තුභය)
1
2
3
4

නිභැවුම් දර්ක

50% 100% 100% 5% 35% 75% 100% අනුමත කරන ද ලයාඳෘති ගණන

ක්ණික ප දර්ක

ලගකීභ

ක්රියාත්මක කෂ ලයාඳෘති
ගණන

අධයක්
(වැෂසුම්)

ඳරිවර දින වැභරීභ
1. නෝක නතත් බිම් දිනයට
වමගාමී ලැඩවටශන්
2.නෝක ජ දිනයට වමගාමී
ලැඩවටශන්
3. නෝක ඳරිවර දිනයට
වමගාමී ලැඩවටශන්

ලයාඳෘති
1
ක්රියාත්මක කිරීම

1

0.5

ඳැලැත්වූ ලැඩවටශන් ගණන

දැනුලත් වූ වංඛයාල

1

0.8

ඳැලැත්වූ ලැඩවටශන් ගණන

දැනුලත් වූ වංඛයාල

ඳැලැත්වූ ලැඩවටශන් ගණන

දැනුලත් වූ වංඛයාල

0.5 ඳැලැත්වූ ලැඩවටශන් ගණන

දැනුලත් වූ වංඛයාල

1

4. ඔනවෝන් ව්ථරය
වංරක්ණය කිරීනම් දිනයට
වමගාමී ලැඩවටශන්
5. කැණ ගඟ වංරක්ණය
ලැඩවටශන යටනත් ප්රානදශීය
නල්කම් නකොට්ඨාව මට්ටනම්
වැසුම් වකව් කිරීම
6. බව්නාහිර ඳෂානත් ඳෂාත්
ඳාන ආයතන මගින් බඳත්ර
බා නදන (C Category )
කර්මාන්ත වශ ලයාඳාර ,
බඳත්ර ඳරික්ාල ශා
යාලත්කාලීන කිරීනම්
ලැඩවටශන

1.5

1

4

1

4

0.2

0.5

0.2

0.1

වකවන ද වැසුම් ගණන

ජනේ ගුණාත්මකභාලය
ලර්ධනය වූ ප්රමාණය

බඳත්ර ඳරීක්ා කිරීනම්
ලැඩවටශන් ගණන

යාලත්කාලීන කරන ද
කර්මාන්ත වශ ලයාඳාර
බඳත්ර

ව.අධයක්
(D.M.J.
ක්මාල් මයා)

2020 ක්රියාකාරී වැැව්භ
ඳෂාත් ඳාන අභාත්යාාංය
අනු

වැසුම් අාංය
ලැඩවටශන

ලයාඳෘතිය

අාං
7..ජ මාශ්ර ශා ප්රජා ජ
ලයාඳෘතිල ජනේ
ගුණාත්මකභාලය ඳරීක්ා
කිරීම

භබෞතික ඉක්ක
(කාර්තුභය)
1
2
3
1

1

8.ඳෂාත් ඳාන ආයතන
අතර අඳද්රලය
කෂමනාකරණය ශා ඳරිවර
වංරක්ණනේ සුවිනේෂි
ලැඩවටශන් ශා ක්රියාකාරකම්
වමිබන්ධල දැනුම ශා
අත්දැකීම් හුලමාරුකර
ගැනීනම් ලැඩමුළුලක්
ලයාඳෘති
1
ක්රියාත්මක කිරීම ඳැලැත්වීම
9. බව්නාහිර ඳෂානත් නිලාව
ශා ආයතන තුෂ ජිල නකොටු
ඇති කිරීම
10.සියළුම නකොම්නඳෝව්ටි
අංගනල ඳැ සිටුවීම ශා
සුදුසු ව්ථාන ල ඳැතලාන්
ආරම්භ කිරීම

2

1

0.5

1

1

1

නිභැවුම් දර්ක

ක්ණික ප දර්ක

ලගකීභ

ශදුනාගත් ජ මාශ්ර ශා ප්රජාජ
ලයාඳෘති ගණන -70

වංරක්ණය වශා
නයොමුකෂ ජ මාශ්ර ශා
ප්රජා ජ ලයාඳෘති ගණන

ව.අධයක්
(සුජීලා
ලන්නිආරච්චි
මිය)

ලැඩමුළුලට වශභාගි වූ ඳෂාත්
ඳාන ආයතන ගණන

ශදුනාගත් සුවිනේෂි
ලැඩවටශන් ගණන

ජිල නකොටු ගණන

1

11.බක්ති වංරක්ණ
ලැඩවටශන් ශා විකල්ඳ
බක්ති ශදුන්ලා දීනම්
ලැඩවටශන්

ප්රගති
වමානෝචනය

1

4

මූය ඉක්ක(රු.මි.)
(කාර්තුභය)
1
2
3
4

1

1

1

1

1

1

1

1.5

ලැඩවටශන ක්රියාත්මක කරන ද
නකොම්නඳෝව්ට් අංගන ගණන

ව.අධයක්
(D.M.J.
ක්මාල් මයා
ශා මංජු ශ්රි
අඳද්රලය කෂමනාකරණය අතුරුසිංශ මයා)
/ ඳරිවර නිධාරී
විම

වකව් කරන ද
ඳැතලාන් ගණන

සර්යය බ ක්තිනයන් බ ක්ති ජාතික ඳද්ධතියට එකතු
වඳයාගන්නා ඳෂාත් ඳාන
කෂ විදුලිබ වැඳයුම්
ආයතන වංඛයාල
ප්රමාණය

ව.අධයක්
(මංජු ශ්රි
අතුරුසිංශ මයා)

ව.අධයක්
(D.M.J.
ක්මාල් මයා)

මාසික ප්රගති වමානෝචන
රැව්වීම් ඳැලැත්වීම

1

3

3

3

ඳැලැත්වූ රැව්වීම් ගණන

මාසික ප්රගති ලාර්තා වැකසීම

1

3

3

3

වකවන ද ප්රගති ලාර්තා වංඛයාල

ෂඟාකරගත් නභෞතික ශා
මය ප්රගති ප්රතිතය

2020 ක්රියාකාරී වැැව්භ
ඳෂාත් ඳාන අභාත්යාාංය
වැසුම් අාංය
අභිභත්ාර්ථය. ඵව්නාහිර ඳෂාත් ජනත්ාලට ප්රවව්ත් භවේලාලක් වැඳයීභ
අනු
අාං
කය

1

ලැඩවටශන

භබෞතික ඉක්ක
(කාර්තුභය)

ලයාඳෘතිය
1

ධාරිතා
වංලර්ධන
ලැඩවටශන්

අරමුණ - කාර්යය භණ්ඩභේ ධාරිත්ා වාංලර්ධනය ශා අභිභප්රේරණය

2

3

මූය ඉක්ක(රු.මි.)
(කාර්තුභය)
4

1

2

3

නිභැවුම් දර්ක

1

0.21

වියානුබද්ධ පුහුණු

1

0.02 වශභාගිවූ වංඛයාල

1

1

බැශැරගත ක්රියාකාරකම් පුහුණුල
ැබූ වංඛයාල

ව.අධයක්
(සුජීලා
ලන්නිආරච්චි
මිය)

0.01 වශභාගිවූ වංඛයාල

1

ශදුනාගත් සුහුරු
නිධාරීන් ගණන
කාලීන ලැදගත්කමක් ඇති
වියන්ට අදා විලෘත
වාකච්ඡා

අභයන්තර දැනුම හුලමාරු
කර ගැනීනම් ලැඩවටශන්

1

1

1

1

1

ලගකීභ

4

බැශැරගත ක්රියාකාරකම්
පුහුණු ලැඩවටශන

රවවින්දන ශා ආකල්ඳ
වංලර්ධන ලැඩවටශන්

ක්ණික ප දර්ක

0.02 වශභාගිවූ වංඛයාල

වශභාගිවූ වංඛයාල

ව.අධයක්
(D.M.J.
ක්මාල් මයා)

ව.අධයක්
(මංජු ශ්රි
අතුරුසිංශ මයා)

ව.අධයක්
(සුජීලා
ලන්නිආරච්චි
මිය) / ඳරි.නි.

