ක්රියාකාරී සැලැස්ම-2021
ආයතන අංශය

පළාත් පාලන , ආර්ථික ප්රවර්ථධන, විදුලිබල හා බලශක්ති, පරිසර කටයුතු,
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන සහ සංචාරක කටයුතු අමාතයංශය
බස්නාහිර පළාත

2021 ක්රියාකාරී සැලැස්ම
පළාත් පාලන අමාතයාංශය
ආයතන අංශය
අභිමතාර්තථය - බස්නාහිර පළාත් ජනතාවට ප්රශස්ත භස්වාවක් සැපයීම
අනු
අං

වැඩසටහන

ඵලදායීතා පිරිවිතරවලට
අනුගතීම සඳහා
1
අමාතයං යට අනුබද්ධ
ආයතන සමසහයීම

වයාපෘතිය
01. ඵලදායිතා වැඩසටහන ක්රියාත්මක
කිරීම

අරමුණ - ආයතන හා පරිපාලනමය කටයුු කාර්තයක්ෂමව හා නිවැරදිව ඉටු කිරීම
භ ෞතික ඉලක්ක
(කාර්තුමය)
1
2
3
4
1

02. හරිත ඵලදායිතාවයට අනුගත වූ
ආයතන නිරීක්ෂණ වැඩසටහන

2

1

1

නිමැවුම් දර්තශක
සම්බන්ධවන ආයතන
ගණන

ක්ෂණික ඵල දර්තශක

සහභාගී වූ ආයතන
හරිත ඵලදායීතා සංකල්ප
ගණන/නිලධාරීන් ගණන අනුව ආයතන හැඩගැසීම
1

ඇගයීමට ලක් වූ
ආයතන ගණන

සසේවක අභිසේරණය
වර්ධනය

1

වැඩසටහන් සඳහා
සහභාගී වූ සංඛ්යාව

වැඩපියවර නැවත
සකසේකල ක්රියාවලි ගණන

02. වැඩ පියවර මැනීම සඳහා මිනුම්
ප්රමිතීන් සකසේ කිරීම

1

මිනුම් ප්රමිතීන් සකසේ
කරන ලද ක්රියාවලි
ගණන

ක්රියාවලිය සඳහා ගත වූ
කාලය අඩුීසම් ප්රමාණය

03.ISO විගණනය පැවැත්ීම

05.ISO කළමනාකරණ රැසේීම පැවැත්ීම

ප්රසම්පාදන සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම

1

3

3

1

1

3

විගණනයට ලක්කරන
ලද සසේවකයින් සංඛ්යාව

ISO තත්ව සහතිකය
අඛ්ණ්ඩව පවත්වාසගන
යාම

3

ISO දිනය ක්රියාත්මක
ක්රියාත්මක කරන ලද
දින ගණන

1

වැඩසටහන් සඳහා
සහභාගී වූ සංඛ්යාව

ISO තත්ව සහතිකය
අඛ්ණ්ඩව පවත්වාසගන
යාම

2021 ප්රසම්පාදන
සැලැසේම

ප්රසම්පාදන සැළැසේමට
අනුව අත්පත් කරගැනීම් හා
ඉදිකිරීම් සිදුීම

10% 25% 65% 100%

වගකීම

ඵලදායීතා සම්මානය ලැබීම

01. වැඩ පියවර සංස ෝධනය කිරීසම් සහ
යාවත්කාලීන කිරීසම් වැඩමුළුව
පැවැත්ීම

04.ISO දිනය ක්රියාත්මක ක්රියාත්මක
කිරීම

ප්රසම්පාදන සැලැසේම
සකසේ කිරීම

1

1

03. ඵලදායිතා සම්මාන ලබා ගත්
ආයතන / කාර්යය මණ්ඩල ඇගයීම

ජනතාවට ජාතයන්තර
මට්ටසම් ප්රමිතිගත
සසේවාවක් ලබා දීම

1

මූලය ඉලක්ක
(කාර්තුමය)
1
2
3
4

සහකාර
සල්කම් 2

සහකාර
සල්කම් 1

2021 ක්රියාකාරී සැලැස්ම
පළාත් පාලන අමාතයාංශය
ආයතන අංශය
අනු
අංක
ය

3

වැඩසටහන

වයාපෘතිය

භ ෞතික ඉලක්ක
(කාර්තුමය)
1

2

3

4

මූලය ඉලක්ක
(කාර්තුමය)
1

2

3

නිමැවුම් දර්තශක

ක්ෂණික ඵල දර්තශක

වගකීම

හදුනාගත් සුහුරු නිලධාරීන්
ගණන

පරිපාලන
නිලධාරී

4

01. කාර්ය සාධන ප්රමිතීන් .සංස ෝධනය
කර ඒඅනුව කාර්යය මණ්ඩල ඇගයීසම්
ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක කිරීම

1

02.කාර්යය මණ්ඩල ඇගයීසම්
වැඩසටහන

1

ඇගයීමට ලක් වූ
නිලධාරීන් ගණන

1

අන්තර්ජාලගත පද්ධතිය
ක්රියාවලිය සඳහා ගත වූ
හඳුන්වා සදනලද
කාලය අඩුීසම් ප්රමාණය
ආයතන සංඛ්යාව

සහකාර
සල්කම් 2

1

සහභාගිවන සංඛ්යාව

සහකාර
සල්කම් 2

සහභාගිවූ සංඛ්යාව

සහකාර
සල්කම් 2

03. පළාත් පාලන ආයතන සියල්ල
නිලධාරීන්සේ සසේවා ආවරණය වන සලස ආයතන සහ
කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ පරිපාලනමය කටයුතු සඳහා
අන්තර්ජාලගත පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම
නැංීම හා ධාරිතා
සංවර්ධනය

1

1

04.භාවනා වැඩසටහන

05.ප්රසාංගික කුසලතා වර්ධනය කිරිම

06.ක්රීඩා කුසලතා ප්රවර්ධන වැඩසටහන්

1

ප්රමිතීන් හදුනාගත් සසේවා
කාණ්ඩ ගණන

1

1

0.5

1.0

සහභාගිවූ සංඛ්යාව

හදුනාගත් සුහුරු නිලධාරීන්
ගණන

සහකාර
සල්කම් 2

2021 ක්රියාකාරී සැලැස්ම
පළාත් පාලන අමාතයාංශය
ආයතන අංශය
අනු
අංක
ය

4

වැඩසටහන

සසේවාලාභී අයිතීන්
සුරක්ිත කිරීම

වයාපෘතිය

භ ෞතික ඉලක්ක
(කාර්තුමය)

මූලය ඉලක්ක
(කාර්තුමය)
1

2

3

නිමැවුම් දර්තශක

ක්ෂණික ඵල දර්තශක

වගකීම

1

2

3

4

4

01. කළමනාකරණ මණ්ඩල රැසේීම්
පැවැත්ීම

3

3

3

3

පවත්වන ලද
විසදුම් ලබාදුන් සයෝජනා
කළමනාකරණ මණ්ඩල
ගණන
රැසේීම් ගණන

සජයෂේඨ
සහකාර සල්කම්

02. අමාතයං ය යටසත් ඇති
ආයතනයන්ි කළමනාකරණ මණ්ඩල
රැසේීම් පැවැත්ීම

2

2

2

2

පවත්වන ලද
විසදුම් ලබාදුන් සයෝජනා
කළමනාකරණ මණ්ඩල
ගණන
රැසේීම් ගණන

සජයෂේඨ
සහකාර සල්කම්

03. පුරවැසි ප්රඥප්තතිය යාවත්කාලීන
කිරීම සහ ප්රදර් නය කිරීම

1

යාවත්කාලීන කරන ලද
ක්රියාවලින් ගණන

ක්රියාවලිය සඳහා ගත වූ
කාලය අඩුීසම් ප්රමාණය

පවත්වන ලද උපසද් ක
විසදුම් ලබාදුන් සයෝජනා
කාරක සභා රැසේීම්
ගණන
ගණන

04. උපසද් ක කාරක සභා රැසේීම්
පැවැත්ීම

පරිපාලන
නිලධාරී
සජයෂේඨ
සහකාර සල්කම්

සකටුම්පත් කරන ලද
බඳවා ගැනීම් පරිපාටි
ගණන

අනුමැතිය ලත් බඳවා
ගැනීම් පරිපාටි ගණන

1

පවත්වන ලද රැසේීම්
ගණන

විසඳුම් ලබා දුන් ගැටළු/
පැමිණිලි ගණන

සහකාර
සල්කම් 1

1

පවත්වන ලද රැසේීම්
ගණන/ සහභාගී වූ
නිලධාරීන් ගණන

ලබාගත් සයෝජනා ගණන

පරිපාලන
නිලධාරී

05. සකටුම්පත් කරන ලද බඳවා ගැනීම්
පරිපාටි සඳහා රැසේීම් පැවැත්ීම

1

1

1

1

06. මහජන ගැටළු/ පැමිණිලි විසඳීසම්
රැසේීම් පැවැත්ීම

1

1

1

07. සමසේථ කාර්ය මණ්ඩල රැසේීම.

1

1

1

සජය.සහකාර
සල්කම්
/පරිපාලන
නිලධාරී

ක්රියාකාරී සැලැස්ම-2021
සැලසුම් අංශය

පළාත් පාලන , ආර්ථික ප්රවර්ථධන, විදුලිබල හා බලශක්ති, පරිසර කටයුතු,
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන සහ සංචාරක කටයුතු අමාතයංශය
බස්නාහිර පළාත

2021 ක්රියාකාරී සැලැස්ම
පළාත් පාලන අමාතයාංශය
සැලසුම් අංශය
අරමුණ - භවන්වන මුදල් උපරිම උපභයෝජනය සඳහා සැළසුම් සැකසීම

අභිමතාර්තථය - බස්නාහිර පළාත් ජනතාවට ප්රසස්ත භස්වාවක් සැපයීම
අනු
අං

වැඩසටහන

භ ෞතික ඉලක්ක
(කාර්තුමය)

වයාපෘතිය
1

3

4

1

2

3

නිමැවුම් දර්තශක

100%

ජනවාරි පළමු සතිය වනවිට
යාවත්කාලීන වූ මධයකාලීන
සැළැසේම

පළාත් වාර්ික සංවර්ධන
සැළැසේම සැකසීම (පළාත්
නි ේිත සංවර්ධන ප්රදාන)

100%

මාර්තු පළමු සතිය වනවිට
අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරන ලද
සංවර්ධන සැළැසේම

අමාතයාං
ආයතනික ක්රියාකාරී
විෂයයන්ට අදාල
සැලැසේම සැකසීම
සැලසුම් සැකසීම
හා යාවත්කාලීන
කිරීම

ළගාකර ගත් සභෞතික
හා මූලය ප්රගති ප්රති තය

100%

100%

1. ජනවාරි තුන්වන සතිය වනවිට
අනුමත කරන ලද ආයතනික
ක්රියාකාරී සැලැසේම

සැළැසේම අනුව
ක්රියාත්මක කළ
වැඩසටහන් ගණන

2. 2020 සනාවැම්බර් මාසය

2021 ජනවාරි වනවිට

100%

වාර්ික ප්රසම්පාදන
සැළැසේම සැකසීම හා
යාවත්කාලීන කිරීම

50%

100%

අධයක්ෂ
(සැළසුම්)

සැළැසේම

මූලධන අව යතාවලින්
මැයි 31 දිනට ඉදිරිපත් කරන ලද
75% ක්වත් ආවරණය ී
වාර්ික මූලධන අව යතා සැළැසේම
තිබීම

75% 100%

ස.අධයක්ෂ
(D.M.J.
ලක්මාල් මයා)

1.0 වනවිට 2021 සකසේකළ ආයතනික අනුමත කළ ක්රියාකාරී

ක්රියාකාරී සැලැසේම
100%

වගකීම

වාර්ිකව ළඟාකරගත්
ඉලක්ක ප්රමාණය

ජනවාරි පළමු සතිය වනවිට
අනුමත කරන ලද සංවර්ධන
සැලැසේම

වාර්ික මූලධන අව යතා
සැළැසේම සැකසීම

පුහුණු සැලැසේම සැකසීම

ක්ෂණික ඵල දර්තශක

4

මධයකාලීන සැළැසේම
යාවත්කාලීන කිරීම

පළාත් වාර්ික සංවර්ධන
සැළැසේම සැකසීම (පළාත්
සංවර්ධන ප්රදාන)

1

2

මූලය ඉලක්ක(රු.මි.)
(කාර්තුමය)

මාසිකව යාවත්කාලීන කළ
ප්රසම්පාදන සැළැසේම

සංවර්ධන වයාපෘති
සියල්ල ප්රසම්පාදන
සැළැසේමට ඇතුළත්ව
තිබීම

සපබරවාරී මුල්සතිය වන විට
අනුමත කරන ලද පුහුණු සැලැසේම

අවම ව සයන් පුහුණු
වැඩසටහන්
සදකකටවත් සහභාගීවූ
නිලධාරින්

ස.අධයක්ෂ
(D.M.J.
ලක්මාල් මයා)

ස.අධයක්ෂ
(සුජීවා
වන්නිආරච්චි
මිය)

2021 ක්රියාකාරී සැලැස්ම
පළාත් පාලන අමාතයාංශය
සැලසුම් අංශය
අනු
අං

වැඩසටහන

භ ෞතික ඉලක්ක
(කාර්තුමය)

වයාපෘතිය
1

2020 වර්ෂසේ කාර්යසාධන
වාර්තාව සැකසීම හා අදාළ
ආයතනවලට සබදීම

2

වාර්ික වාර්තා
සැකසීම

3

4

1

අයවැය වාර්තාව සැකසීම

වර්ෂ අවසාන සංවර්ධන
වැඩසටහන් ප්රගති වාර්තාව
සැකසීම

2

මූලය ඉලක්ක(රු.මි.)
(කාර්තුමය)
2

3

100%

ක්ෂණික ඵල දර්තශක

වගකීම

4

අවසන් කරන ලද කාර්යය සාධන
වාර්තාව

100%

50% 100%

100%

1

නිමැවුම් දර්තශක

කාර්ය සාධන වාර්තාව
පාර්ලිසම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කළ දිනය

අයවැය වාර්තාව සභා
සැප්තතැම්බර් 30 දිනට සපර සකසන
සල්කම් සවත ඉදිරිපත්
ලද අයවැය වාර්තාව
වූ දිනය

වර්ෂ අවසාන සංවර්ධන
වැඩසටහන් ප්රගතිවාර්තාව

2019 වර්ෂසේ අවසන්
ප්රගති වාර්තාව සකසා
ඉදිරිපත් කළ දිනය

ස.අධයක්ෂ
(මංජු ශ්රි
අතුරුසිංහ මයා)

අධයක්ෂ
(සැළසුම්)

ස.අධයක්ෂ
(D.M.J.
ලක්මාල් මයා)

2021 ක්රියාකාරී සැලැස්ම
පළාත් පාලන අමාතයාංශය
සැලසුම් අංශය
අභිමතාර්තථය - බස්නාහිර පළාත් ජනතාවට ප්රසස්ත භස්වාවක් සැපයීම

අනු
අං

වැඩසටහන

අරමුණ - සංවර්තධන සැළැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම හා ප්රගති සමාභලෝචනය

භ ෞතික ඉලක්ක
(කාර්තුමය)

වයාපෘතිය
1

වයාපෘතිය අනුමැතියට
50%
ඉදිරිපත් කිරීම හා
ක්රියාත්මක කිරීසම් ක්රියාවලිය

2

3

මූලය ඉලක්ක(රු.මි.)
(කාර්තුමය)
4

50% 100% 100%

1

2

5%

35%

3

නිමැවුම් දර්තශක

ක්ෂණික ඵල දර්තශක

වගකීම

ක්රියාත්මක කළ වයාපෘති
ගණන

අධයක්ෂ
(සැළසුම්)

4

75% 100% අනුමත කරන ලද වයාපෘති ගණන

පරිසර දින සැමරීම

1

1. සලෝක සතත් බිම් දිනයට
සමගාමී වැඩසටහන්

1

0.5

පැවැත්වූ වැඩසටහන් ගණන

දැනුවත් වූ සංඛ්යාව

2.සලෝක ජල දිනයට
සමගාමී වැඩසටහන්

1

0.8

පැවැත්වූ වැඩසටහන් ගණන

දැනුවත් වූ සංඛ්යාව

පැවැත්වූ වැඩසටහන් ගණන

දැනුවත් වූ සංඛ්යාව

0.5 පැවැත්වූ වැඩසටහන් ගණන

දැනුවත් වූ සංඛ්යාව

3. සලෝක පරිසර දිනයට
වයාපෘති
සමගාමී වැඩසටහන්
ක්රියාත්මක කිරීම

1

4. ඔසසෝන් සේථරය
සංරක්ෂණය කිරීසම් දිනයට
සමගාමී වැඩසටහන්

5. බසේනාිර පළාසත් පළාත්
පාලන ආයතන මගින්
බලපත්ර ලබා සදන (C
Category ) කර්මාන්ත සහ
වයාපාර , බලපත්ර පරික්ෂාව
හා යාවත්කාලීන කිරීසම්
වැඩසටහන

1.5

1

1

යාවත්කාලීන කරන ලද
යාවත්කාලීන කරන ලද බලපත්ර
කර්මාන්ත සහ වයාපාර
පරීක්ෂා කිරීසම් වැඩසටහන් ගණන
බලපත්ර

ස.අධයක්ෂ
(D.M.J.
ලක්මාල් මයා)

2021 ක්රියාකාරී සැලැස්ම
පළාත් පාලන අමාතයාංශය
සැලසුම් අංශය

අනු
අං

වැඩසටහන

වයාපෘතිය
1
6. ජල මූලාශ්ර හා ප්රජා ජල
වයාපෘතිවල ජලසේ
ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා
කිරීම

1

භ ෞතික ඉලක්ක
(කාර්තුමය)

7.සියළුම සකාම්සපෝසේටි
අංගනවල පැල සිටුීම හා
සුදුසු සේථාන වල පැලතවාන්
වයාපෘති
ක්රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කිරීම

ප්රගති
සමාසලෝචනය

3

5

10

10

1

1

1

4

1

2

5

3

0.5

1

1

1

නිමැවුම් දර්තශක

ක්ෂණික ඵල දර්තශක

වගකීම

හදුනාගත් ජල මූලාශ්ර හා ප්රජාජල
වයාපෘති ගණන -30

සංරක්ෂණය සඳහා
සයාමුකළ ජල මූලාශ්ර හා
ප්රජා ජල වයාපෘති ගණන

ස.අධයක්ෂ
(සුජීවා
වන්නිආරච්චි
මිය)

වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන ලද
සකාම්සපෝසේට් අංගන ගණන

සකසේ කරන ලද පැල
තවාන් ගණන

4

1

ස.අධයක්ෂ
(මංජු ශ්රි
අතුරුසිංහ මයා)

8.බල ක්ති සංරක්ෂණ
වැඩසටහන් හා විකල්ප
බල ක්ති හදුන්වා දීසම්
වැඩසටහන්

2

2

මූලය ඉලක්ක(රු.මි.)
(කාර්තුමය)

1

මාසික ප්රගති සමාසලෝචන
රැසේීම් පැවැත්ීම

1

මාසික ප්රගති වාර්තා සැකසීම

1

3

1

3

3

1.5

සූර්යය බල ක්තිසයන් බල ක්ති
සපයාගන්නා පළාත් පාලන
ආයතන සංඛ්යාව

ජාතික පද්ධතියට එකතු
කළ විදුලිබල සැපයුම්
ප්රමාණය

පැවැත්වූ රැසේීම් ගණන
ළඟාකරගත් සභෞතික හා
මූලය ප්රගති ප්රති තය

3

3

3

සකසන ලද ප්රගති වාර්තා සංඛ්යාව

ස.අධයක්ෂ
(D.M.J.
ලක්මාල් මයා)

2021 ක්රියාකාරී සැලැස්ම
පළාත් පාලන අමාතයාංශය
සැලසුම් අංශය

අරමුණ - කාර්තයය මණ්ඩලභේ ධාරිතා සංවර්තධනය හා අභිභේරණය

අභිමතාර්තථය. බස්නාහිර පළාත් ජනතාවට ප්රසස්ත භස්වාවක් සැපයීම
අනු
අං

වැඩසටහන

භ ෞතික ඉලක්ක
(කාර්තුමය)

වයාපෘතිය
1
විෂයානුබද්ධ පුහුණු

1

ධාරිතා සංවර්ධන
වැඩසටහන්

අභයන්තර දැනුම හුවමාරු
කර ගැනීසම් වැඩසටහන්

2

3

මූලය ඉලක්ක(රු.මි.)
(කාර්තුමය)
4
1

1

2

3

නිමැවුම් දර්තශක

ක්ෂණික ඵල දර්තශක

4
0.02 සහභාගිවූ සංඛ්යාව

හදුනාගත් සුහුරු
නිලධාරින් ගණන
1

වගකීම

සහභාගිවූ සංඛ්යාව

ස.අධයක්ෂ
(සුජීවා
වන්නිආරච්චි
මිය) / පරි.නි.

ක්රියාකාරී සැලැස්ම-2021
ගිණුම් අංශය

පළාත් පාලන , ආර්ථික ප්රවර්ථධන, විදුලිබල හා බලශක්ති, පරිසර කටයුතු,
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන සහ සංචාරක කටයුතු අමාතයංශය
බස්නාහිර පළාත

2021 ක්රියාකාරී සැලැස්ම
පළාත් පාලන අමාතයාංශය
ගිණුම් අංශය
අභිමතාර්තථය - බස්නාහිර පළාත් ජනතාවට ප්රසස්ත භස්වාවක් සැපයීම
අනු
අං

1

2

වැඩසටහන

අරමුණ - ප්රතිපාදන මනා කළමනාකරණභයන් යුුව උපභයෝජනය කිරීම

භ ෞතික ඉලක්ක
(කාර්තුමය)

වයාපෘතිය
1

2

3

මූලය ඉලක්ක
(කාර්තුමය)
4

1

2

3

නිමැවුම් දර්තශක

10% 35% 60% 100%

වාර්ික පුනරාවර්තන ප්රතිපාදන
100% ක් කාර්යක්ෂමව වියදම්
කිරීම

25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% 100%

ප්රසම්පාදන සැලැසේමට අදාල
සගීම් සකසේ කිරීම

ප්ර.ගණකාධිකාරී

20% 40% 100%

තුලනය කරන
ලද මාසික
ප්රාේධන ගිණුම්
සාරාං ය

මූලය පාලනය

ප්රසම්පාදන
සගීම් කටයුතු
කිරීම

-

-

-

-

වගකීම

4

වාර්ික ප්රාේධන ප්රතිපාදන
100% ක් කාර්යක්ෂමව වියදම්
කිරීම

0

ක්ෂණික ඵල දර්තශක

25% 50% 75% 100%

සසේවා බිදවැටීමකින්
සතාරව අඛ්ණ්ඩව
පවත්වාගැනීම
ගණකාධීකාරී

2021
ප්රසම්පාදන
සගීම්

ප්රසම්පාදන සැළැසේමට
අනුව අත්පත්
කරගැනීම් හා ඉදිකිරීම්
සඳහා සගීම් සිදුකිරීම

ප්ර.ගණකාධිකාරී

2021 ක්රියාකාරී සැලැස්ම
පළාත් පාලන අමාතයාංශය
ගිණුම් අංශය
අනු
අං

වැඩසටහන

වයාපෘතිය

භාණ්ඩ සමීක්ෂණය නියමිත
දිනට නිම කිරීම

3

භ ෞතික ඉලක්ක
(කාර්තුමය)
4

100%

-

-

-

භාණ්ඩ
සමීක්ෂණ
වාර්තාව

12/31 දිනට තුලනය
කරන ලද ඉන්සවන්ි
සල්ඛ්න

ගණකාධීකාරී

-

වත්කම්
කළමනාකරණ
මෘදුකාංගය

යාවත්කාලීනව සතාග
නඩත්තුීම

ගණකාධීකාරී

-

සක්තකරණ
කරන ලද
වත්කම්

වත්කම් නිවැරදිව
හදුනාගත හැකිීම

ගණකාධීකාරී

-

100%

3

වගකීම

3

-

2

ක්ෂණික ඵල දර්තශක

2

100%

1

නිමැවුම් දර්තශක

1

වත්කම්
වත්කම් කළමනාකරණ
කළමනාකරණය මෘදුකාංගය ක්රියාත්මක කිරීම

සේථාවර වත්කම් සක්තකරණය

මූලය ඉලක්ක
(කාර්තුමය)
4

2021 ක්රියාකාරී සැලැස්ම
පළාත් පාලන අමාතයාංශය
ගිණුම් අංශය
අනු
අං

වැඩසටහන

වයාපෘතිය
අමාතයාං සේ විගණන හා
කළමනාකරණ කමිටු රැසේීම්
පැවැත්ීම

4

5

යහපාලනය
සහතික කිරීම

Iso 9001:2015
තත්ත්ව
කළමනාකරණ
ප්රතිපත්තින්ට
අනුකූල ීම

භ ෞතික ඉලක්ක
(කාර්තුමය)

අමාතයාං යට අනුබද්ධ
ආයතනවල විගණන හා
කළමනාකරණ කමිටු රැසේීම්
පැවැත්ීම, අධීක්ෂනය හා
අමාතයාං නිසයෝජනය

1

2

3

4

1

1

1

1

4

විගණන විමසුම් සදහා පිළිතුරු
සැපයීම

4

4

1

2

3

4

නිමැවුම් දර්තශක

10

වයවසේථාපිත ආයතන වල ිග
ආදායම් සමාසලෝචනය

5%

15

15

9

10% 50% 100%

100% 100% 100% 100%

ක්ෂණික ඵල දර්තශක

වගකීම

4
රැසේීම් වාර්තා

රැසේීම් වාර්තා

මූලය කාර්යය සාධනය
ප්ර.ගණකාධිකාරී
පිළිබඳ පාර්ලිසම්න්තු
ප්ර ේනාවලිය මගින්
ලබාසදන ඇගයීම්
වැඩසටහසන් රන්
සම්මානය අඛ්ණ්ඩව
ප්ර.ගණකාධිකාරී
පවත්වාගත් අවුරුදු
ගණන
ඉදිරිපත් වූ ප්රතිවිගණන
ප්ර.ගණකාධිකාරී
විමසුම් ගණන

සති සදකක් තුළ පිළිතුරු සැපයීම

පළාත් පාළන ආයතනවල
2014/2015/2016/2017/
2018 වර්ෂවල විගණකාධිපති
වාර්තා සාකච්චඡා කිරීම

අමාතයාං සේ සල්ඛ්නාගාර
විධිමත්ව පවත්වාසගන යාම

මූලය ඉලක්ක
(කාර්තුමය)

නිමාවට පත් වූ
විගණන සේද

විමසුමට අදාළ ගැටළුව
ප්ර.ගණකාධිකාරී
නිමාවට පත් ීම.

2020.12.31
දිනට සියඑ
අය වූ ිඟ මුදල
ආදායම් අය ීම
විධිමත්
සල්ඛ්නාගාරය

ප්ර.ගණකාධිකාරී

චන්දිමා
රාජපක්ෂ/සී.සේ.
Iso 9001:2015 තත්ත්ව
විතාරණ /
සහතිකය
වත්සලා
විසනෝදනී

