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      ආයතන අංය

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

01. පදායිතා ලැඩවටශන 

ක්රියාත්භක කිරීභ
1 1 1 1 - - -

වම්ඵන්ධලන 

ආයතන ගණන

පදායීතා වම්භානය 

ැබීභ

02. ශරිත පදායිතාලයට 

අනුගත වූ ආයතන 

නිරීක්ණ ලැඩවටශන

1 - - -

වශබාගී වූ ආයතන 

ගණන/නිධාරීන් 

ගණන

ශරිත පදායීතා 

වංකල්ඳ අනුල 

ආයතන ශැඩගැසීභ

01.ISO විගණනය ඳැලැත්වීභ 1 1

විගණනයට 

ක්කරන ද 

සවේලකයින් වංඛ්යාල

02.ISO දිනය ක්රියාත්භක 

ක්රියාත්භක කිරීභ
3 3 3 3

ISO දිනය ක්රියාත්භක 

ක්රියාත්භක කරන ද 

දින ගණන

03.ISO කෂභනාකරණ 

රැවව්ීභ ඳැලැත්වීභ
1 1 1

ලැඩවටශන් වශා 

වශබාගී වූ වංඛ්යාල

ISO තත්ල වශතිකය 

අඛ්ණ්ඩල 

ඳලත්ලාසගන යාභ

ප්රවම්ඳාදන 

වැැවභ් වකව ්

කිරීභ

ප්රවම්ඳාදන වැැවභ් 

ක්රියාත්භක කිරීභ
10% 25% 65% 100%

2022 ප්රවම්ඳාදන 

වැැවභ්

ප්රවම්ඳාදන 

වැෂැවභ්ට අනුල 

අත්ඳත් කරගැනීම් 

ශා ඉදිකිරීම් සිදුවීභ

වශකාර 

සල්කම් 1
2

1

පදායීතා 

පිරිවිතරලට 

අනුගතවීභ වශා 

අභාතයංයට 

අනුඵද්ධ ආයතන 

සභසශයවීභ

ජනතාලට 

ජාතයන්තර 

භට්ටසම් ප්රමිතිගත 

සවේලාලක් ඵා දීභ.

වශකාර 

සල්කම් 2

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

භභෞතික ඉක්ක 

(කාර්තුමය)

මූය ඉක්ක 

(කාර්තුමය)රු.මි

ISO තත්ල වශතිකය 

අඛ්ණ්ඩල  

ඳලත්ලාසගන යාභ

භභෞතික ප්රගතිය 

(කාර්තුමය)

මූය ප්රගතිය 

(කාර්තුමය)රු.මි

2022  ක්රියාකාරී වැැවම් 
පෂාත් පාන අමාතයාංය  

අභිමතාර්ථය - බවන්ාහිර පෂාත් ජනතාලට ප්රව්ත  භවේලාලක් වැපයීම අරමුණ - ආයතන ශා පරිපානමය කටයුතු කාර්යක්මල ශා නිලැරදිල ඉටු කිරීම

ක්ණික ඵ දර්ක ලගකීමනිමැවුම් දර්ක



      ආයතන අංය

2022  ක්රියාකාරී වැැවම් 
පෂාත් පාන අමාතයාංය  



      ආයතන අංය

2022  ක්රියාකාරී වැැවම් 
පෂාත් පාන අමාතයාංය  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3

නිධාරීන්සේ 

සවේලා 

කාර්යක්භතාලය 

ඉශෂ නැංවීභ ශා 

ධාරිතා වංලර්ධනය

01.බාලනා ලැඩවටශන 1 - - - වශබාගිලන වංඛ්යාල
ශදුනාගත් සුහුරු 

නිධාරීන් ගණන

වශකාර 

සල්කම් 2

01. කෂභනාකරණ භණ්ඩ 

රැවව්ීම් ඳැලැත්වීභ
3 3 3 3 3 - 2

ඳලත්ලන ද 

කෂභනාකරණ 

භණ්ඩ රැවව්ීම් 

ගණන

විවදුම් ඵාදුන් 

සයෝජනා ගණන

සජය්ඨ 

වශකාර 

සල්කම්

02. අභාතයංය යටසත් ඇති 

ආයතනයන්හි 

කෂභනාකරණ භණ්ඩ 

රැවව්ීම් ඳැලැත්වීභ

2 2 2 2 1 - - -

ඳලත්ලන ද 

කෂභනාකරණ 

භණ්ඩ රැවව්ීම් 

ගණන

විවදුම් ඵාදුන් 

සයෝජනා ගණන

සජය්ඨ 

වශකාර 

සල්කම්

03. පුරලැසි ප්රඥප්තිය 

යාලත්කාලීන කිරීභ වශ 

ප්රදර්නය කිරීභ (2021 

වැප්තැම්ඵර් භව LED තිරසේ 

ප්රදර්නය කර ඇත.)

1
යාලත්කාලීන කරන 

ද ක්රියාලලින් ගණන

ක්රියාලලිය වශා ගත 

වූ කාය අඩුවීසම් 

ප්රභාණය

 ඳරිඳාන 

නිධාරී

04. සකටුම්ඳත් කරන ද 

ඵලා ගැනීම් ඳරිඳාටි වශා 

රැවව්ීම් ඳැලැත්වීභ

1 1 1 1 - - -

සකටුම්ඳත් කරන ද 

ඵලා ගැනීම් ඳරිඳාටි 

ගණන 

අනුභැතිය ත් ඵලා 

ගැනීම් ඳරිඳාටි 

ගණන

සජය.ව. 

සල්කම් 

/ඳරි.නි.

05. වභවථ් කාර්ය භණ්ඩ 

රැවව්ීභ.
1 1 1 1 - - -

ඳලත්ලන ද රැවව්ීම් 

ගණන/ වශබාගී  වූ 

 නිධාරීන් ගණන

ඵාගත් සයෝජනා 

ගණන

ඳරිඳාන 

නිධාරී

4
සවේලාාභී අයිතීන් 

සුරක්ෂිත කිරීභ

ලගකීමක්ණික ඵ දර්ක
අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

භභෞතික ප්රගතිය 

(කාර්තුමය)

මූය ප්රගතිය 

(කාර්තුමය)රු.මි

භභෞතික ඉක්ක 

(කාර්තුමය)

මූය ඉක්ක 

(කාර්තුමය)රු.මි නිමැවුම් දර්ක



1 2 3 4 1 2 3 4

ලාර්ෂික ප්රාග්ධන ප්රතිඳාදන 100% ක් 

කාර්යක්භල වියදම් කිරීභ
20% 50% 75% 100% 20% 50% 75% 100% ප්ර.ගණකාධිකාරි

ලාර්ෂික පුනරාලර්තන ප්රතිඳාදන 100% ක් 

කාර්යක්භල වියදම් කිරීභ
25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% 100% ගණකාධිකාරි

2

ප්රවම්ඳාදන 

ගගවීම් කටයුතු 

කිරීභ

ප්රවම්ඳාදන වැැව්භට අදා ගගවීම් 

වකව ්කිරීභ
25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% 100%

2021 ප්රවම්ඳාදන 

ගගවීම්

ප්රවම්ඳාදන වැෂැව්භට 

අනුල අත්ඳත් කර ගැනීම් 

ශා ඉදිකිරීම් වදශා ගගවීම් 

සිදු කිරීභ

ප්ර.ගණකාධිකාරි

ආයතනික ක්රියාකාරී වැැවභ් -2022

ඳාත් ඳාන අභාතයංය (ඵ.ඳ)

ගිණුම් අංය

ගබෞතික ඉක්ක 

අරමුණ - ප්රතිඳාදන භනා කෂභණාකරණගයන් යුතුල උඳගයෝජනය කිරීභඅභිභතාර්ථය-ඵව්නාහිර ඳෂාත් ජනතාලට ප්රව්ථ ගවේලාලක් වැඳයීභ

මය ඉක්ක 
නිභයුම් දර්ක ක්ණික ප දර්ක ලගකීභ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

මය ඳානය1

තුනය කරන ද 

භාසික ප්රාග්ධන 

ගිණුම් වාරංය

ගවේලා බි ලැටීභකින් 

ගතොරල අඛණ්ඩල ඳලත්ලා 

ගැනීභ



1 2 3 4 1 2 3 4

බාණ්ඩ වමීක්ණය නියමිත දිනට නිභ 

කිරීභ
100% -    -    -    -    -    -    -    

බාණ්ඩ වමීක්ණ 

ලාර්තාල

12/31 දිනට තුනය කරන 

ද ඉන්ගලන්ට්රි ගේඛන
ගණකාධිකාරි

CIGAS භෘදුකාංගය භගින් ලත්කම් ලාර්තා 

කිරීභ
100% -    -    -    -    -    -    -    

ලත්කම් 

කෂභනාකරණ 

භෘදුකාංගය

යාලත්කාලීනල  ගතොග 

නඩත්තු වීභ
ගණකාධිකාරි

ව්ථාලර ලත්කම් ගක්තකරණය -    100% -    -    -    -    -    -    
ගක්තකරණ කරන 

ද ලත්කම්

ලත්කම් නිලැරදිල ශදුනාගත 

ශැකිවීභ
ගණකාධිකාරි

ආයතනික ක්රියාකාරී වැැවභ් -2022

ඳාත් ඳාන අභාතයංය (ඵ.ඳ)

අභිභතාර්ථය-ඵව්නාහිර ඳෂාත් ජනතාලට ප්රව්ථ ගවේලාලක් වැඳයීභ අරමුණ - ප්රතිඳාදන භනා කෂභණාකරණගයන් යුතුල උඳගයෝජනය කිරීභ

ගිණුම් අංය

ක්ණික ප දර්ක ලගකීභ

ගබෞතික ඉක්ක 

(කාර්තුභය)

මය ඉක්ක 

(කාර්තුභය) රු.මි. නිභයුම් දර්ක

3
ලත්කම් 

කෂභනාකරණය

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය



1 2 3 4 1 2 3 4

අභාතයංගේ විගණන ශා 

කෂභනාකරණ කමිටු රැව්වීම් ඳැලැත්වීභ
1 1 1 1 -    -    -    -    රැව්වීම් ලාර්තා

මය කාර්ය වාධනය 

පිළිඵද ඳාර්ලිගම්න්තු 

ප්ර්නාලලිය භගින් ඵා 

ගදන ඇගයීම් ලැඩවටශගන් 

රන් වම්භානය අඛණ්ඩල 

ඳලත්ලාගත් අවුරුදු ගණන

ප්ර.ගණකාධිකාරි

අභාතයංයට අනුඵද්ධ ආයතනල 

විගණන ශා කෂභනාකරණ කමිටු රැව්වීම් 

ඳැලැත්වීභ , අධීක්ණය ශා අභාතයං 

නිගයෝජනය

4 4 4 4 -    -    -    -    රැව්වීම් ලාර්තා
යාලත්කාලීනල  ගතොග 

නඩත්තු වීභ
ප්ර.ගණකාධිකාරි

විගණන විභසුම් වදශා පිළිතුරු වැඳයීභ
ඉදිරිඳත් ව ප්රතිවිගණන 

විභසුම් ගණන
ප්ර.ගණකාධිකාරි

ඳෂාත් ඳාන ආයතනල 

2014/2015/2016/2017/2018 ලර් ල 

විගණකාධිඳති ලාර්තා වාකච්ඡා කිරීභ

6 6 6 6
නිභාලට ඳත් ව 

විගණන ගේද

විභසුභට අදා ගැටළුල 

නිභාලට ඳත් වීභ
ප්ර.ගණකාධිකාරි

ලයලව්ථාපිත ආයතනල හිඟ ආදායම් 

වභාගෝචනය
1 1 1

2021.12.31 දිනට 

සියළු ආදායම් අය 

වීභ

අය ව හිඟ මුද ප්ර.ගණකාධිකාරි

ඳාත් ඳාන අභාතයංය (ඵ.ඳ)

ගිණුම් අංය

වති ගදකක් තු පිළිතුරු වැඳයීභ

4
යශඳානය 

වශතික කිරීභ

අභිභතාර්ථය-ඵව්නාහිර ඳෂාත් ජනතාලට ප්රව්ථ ගවේලාලක් වැඳයීභ අරමුණ - ප්රතිඳාදන භනා කෂභණාකරණගයන් යුතුල උඳගයෝජනය කිරීභ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

ගබෞතික ඉක්ක 

(කාර්තුභය)

මය ඉක්ක 

(කාර්තුභය) රු.මි. නිභයුම් දර්ක ක්ණික ප දර්ක ලගකීභ



1 2 3 4 1 2 3 4

මධ්යකාලීන වැෂැව්ම 

යාලත්කාලීන කිරීම
100%

ජනලාරි පෂමු වතිය ලනවිට 

යාලත්කාලීන වූ මධ්යකාලීන 

වැෂැව්ම

ලාර්ෂිකල 

ෂඟාකරගත් ඉක්ක 

ප්රමාණය

 පෂාත් ලාර්ෂික  වංලර්ධ්න 

වැෂැව්ම වැකසීම (පෂාත් 

නි්චිත වංලර්ධ්න ප්රදාන)

100%

ජනලාරි පෂමු වතිය ලනවිට 

අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරන ද  

වංලර්ධ්න  වැෂැව්ම

පෂාත් ලාර්ෂික  වංලර්ධ්න 

වැෂැව්ම වැකසීම (පෂාත් 

වංලර්ධ්න ප්රදාන)

100%

ජනලාරි  පෂමු වතිය ලනවිට 

අනුමත කරන ද  වංලර්ධ්න  

වැැව්ම

100%

1. ජනලාරි තුන්ලන වතිය ලනවිට 

අනුමත කරන ද  ආයතනික 

ක්රියාකාරී  වැැව්ම

වැෂැව්ම අනුල 

ක්රියාත්මක කෂ 

ලැඩවටශන් ගණන

100%

2. 2022 දදවැම්බර් මාවය ලනවිට  

වකව්කෂ 2023 ආයතනික 

ක්රියාකාරී වැැව්ම

2023 ජනලාරි 

ලනවිට අනුමත කෂ 

ක්රියාකාරී වැෂැව්ම

අමාතයාං 

වියයන්ට 

අදා වැසුම් 

වැකසීම ශා 

යාලත්කාලීන 

කිරීම

1

අනු 

අංකය

අධ්යක් 

(වැසුම්)

නිභැවුම් දර්ක ක්ණික ප දර්ක ලගකීභ

ෂගාකර ගත් 

ද ෞතික ශා මය 

ප්රගති ප්රතිතය

ආයතනික ක්රියාකාරී වැැව්ම 

වැකසීම

අධ්යක් 

(වැසුම්) 

ව.අධ්යක් 

(වැසුම්)

ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

භබෞතික ඉක්ක   

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක(රු.මි.) 

(කාර්තුභය)

2022 ක්රියාකාරී වැැවභ් 
ඳෂාත් ඳාන අභාත්යාංය 

 වැසුම් අංය

අභිභත්ාර්ථය - ඵවන්ාහිර ඳෂාත් ජනත්ාලට ප්රවව්ත් භවේලාලක් වැඳයීභ අරමුණ - භලන්ලන මුදල් උඳරිභ උඳභයෝජනය වශා වැෂසුම් වැකසීභ



2022 ක්රියාකාරී වැැවභ් 
ඳෂාත් ඳාන අභාත්යාංය 

 වැසුම් අංය

1 2 3 4 1 2 3 4

 ලාර්ෂික මධ්න අලයතා 

වැෂැව්ම වැකසීම
100%

මැයි 31 දිනට ඉදිරිපත් කරන ද 

ලාර්ෂික මධ්න අලයතා වැෂැව්ම

මධ්න 

අලයතාලලින් 75% 

ක්ලත් ආලරණය වී 

තිබීම

අධ්යක් 

(වැසුම්)

 ලාර්ෂික ප්රවම්පාදන වැෂැව්ම 

වැකසීම ශා යාලත්කාලීන 

කිරීම

50% 75% 100%
මාසිකල යාලත්කාලීන කෂ 

ප්රවම්පාදන වැෂැව්ම

වංලර්ධ්න ලයාපෘති 

සියල් ප්රවම්පාදන 

වැෂැව්මට ඇතුෂත්ල 

තිබීම

අධ්යක් 

(වැසුම්) 

ව.අධ්යක් 

(වැසුම්)

පුහුණු වැැව්ම වැකසීම 100%
දපබරලාරී මුල් වතිය ලන විට 

අනුමත කරන ද පුහුණු වැැව්ම

අලම ලදයන් 

පුහුණු ලැඩවටශන් 

දදකකටලත් 

වශ ාගීවූ නිධ්ාරින්

නි.අධ්යක් I 

(වැසුම්)

අරමුණ - භලන්ලන මුදල් උඳරිභ උඳභයෝජනය වශා වැෂසුම් වැකසීභ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

භබෞතික ඉක්ක   

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක(රු.මි.) 

(කාර්තුභය)

නිභැවුම් දර්ක ක්ණික ප දර්ක ලගකීභ

අමාතයාං 

වියයන්ට 

අදා වැසුම් 

වැකසීම ශා 

යාලත්කාලීන 

කිරීම

1

අභිභත්ාර්ථය - ඵවන්ාහිර ඳෂාත් ජනත්ාලට ප්රවව්ත් භවේලාලක් වැඳයීභ



2022 ක්රියාකාරී වැැවභ් 
ඳෂාත් ඳාන අභාත්යාංය 

 වැසුම් අංය

1 2 3 4 1 2 3 4

2021 ලර්දේ කාර්යවාධ්න 

ලාර්තාල වැකසීම ශා අදාෂ  

ආයතන දලත  දයොමු කිරීම.

100%
අලවන් කරන ද කාර්යය වාධ්න 

ලාර්තාල

 කාර්ය වාධ්න 

ලාර්තාල 

පාර්ලිදම්න්තුලට 

ඉදිරිපත් කෂ දිනය

අධ්යක් 

(වැසුම්)  

ව.අධ්යක් 

(වැසුම්)

 අයලැය ලාර්තාල වැකසීම 50% 100%
වැප්තැම්බර් 30 දිනට දපර වකවන 

ද අයලැය ලාර්තාල

අයලැය ලාර්තාල 

ව ා දල්කම් දලත 

ඉදිරිපත් වූ දිනය

අධ්යක් 

(වැසුම්)  

ව.අධ්යක් 

(වැසුම්)

ලර් අලවාන වංලර්ධ්න 

ලැඩවටශන් ප්රගති ලාර්තාල 

වැකසීම

100%
ලර්  අලවාන වංලර්ධ්න 

ලැඩවටශන් ප්රගතිලාර්තාල

 2021 ලර්දේ 

අලවන් ප්රගති  

ලාර්තාල වකවා 

ඉදිරිපත් කෂ දිනය

මූය ඉක්ක(රු.මි.) 

(කාර්තුභය)

භබෞතික ඉක්ක   

(කාර්තුභය)
ලයාඳෘතියලැඩවටශන

අනු 

අංකය

ලාර්ෂික 

ලාර්තා 

වැකසීම

ලගකීභක්ණික ප දර්කනිභැවුම් දර්ක

2

අධ්යක් 

(වැසුම්) 

නි.අධ්යක් I 

(වැසුම්)  

ව.අධ්යක් 

(වැසුම්)



2022 ක්රියාකාරී වැැවභ් 
ඳෂාත් ඳාන අභාත්යාංය 

 වැසුම් අංය

1 2 3 4 1 2 3 4

ලයාපෘතිය අනුමැතියට 

ඉදිරිපත්  කිරීම ශා ක්රියාත්මක 

කිරීදම් ක්රියාලලිය

20% 50% 85% 100% 5% 26% 88% 100% අනුමත කරන ද ලයාපෘති ගණන
ක්රියාත්මක කෂ 

ලයාපෘති ගණන

ඳරිවර දින වැභරීභ

1.දෝක ජ දිනයට වමගාමී 

ලැඩවටශන්
1 0.8 පැලැත්වූ ලැඩවටශන් ගණන දැනුලත් වූ වංඛ්යාල

2. දෝක පරිවර දිනයට 

වමගාමී ලැඩවටශන්
1 1.6 පැලැත්වූ ලැඩවටශන් ගණන දැනුලත් වූ වංඛ්යාල

3. බව්නාහිර පෂාදත් පෂාත් 

පාන ආයතන මගින් බපත්ර 

බා දදන (C Category ) 

කර්මාන්ත වශ ලයාපාර , 

බපත්ර  පරික්ාල ශා 

යාලත්කාලීන කිරීදම් 

ලැඩවටශන

1
යාලත්කාලීන කරන ද බපත්ර 

පරීක්ා කිරීදම් ලැඩවටශන් ගණන

යාලත්කාලීන කරන 

ද කර්මාන්ත වශ 

ලයාපාර බපත්ර

අභිභත්ාර්ථය  -  ඵව්නාහිර ඳෂාත් ජනත්ාලට ප්රවව්ත් භවේලාලක් වැඳයීභ අරමුණ -  වංලර්ධන වැෂැව්භ ක්රියාත්භක කිරීභ ශා ප්රගති වභාභෝචනය

1

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය නිභැවුම් දර්ක ලගකීභ

නි.අධ්යක් I 

(වැසුම්)

භබෞතික ඉක්ක 

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක(රු.මි.) 

(කාර්තුභය)

ලයාපෘති 

ක්රියාත්මක 

කිරීම

ක්ණික ප දර්ක

අධ්යක් 

(වැසුම්) 

නි.අධ්යක් I 

(වැසුම්)  

ව.අධ්යක් 

(වැසුම්)



2022 ක්රියාකාරී වැැවභ් 
ඳෂාත් ඳාන අභාත්යාංය 

 වැසුම් අංය

1 2 3 4 1 2 3 4

4. ජ මාශ්ර ශා ප්රජා ජ 

ලයාපෘතිල ජදේ 

ගුණාත්මක ාලය පරීක්ා 

කිරීම

5 5 0.1
ශදුනාගත් ජ මාශ්ර ශා ප්රජාජ 

ලයාපෘති ගණන -10

වංරක්ණය වඳශා 

දයොමුකෂ ජ මාශ්ර 

ශා ප්රජා ජ ලයාපෘති 

ගණන

නි.අධ්යක් I 

(වැසුම්)

5.බක්ති වංරක්ණ 

ලැඩවටශන් ශා විකල්ප 

බක්ති ශදුන්ලා දීදම් 

ලැඩවටශන්

4 8.0

සර්යය බ ක්තිදයන් බ ක්ති 

වපයාගන්නා පෂාත් පාන 

ආයතන වංඛ්යාල

ජාතික පද්ධ්තියට 

එකතු කෂ විදුලිබ 

වැපයුම් ප්රමාණය

ව.අධ්යක් 

(වැසුම්)

මාසික ප්රගති වමාදෝචන 

රැව්වීම් පැලැත්වීම
3 3 3 3 පැලැත්වූ රැව්වීම් ගණන

මාසික ප්රගති ලාර්තා වැකසීම 3 3 3 3 වකවන ද ප්රගති ලාර්තා වංඛ්යාල

ඟාකරගත් ද ෞතික 

ශා මය ප්රගති 

ප්රතිතය

අධ්යක් 

(වැසුම්) 

නි.අධ්යක් I 

(වැසුම්)  

ව.අධ්යක් 

(වැසුම්)

ප්රගති 

වමාදෝචනය

නිභැවුම් දර්ක ක්ණික ප දර්ක ලගකීභ

ලයාපෘති 

ක්රියාත්මක 

කිරීම

භබෞතික ඉක්ක 

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක(රු.මි.) 

(කාර්තුභය)

1

2

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය



2022 ක්රියාකාරී වැැවභ් 
ඳෂාත් ඳාන අභාත්යාංය 

 වැසුම් අංය

අභිභත්ාර්ථය. ඵව්නාහිර ඳෂාත් ජනත්ාලට ප්රවව්ත් භවේලාලක් වැඳයීභ

ලැඩවටශන

1 2 3 4 1 2 3 4

වියානුබද්ධ් පුහුණු 1 0.1 වශ ාගිවූ වංඛ්යාල

අ යන්තර දැනුම හුලමාරු 

කර ගැනීදම් ලැඩවටශන්
1 වශ ාගිවූ වංඛ්යාල

1

ධ්ාරිතා 

වංලර්ධ්න 

ලැඩවටශන්

ශදුනාගත් සුහුරු 

නිධ්ාරින් ගණන

අරමුණ - කාර්යය භණ්ඩභේ ධාරිත්ා වංලර්ධනය ශා අභිභප්රේරණය

                                                                     

භබෞතික ඉක්ක   

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක(රු.මි.) 

(කාර්තුභය) නිභැවුම් දර්ක ක්ණික ප දර්ක ලගකීභ

නි.අධ්යක් I 

(වැසුම්) / 

පරි.නි.

අනු 

අංකය
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ල

4
 ක
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තු
ල

1
 ක
ාර්
තු
ල

2
 ක
ාර්
තු
ල

3
 ක
ාර්
තු
ල

4
 ක
ාර්
තු
ල

1
මශජන ඳැමිණිලි වශා 

විවඳුම් බා ගැනීම.

ලාර්තා බා ගැනීම ශා ඉදිරි

පියලර ගැනීම.
88 88 160 216

මශජන ඳැමිණිලි 

ලට  අදාෂල  ලාර්තා 

ඉදිරිඳත් කෂ වංඛ්යාල

වියභාර 

කෂමනාකරණ 

නිධාරි/වංලර්ධන 

නිධාරි

ශදිසි ඳරීක්ාලන් 6 6 6 6
විමර්න 

නිධාරී/වංලර්ධන 

නිධාරී

පඳත්වම් ඳරීක්ාලන් 7 7 7 7
වශකාර 

පකොමවාරිව(්විමර්න)

වාක්ෂි බා දීම - උවාවි 5 5 5 5
වශකාර 

පකොමවාරිව(්විමර්න)
වාක්ෂි බා දීම - අල්ව්

ශා දණ පකොමින් වභාල
4 4 4 4

වශකාර 

පකොමවාරිව(්විමර්න)

වාක්ෂි බා දීම - අඳරාධ

ඳරීක්ණ පදඳාර්තපම්න්තුල
2 2 2 2

වශකාර 

පකොමවාරිව(්විමර්න)

කරුණු ඳැශැදිලි කිරීම් -

පඳත්වම් කාරක වභාල

වශකාර 

පකොමවාරිව(්විමර්න)

4 මූලික විමර්න සිදු කිරීම

ලාර්තා පිළිපය

කිරීම්,නිරීක්ණ නිර්පේ

ක්රියාත්මක කිරීම

3 3 3 3
වශකාර 

පකොමවාරිව(්විමර්න)

2
ව්ථානීය ඳරීක්ා සිදු 

කිරීම

3

පලනත් රාජය 

ආයතනයන්ට බා පදන 

පවේලාල

දැනට ක්රියාත්මක පනොපේ

ක්රියාකාරී වැැව්ම - 2022

විමර්න අංය

අභිමතාර්ථය - යහපාලනය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණ - මහජන පැමිණිලි හා පපත්සම් සඳහා කඩිනමින් විසඳුම් ලබාදීම

නිමවුම් දර්ක
ක්ණික ඵ 

දර්ක
ලගකීම

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

භ ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)
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ලයාඳෘති ගණන

1. භාර්ග වංලර්ධනය 75 175 236 168

1. ඳෂාත් ඳාන සවේලා පුළුල් කිරීභ 30 148 150 92

3. විදුලිය ඳශසුකම් වැඳයීභ

4. ඳරිවර වංරක්ණය කිරීභ 3 4 10 54

5. සවෞඛ්ය ඳශසුකම් වැඳයීභ 25 25 100 140

6. වංචාරක ක්සේත්රය ප්රලර්ධනය

7. ක්රීඩා ඳශසුකම් වංලර්ධනය 2 2 2 2

8. ජ ඳශසුකම් වැඳයීභ 5 10 20 44

ලයාඳෘති ප්රගතිය වභාසෝචනය

ලයාඳෘති ගැටළු නිරාකරණය

ක්රියාකාරී සැලැස්ම - 2022

ක්රමසම්පාදන අංශය

අනු 

අංකය
වැඩසටහන වයාපෘතිය

භ ෞතික ඉලක්කය
මූලය ඉලක්කය 

(රු.මිලියන)

අභිමතාර්ථය - 1. භශජන  උඳසයෝගීතාලය ප්රව්ත භට්ටමින් 

ඳලත්ලාසගන යාභ වශා අලය ශැකියාල ඇති කරවීභ
අරමුණ - 1. යටිත ඳශසුකම් වංලර්ධනය වශා දිරි ගැන්වීභ

නිමවුම් දර්ශක
ක්ෂණික ඵල 

දර්ශක
වගකීම

ඳෂාත් ඳාන 

සවේලාලන්හි 

කාර්යක්භතා

ලය ඉශෂ 

නැංවීභ

නිසයෝජය 

අධයක් 

(ක්රභවම්ඳාදන)රැ
ව
වී
ම්

 0
1

0.01 0.01 0.01 0.012

ලයාඳෘති

කෂභනාකරණ

ඳද්ධතිය බාවිතා

කිරීභ (PMS) රැ
ව
වී
ම්

 0
1

රැ
ව
වී
ම්

 0
1

රැ
ව
වී
ම්

 0
1

1
ඳෂාත් ඳාන සවේලා

ලැඩිදියුණු කිරීභ

ඳෂාත් ඳාන 

සවේලාලන්හි 

කාර්යක්භතා

ලය ඉශෂ 

නැංවීභ

නිසයෝජය 

අධයක් 

(ක්රභවම්ඳාදන)

අනුභත ලයාඳෘති 

වංඛ්යාල

10% 20% 80% 100% ₋



ක්රියාකාරී සැලැස්ම - 2022

ක්රමසම්පාදන අංශය
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ආඳදා කෂභනාකරණ වැැව්භ

වැකසිභ
100% 0.01

ආඳදා 

කෂභනාකරණ 

වැැව්භ

ආඳදා 

අලව්ථාලන්හි 

දී භශජනතාල 

සලත වශන 

වැසීභ

ක්රියාත්භක කිරීභ, ආඳදා

අලව්ථාලන්හි දී ඳසුවිඳරභ ශා

ආඳදා අලව්ථාලන්හි දී අලය

වම්ඵන්ධීකරණය ල
ැඩ
ව
ට
ශ
න්

 0
1

ල
ැඩ
ව
ට
ශ
න්

 0
1

ල
ැඩ
ව
ට
ශ
න්

 0
1

ල
ැඩ
ව
ට
ශ
න්

 0
1

0.01 0.01 0.01 0.01

ඳ්චාත් ආඳදා කටයුතු

කෂභනාකරණය

ආඳදා කෂභනාකරණයට අලය

ඳශසුකම් ඵාදීභ ශා දැනුලත්

කිරීභ

20% 40% 60% 100%
ඵාදුන් 

උඳකරණ

අභිමතාර්ථය - 1. භශජන  උඳසයෝගීතාලය ප්රව්ත භට්ටමින් 

ඳලත්ලාසගන යාභ වශා අලය ශැකියාල ඇති කරවීභ
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භශා නගර වබා

ධාරිතා

වංලර්ධනය

ලැඩවටශන (GIS)/

සුහුරු නගර

වංකල්ඳය

ක්රියාත්භක කිරීභ

11
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ක්රමසම්පාදන අංශය

ප්රගති වභාසෝචනය ශා

ඳසුවිඳරම් කිරීභ

12
ELG / LGN

ලැඩවටශන්

ELG /LGN ලැඩවටශන්

ක්රියාත්භක කරවීභ

ඳ
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ා.
ආ
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ආ
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0

ඳ
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ා.
ආ

. 1
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ඳ
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ා.
ආ

. 1
5 ලැඩවටශන 

ක්රියාත්භක ලන 

ආයතන ගණන

ලරිඳනම් 

අයකිරීසම් දී 

කාර්යක්භ

තාලය 10%

නිසයෝජය 

අධයක් 

(ක්රභවම්ඳාදන)

13

ඳෂාත් ඳාන

වම්ඳත් ඳැතිකඩ

වැකසීභ

ලැඩවටශන වංවිධානය

දැ
නු
ල
ත්

 කි
රී
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භ

ව
භ
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ස
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ොත

 එ
ළි

 

දැ
ක්
වී
භ

0.01 0.005 0.02

වංඛ්යාසල්ඛ්න 

අත්සඳොත

වැසුම්කරණ

ය ඳශසු වීභ

නිසයෝජය 

අධයක් 

(ක්රභවම්ඳාදන)

ආ
ය
ත
න
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3

ආ
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ආ
ය
ත
න
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0.01 0.01 0.01 0.01

GIS වශා 

සයොමු ව 

ආයතන ගණන

නල 

තාක්ණය 

ශඳුන්ලාදීභ

නිසයෝජය 

අධයක් 

(ක්රභවම්ඳාදන)

භශා නගර වබා

ධාරිතා

වංලර්ධනය

ලැඩවටශන (GIS)/

සුහුරු නගර

වංකල්ඳය

ක්රියාත්භක කිරීභ

11

ඳෂාත් වබා අභාතයාංය යටසත් 

ක්රියාත්භක සකසර්

අභිමතාර්ථය - 2. යශඳානය ක්තිභත් කිරීභ අරමුණ - 4. කාර්යක්භ භශජන සවේලාල වැඳයීසම් ශැකියාල ඉශෂ නැංවීභ
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ක්රමසම්පාදන අංශය
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ජංගභ සවේලා ක්තිභත් කිරීභට

උඳසදව ්දීභ
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ඳැලැත් ව ජංගභ 

සවේලා ගණන

තනි කවුළු සවේලා ඳැලැත්වීභට

උඳසදව ්දීභ
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තනි කවුළු 

සවේලා 

ක්රියාත්භක ලන 

ඳ.ඳා.ආ. ගණන

සඳරටු කාර්යා වංකල්ඳය

ක්රියාත්භක කිරීභට උඳසදව ්දීභ
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4 සඳරටු 

කාර්යා 

ක්රියාත්භක ලන 

ඳ.ඳා.ආ. ගණන

ක්ෂණික ඵල 

දර්ශක
වගකීම

නනතික ශා

ඳරිඳාන රාමුල

ක්තිභත් කිරීභ

14

ඳෂාත් වබා අභාතයාංය යටසත් 

ක්රියාත්භක සකසර්

කාර්යක්භ 

සවේලා 

වම්ඳාදනය

නිසයෝජය 

අධයක් 

(ක්රභවම්ඳාදන)

අනු 

අංකය
වැඩසටහන වයාපෘතිය

භ ෞතික ඉලක්කය
මූලය ඉලක්කය 

(රු.මිලියන)

නිමවුම් දර්ශක
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i. 1/31 දිනට පඳර ලාර්ෂික පුව්තකා

වමීක්ණ විධිමත්ල සිදුකිරීමට අලය

උඳපදව ්මග පඳන්වීම සිදු කිරීම

13
වමීක්ණ 

ලාර්තා ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය

ii. ව්ලයංක්රීයකරණය වදශා මග

පඳන්වීම
2 2 2 2

ව්ලයංක්රීයකරණ

ය කෂ 

පුව්තකා  

ගණන

පවේලාලන්හි 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

iii. කාර්ය වාධන ඇගයීම පිළිබ

පුව්තකායාධිඳතිලරුන් දැනුලත් කිරිම
1 .15

ලැඩවටශන් 

ගණන

පවේලාලන්හි 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

iv. පුව්තකා කණි්ඨ කාර්ය මණ්ඩ

වශා ලන තාක්ණික පුහුණු

ලැඩවටශනක් ඳැලැත්වීම

1 .15
ලැඩ වටශන් 

ගණන

පවේලාලන්හි 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

i.බව්නාහිර ඳෂාත් වභාපේ පඳර ඳාවල්

ප්රඥප්ති ඒකකය වමඟ එක්ල ආදර්

පඳර ඳාවල් 03 ක් ඇති කිරීමට මඟ

පඳන්වීම.

3 1 .10  
ලැඩවටශන් 

ගණන

පවේලාලන්හි 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

ii.දිව්ත්රික්කපේ සියලු ම පඳර ඳාවල්

වම්බන්ධ කර ගනිමින් දරුලන්පේ

අත්කම් නිර්මාණ ප්රදර්නයක්

ඳැලැත්වීම.

1 .50
පඳර ඳාවල් 

ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය

ක්රියාකාරී වැැව්ම - 2022

පෂාත් පාන වශකාර කකොමවාරිව ්කාර්යාය - කකොෂඹ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)

අභිමතාර්ථය -
අරමුණ - ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම මහජන සසේවයක් සැලසීම සඳහා  පළාත් පාලන ආයතන  

සමසහයවීම

ලැඩවටශන් 

ගණන

නිමවුම් දර්ක
ක්ණික ඵ 

දර්ක
ලගකීම

ප්රජා සංවර්ධන අංශය

1
මශජන පුව්තකා කටයුතු

විධිමත් කිරීම

iii.පඳර ඳාවල් ගුරුලරුන් වදශා

පවෞන්දර්යාත්මක කුවතා වංලර්ධන

ලැඩවටශනක් ඳැලැත්වීම.

 පඳර ඳාවැල් කටයුතු විධිමත්

කිරීම
2

පජය.ප්ර.වං.

නි

පජය.ප්ර.වං.

නි.

නිර්මාණ කුවතා 

ලර්ධනය වීම.
1
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ාර්
තු
ල

3
 ක
ාර්
තු
ල

4
 ක
ාර්
තු
ලඅනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)

අභිමතාර්ථය -
අරමුණ - ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම මහජන සසේවයක් සැලසීම සඳහා  පළාත් පාලන ආයතන  

සමසහයවීම

නිමවුම් දර්ක
ක්ණික ඵ 

දර්ක
ලගකීම

ප්රජා සංවර්ධන අංශයiv. කාර්ය වාධන ඇගයීම පිළිබ පඳර

ඳාවල් ගුරුලරුන් දැනුලත් කිරිම
1 .15

ලැඩ වටශන් 

ගණන

පවේලාලන්හි 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

ii. ආයුර්පේද වලදයලරුන් වශා

පයෝග වම්බන්ධ පුහුණු ලැඩමුළුලක්

වංවිධානය කිරීම.

1 .15
ලැඩවටශන් 

ගණන

පවේලාලන්හි 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

iii. කාර්ය වාධන ඇගයීම පිළිබ පඳර

ඳාවල් ගුරුලරුන් දැනුලත් කිරිම
1 .10

ලැඩවටශන් 

ගණන

පවේලාලන්හි 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

i ඳෂාත් ඳාන ආයතනල ප්රජා

මණ්ඩ පිහිටුවීමට පිළිබ ප්රජා

වංලර්ධන නිධාරීන්ට උඳපදව ්දීම

1
උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය

iiඅක්රීය ප්රජා මණ්ඩ වක්රීය කිරීමට

පිළිබ ප්රජා වංලර්ධන නිධාරීන්ට

උඳපදව ්දීම

1
උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

ග්රාම වංලර්ධනය 

ක්තිමත් වීම

iii ප්රාපේශීය බ මණ්ඩ පිහිටුවීමට

පිළිබ ප්රජා වංලර්ධන නිධාරීන්ට

උඳපදව ්දීම

1
බ මණ්ඩ 

ගණන

ග්රාම වංලර්ධනය 

ක්තිමත් වීම

I. ඳරිවර ආරක්ණ  බඳත්ර ක්රියාලලිය

පිළිබද අදා නිධාරින් දැනුලත්

කිරීපම් ලැඩවටශනක් ඳැලැත්වීම

1 .85
ලැඩවටශන් 

ගණන

පවේලාලන්හි 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

පජය.ප්ර.වං.

නි

ඳරිවර කටයුතු ශා කව

කෂමනාකරණය කටයුතු

විධිමත් කිරීම

5

ආයුර්පේද මධයව්ථාන ප්රව්ත

තයකට පගන ඒම.
3

4 ප්රජා මණ්ඩ  ක්තිමත් කිරීම
පජය.ප්ර.වං.

නි

i. ආයුර්පේද ක්පේත්රයට වෘජුල

වම්බන්ධ කාර්ය මණ්ඩ වදශා පුහුණු

ලැඩවටශන් වංවිධානය කිරීම

1 .10
ලැඩවටශන් 

ගණන

පවේලාලන්හි 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

පජය.ප්ර.වං.

නි
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අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)

අභිමතාර්ථය -
අරමුණ - ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම මහජන සසේවයක් සැලසීම සඳහා  පළාත් පාලන ආයතන  

සමසහයවීම

නිමවුම් දර්ක
ක්ණික ඵ 

දර්ක
ලගකීම

ප්රජා සංවර්ධන අංශය

ii. අඳද්රලය කෂමනාකරණ අධිකාරිය ශා

එක්ල පිවිතුරු ඳෂාත් ඳාන ආයතන

ශදුන්ලාදීපම් ලැඩවටශනක් වංවිධානය

කිරීම

1 .35
ලැඩවටශන් 

ගණන

අඳද්රලය බැශැර 

කිරීපම් ක්රමපේද 

වම්බන්ධපයන් 

ආයතනපේ 

දැනුලත්භාලය 

ලර්ධනය වීම

iii.පකොෂඹ  දිව්ත්රික්කපේ ආයතන ල

කව කෂමනාකරණය අධීක්නය

කරන නිධාරින් ශඳුනා ගැනිම ශා

ඔවුන්ල දැනුලත් කිරිම.

1 .15
ලැඩවටශන් 

ගණන

පවේලාලන්හි 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

iv.කවකෂමනාකරණය පිළිබ දත්ත

ශා පතොරතුරු ඳේධතියක් වකව ්කර

යාලත්කාලීන කිරීම

√ √ √ √

පතොරතුරු බා 

දුන් ආයතන 

වංඛ්යාල

පවේලාලන්හි 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

ii දිව්ත්රික් වාහිතය උත්වලය ඳැලැත්වීම 1 .40
උත්වලය 

ඳැලැත්වීම

i වංලර්ධන පයෝජනා වශා නිර්පේ

බා දීම
√ √ √ √

නිර්පේ බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය

ii අනුමත වංලර්ධන පයෝජනා

ක්රියාත්මක කිරීපම් ප්රගති වමාපෝචන

රැව්වීම් ඳැලැත්වීම

2 3 3 .25 .40 .40
 ඳැලැත් වු 

රැව්වීම් ගණන

පවේලාලන්හි 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

ඳරිවර කටයුතු ශා කව

කෂමනාකරණය කටයුතු

විධිමත් කිරීම

5

පජය.ප්ර.වං.

නි

7

වංලර්ධන ලයාඳෘතිල

ගුණාත්මක තත්ලය ඉශ

නැංවීම

දි.ඉංජිපන්රු

6
දිව්ත්රික් වාහිතය උත්වලය

ඳැලැත්වීම

i  දිව්ත්රික් වාහිතය තරග ඳැලැත්වීම 1 .85

තරග ඳැලැත්වීම 

ශා 

ජයග්රාශකයන්

පේ නාමපල්ඛ්න

ඳාඨක වමාජ 

වාමාජිකයන්පේ 

වාහිතය දැනුම 

ලර්ධනය වීම 

ඳාඨක වමාජ 

වාමාජිකයන් 

අභිපප්රේරණය වීම
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අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)

අභිමතාර්ථය -
අරමුණ - ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම මහජන සසේවයක් සැලසීම සඳහා  පළාත් පාලන ආයතන  

සමසහයවීම

නිමවුම් දර්ක
ක්ණික ඵ 

දර්ක
ලගකීම

ප්රජා සංවර්ධන අංශය

iii ප්රමිතිය උවව ්මට්ටමින් ඳලත්ලාපගන

යාමට අලය උඳපදව ්ශා මගපඳන්වීම
√ √ √ √

උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය

i. මශ නගර වභා වශා 317 ලාර්තා

වකව ්කිරීම.
2 2 1

ii.නගර වභා වශා 198 ලාර්තාල වකව්

කිරීම.
2 2 1

iii. ප්රාපේශීය වභා වශා කාර්යා

ඳරීක්ණ
2 1

I අභයන්තර විගණන වැසුම් වකව්

කිරීමට මග පඳන්වීම.
1

උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
පජය.වි.නි

ii.අභයන්තර විගණන වැැව්ම ඳසු

විඳරම් කිරීම
1 1 1

ඳසු විඳරම් කෂ 

ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
පජය.වි.නි

iii.දිව්ත්රික් විගණන ශා කෂමනාකරණ

කමිටු රැව්වීම් ඳැලැත්වීම
1 1 1 1 .05 .05 .05 .05

ඳලත්ලන ද 

කමිටු ගණන

පවේලාලන්හි 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

ව.පකො

iv.ආයතනල විගණන ශා

කෂමනාකරණ කමිටු රැව්වීම් විධිමත්ල

ඳලත්ලාපගන යාමට අලය මග

පඳන්වීම.

1 1 1 1
උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
පජය.වි.නි

ii.ඳසු විඳරම 1 1 1 1 .25 .25 .25 .25 රැව්වීම් ගණන

පවේලාලන් ශා 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

iii.ශදුනාගත් අයකරගත පනොශැකි

ආදායම් නිච්යකර ගැනීමට මග

පඳන්වීම.

1 1
උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය

ඳෂාත් ඳාන ආයතන

අධීක්ණ ක්රියාලලිය

ක්තිමත් කිරීම

8

ඳෂාත් ඳාන ආයතනල

ලයලව්ථාපිත ආදායම්

අයකරගැනීම විධිමත් කිරීම

10

9

ඳෂාත් ඳාන ආයතනල

මය ශා කෂණාකරණ

කටයුතු විධිමත් කිරීම.

පජය.වි.නි

ලාර්තා ගණන
පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
පජය.වි.නි

7

වංලර්ධන ලයාඳෘතිල

ගුණාත්මක තත්ලය ඉශ

නැංවීම

දි.ඉංජිපන්රු

විමර්ශන අංශය

i.ප්රලර්තන ආදායම් ශා හිග ආදායම්

අයකර ගැනීමට මග පඳන්වීම ශා

උඳපදව ්දීම

1 ලාර ගණන
පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
1 1 1
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ල
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 ක
ාර්
තු
ල

4
 ක
ාර්
තු
ලඅනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)

අභිමතාර්ථය -
අරමුණ - ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම මහජන සසේවයක් සැලසීම සඳහා  පළාත් පාලන ආයතන  

සමසහයවීම

නිමවුම් දර්ක
ක්ණික ඵ 

දර්ක
ලගකීම

ප්රජා සංවර්ධන අංශය
iv.නල ආදායම් උත්ඳාදන අලව්ථා

වශා උඳපදව් දීම ශා මග පඳන්වීම
1 1

උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලාලන් ශා 

ගුණාත්මක භාලය 

ලර්ධනය

11

ඳෂාත් ඳාන ආයතනල

ගිණුම් කටයුතු විධිමත් කිරීපම්

ලැඩවටශන

i. භාණ්ඩ වමීක්ණ මණ්ඩ නියමිත

කායට ඳත්කිරීම ශා ජනලාරි 31 දිනට

පඳර භාණ්ඩ වමීක්ණ කටයුතු අලවන්

කර ලාර්තා ඉදිරිඳත් කිරීමට උපදව්

බාදීම.

1
උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
පජය.වි.නි

ii. සියලු ආදායම් පල්ඛ්ණ ජනලාරි 31

දිනට පඳර තුනය කිරීමට උඳපදව්

බාදීම.

1 1 1 1
උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය

iii.පදවැම්බර් මව බැංකු වැවදුම ජනලාරි

මව 15  දිනට පඳර වකව ්කර අලවන්

කිරීම අධීක්ණය

1 1 1 1
උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය

iv.අලවාන ගිණුම් පල්ඛ්ණ ද වහිතල

මාර්තු 31 දිනට පඳර විගණනය පලත

බාදීමට අලය මග පඳන්වීම.

1
උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය

v.උඳපයෝගී පල්ඛ්ණ විධිමත්ල

ඳලත්පගන යාමට ශා පදවැම්බර් 31

දින ලන විට තුනය කිරීමට අලය

උඳපදව ්බාදීම ශා අධීක්ණය.

1 1
උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය

ii වභා පයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීපම්

ප්රගතිය අධීක්ණය
1 1 1 1

අධීක්ණය කෂ 

ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය

ඳෂාත් ඳාන ආයතනල

ලයලව්ථාපිත ආදායම්

අයකරගැනීම විධිමත් කිරීම

10

12

මශ වභා රැව්වීමි ශා කාරක

වභා ඳැලැත්වීපම් ක්රියාලලිය

රීතීන් ශා අනඳනත් අනුල

විධිමත් කිරීම.

I. 2018 ලවපර් මශා වභා රැව්වීම් ශා

කාරක වභා ක්රියාලලිය අධීක්ණය
1 2 2

iii දැනුලත් කිරීපම් ලැඩවටශනක්

වංවිධානය.

අධීක්ණය කෂ 

ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය

පජය.වි.නි./

ව.පකො

1
ලැඩ වටශන් 

ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
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අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)

අභිමතාර්ථය -
අරමුණ - ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම මහජන සසේවයක් සැලසීම සඳහා  පළාත් පාලන ආයතන  

සමසහයවීම

නිමවුම් දර්ක
ක්ණික ඵ 

දර්ක
ලගකීම

ප්රජා සංවර්ධන අංශය

ii ප්රවම්ඳාදන වැසුම් වකව ්කිරීමට

අලය උඳපදව ්දීම මග පඳන්වීම
1

උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
පජය.වි.නි

i. මශජන ඳැමිණිලි ලර්ගීකරණයට

කමිටුලක් ඳත් කිරීම
1 කමිටු ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
ව.පකො

ii. ඳරීක්ාකර නිර්පේ බා දීම 1 1 1 1
බා දුන් ලාර්තා 

ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
පජය.වි.නි

iii.ඳසු විඳරම් කිරීම 1 1 .05 .05
ඳලත්ලන ද 

රැව්වීම් ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය

පජයවිනි/ 

ව.පකො

අධීක්ණය කෂ 

ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
පජය.වි.නි

උඳපදව් බා 

දුන් ලාර ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
ව.පකො

1

14

I .ලාර්ෂික වැසුම් වකව ්කිරීමට අලය

උඳපදව ්ශා මග පඳන්වීම.
1

මශජන ගැටලු වදශා

කාර්යක්ම පවේලාලක් වැඳයීම

විධිමත් කීරීම

ඳෂාත් ඳාන ආයතනල

වැසුම්කරණය විධිමත්කිරීම
13

15

ඳෂාත් ඳාන ආයතනල

ගිණුම් ඳලත්ලා ගැනීම විධිමත්

කිරීම.

නල ප්රමිත අනුල, අයලැය ලාර්තා ශා

ගිණුම් වැකසීම වශා ලන පල්ඛ්න

ඳලත්ලාපගන යාම පිළිබ ඳරීක්ාල.

16
ඳෂාත් ඳාන ආයතන විධිමත්

කිරීම.

මාසික ලාර්තා තුළින් නිලැරදි විය යුතු

කරුණු පඳන්ලා දීම.
3 3 3 3

1 1

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
පජය.වි.නි

17

ඳෂාත් ඳාන ආයතනය ශා

ඳෂාත් ඳාන වශකාර

පකොමවාරිව ්කාර්යාය අතර

අන්තර් වම්බන්ධතාලය

ඳලත්ලා ගැනීම

විගණන ශා කෂමනාකරණ කමිටු

වශා වශභාගි වීම
1 1 1

ඳලත්ලන ද 

රැව්වීම් ගණන

පවේලා ප්රමිතීන් ලැඩි 

වු ප්රමාණය
පජය.වි.නි

අධීක්ණය කෂ 

ලාර ගණන

1
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විභර්ශන නිලධාරීන් තනි තනි

වශයෙන් යෙදවිභ
12

ප්රායේශීෙ සබා 

12
යෙ.වි. නි.

භහ නගර සබා වාර්ෂීක වාර්තා

සැකසීභ (317)
2 භහ නගර සබා2 යෙ.වි. නි.

නගර සබා වාර්ෂීක වාර්තා සැකසීභ

(198)
5  නගර සබා 5 යෙ.වි. නි.

2
අනු කාර්ොල ඳරීක්ෂණ

ඳැවැත්වීභ

විභර්ශන නිලධාරීන් තනි තනි

වශයෙන් යෙදවිභ
* 1

ඳළාත් ඳාලන 

ආෙතන 19
යෙ.වි. නි.

3 විගණන විභසුම් ඳරීක්ෂාව
විභර්ශන නිලධාරීන් තනි තනි

වශයෙන් යෙදවිභ
* 2

ඳරීක්ෂා කරන 

ලද විභසුම් 

ගණන
ඳළාත් ඳාලන 

ආෙතනෙ තුළ 

විගණන විභසුම් 

අවභවීභ

යෙ.වි. නි.

දිස්ත්රික් විගණන කමිටු 1 1 1 1
විගණන කමිටු 

සංඛ්යාව 4

ෙහඳත් විගණන 

භතෙ
යෙ.වි. නි.

ආෙතන විගණන කමිටු 19 19 19 19 කමිටු  76
ෙහඳත් විගණන 

භතෙ
යෙ.වි. නි.

*1 අවශය ඳරිදි * 2     ලැයඵන ඳරිදි

ක්රියාකාරී වැැව්ම - 2022

පෂාත් පාන වශකාර කකොමවාරිව ්කාර්යාය - ගම්පශ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)

අභිමතාර්ථය - අරමුණ -  ඳෂාත් ඳාන ආයතන නිලැරැදි දිානතියකට යයොමු කිරීම

විමර්ශන අංශය

1
පුර්ණ කාර්ොල ඳරීක්ෂණ

ඳැවැත්වීභ නීතිරීති 

අණඳනත්වලට 

අනුකූල ව ඳළාත් 

ඳාලන ආෙතන 

ඳේධතිෙ

4 විගණන කමිටු

නිමවුම් දර්ක
ක්ණික ඵ 

දර්ක
ලගකීම
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ප්රගති සභායලෝචන රැස්විම්  ගණන 3 3 3 3

ඳවත්වන ලද 

ප්රගති 

සභායලෝචන 

රැස්විම්  ගණන

දිස්ත්රික් 

ඉංජියන්රු

බිල්ඳත් යගන්වායගන ඳරික්ෂා කර

යගවීභට කටයුතු කිරීභ
0% 20% 50% 100%

යගවා නිභ 

කරන ලද 

බිල්ඳත් 

සංඛ්යාව

දිස්ත්රික් 

ඉංජියන්රු

6
දිස්ත්රික්කෙ තුළ වයාඳෘතිවල

තිරසාර ඵව ඳවත්වා යගන ොභ

2018 වර්ෂයේ අවසන් කරන ලද

වයාඳෘතිවල යබෞතික ස්වබාවෙ

ඳරීක්ෂා කිරීභ

35% 35% 20% 10%

ඳරීක්ෂා කරන 

ලද වයාඳෘති 

සංඛ්යාව

ගුණාත්භක 

ඵවින් ඉහළ 

තත්ත්වෙක 

ඳවතින වයාඳෘති

දිස්ත්රික් 

ඉංජියන්රු

7

දිස්ත්රික්කෙ තුළ    ප්රයෙෝෙනෙට

ගතහැකි ආකාරයෙන් වයාඳෘති

නිභ කිරීභ හා ප්රමුඛ්තාවෙ භත

මුදල් වැෙ කිරීභ

අඩක් නිභකළ වයාඳෘති

(යගොඩනැඟිලි) පිළිඵ ඳසුවිරම්

කිරීභ හා යතොරතුරු එක්රැස ්කිරීභ

50% 25% 25%

ඳරීක්ෂා කරන 

ලද වයාඳෘති 

සංඛ්යාව

ප්රමුඛ්තාවෙ භත 

මුදල් වැෙ කළ 

වයාඳාති සංඛ්යාව

දිස්ත්රික් 

ඉංජියන්රු

කාර්ෙ සාධන යභවලම් ප්රගතිෙ

සංවර්ධන නිලධාරී භඟින් භාසිකව

අධීක්ෂණෙ කිරීභ

19 19 19 19

භාසිකව 

ලැයඵන ප්රගති 

වාර්තා සංඛ්යාව

විධිභත් 

කාර්ෙෙක්ෂභ 

යසේවාවක් 

ලඵායදන ඳළාත් 

ඳාලන ආෙතන 

ඳේධතිෙක්

දිස්ත්රික් 

ඉංජියන්රු

කාර්ොල නිරික්ෂණ වැඩසටහන්

ක්රිොත්භක කිරිභ
10 9 10 9

ඳළාත් ඳාලන 

ආෙතන

සෑභ ඳළාත් 

ඳාලන 

ආෙතනෙක්භ 

කාර්ෙ සාධන 

තරඟයේදී යඳර 

වසරට වඩා  

10% කින්  

ලකුණු භට්ටභ 

ඉහළ නැංවීභ

දිස්ත්රික් 

ඉංජියන්රු

5
සංවර්ධන වයාඳෘති සහා ඉහළ

මුලය ප්රගතිෙක් ලඵා ගැනිභ

90% ඉක්භව 

මුලය ප්රගතිෙ

8
ඳළාත් ඳාලන ආෙතන වල

කාර්ෙ සාධනෙ ඉහළ නැංවීභ

ඉංජිනේරු අංශය

අභිමතාර්ථය - යශඳානයයන් වපිරි ඳෂාත් ඳාන ඳද්ධතියක් අරමුණ - ගම්ඳශ දිව්ත්රික්කයේ ඳෂාත් ඳාන ආයතන  ජනතා හිතකාමී ඳෂාත් ඳාන

යවේලාලක් වැඳයීම වශා යයොමු කරවීම.

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)

නිමවුම් දර්ක
ක්ණික ඵ 

දර්ක
ලගකීම



9

ඳළාත් ඳාලන ඳැතිකඩ

ොවත්කාලීන කර ඉදිරිඳත්

කිරිභ.

ඳළාත් ඳාලන ආෙතන වලින්

යතොරතුරු ලඵා ගැනීභ
19 නිභැවුම් වාර්තා

ොවත්කාලීන වු 

යතොරතුරු 

ඳේධතිෙ

දිස්ත්රික් 

ඉංජියන්රු

1
 ක
ාර්
තු
ල

2
 ක
ාර්
තු
ල

3
 ක
ාර්
තු
ල

4
 ක
ාර්
තු
ල

1
 ක
ාර්
තු
ල

2
 ක
ාර්
තු
ල

3
 ක
ාර්
තු
ල

4
 ක
ාර්
තු
ල

1

2021පලදායිතා තරඟෙ සහා

ඳළාත් ඳාලන හා ඊට අනුඵේධ

ආෙතන ඉදිරිඳත් කරවීභ

සුදුසුකම් ලැබූ ආෙතන 65 දැනුවත්

කිරීභ
65        0.025 

සුදුසුකම් ලැබූ 

ආෙතන

පලදායිතා 

තරඟයේ ලැබූ 

ෙෙග්රහන

සංවර්ධන   

පලදායිතා

2021 පලදායීතා තරගෙ සහා

ඉතිරි ආෙතන සදානම් කිරීභ

සිෙළුභ ඳළාත් ඳාලන ආෙතන හා

පුස්තකාල, යඳර ඳාසල් හා

ආයුර්යේද දැනුවත් කිරීභ

55 55 55         0.05       0.05         0.05 

දැනුවත් කළ 

ආෙතන 

සංඛ්යාව

සංවර්ධන   

පලදායිතා

5S සහතිකකරණෙ

සිෙළුභ ඳළාත් ඳාලන ආෙතන හා

පුස්තකාල, යඳර ඳාසල් හා

ආයුර්යේද දැනුවත් කිරීභ

ඳ.ආ.19 පුස ්50 යඳ.ඳා.  51 ආයුර්.44        0.025         0.05       0.05         0.05 5 S 

සහතිකරණෙ 

ව ආෙතන 50

සංවර්ධන   

පලදායිතා

1
 ක
ාර්
තු
ල

2
 ක
ාර්
තු
ල

3
 ක
ාර්
තු
ල

4
 ක
ාර්
තු
ල

1
 ක
ාර්
තු
ල

2
 ක
ාර්
තු
ල

3
 ක
ාර්
තු
ල

4
 ක
ාර්
තු
ල

ඵලදායිතා අංශය

අභිමතාර්ථය - කාර්යත්ම ශා පදායී ආයතන ඳද්ධතියක් අරමුණ -

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)

නිමවුම් දර්ක
ක්ණික ඵ 

දර්ක
ලගකීම

2

මහජන පැමිණිලි අංශය

අභිමතාර්ථය - කාර්යත්ම ශා පදායී ආයතන ඳද්ධතියක් අරමුණ -

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)

නිමවුම් දර්ක
ක්ණික ඵ 

දර්ක
ලගකීම

පලදායිතා 

තරඟයේ ලැබූ 

ෙෙග්රහන

ඳළාත් ඳාලන අභාතයාංශෙ අදාල නිලධාරින්යගන් නිෙමිත 
* * * *

සං. භහෙන නිර්යේශ ලඵා ගුණාත්භක 



2

ෙනඳතිට කිෙන්න භෘදුකාංගෙට

ලැයඵන ඳැමිණිලිවලට විසඳුම්

දීභ

ඳළාත් ඳාලන ආෙතනවල ඒභ

විෂෙ කරන නිලධාරින් සභඟ

නිරතුරු සම්ඵන්ධවී යතොරතුරු ලඵා

ගැනීභ හා දැනුභ ලඵාදීභ/ප්රගතිෙ

ලඵා ගැනීභ.

2 2 2 2

විසඳුම් ලඵා 

දුන් ඳැමිණිලි 

සංඛ්යාව

පලදායී හා 

කාර්ෙෙක්ෂභ 

භහෙන යසේවාවක්

සං. භහෙන 

ඳැමිණිලි

1
 ක
ාර්
තු
ල

2
 ක
ාර්
තු
ල

3
 ක
ාර්
තු
ල

4
 ක
ාර්
තු
ල

1
 ක
ාර්
තු
ල

2
 ක
ාර්
තු
ල

3
 ක
ාර්
තු
ල

4
 ක
ාර්
තු
ල

දදනික තැඳෑල යල්ඛ්නගතකර

අදාළ අංශ යවත යෙොමු කිරීභ
100% 100% 100% 100%

දදනික ලිපි 

සංඛ්යාව
ප්ර.කළ. සහ.

යල්ඛ්නාගාරෙ  එස ්5 ට අනුව

සකස ්කිරීභ
50% 50% 75% 100%

 එස ්5 ට අනුව 

සකස ්

වයල්ඛ්නාගාරෙ

ප්ර.කළ. සහ.

2
ආෙතන කටයුතු නිරවුල්ව හා

විධිභත්ව ඳවත්වායගන ොභ

පුේගලික ලිපියගොණු ොවත්කාලීන

කිරීභ
50% 75% 75% 100%

ොවත්කාලීන 

කරන ලද ලිපි 

යගොණු සංඛ්යාව

විධිභත් භානව 

සම්ඳත් 

කළභනාකරණෙ

ප්ර.කළ. සහ.

ගිණුම් සාරාංශ පිළියෙළ කිරීභ 100% 100% 100% 100%

පිළියෙළ කළ 

ගිණුම් සාරාංශ 

සංඛ්යාව

ප්ර.කළ. සහ.

1
කාර්ොල කටයුතු විධිභත්ව

ඳවත්වායගන ොභ

පලදායී හා 

කාර්ෙෙක්ෂභ 

භහෙන යසේවාවක්

3
ගිණුම් කටයුතු නිවැරැදිව

ඳවත්වා යගන ොභ

විධිභත් භානව 

සම්ඳත් 

කළභනාකරණෙ

ආයතන අංශය

අභිමතාර්ථය - අරමුණ -

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)

නිමවුම් දර්ක
ක්ණික ඵ 

දර්ක
ලගකීම



පුයරෝකථන සකස ්කිරීභ 100% 100% 100% 100%

සකස ්කරන 

ලද 

පුයරෝකථන 

සංඛ්යාව

ප්ර.කළ. සහ.

බාණ්ඩ සමීක්ෂණෙ 100%

ඳැවැත්ව 

බාණ්ඩ 

සමීක්ෂණෙ

ප්ර.කළ. සහ.

1
 ක
ාර්
තු
ල

2
 ක
ාර්
තු
ල

3
 ක
ාර්
තු
ල

4
 ක
ාර්
තු
ල

1
 ක
ාර්
තු
ල

2
 ක
ාර්
තු
ල

3
 ක
ාර්
තු
ල

4
 ක
ාර්
තු
ල

1. ප්රො භණ්ඩල ක්රිොකාරීන්ට

නාෙකත්ව පුහුණුව ලඵාදීභ
1

පුහුණුව ලැබූ 

ප්රොභණ්ඩන 

නාෙකින් 

සංඛ්යාව

යෙ.ප්ර. සං. නි

2.ප්රො භණ්ඩල ක්රිොකාරීන් ප්රො

භණ්ඩල යඳොත්ඳත් සහ ගිණුම්

ඳවත්වායගන ොභ පිළිඵ දැනුවත්

කිරීභ

1

දැනුවත් ව 

ප්රොභණ්ඩන 

නාෙකින් 

සංඛ්යාව

ප්රො භණ්ඩලෙ 

ඳවත්වායගන 

ෙන යඳොත් 

සංඛ්යාව

යෙ.ප්ර. සං. නි

1. ගම්ඳහ දිස්ත්රික් භට්ටමින්

සාහිතය තරඟ ඳැවැත්වීභ
1

ඳැවැත් ව 

සාහිතය තරඟ 

සංඛ්යාව

ඳළාත් තරඟ 

සහා යෙොමු 

කළ සංඛ්යාව

යෙ.ප්ර. සං. නි

2. ගම්ඳහ දිස්ත්රික් සාහිතය උත්සවෙ

ඳැවැත්වීභ
1

ඇගයීභට ලක් 

ව සිසුන් 

සංඛ්යාව

යෙ.ප්ර. සං. නි

1. යකොම්යඳොස්ට් කරණෙ පිළිඵව

වයාඳෘති බාරකරුවන් දැනුවත් කිරීභ
1

දැනුවත් ව 

වයාඳෘති 

බාරකරුවන් 

සංඛ්යාව

යෙ.ප්ර. සං. නි

3
ගිණුම් කටයුතු නිවැරැදිව

ඳවත්වා යගන ොභ

විධිභත් භානව 

සම්ඳත් 

කළභනාකරණෙ

ප්රජා සංවර්ධන අංශය

අභිමතාර්ථය - ජනතා හිතකාමී ඳෂාත් ඳාන යවේලාලක් වැඳයිමට මඟ යඳන්වීම. අරමුණ - ගම්ඳශ දිව්ත්රික්කයේ ඳෂාත් ඳාන ආයතන  ජනතා හිතකාමී ඳෂාත් ඳාන

යවේලාලක් වැඳයීම වශා යයොමු කරවීම.

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)

නිමවුම් දර්ක
ක්ණික ඵ 

දර්ක
ලගකීම

5
සාහිතයකාමී ප්රොවක් ස්ථාපිත

කිරීභ

6

නිකසළ ඳරිසරෙක් දාොද කිරීභ

සහා විධිභත් කසළ

කළභනාකරණෙක් ඇති කිරීභ

යසෞඛ්යාරක්ෂිත 

ඳරිසරෙ

4

ප්රොව සවි ඵල ගැන්වීභට ප්රො 

භණ්ඩල ශක්තිභත්ව 

ඳවත්වායගන ොභ



2. කසළ කළභනාකරණෙ ආශ්රිතව

වයාඳෘති හා සැලසුම් සකස ්කිරීභ

පිළිඵව භහෙන යසෞඛ්ය නිලධාරී

හා ප්රො සංවර්ධන නිලධාරීන්

දැනුවත් කිරීභ

1

දැනුවත් ව 

භහෙන 

යසෞඛ්ය 

නිලධාරී හා 

ප්රො සංවර්ධන 

නිලධාරීන් 

සංඛ්යාව

යෙ.ප්ර. සං. නි

7

ආගමික ඳාරිසරික සහ සාහිතය,

පුරාවිදයාත්භක වටිනාකභකින්

යුත් යතොරතුරු ඳේධතිෙක්

ොවත්කාලීන කිරීභ

ගම්ඳහ දිස්ත්රික්කයේ ආගමික

ඳාරිසරික සහ සාහිතය

පුරාවිදයාත්භක වටිනාකභකින් යුත්

යතොරතුරු ඳේධතිෙක් සකස ්කිරීභ

* * *

යතොරතුරු 

ලඵාදුන් 

ආෙතන 

සංඛ්යාව

පුරාවිදයාත්භක 

යතොරතුරු

* ලැයඵන ඳරිදි

6

නිකසළ ඳරිසරෙක් දාොද කිරීභ

සහා විධිභත් කසළ

කළභනාකරණෙක් ඇති කිරීභ

යසෞඛ්යාරක්ෂිත 

ඳරිසරෙ
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3
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ල

4
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ාර්
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ල

1.බැශැරගත ක්රියාකාරකම් වහිත කාර්ය

මණ්ඩ අභිප්රේරණ ලැඩවටශන
1 0.25 80

වශභාගී ව නිෂධාරීන් 

ගණන
ර.ක.ප්වේ.නි.

2.කාර්යය මණ්ඩ රැව්වීම 1 1 1 - 0.003 80

ඳැලැත් ව රැව්වීම් 

වශා වශභාගී ව 

නිෂධාරීන් ගණන

ර.ක.ප්වේ.නි

1. කර්මාන්ත රගති වමාප්ෝචන රැව්වීම් 1 1 1 1 0.025 4
ඳැලැත් ව රැව්වීම් 

ගණන
දිව.්ඉං.

2. විගනණ ශා කෂමනාකරණ කමිටු

රැව්වීම් ඳැලැත්වීම
1 1 1 1 0.07 4

ඳැලැත් ව රැව්වීම් 

ගණන
වි.නි.

1. භාණ්ඩ වමීක්ණය සිදු කිරිම වශ ඊට

අදාෂ ඳසු විඳරම් සිදු කිරිම
1 17

ඳසු විඳරම් කෂ 

ආයතන ගණන
වි.නි.

2. හිඟ ආදායම් අය කිරිප්ම් රගතිය 1 1 1 1 17
හිඟ ආදායම් අය කෂ 

ආයතන ගණන
වි.නි.

1. කාර්යා නිධාරීන් වශා ැප්ප්ටොප්

ඳරිගණක මි දී ගැනීම
- 1 - 0.35 80 ර.ක.ප්වේ.නි

2. කාර්යාප්ේ බිම කාඳට් ප්යොදා වකව්

කිරිම
- 1 - 0.175 ර.ක.ප්වේ.නි

1. පුව්තකා වශා අලය ප්ශෞතික ශා

මානල වම්ඳත් පිළිබල ආයතන

රධානීන් දැනුලත් කිරීම

- 1 0.05 17
දැනුලත්  ව ඳෂාත් 

ඳාන ආයතන 

රධානීන් වංඛ්යාල

දි.ර.ව.නි. ශා 

ර.ව.නි.

2. පුව්තකා ල විවිධ අං රව්ත

මට්ටමට ප්ගන ඒම වශා

පුව්තකායාධිඳතිලරු දැනුලත් කිරිම

1 - 0.075 60

දැනුලත්  ව 

පුව්තකාාධිඳතිලරු 

වංඛ්යාල

දි.ර.ව.නි. ශා 

ර.ව.නි.

6

ප්ේශිය වලදය ක්රමය රචලිත කිරිම

වශා මානල වම්ඳත් ලැඩි දියුණු

කිරිම

1.ඳෂාත් ඳාන බ රප්ේප්ේ දු්කර

රප්ේ ප්ලත ජංගම වලදය වායන

මගින්ප්වේලාල බා දීම වශා

වලදයලරුන් දැනුලත් කිරීම

1 0.05 50
දැනුලත් වු නිධාරින් 

වංඛ්යාල

දි.ර.ව.නි. ශා 

ර.ව.නි.

5

ඳෂාත් ඳාන ආයතනල

පුව්තකා මඟින් ජනතාලට රව්ත

ප්වේලාලක් බා දීම

3

ඳෂාත් ඳාන ආයතනල

ගිණුම්කරණ ක්රියාලලිය විධිමත්

කිරීම

4
කාර්යාලීය නවීකරණ කටයුතු සිදු

කිරිම

ප්රජා සංවර්ධන අංශය

වමව්ත කාර්ය 

මණ්ඩය

ආයතන අංශය

1
දිව්ත්රික් කාර්යාලීය මානල

වංලර්ධනය

2 රගති වමාප්ෝචන රැව්වීම් ගණන

ක්රියාකාරී වැැව්ම - 2022
පෂාත් පාන වශකාර කකොමවාරිව ්කාර්යාය - කළුතර

අභිමතාර්ථය - කළුතර දිස්ත්රික්කයේ සහකාර යකොමසාරිස් කාර්යායේ සහ පළාත් පාන ආයතන නිළධාරීන්යේ කාර්යක්ෂමතාලය ඉහළ 

න ැංවීම

අරමුණ - පළාත් පාන ආයතන ලට ලඩාත් ඵදායී කාර්යක්ෂම යසේලයක් ස පයීමට නිධාරීන්ට පුහුණුල 

බාදීම.

නිමවුම් දර්ක ක්ණික ඵ දර්ක ලගකීමඅනු අංකය ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)



1
 ක
ාර්
තු
ල

2
 ක
ාර්
තු
ල

3
 ක
ාර්
තු
ල

4
 ක
ාර්
තු
ල

1
 ක
ාර්
තු
ල

2
 ක
ාර්
තු
ල

3
 ක
ාර්
තු
ල

4
 ක
ාර්
තු
ල

ආයතන අංශය

අභිමතාර්ථය - කළුතර දිස්ත්රික්කයේ සහකාර යකොමසාරිස් කාර්යායේ සහ පළාත් පාන ආයතන නිළධාරීන්යේ කාර්යක්ෂමතාලය ඉහළ 

න ැංවීම

අරමුණ - පළාත් පාන ආයතන ලට ලඩාත් ඵදායී කාර්යක්ෂම යසේලයක් ස පයීමට නිධාරීන්ට පුහුණුල 

බාදීම.

නිමවුම් දර්ක ක්ණික ඵ දර්ක ලගකීමඅනු අංකය ලැඩවටශන ලයාපෘතිය

ක ෞතික ඉක්කය මූය ඉක්කය (රු.මිලියන)

2.ආයුර්ප්ේද ලිපි ප්ේඛ්න

කමනාකරණය ශා ආයුර්ප්ේද ක්රියාකාරී

වැැව්ම වකව ්කිරීම පිළිබල

නිධාරීන් දැනුලත් කිරීම

1 0.05 50
දැනුලත් වු නිධාරින් 

වංඛ්යාල

දි.ර.ව.නි. ශා 

ර.ව.නි.

3.ඔසු උයන් නඩත්තුල ශා

කෂමණාකරණය පිළිබල දැනුලත් කිරීම
1 - 0.05 60

දැනුලත් කෂ 

ආයර්ප්ේද කාර්යය 

මණ්ඩ නිෂධාරීන් 

රමාණය

දි.ර.ව.නි. ශා 

ර.ව.නි.

1. දිව්ත්රික් මට්ටමින් වාහිතය තරඟ

ඳැලැත්වීම
- 1 - 0.075 72

ඳැලැත්ව වාහිතය තරඟ 

වංඛ්යාල

දි.ර.ව.නි. ශා 

ර.ව.නි.

2. දරුලන් ඇගයීම ප්ලන්ප්ලන් විප්ේ

ලැඩවටශනක් ක්රියාත්මක කිරීම
- - 1 0.3 500

වශභාගී ව දරුලන් 

වංඛ්යාල

දි.ර.ව.නි. ශා 

ර.ව.නි.

8
දිව්ත්රික් මට්ටමින් ක්රිඩා කණ්ඩායම්

වංවිධානය

 ඳෂාත් ක්රිඩා තරග වශා ක්රිඩකයන්

ඉදිරිඳත් කිරීම
1 - - 0.2 200

වශභාගී වු ක්රීඩකයන් 

වංඛ්යාල
දි.ර.ව.නි

9
දිව්ත්රික්කප්ේ ජනතාලට

ප්වෞඛ්යාරක්ෂිත ඳරිවරයක්

සියළු ඳෂාත් ඳාන ආයතන වම්බන්ධ

කිරීප්මන් දිව්ත්රික් ප්ඩංගු මර්ධන කමිටු

ක්රියාත්මක කිරීම

1 1 1 1 0.07 70
ඳැලැත්ව ප්ඩංගු මර්ධන 

කමිටු වංඛ්යාල

දි.ර.ව.නි. ශා 

ර.ව.නි.

10

ප්ඳර ඳාවේ රව්ත මට්ටමට ප්ගන

ඒම තුළින් රාථමික අධයාඳන

කටයුතු ලැඩිදියුණු කිරිම

ප්ඳර ඳාවේ ල ප්ශෞතික ශා මානල

ගුණාත්මක භාලය පිළිබල ආයතන

රධානීන් ශා රජා වංලර්ධන නිධාරීන්

දැනුලත් කිරීම

- 1 - 0.075 50
පුහුණුල බා දුන් 

නිෂධාරීන් වංඛ්යාල

දි.ර.ව.නි. ශා 

ර.ව.නි.

රජා මණ්ඩ කටයුතු පිළිබ ශා එම

වමිති ක්රියාකාරීත්ලය පිළිබ රජා

වංලර්ධන නිධාරීන්   දැනුලත් කිරීම

1 0.06 40
දැනුලත් වු නිධාරින් 

වංඛ්යාල

දි.ර.ව.නි. ශා 

ර.ව.නි.

ඳෂාත් ඳාන ආයතන ල කාර්ය

වාධනය ඉශ නැංවීම වශා අධීක්ණ

නිධාරීන් ප්ව රජා වංලර්ධන

නිධාරීන් රජා වංලර්ධන අංප්ේ විවිධ

ක්ප්ේත්ර පිළිබල  දැනුලත් කිරීම

- - 1 0.4 20
දැනුලත් වු නිධාරින් 

වංඛ්යාල
දි.ර.ව.නි. .

11 කාර්යය වාධනය ඉශෂ නැංවීම

7
දිව්ත්රික්කප්ේ ඳාවේ දරුලන්ප්ේ

වාහිතය කුවතා ලැඩි දියුණු කිරීම



 

1 2 3 4 1 2 3 4

1

2007 අංක 01 දයන 

අඳද්රය කශභනාකයණ 

ප්රඥප්තිඹ ංශලෝධනඹ 

කිරීභ

ඳශාත් බාශේ අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ (ඳශාත් 

බා ශ ෝයා ඳත් කය ඳත් කය ගැනීභට 

ඹටත්)

25% 50% 75% 100%
අධිකාරිශේ අනුභ  

ංශලෝධි  ය්ථා

ප්රඥප්තිශඹන් 

අධිකාරිඹට රඵා දී 

ඇති ඵරඹ ප්රර්ධනඹ

නීති අංලඹ

අඳද්රය කශභනාකයණ නීති අංක 55,58, 

67(2) ක්රිඹාත්භක කිරීභට අලය පිඹය ගැනීභ
25% 50% 75% 100%

ලිඹාඳදංචි කයන රද 

ආඹ න ංඛ්යා

ඳෂාතේ 

ප්රතිචක්රීකරණය 

ප්රලර්ධනය

02 ඳරිච්ශේදශේ අංක 18 (i), 18 (ii) ,19, 20, 

21 (1), 21 (2) ව 22 අඳද්රය කශභනාකයණ 

රීති ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා අලය ක්රිඹාභාර්ග 

ගැනීභ

25% 50% 75% 100%

අඳද්රය එකතු කිරීභ 

ශනුශන් බාවි  ගා්තු 

රඵා ගන්නා ඳාශාත් 

ඳාරන ආඹ න ංඛ්යා

අඳද්රය 

කශභනාකයණ රීති 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ

 ශකටුම්ඳත් කයන රද රීති ම්ඵන්ධශඹන් 

ඳාර්ල ආඹ න ර උඳශද් රඵා ගැනීභ
100%

ඳාර්ල ආඹ න භග 

රැ්වීම් ඳැැත්වීභ

ඳත්නු රැබූ රැ්වීම් 

ගණන

 ාක්ණික අංලඹ 

/නීති අංලඹ

ශකටුම්ඳත් කයන රද ංශලෝධි  අඳද්රය 

කශභනාකයණ රීති වා කමිටු අනුභැතිඹ 

රඵා ගැනීභ

50% 100%
කම්ටුල විසින් අනුභත 

කරන ද තකටුම්ඳත
නීති අංලඹ

අාන ශකටුම්ඳ  ංර්ධනඹ කිරීභ ව 

අනුභැතිඹ වා ශඹොමු කිරීභ.
100%

අඳද්රලය කෂභනාකරණ 

රීති අලවාන තකටුම්ඳත
නීති අංලඹ

2008 අංක 1 දයන අඳද්රය 

කශභනාකයණ රීති 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ

 ාක්ණික අංලඹ 

/නීති අංලඹ

2008 අංක 1 දයන අඳද්රය 

කශභනාකයණ රීති 

ංශලෝධනඹ කිරීභ

3
ඵව්නාහිර ඳෂාේ 

වංතෝධිත අඳද්රලය 

කෂභනාකරණ රීති 

ක්රියාේභක කිරීභ

2

අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

ක්රිඹාකාරි ැරැ්භ - 01

අභිභතාර්ථය 1- අඳද්රලය කෂභනාකරණයේ නියාභන යාන්ත්රණය ලැඩි දියුණු කිරීභ අරමුණ - අධිකාරියේ නීතිභය තත්ත්ලය ලැඩිදියුණු කිරීභ

ලගකීභ
අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය)

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය) (Out come) 

ක්ණික ප දර්ක

(Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

(Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

1 2 3 4 1 2 3 4

කශ කශභනාකයණ රීති ක්රිඹාත්භක කිරීභ 

වා අලය භාර්ශගෝඳශේල ශකටුම්ඳත් කිරීභ
100%

 ශකටුම්ඳත් කයන රද 

භාර්ශගෝඳශේල

 ාක්ණික අංලඹ 

/නීති අංලඹ

තකටුම්ඳේ කරන ද භාර්ත ෝඳතේ පිළිඵ 

ඳාර්ල ආයතන වභඟ උඳතේනය
100%

ඳත්න රද උඳශේලන 

ශේාන් ංඛ්යා

 ාක්ණික අංලඹ 

/නීති අංලඹ

කවෂ කෂභනාකරණයට අදාෂ 

භාර්ත ෝඳතේල අලවන් තකටුම්ඳේ වකව ්

කිරීභ

100%
භාර්ශගෝඳශේලඹන්හි 

අන් ශකටුම්ඳ 

 ාක්ණික අංලඹ 

/නීති අංලඹ

5

අඳද්රය කශභනාකයණඹ 

වා න අතිවිශලේ 

ය්ථා

ඳෂාේ වබා අනුභැතිය ඵා  ැනීභ වශා ඳසු 

විඳරම් කිරීභ (ඳෂාේ වබාල තතෝරා ඳේ කිරීභට 

යටේල සිදුකරනු ැතේ)

25% 50% 75% 100%

අනුභැතිඹ රඵා ගත් 

අතිවිශලේ අඳද්රය 

කශභනාකයණ ය්ථා

නීති අංලඹ

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය)

අරමුණ - අධිකාරියේ නීතිභය තත්ත්ලය ලැඩිදියුණු කිරීභ

කශ කශභනාකයණ රීති 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා 

භාර්ශගෝඳශේල වඳුන්ා දීභ

4

අඳද්රලය කෂභනාකර

ණ රීති ක්රියාේභක 

කිරීභ

අභිභතාර්ථය 1 -  අඳද්රලය කෂභනාකරණයේ නියාභන යාන්ත්රණය ලැඩි දියුණු කිරීභ

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

ක්රිඹාකාරි ැරැ්භ - 02



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

 20 අවුරුදු ප්රධාන ැරැ්ශම් අන් 

ශකටුම්ඳ 
50% 75% 100%

ශකටුම්ඳත් කයන රද 20 

අවුරුදු ප්රධාන ැරැ්භ

 ාක්ෂණික අංලඹ 

වා JICA ආඹ නඹ

 20 අවුරුදු ප්රධාන ැරැ්භ අධයක්ෂ 

භණ්ඩරඹට, ප්රධාන අභා යාංලඹට, ප්රධාන 

ශේකම් වා ගරු ආණ්ඩුකාය තුභා ශ  

ඉදරිඳත් කිරීභ

50% 75% 100%

ඳශාත් බාශන් 

අනුභැතිඹ රත් 20 අවුරුදු 

ප්රධාන ැරැ්භ

 ාක්ෂණික අංලඹ 

වා JICA ආඹ නඹ

අන් කයන රද 20 අවුරුදු ප්රධාන ැරැ්භ 

අදාර ඳාර්ල ආඹ න ශ  ඉදරිඳත් කිරීභ
50% 75% 100%

ඳාර්ල ආඹ න ඹන්ශගන් 

එකඟත්ඹ රඵාගත් 20 

අවුරුදු ැරැ්භ

 ාක්ෂණික අංලඹ 

වා JICA ආඹ නඹ

ශඳොශවොයත්  අඳද්රය හුභාරු 

භධයථ්ානශේ JICA නිඹමු යාඳෘතිඹ 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ ව එහි ාණිජභඹ කටයුතු 

ආයම්බ කිරීභ

25% 50% 75% 100%

ශභශවයුම් කටයුතු ආයම්බ 

කයන රද හුභාරු 

භධයථ්ානඹ

අඳද්රලය අලවාන 

ඵැශැරලීභ වශා 

තයොමු කිරීභ

 ාක්ෂණික අංලඹ 

වා JICA ආඹ නඹ

JICA නිඹමු යාඳෘතිඹ ක්රිඹාත්භක කිරීභ- 

ශඳොශවොයත්  යාඳෘතිඹ වා (forced 

aeration system )ා න ක්රභශේදඹ වඳුන්ා 

දීභ

50% 100%

ශඳොශවොයත්  

ශකොම්ශඳෝ්ට් යාඳෘතිශේ 

ා න ක්රභශේදඹ

තකොම්තඳෝව්ට් 

නි්ඳාදන සීග්රතාලය 

ලර්ධනය

 ාක්ෂණික අංලඹ 

වා JICA ආඹ නඹ

JICA නිඹමු යාඳෘතිඹ ක්රිඹාත්භක කිරීභ- 

ශකෝට්ශට් භව නගය බා වා ජංගභ 

දුයක න ශඹදවුභ වඳුන්ා දීභ

50% 100%
වඳුන්ා ශදන රද ජංගභ 

දුයක න ශඹදවුභ

අඳද්රලය එකතු කිරීභ 

විධිභේ කිරීභ

 ාක්ෂණික අංලඹ 

වා JICA ආඹ නඹ

කයදඹාන, JICA නිඹමු යාඳෘතිඹ ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ ව එහි ාණිජභඹ කටයුතු ආයම්බ කිරීභ
50% 100%

JICA ආඹ නඹ විසින් 

ඳඹන රද ඹන්ත්ර ංඛ්යා

කරදියාන 

තකොම්තඳෝව්ට් 

ලයාඳෘතිතේ නි්ඳාදන 

ධාරිතාලය ලර්ධනය

 ාක්ෂණික අංලඹ 

වා JICA ආඹ නඹ

JICA ආඹ නඹ විසින් අඳද්රය කශභනාකයණ 

දත්  ඳේධතිඹ ක් කය අන් කිරීභ
100%

අන් කයන රද දත්  

ඳේධතිඹ

ඳෂාතේ අඳද්රලය 

කෂභනාකරණය 

වශා 

වැසුම්කරණය 

විධිභේ වීභ

 ාක්ෂණික අංලඹ 

වා JICA ආඹ නඹ

ඝන අඳද්රය 

කශභනාකයණඹ වා විසි 

අවුරුදු ප්රධාන ැරැ්භක් 

වඳුන්ා දීභ

20 අවුරුදු වැැව්භ 

ප්රකාරල අඳද්රලය 

කෂභනාකරණය 

විධිභේ කිරීභ

6

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය)
(Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

අභිභතාර්ථය 1 -  අඳද්රලය කෂභනාකරණයේ නියාභන යාන්ත්රණය ලැඩි දියුණු කිරීභ

ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය
(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

අරමුණ - ඵව්නාහිර ඳෂායත් නාගරික ඝන අඳද්රලය කෂභනාකරණය වැෂසුම් කිරීභ

අනු 

අංකය

ක්රිඹාකාරි ැරැ්භ - 03



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

ආයුර්ශේද ශයෝවේ වා අඳද්රය කශභනාකයණ 

ැඩටවන් වඳුන්ා දීභ
50% 100%

වඳුන්ා ශදන රද ආයුර්ශේද 

ශයෝවේ ැඩටවන
 ාක්ෂණික අංලඹ

ඳාේ වා භාර්ශගෝඳශේල ක් කය අන් කිරීභ 

ව වඳුන්ා දීභ
50% 100%

ක් කයන රද ඳාේ 

භාර්ශගෝඳශේල
 ාක්ෂණික අංලඹ

ශඳය ඳාේ වා භාර්ශගෝඳශේල ක් කය අන් 

කිරීභ ව වඳුන්ා දීභ
50% 100%

වකව ්කරන ද තඳර ඳාවල් 

භාර්ත ෝඳතේ
 ාක්ෂණික අංලඹ

ශයෝවේ / ආයුර්ශේද ශයෝවේ වා භාර්ශගෝඳශේල 

ක් කය අන් කිරීභ ව වඳුන්ා දීභ
50% 100%

වකව ්කරන ද තරෝශල් 

භාර්ත ෝඳතේ
 ාක්ෂණික අංලඹ

යාජය ආඹ න වා භාර්ශගෝඳශේල ක් කය අන් 

කිරීභ ව වඳුන්ා දීභ
50% 100%

වකව ්කරන ද රාජ්ය ආයතන 

භාර්ත ෝඳතේ
 ාක්ෂණික අංලඹ

භවේ නිා වා භාර්ශගෝඳශේල ක් කය අන් 

කිරීභ ව වඳුන්ා දීභ
50% 100%

වකව ්කරන ද භශල් නිලාව 

භාර්ත ෝඳතේ
 ාක්ෂණික අංලඹ

ඳශාත් ඳාරන ආඹ නර අඳද්රය කශභනාකයණශේ 

නිඹැශර ශෞඛ්ය කම්කරුන් වා භාර්ශගෝඳශේල 

ක් කය අන් කිරීභ ව වඳුන්ා දීභ

50% 100% වකව ්කරන ද  භාර්ත ෝඳතේ  ාක්ෂණික අංලඹ

ඵ්නාහිය ඳශාත් අඳද්රය කශභනාකයණ අධිකාරිශේ 

ශබ් අඩවිඹ නැ  ආයම්බ කිරීභ
100% අධිකාරිශේ ශබ් අඩවිඹ

 ාක්ෂණික 

අංලඹ/ඳරිඳාරන අංලඹ

8 පුත් ඳත් ප්රකාලඹට ඳත් කිරීභ 25% 50% 75% 100%
යකට ශදයක් මුද්රණඹ 

කයන රද පුත්ඳත් (2)
 ාක්ෂණික අංලඹ

අඳද්රය කශභනාකයණඹ ම්ඵන්ධශඹන් 

භවජන ාශේ  ඳැමිණිලි/ඉේලීම් වා විශලේ 

දුයකථන අංකඹක් ක්රිඹාත්භක කිරීභ

100%
ර්ඹකට රැශඵන ඳැමිණිලි 

ංඛ්යා

අවිධිභේ අඳද්රලය 

කෂභනාකරණය අලභ 

කිරීභ

 ාක්ෂණික අංලඹ

9

ජනනඹ න ්ථානශේදීභ 

අඳද්රය ශන් කිරීශම් ප්රතිල ඹ  

56% ට ැඩි භට්ටභක ඳත්ා 

ගැනීභ

ජනනඹ න ්ථානශේදීභ අඳද්රය ශන් කිරීශම් 

ප්රතිල ඹ  56% ට ැඩි භට්ටභක ඳත්ා ගැනීභ වා 

දැනුත් කිරීම් සිදුකිරීභ ව ඳසු විඳයම් සිදුකිරීභ.

25% 50% 75% 100%
ඳසු විඳයම් ැරසුභ ව දැනුත් 

කිරීශම් ැඩටවන් ංඛ්යා

අඳද්රලය තලන් කිරීතම් 

ප්රතිතය 56% දක්ලා 

ප්රලර්ධනය

 ාක්ෂණික අංලඹ

අඳද්රය කශභනාකයණඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඉරක්කග  

කණ්ඩාඹම් දැනුත් කිරීභ

 අඳද්රය කශභනාකයණඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ශඳොදු 

භවජන ා දැනුත් කිරීශම් 

ැඩටවන් ඳැැත්වීභ

7

අභිභතාර්ථය 2 -  නිසි අඳද්රලය කෂභනාකරණයක් ශරශා ඵව්නාහිර ඳෂායත් ඳරිවරය ආරක්ෂා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ

(Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය ලගකීභ

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක

ක්රිඹාකාරි ැරැ්භ - 04

අනු 

අංකය

අරමුණ -  අඳද්රලය කෂභනාකරණ විනය හුරු කිරීභ

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය)

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

ඳෂාතේ අඳද්රලය තලන් 

කිරීතම් ප්රතිතය 

ප්රලර්ධනය

අඳද්රලය කෂභනාකරණය 

වම්ඵන්ධල ප්රජ්ාල දැනුලේ 

වීභ



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

(Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

1 2 3 4 1 2 3 4

ගෘව්ථ ශකොම්ශඳෝ්ට් නි්ඳාදනඹ ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ - ශඳොදු භව ජන ා දැනුත් කිරීභ
25% 50% 75% 100%

දැනුත් කිරීශම් 

ැඩටවන් ංඛ්යා
 ාක්ෂණික අංලඹ

ඳර්ච් 10ට ැඩි ඉඩම් වා ගෘව්ථ 

ශකොම්ශඳෝ්ට්කයණඹ අනිාර්ඹ කිරීභට 

ඳශාත් ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණඹක් රඵා ගැනීභ.

100% අනුභ  ඳශාත් ප්රතිඳත්තිඹ
 ාක්ණික අංලඹ 

/නීති අංලඹ

“ඳරිය ශඳොශ“ ැඩටවන් ඳැැත්වීභ 25% 50% 75% 100% ැඩටවන් 200  ාක්ෂණික අංලඹ

“ මිහිරු වරි  ඵරකාඹ“ ැඩටවන් 

ඳැැත්වීභ
25% 50% 75% 100%  ැඩමුළු - 1  ාක්ෂණික අංලඹ

“ මිහිරු වරි  නාභාලිඹ - 2022 “ ප්රකාලඹට 

ඳත් කිරීභ.
50% 100%

ප්රකාලඹට ඳත් කයන රද 

“මිහිරු වරි  නාභාලිඹ“
 ාක්ෂණික අංලඹ

ක්රිඹාකාරි ැරැ්භ - 05

අභිභතාර්ථය 2 - නිසි අඳද්රලය කෂභනාකරණයක් ශරශා ඵව්නාහිර ඳෂායත් ඳරිවරය ආරක්ෂා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ
අරමුණ - ජනනය ලන ව්ථානයේදීභ අඳද්රලය වම්ඳතක් ඵලට ඳත්කර ගැනීභ

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය)

කාඵනික අඳද්රය 

ප්රතිාධනඹ

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

 ෘශව්ථ 

තකොම්තඳෝව්ට්කරණය 

ප්රලර්ධනය

ප්රතිචක්රීකයණඹ කශ වැකි 

ද්රය ප්රතිාධනඹ

ඳෂාතේ 

ප්රතිචක්රීකරණය 

ප්රලර්ධනය
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අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

"කාර ව චරන අධයඹනඹන්" (Time & 

motion study) ඳැැත්වීභ
25% 50% 75% 100%

අධයඹනඹ ඳැැත්ව 

ඳශාත් ඳාරන ආඹ න 

ංඛ්යා 07

 ාක්ෂණික අංලඹ

කාරඹ ව චරන අධයඹනශේ ප්රතිපරඹ භ  

ඳදනම් අඳද්රය එකතු කිරීශම් ඳේධතිඹ 

ඹාත්කාලීන කිරීභ

25% 50% 75% 100%

අඳද්රය එකතු කිරීශම් 

ක්රභශේදඹ ඹාත්කාලීන 

කයන රද ඳශාත් ඳාරන 

ආඹ න 07

 ාක්ෂණික අංලඹ

ඳශාත් ඳාරන ආඹ නර අඳද්රය එකතු 

කිරීශම් ශේා ඵාහිරින් රඵා ගැනීශම්දී බාවි ා 

කිරීභ වා ප්රමිතිඹක් වඳුන්ා දීභ

100% වඳුන්ා ශදන රද ප්රමිතිඹ  ාක්ෂණික අංලඹ

ඵ්නාහිය ඳශාශත් ඳශාත් ඳාරන ආඹ න 

ශතින් අඳද්රය එකතු කිරීභ පිලිඵ දත්  රඵා 

ගැනීභ

25% 50% 75% 100%
අඳද්රය එකතු කිරීශම් 

භාසික ාර් ා ංඛ්යා
 ාක්ෂණික අංලඹ

ක්රිඹාකාරි ැරැ්භ - 06

අභිභතාර්ථය 2 - නිසි අඳද්රලය කෂභනාකරණයක් ශරශා ඵව්නාහිර ඳෂායත් ඳරිවරය ආරක්ෂා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ

12

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

අඳද්රය එකතු කිරීශම් 

ප්රතිල ඹ 47% දක්ා 

ර්ධනඹ කිරීභ

අඳද්රලය එකතු කිරීභ 

ප්රලර්ධනය

අරමුණ - ප්රාථමික අඳද්රලය එකතු කිරීභ ලැඩිදියුණු කිරීභ



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

නිඹමු යාඳෘතිඹ ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා 

ක්රභශේදඹක් වඳුන්ා දීභ
25% 50% 75% 100% වඳුන්ා ශදන රද ක්රභශේදඹ

 ාක්ෂණික අංලඹ 

වා JICA ආඹ නඹ

අඳද්රය හුභාරු භධයථ්ානශේ ාණිජ 

ශභශවයුම් කටයුතු ආයම්බ කිරීභ
100%

ාණිජභඹ ලශඹන් 

ක්රිඹාත්භක න හුභාරු 

භධයථ්ානඹ

 ාක්ෂණික අංලඹ

කයදඹාන,  ාකාලික අඳද්රය හුභාරු 

භධයථ්ානඹ ංර්ධනඹ කිරීභ
50% 100% 7.0

ංර්ධනඹ කයන රද 

 ාකාලික 

අඳද්රය හුභාරු 

භධයථ්ානඹ

 ාක්ෂණික අංලඹ

ශදන අඳද්රය හුභාරු භධයථ්ානඹ ගම්ඳව 

ද්ත්රික්කශේ පිහිටුවීභ.
25% 50% 75% 100%

ගම්ඳව ද්ත්රික්කශේ 

පිහිටුන රද 

අඳද්රය හුභාරු 

භධයථ්ානඹ

 ාක්ෂණික අංලඹ

ප්රධාන ැරැ්භට අනු 

ශනත් අඳද්රය හුභාරු 

භධයථ්ාන පිහිටුවීභ

නිඹමු යාඳෘතිඹක් ශර 

කළු ය ශඳොශවොයත්  

අඳද්රය හුභාරු 

භධයථ්ානඹ ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ

අඳද්රය අාන 

ඵැවැයලීභ වා 

ශ ොග ප්රාවනඹ

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක
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(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

ක්රිඹාකාරි ැරැ්භ - 07

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

අභිභතාර්ථය 2 - නිසි අඳද්රලය කෂභනාකරණයක් ශරශා ඵව්නාහිර ඳෂායත් ඳරිවරය ආරක්ෂා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ
අරමුණ - භශා ඳරිභාන අඳද්රලය ප්රලාශන ඳද්ධතිය ප්රලර්ධනය කිරීභ



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

ඳශාත් ඳාරන ආඹ න භගින් ක්රිඹාත්භක කයනු 

රඵන ශකොම්ශඳෝ්ට් යාඳෘතිර අඳද්රය රඵා 

ගැනීශම් ධාරි ාඹ ැඩි කිරීභ

25% 50% 75% 100%

දයන අඳද්රය රඵාගැනීභ 

දනකට ශභ.ශටොන් 

139දක්ා ැඩිකිරීභ.

ඳෂාතේ  විලෘත 

අඳද්රලය අලවන් 

ඵැශැරලීභ අලභ කිරීභ

 ාක්ෂණික අංලඹ

ඳශාශත් ශකොම්ශඳෝ්ට් අංගන වා 

ශභශවයුම් අත්ශඳොත් ක් කිරීභ වා 

ඳවසුකම් ැරසීභ

25% 50% 75% 100% ශභශවයුම් අත්ශඳොත් 25  ාක්ෂණික අංලඹ

ශකොම්ශඳෝ්ට් යාඳෘතිර භාසික පරදායි ා 

දර්ලකඹ (PI%) අඛ්ණ්ඩ ප්රකාලඹට ඳත් කිරීභ
25% 50% 75% 100%

ප්රකාල කයන රද 

පරදායී ා දර්ලක 12
 ාක්ෂණික අංලඹ

ශකොම්ශඳෝ්ට් අංගනර පරදායි ා දර්ලකඹ 

(PI%) 50% දක්ා ඉවශ නැංවීභට ඳවසුකම් 

ැරසීභ

25% 50% 75% 100%

නි්ඳාදන පරදායී ාඹ 

50% ව ශකොම්ශඳෝ්ට් 

අංගන ංඛ්යා

 ාක්ෂණික අංලඹ

සිඹලුභ ශකොම්ශඳෝ්ට් අංගන ශඳොශවොය 

ශේකම් කාර්ඹාරශේ ලිඹාඳදංචි කයවීභ වා 

ඳවසුකම් ැරසීභ

25% 50% 75% 100%

(NFS) ආඹ නඹ ශ  

ශඹොමු කයන රද ඉේලුම් 

ඳත් ගණන (25)

 ාක්ෂණික අංලඹ

ඳශාත් ඳාරන ආඹ න ශ  EPL වතික 

රඵා ගැනීභ වා ඳවසුකම් ැරසීභ
25% 50% 75% 100%

EPL වතික රඵාගත් 

ශකොම්ශඳෝ්ට් අංගන 

ගණන (25)

 ාක්ෂණික අංලඹ

ඳශාත් ඳාරන ආඹ න ශ  GMP වතික 

රඵා ගැනීභ වා ඳවසුකම් ැරසීභ
25% 50% 75% 100%

 GMP වතික රඵාගත් 

ශකොම්ශඳෝ්ට් අංගන 

ගණන (25)

 ාක්ෂණික අංලඹ

ක්රිඹාකාරි ැරැ්භ - 08

ලගකීභ

ශකොම්ශඳෝ්ට් ඳවසුකම් 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ ව 

ැඩිදයුණු කිරීභ

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය)

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

අරමුණ -ඳෂාත් ඳාන ආයතන භගින් යභයශයලනු ඵන අඳද්රලය පිරිඳශදු කිරීයම් ඳශසුකම් ශරශා 

අඳද්රලය ප්රතිවාධනය කිරීභ

ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය
(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක

(Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

අනු 

අංකය

තකොම්තඳෝව්ට් 

අං නල පදායීතාල 

ලර්ධනය

අභිභතාර්ථය 2 - නිසි අඳද්රලය කෂභනාකරණයක් ශරශා ඵව්නාහිර ඳෂායත් ඳරිවරය ආරක්ෂා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ

15



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

ශකොම්ශඳෝ්ට් ශඳොශවොයර ගුණාත්භක බාඹ 

වතික කිරීභට ඳවසුකම් ැරසීභ (“යන්කැට“ 

නිඹැද ඳරීක්ෂා)

25% 50% 75% 100% 0.2 0.2 0.3 0.3 ඳරීක්ෂණ ාර් ා 243

 ත්වඹ වතික කිරීභ වා භාර්ශගෝඳශේල 

ැකසීභ
100% භාර්ශගෝඳශේල

ක්රිඹාකාරි ැරැ්භ - 08

අභිභතාර්ථය 2 - නිසි අඳද්රලය කෂභනාකරණයක් ශරශා ඵව්නාහිර ඳෂායත් ඳරිවරය ආරක්ෂා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ

අරමුණ -ඳෂාත් ඳාන ආයතන භගින් යභයශයලනු ඵන අඳද්රලය පිරිඳශදු කිරීයම් ඳශසුකම් ශරශා 

අඳද්රලය ප්රතිවාධනය කිරීභ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

 ාක්ෂණික අංලඹ

නාගරික ඝන අඳද්රය 

භගින් නිඳදනු රඵන 

ශකොම්ශඳෝ්ට් 

ශඳොශවොයර ගුණාත්භක 

බාඹ වතික කිරීභ

තකොම්තඳෝව්ට් 

තඳොතශොරල තත්වය 

වශතික කිරීභ

16



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

ශකොම්ශඳෝ්ට් ශඳොශවොයර අගඹ එකතු කිරීභ 

වා අධීක්ෂණ කමිටුක් ඳත් කිරීභ
100%

ඳත් කයන රද අධීක්ෂණ 

කමිටු
අධයක්ෂ

 ඳශාශත් නි්ඳාද  ශකොම්ශඳෝ්ට් 

ශඳොවායරට අගඹ එකතු කිරීශම් ැඩටවන 

වා ශක්න්ද්ර්ථානඹක් ශර අඳද්රය 

කශභනාකයණ අධිකාරිඹ වඳුනා ගැනීභට 

පිඹය ගැනීභ

100%

ශකොම්ශඳෝ්ට් ශඳොශවොය 

වා අගඹ එකතු කිරීශම් 

ආඹ නඹක් ශර 

ක්රිඹාත්භක වීභ

අධයක්ෂ

ශකොම්ශඳෝ්ට් අගඹ එකතු කිරීභ වා අමුද්රය 

බාවි ා කිරීභට ඳශාත් ඳාරන ආඹ න 

ම්ඵන්ධීකයණඹ කිරීභ

25% 50% 75% 100%

ශකොම්ශඳෝ්ට් අගඹ එකතු 

කිරීභ වා බාවි  කයන 

රද අමුද්රය (කි.ගෑම්) 

ප්රභාණඹ

 ාක්ෂණික අංලඹ

ශකොම්ශඳෝ්ට් අගඹ එකතු කිරිභ වා 

දැනුත් කිරීම් සිදුකිරීභ
25% 50% 75% 100%

දැනුත් කිරීශම් 

ැඩටවන් ංඛ්යා
 ාක්ෂණික අංලඹ

අ ය එකතු කිරීභ වශා නිදර්න අං න 

වංලර්ධනය කිරීභ
25% 50% 75% 100%  නිදර්න අං න 03  ාක්ෂණික අංලඹ

ප්රල්  ධාරි ාඹකින් ම්ඳත් ශක්න්ද්ර 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා ඳශාත් ඳාරන ආඹ න 

රට ඳවසුකම් ැරසීභ

25% 50% 75% 100%  ාක්ෂණික අංලඹ

 පූර්ණ වා විධිභත් ප්රතිචක්රීකයණ ප්රතිල ඹ ැඩි 

කිරීභ
25% 50% 75% 100%  ාක්ෂණික අංලඹ

ම්ඳත් ශක්න්ද්රඹ  (mini 

MRF ඳවසුකභ) 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ

ප්රතිචක්රීකයණඹ වා 

ශඹොමු කයන රද අඳද්රය 

ප්රභාණඹ 66 Mt/dau

නාගරික ඝන අඳද්රය 

භගින් නිඳදනු රඵන 

ශකොම්ශඳෝ්ට් ශඳොශවොය 

වා අගඹ එකතු කිරීභ

තකොම්තඳෝව්ට් 

තඳොතශොරල අ ය 

ලැඩි කිරීභ

ඳාතේ ප්රතිචක්රීකරණ 

ප්රතිතය ප්රලර්ධනය

අභිභතාර්ථය 2 - නිසි අඳද්රලය කෂභනාකරණයක් ශරශා ඵව්නාහිර ඳෂායත් ඳරිවරය ආරක්ෂා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ

අරමුණ -ඳෂාත් ඳාන ආයතන භගින් යභයශයලනු ඵන අඳද්රලය පිරිඳශදු කිරීයම් ඳශසුකම් ශරශා 

අඳද්රලය ප්රතිවාධනය කිරීභ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

17

18

ක්රිඹාකාරි ැරැ්භ - 09



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

ඳවසුකම් පුනරුත්ථාඳනඹ කිරීභ ව 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ (ගෘව්ථ වා එළිභවන් 

ශකොම්ශඳෝ්ට්කයණඹ) - ඹන්ශත්රෝඳකයණ, 

ාවන, ශභරම් ව උඳකයණ මිරදී ගැනීභ

50% 100%

මිදී  න්නා ද 

යන්තරෝඳකරණ වශ 

ලාශන

දනකට ශභ.ශටොන් 

250 දක්ා ධාරි ාඹ 

ැඩි කිරීභ

කයදඹාන 

යාඳෘතිඹ/අඳද්රය 

කශභනාකයණ 

අධිකාරිඹ/JICA 

ආඹ නඹ

MSW ශකොම්ශඳෝ්ට් වා අගඹ එකතු 

කිරීශම් ක්රභශේදඹක් වඳුන්ාදීභ
25% 50% 75% 100%

වඳුන්ා ශදන රද අගඹ 

එකතු කිරීශම් ක්රභශේදඹ

කයදඹාන 

යාඳෘතිඹ

 ත්වඹ වතික ක්රභශේදඹ ක්රිඹාත්භක කිරීභ 100%
ක්රිඹාත්භක කයන රද  ත්ව 

වතික ක්රභශේදඹ

කයදඹාන 

යාඳෘතිඹ

ජාතික ශඳොශවොය ශේකම් කාර්ඹාරශේ (NFS) 

ලිඹාඳදංචි වීභට අලය පිඹය ගැනීභ
50% 100%  (NFS) වතිකඹ

කයදඹාන 

යාඳෘතිඹ

GMP වතිකඹ රඵා ගැනීභ 50% 100% GMP වතිකඹ
කයදඹාන 

යාඳෘතිඹ

ලගකීභ

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

ක්රිඹාකාරි ැරැ්භ - 10

අභිභතාර්ථය 2 - නිසි අඳද්රලය කෂභනාකරණයක් ශරශා ඵව්නාහිර ඳෂායත් ඳරිවරය ආරක්ෂා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ
අරමුණ - "මිහිවරු" යඳොකුරු ඳාදක අඳද්රලය පිරිඳශදු ඳශසුකම් ශරශා අඳද්රලය ප්රතිවාධනය කිරීභ

ලයාඳෘතිය

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය)
(Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක

අනු 

අංකය

කයදඹාන "මිහිරු" 

ශකොම්ශඳෝ්ට් යාඳෘතිඹ 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ

ලැඩවටශන

තකොම්තඳෝව්ට්ල 

ගුණාේභක බාලය 

ඉශෂ නැංවීභ

19



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

(Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

1 2 3 4 1 2 3 4

අංගනශේ ධාරි ාඹ ැඩි කිරීභ 25% 50% 75% 100%

දනකට ධාරි ාඹ 

ශභ.ශටොන් 35 දක්ා ැඩි 

කයන රද ශකොම්ශඳෝ්ට් 

යාඳෘතිඹ

විලෘත අඳද්රලය 

ඵැශැරලීභ අලභ කිරීභ

ශඳොශවොයත්  

යාඳෘතිඹ

නවීන  ාක්ෂණශඹන් ක්රිඹාත්භක න න 

අඳද්රය වැලීශම් ඹන්ත්රඹ මිරදී ගැනීභ
25% 50% 100% 10

ැඩිදයුණු කශ ැරසුභක් 

හි  වරන ඹන්ත්රඹ

නි්ඳාදන 

පදායීතාලය ඉශෂ 

නැංවීභ

ශඳොශවොයත්  

යාඳෘතිඹ

අඳදඹය ප්රතිකර්භ කිරීශම් භධය්ථානඹ 

ඉදකිරීභ ව වරඹ දගු කිරීභ
25% 50% 75% 100% 10

අඳදඹය ප්රතිකර්භ කිරීශම් 

ක්රභශේදඹ ව දඟු කයන 

රද වර

අඳදියර ඳරිවරයට 

තයොමුවීභ අලභ වීභ

ශඳොශවොයත්  

යාඳෘතිඹ

ශකොම්ශඳෝ්ට් වා අගඹ එකතු කිරීශම් 

ක්රභශේදඹ වඳුන්ාදීභ
25% 50% 75% 100%

වඳුන්ා ශදන රද අගඹ 

එකතු කිරීශභ ක්රභශේදඹ

ශඳොශවොයත්  

යාඳෘතිඹ

 ත්ත් වතික ක්රභශේදඹ ක්රිඹාත්භක කිරීභ 100%
ක්රිඹාත්භක කයන රද  ත්ව 

වතික ක්රභශේදඹ

ශඳොශවොයත්  

යාඳෘතිඹ

ශඳොශවොය ශේකම් කාර්ඹාරශේ ලිඹාඳදංචි 

වීභට කටයුතු කිරීභ
50% 100% NFS වතිකඹ

ශඳොශවොයත්  

යාඳෘතිඹ

ඳාරිරික ආයක්ෂණ ඵරඳත්රඹ (EPL)  රඵා 

ගැනීභ
50% 100% EPL වතිකඹ

ශඳොශවොයත්  

යාඳෘතිඹ

GMP වතිකඹ රඵා ගැනීභ 50% 100% GMP වතිකඹ
ශඳොශවොයත්  

යාඳෘතිඹ

20

අභිභතාර්ථය 2 - නිසි අඳද්රලය කෂභනාකරණයක් ශරශා ඵව්නාහිර ඳෂායත් ඳරිවරය ආරක්ෂා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ
අරමුණ - "මිහිවරු" යඳොකුරු ඳාදක අඳද්රලය පිරිඳශදු ඳශසුකම් ශරශා අඳද්රලය ප්රතිවාධනය කිරීභ

තකොම්තඳෝව්ට්ල 

ගුණාේභය ඉශෂ 

නැංවීභ

ශඳොශවොයත්  "මිහිරු" 

ශකොම්ශඳෝ්ට් ඳවසුකභ 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය)

ක්රියාකාරි වැැව්භ - 11



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

සීමි  ධාරි ාඹකින් ඳවසුකභ ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ
25% 50% 75% 100%

දනකට ධාරි ාඹ 

ශභ.ශටොන් 5
දක්ඕවිට යාඳෘතිඹ

ඳවසුකභ පුනරුත්ථාඳනඹ කිරීභ වා ැරසුම් 

කිරීභ
100%

 ඉදරිඳත් කයන රද 

ශඹෝජනා
දක්ඕවිට යාඳෘතිඹ

ඳවසුකභ පුනරුත්ථාඳනඹ කිරීභ (ප්රතිඳාදන 

රඵා ගැනීභට ඹටත්)
25% 75% 100%

පුනරුත්ථාඳනඹ කයන රද 

ඳවසුකභ

ශකොම්ශඳෝ්ට් නි්ඳාදනඹ ව අගඹ එකතු 

කිරීභ (ශභරම් ව උඳකයණ මිරදී ගැනීභ) 

වා ආදර්ල අංගනඹක් ශර ඳවසුකම් 

ංර්ධනඹ කිරීභ

100%

අගඹ එකතු කිරීභ ව 

ආදර්ලඹක් ශර 

ැඩිදයුණු කයන රද 

ඳවසුකභ

 ාක්ෂණික අංලඹ

ඳශමු වා ශදන කාර්තු තුශ  සීමි  ශභශවයුම් 

ඳත්ා ගැනීභ
50% 100% දනකට ශභ.ශටොන් 3  ාක්ෂණික අංලඹ

ශ න වා සිේන කාර්තු තුශ ාණිජ 

ශභශවයුම් වා ඳවසුකභ ැඩිදයුණු කිරීභ
50% 100% දනකට ශභ.ශටොන් 15

ශඳතිඹකන්ද 

යාඳෘතිඹ

ශඳොශවොය ශේකම් කාර්ඹාරශේ ලිඹාඳදංචි 

වීභට කටයුතු කිරීභ
25% 50% 75% 100% NFS වතිකඹ

ශඳතිඹකන්ද 

යාඳෘතිඹ

ඳාරිරික ආයක්ෂණ ඵරඳත්රඹ (EPL)  රඵා 

ගැනීභ
50% 100% EPL වතිකඹ

ශඳතිඹකන්ද 

යාඳෘතිඹ

GMP වතිකඹ රඵා ගැනීභ 50% 100% GMP වතිකඹ
ශඳතිඹකන්ද 

යාඳෘතිඹ

විලෘත ඵැශැරලීභ 

අලභ වීභ

දක්ඕවිට "මිහිරු" 

ශකොම්ශඳෝ්ට් ඳවසුකභ 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ

21

අරමුණ - "මිහිවරු" යඳොකුරු ඳාදක අඳද්රලය පිරිඳශදු ඳශසුකම් ශරශා අඳද්රලය ප්රතිවාධනය කිරීභ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

තකොම්තඳෝව්ට්ල 

ගුණාේභක බාලය 

ඉශෂ නැංවීභ

විලෘත ඵැශැරලීභ 

අලභ වීභ

ශඳතිඹකන්ද "මිහිරු" 

ශකොම්ශඳෝ්ට් ඳවසුකභ 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ

අභිභතාර්ථය 2 - නිසි අඳද්රලය කෂභනාකරණයක් ශරශා ඵව්නාහිර ඳෂායත් ඳරිවරය ආරක්ෂා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

22

ක්රියාකාරි වැැව්භ - 12



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

ශකොශම ඵර ප්රශේලඹ තුර දවනඹ කශ වැකි 

අඳද්රය විෘ  ඵැවැයලීභ ැශැක්වීභට කටයුතු 

කිරීභ

50% 100% දනකට ශභ.ශටොන් 250  ාක්ෂණික අංලඹ

කයදඹාන B අංගනඹ තුශ දවනඹ කශ වැකි 

අඳද්රය විෘ  ඵැවැයලීභ  දුයටත් අභ 

කිරීභට කටයුතු කිරීභ (ප්රතිාධනඹ කශ 

ශනොවැකි ව දවනඹ කශ ශනොවැකි අඳද්රය 

වා ඳභණක් සීභා කිරීභ)

50% 100%

දනකට ශභ.ශටොන් 30 

දක්ා විෘ  ඵැවැයලීභ 

අභ කිරීභ

 ාක්ෂණික අංලඹ

කයදඹාශනහි ්ථාපි  කිරීභට ශඹෝජි  භවා 

ඳරිභාණ ඵරලක්ති උත්ඳාදන යාඳෘතිශේ 

අලය ාඹ පිළිඵ ඉවශ කශභනාකාරිත්වඹ 

ශ  ාර් ා කිරීභ

100%

ගම්ඳව, දවුරපිටිශඹහි ශඹෝජි  භවා ඳරිභාණ 

ඵරලක්ති උත්ඳාදන යාඳෘතිශේ අලය ාඹ 

පිළිඵ ඉවශ ඵරධාරීන් ශ  ාර් ා කිරීභ

කයදඹාන යාඳෘතිඹ ශ  රැශඵන දවනඹ 

කශ වැකි අඳද්රය ශකයරපිටිඹ ඵරලක්ති 

උත්ඳාදන යාඳෘතිඹ ශ  ශඹොමු කිරීභ

25% 50% 75% 100% දනකට ශභ.ශටොන් 125
කයදඹාන 

යාඳෘතිඹ

ශකයරපිටිඹ ඵරලක්ති උත්ඳාදන යාඳෘතිඹ 

වා අලය ම්ඵන්ධීකයණඹ ව 

අධීක්ණඹ සිදු කිරීභ

25% 50% 75% 100%

ඳත්න රද ප්රගති 

භාශරෝචන රැ්වීම් 

ගණන (4)

 ාක්ෂණික අංලඹ

විෘ  ඵැවැයලීභ අභ 

කිරීභ

ශඹෝජි  භවා ඳරිභාන 

අඳද්රය ඵැවැයලීශම් 

ඳවසුකභ ්ථාඳනඹ කිරීභ

විලෘත ඵැශැරලීභ 

අලභ කිරීභ

අභිභතාර්ථය 2- නිසි අඳද්රලය කෂභනාකරණයක් ශරශා ඵව්නාහිර ඳෂායත් ඳරිවරය ආරක්ෂා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ
අරමුණ - අඳද්රලය අලවන් ඵැශැරලීභ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

බාඳති / අධයක්ෂ24

විලෘත ඵැශැරලීභ 

අලභ කිරීභ

ශකයරපිටිඹ ඵරලක්ති 

උත්ඳාදන යාඳෘතිඹ බාවි  

කිරීභ ප්රල්  භට්ටභකට 

ශගනඒභ

ඉදරිඳත් කයන රද ාර් ා

23

25

ක්රියාකාරි වැැව්භ - 13



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

26

අරුක්කාරු නීඳායක්ක 

කශ යනඹ ප්රල්  

ශර බාවි  කිරීභ

කැශණිඹ අඳද්රය හුභාරු භධය්ථානඹ ශ  

අඳද්රය වයා ඹැවීභට ඳවසුකම් ැරසීභ 

(යාඳෘතිඹ ආයම්බ කිරීභට ඹටත්)

25% 50% 75% 100%

ශඹොමුකයන රද 

අඳද්රය ප්රභාණඹ 

ශභ.ශටොන්

විලෘත ඵැශැරලීභ 

අලභ කිරීභ

ක්රියාකාරි වැැව්භ - 13

අභිභතාර්ථය 2- නිසි අඳද්රලය කෂභනාකරණයක් ශරශා ඵව්නාහිර ඳෂායත් ඳරිවරය ආරක්ෂා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ
අරමුණ - අඳද්රලය අලවන් ඵැශැරලීභ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

27 විදුත් අඳද්රය වැසියවීභ

ශකොශම ද්ත්රික්කඹ වා තියාය විදුත් 

අඳද්රය එකතු කිරීශම් ැඩටවනක් වඳුන්ා 

දීභ

50% 100%
විදුත් අඳද්රය එකතු 

කිරීශම් ක්රභශේදඹ
 ාක්ෂණික අංලඹ

ඳශා  වා තියාය ඝා කාගාය අඳද්රය 

එකතු කිරීශම් ැඩටවනක් ැරසුම් කිරීභ
50% 100%

තියාය ඝා කාගාය අඳද්රය එකතු කිරීශම් 

ැඩටවනක් වඳුන්ා දීභ
50% 100%

ඳශා  වා තියාය ටඹර් අඳද්රය එකතු 

කිරීශම් ැඩටවනක් ැරසුම් කිරීභ
50% 100%

තියාය ටඹර් අඳද්රය එකතු කිරීශම් 

ැඩටවනක් වඳුන්ා දීභ
50% 100%

ඝා කාගාය අඳද්රය 

වැසියවීභ

එකතු කයන රද ග 

ඝා කාගාය අඳද්රය 

ප්රභාණඹ (ශටොන් 20 )

 ාක්ෂණික අංලඹ

ටඹර් අඳද්රය වැසියවීභ  ාක්ෂණික අංලඹ29

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

අභිභතාර්ථය 3 - යලනත් අඳද්රලය කෂභනාකරණයක් ශරශා ඵව්නාහිර ඳෂායත් ඳරිවරය ආරක්ෂා කිරීභ ශා ලැඩිදියුණු 

කිරීභ
අරමුණ - අයනකුත් ගැටළුකාරී අඳද්රලය නිසි යව ඵැශැර කිරීභ

28

වාභාජීය ශා ඳාරිවරික 

 ැටළු අලභ වීභ

එකතු කයන රද ටඹර් 

අඳද්රය ප්රභාණඹ (ශටොන් 

10)

ක්රියාකාරි වැැව්භ -14



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

“මිහිරු ශක්ෂේත්ර ඳර්ශේණ වා පුහුණු 

භධයථ්ානශේ“  ඉදකිරීභ වා ශන් කයන 

රද ප්රතිඳාදන ැඹ කිරීභ ව ැරසුම්කර 

ඉදකිරීම් කටයුතු අන් කිරීභ

50% 100% 5
අභ ඳවසුකම් හි  

භධයථ්ානඹ

 ාක්ෂණික අංලඹ/ 

 ාක්ෂණ නිරධාරී

පුහුණු භධයථ්ානඹක් ශර ශගොඩනැගිේශේ 

අබයන් ය ංර්ධන (සීමි  වදුනාගත් ැඩ) 

කටයුතු සිදු කිරීභ.

25% 50% 75% 100% 5 10 15
අභ අබයන් ය ඳවසුකම් 

හි  භධයථ්ානඹ

 ාක්ෂණික අංලඹ/ 

 ාක්ෂණ නිරධාරී

ශගොඩනැගිේශේ අබයන් ය ංර්ධනඹ ඇතුළු 

ඉතිරි ඉදකිරීම් කටයුතු වා අයමුදේ ඳඹා 

ගැනීභ

25% 50% 75% 100%

ඉතිරි ඉදකිරීම් කටයුතු 

වා ඳඹා ගන්නා රද 

අයමුදේ

බාඳති / අධයක්ෂ

පුහුණු භධයථ්ානඹ වා ප්රතිඳත්තිඹක් ක් 

කිරීභ
25% 50% 75% 100% ප්රතිඳත්තිඹ

 ාක්ෂණික අංලඹ / 

ඳරිඳාරන අංලඹ

පුහුණු භධයථ්ානඹ වා නීති රීති, 

භාර්ශගෝඳශේල ව බාවි  ශක් ඹන් 

ංර්ධනඹ කිරීභ

25% 50% 75% 100%
 නීති රීති, භාර්ශගෝඳශේල 

ව බාවි  ශක් ඹන්

 ාක්ෂණික අංලඹ / 

ඳරිඳාරන අංලඹ

 පුහුණු භධයථ්ානඹ වා TEVC ආඹ නශේ 

 ලිඹාඳදංචි වීභ වා ශඳෝයභඹ රඵා ගැනීභ
25% 50% 75% 100%

 ාක්ෂණික අංලඹ / 

ඳරිඳාරන අංලඹ

ඳැැත්වීභට ැරසුම් කය ඇති ඳාඨභාරා 

ැරැ්භ වා TEVC ආඹ නශේ අනුභැතිඹ 

රඵා ගැනීභ

50% 100%
 ාක්ෂණික අංලඹ / 

ඳරිඳාරන අංලඹ

“මිහිරු ශක්ෂේත්ර ඳර්ශේණ 

වා පුහුණු භධය්ථානඹ“  

ඉදකිරීභ

ජාතික පුහුණු 

භධයථ්ානඹක් ශර 

“මිහිරු ”ශක්ෂේත්ර 

ඳර්ශේණ වා පුහුණු 

භධයථ්ානඹ ක්රිඹාත්භක 

කිරීභට අලය ඳසුබිභ 

ක් කිරීභ

30

31

ක්රියාකාරි වැැව්භ - 15

ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

“මිහිරු ”ශක්ෂේත්ර 

ඳර්ශේණ වා පුහුණු 

භධයථ්ානශේ ඳාඨභාරා 

ඳැැත්වීභට සදානම් කිරීභ

TEVC ආඹ නශේ  

ලිඹාඳදංචි වීභ

ලගකීභ

අභිභතාර්ථය 4 - පුහුණුල, ඳර්යේණ වශ වංලර්ධන කටයුතු

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන

32

පුහුණු ඳාඨභාා 

ආරම්බ කිරීභ වශා 

ත ොඩනැගිල් බාවිත 

කිරීභ

රජ්තේ පිලි ේ පුහුණු 

ඳාඨභාා ආරම්බ 

කිරීභ

අරමුණ - පුහුණුල, ඳර්යේණ වශ වංලර්ධනය වශා ධාරිතා ලර්ධනය කිරීභ

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

ඳශාත් ඳාරන ආඹ නර අඳද්රය වැසියවීශම් 

ඳේධති ැඩිදයුණු කිරීභ ව තියාය අඳද්රය 

කශභනාකයණ පිළිශත් පිළිඵ වතික ඳත්ර 

ඳාඨභාරා

25% 50% 75% 100%
ඳාඨභාරා වදායන රද 

අඹදුම් කරුන් ංඛ්යා
 ාක්ෂණික අංලඹ

ඳාරිරික අනුකර ාඹ වා ශෞඛ්ය 

ආයක්ණ අඳද්රය කශභනාකයණඹ පිළිඵ 

වතික ඳත්ර ඳාඨභාරා

25% 50% 75% 100%
ඳාඨභාරා වදායන රද 

අඹදුම් කරුන් ංඛ්යා
 ාක්ෂණික අංලඹ

ශඳය ඳාේ අඳද්රය කශභනාකයණඹ ව මුේ 

ශභාවිඹ ංර්ධන වතික ඳත්ර ඳාඨභාරා
25% 50% 75% 100%

ඳාඨභාරා වදායන රද 

අඹදුම් කරුන් ංඛ්යා
 ාක්ෂණික අංලඹ

ශකොම්ශඳෝ්ට් වා අගඹ එකතු කිරීභ පිළිඵ 

ම්භන්ත්රණඹ
100%

ඳාඨභාරා වදායන රද 

අඹදුම් කරුන් ංඛ්යා
 ාක්ෂණික අංලඹ

විල්විදයාර සිසුන් භඟ වශඹෝගී ා 

ඳර්ශේණ ැඩටවනක් ඳැැත්වීභ
25% 50% 75% 100%

ම්පූර්ණ කයන රද 

ඳර්ශේණ  ගණන (02)

අඳද්රලය කෂභනාකර

ණය වම්ඵන්ධතයන් 

නල තාක්ෂණයන් 

ශඳුනා  ැනීභ

 ාක්ෂණික අංලඹ

අධිකාරිය වභඟ වශතයෝගීතා පුහුණු 

ලැඩවටශන් ඳැලැේවීභට අතනකුේ උනන්දුලක් 

දක්ලන ඳාර්්ලයන්ට ඳශසුකම් වැසීභ

25% 50% 75% 100%
ම්පූර්ණ කයන රද පුහුණු 

ැඩටවන්  ගණන (02)

අඳද්රලය කෂභනාකර

ණය වම්ඵන්ධතයන් 

ලෘේතීය තේදීන් 

බිහිවීභ

 ාක්ෂණික අංලඹ

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක

ක්රියාකාරි වැැව්භ - 16

අභිභතාර්ථය 4 - පුහුණුල, ඳර්යේණ වශ වංලර්ධන කටයුතු

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

අරමුණ - පුහුණුල, ඳර්යේණ වශ වංලර්ධනය වශා ධාරිතා ලර්ධනය කිරීභ
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ඳර්ශේණ වා ංර්ධනඹ

ලගකීභ

“මිහිරු ”ශක්ෂේත්ර 

ඳර්ශේණ වා පුහුණු 

භධයථ්ානශේ ැරසුම් 

කයන රද අබයන් ය පුහුණු 

ඳාඨභාරා ඳැැත්වීභ

34

අඳද්රලය කෂභනාකර

ණය වම්ඵන්ධතයන් 

ලෘේතීය තේදීන් 

බිහිවීභ



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

ක්රියාකාරි වැැව්භ - 17

1 2 3 4 1 2 3 4

ශකෝම්ශඳෝ්ට් වා අශනකුත් නි්ඳාදනඹන්ට 

නිසි මිරක් නිඹභ කිරීභ
100%

වඳුන්ාශදන රද මිර 

දර්ලකඹන්

මුරය අංලඹ / 

 ාක්ෂණික අංලඹ

රඵා ශදන ශේා වා නිසි මිරක් නිඹභ කිරීභ 100%
වඳුන්ාශදන රද මිර 

දර්ලකඹන්

මුරය අංලඹ / 

 ාක්ෂණික අංලඹ

MSW ශකොම්ශඳෝ්ට් නි්ඳාදනඹ යකට Mt 

6264 දක්ා ැඩි දයුණු කිරීභ
25% 50% 75% 100%

ශකොම්ශඳෝ්ට් නි්ඳාදනඹ 

ශභ.ශටොන් 6264

මුරය අංලඹ / 

 ාක්ෂණික අංලඹ

අගඹ එකතු කශ MSW ශකොම්ශඳෝ්ට් 

නි්ඳාදනඹ (ම්පූර්ණ ශකොම්ශඳෝ්ට් 

නි්ඳාදනශඹන්, අගඹ එකතු කශ 

ශකොම්ශඳෝ්ට් 1000Mt/යකට)

25% 50% 75% 100%

අගඹ එකතු කශ 

ශකොම්ශඳෝ්ට් ශභ.ශටොන් 

1000

සිඹලුභ "මිහිරු" 

ම්ඳත් 

කශභනාකයණ 

භධයථ්ාන

අශලේ අඳද්රය ප්රතිාධනඹ කිරීභ (ජී අඟුරු, 

ඵඳුන්ග  භාධය ආදඹ භගින්)
25% 50% 75% 100%

ජී අඟුරු නි්ඳාදනඹ 

ශභ.ශටොන් 250

සිඹලුභ "මිහිරු" 

ම්ඳත් 

කශභනාකයණ 

භධයථ්ාන

ඉදරි ය වා (2023) ශකොම්ශඳෝ්ට් මිර 

නිඹභ කිරීභ වා නිර්ශේල රඵා දීභ වා 

ශශඳර ඳර්ශේණඹක් ඳැැත්වීභ

100%
ම්පූර්ණ කශ ශශඳර 

ඳර්ශේණඹ

සිඹලුභ "මිහිරු" 

ම්ඳත් 

කශභනාකයණ 

භධයථ්ාන

ඳශාත් ඳාරන ආඹ න ශ  අඛ්ණ්ඩ අඳද්රය 

ඵැවැය කිරීශම් ශේා රඵාදීභ
25% 50% 75% 100%

මුළු අඳද්රය ප්රභාණඹ 

යකට ශභට්රික් ශටොන් 

173,635 /.

මුළු කාඵනික අඳද්රය   

ප්රභාණඹ යකට 

ආදායම් ප්රලර්ධනය 

වශ විලෘත ඵැශැරලීභ 

අලභ වීභ

සිඹලුභ "මිහිරු" 

ම්ඳත් 

කශභනාකයණ 

භධයථ්ාන

ආදායම් ප්රලර්ධනය

35

අරමුණ - අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය ව්ලයං යඳෝෂිත ආයතනයක් ඵලට වංලර්ධනය කිරීභ

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය)

සිඹලුභ "මිහිරු" ම්ඳත් 

කශභනාකයණ භධයථ්ාන 

රාබ ඉඳයීශම් භධය්ථාන 

ශර ඳත්ාශගන ඹාභ.

(Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

අභිභතාර්ථය 5 - ආදායම් උත්ඳාදනය

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

ක්රියාකාරි වැැව්භ - 18

1 2 3 4 1 2 3 4

 අඳද්රය ප්රාවනඹ, ප්රතිකාය කිරීභ ව අාන 

ඵැවැය කිරීශම් ශේා වඳුන්ාදීභ
100%

වඳුන්ා ශදන රද අඳද්රය 

ප්රාවන ශේා
ආදායම් ප්රලර්ධනය අධයක්ෂ

අඳද්රය ප්රාවනඹ, ප්රතිකර්භ කිරීභ ව අාන 

ඵැවැය කිරීශම් ශේා වා උඳශද් 

භාරාක් වඳුන්ා දීභ

100%
වඳුන්ා ශදන රද උඳශද් 

භාරා

අඳද්රලය ප්රලාශනය, 

ප්රතිකර්භ කිරීභ වශ 

අලවාන ඵැශැර 

කිරීතම් තවේලාල වශා 

ප්රමිතියක් ඇතිවීභ

අධයක්ෂ

අඳද්රය ප්රාවනඹ, ප්රතිකාය කිරීභ ව අාන 

ඵැවැය කිරීශම් ශේා ක්රිඹාත්භක කිරීභ.
25% 50% 75% 100%

ක්රිඹාත්භක කයන රද 

අඳද්රය කශභනාකයණ 

ශේා

 ාක්ෂණික / 

ඳරිඳාරන / මුරය 

අංල

ෘත්තීඹ ශේා වඳුන්ා දීභ 100%

වඳුන්ා ශදන රද 

 ාක්ෂණික ෘත්තීඹ 

ශේා

අධයක්ෂ

ෘත්තීඹ ශේා වා උඳශද් භාරාක් 

වඳුන්ා දීභ
50% 100% උඳශද් භාරා අධයක්ෂ

ෘත්තීඹ ශේාන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ 25% 75% 100%
ක්රිඹාත්භක කයන රද 

අඳද්රය ෘත්තීඹ ශේා
 ාක්ෂණික අංලඹ

අභිභතාර්ථය 5 - ආදායම් උත්ඳාදනය

අදායම් ප්රලර්ධනය

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

36

37

"මිහිරු" ඳාරිරික 

ශේා වඳුන්ාදීභ - 

අඳද්රය ප්රාවනඹ, ප්රතිකාය 

කිරීභ ව අාන ඵැවැය 

කිරීභ

"මිහිරු" ඳාරිරික ශේඹ 

- ෘත්තීඹ ශේා

අරමුණ - අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය ව්ලයං යඳෝෂිත ආයතනයක් ඵලට වංලර්ධනය කිරීභ

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

ක්රියාකාරි වැැව්භ -19

1 2 3 4 1 2 3 4

කශ කශභනාකයණඹ වා අලය 

උඳකයණ ව ඹන්ත්ර සත්ර නි්ඳාදනඹ වා 

ඉංජිශන්රු අංලඹක් පිහිටුවීභ වා ලකය ා 

අධයඹනඹ ඳැැත්වීභ

50% 100% ලකය ා අධයඹනඹ අධයක්ෂ

ලකය ාඹ පිළිග  වැකි නම් යාජය වා 

ශඳෞේගලික අංලඹ ඒකාඵේධ (PPP) යාඳෘතිඹ 

වා ශඹෝජනාක් ඉදරිඳත් කිරීභ

50% 100%

යාජය වා ශඳෞේගලික 

අංලඹ ඒකාඵේධ (PPP) 

යාඳෘතිඹ වා ව 

ශඹෝජනා

අධයක්ෂ

හිඟ ණඹගැති ශලේඹන් නිඹමි  ශේරාට 

අඹකය ගැනීභ දරිභත් කිරීභ ව  ණඹ අඹකය 

ගැනීශම් අනුඳා ඹ 85% ක් ශර ඳත්ා 

ගැනීභ

25% 50% 75% 100%
ණඹ අඹකය ගැනීශම් 

අනුඳා ඹ 85%
මුරය අංලඹ

ඳශාත් ඳාරන ආඹ නලින් අඹ විඹ යුතු කේ 

ඉකුත් ව ශේා ගා්තුලින් 50%ක් අඹකය 

ගැනීභට කටයුතු කිරීභ

25% 50% 75% 100%

අඹකය ගනු රැබූ හිඟ 

ශේා ගා්තු ප්රභාණඹ 

(50%) අඩු කිරීභ

මුරය අංලඹ

යාඳෘති කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වා ත්භන් 

දරිගැන්වීශම් ක්රභශේදඹ ඹාත්කාලීන කිරීභ
100%

ඹාත්කාලීන කයන රද 

ක්රභශේදඹ

මුරය අංලඹ / 

ඳරිඳාරන අංලඹ

ප්රධාන කාර්ඹාර කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වා 

ආදාඹම් භ  ඳදනම් ව දරි දීභනා ක්රභඹක් 

වඳුන්ා දීභ

50% 100%
වඳුන්ා ශදන රද 

දරිදීභනා ක්රභශේදඹ

මුරය අංලඹ / 

ඳරිඳාරන අංලඹ

ආදායම් ප්රලර්ධනය

තවේලක අභිතප්රේරණය

ශනත් ආදාඹම් උත්ඳාදන 

භාර්ගඹන් වඳුනා ගැනීභ

හිඟ මුදේ එකතු කිරීභ ව 

අඹකය ගැනීභ

දරිගැන්වීශම් ක්රභශේදඹ 

ඹාත්කාලීන කිරීභ / 

වඳුන්ා දීභ

අභිභතාර්ථය 5 - ආදායම් උත්ඳාදනය අරමුණ - අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය ව්ලයං යඳෝෂිත ආයතනයක් ඵලට වංලර්ධනය කිරීභ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන

38

40

ලගකීභලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක

39



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

ක්රියාකාරි වැැව්භ - 20

1 2 3 4 1 2 3 4

යාජය ප්රතිඳත්ති ක්රිඹාත්භක කිරීභ 25% 50% 75% 100%

ආඹ නඹ පිළිඵ 

භවජන ාශගන් රද 

ඳැමිණිලි ංඛ්යා

භ්ථ කාර්ඹ 

භණ්ඩරඹ

විගණන කශභනාකයණ කමිටු ඳැැත්වීභ 25% 50% 75% 100%
ඳත්නු රැබූ රැ්වීම් 

ගණන
මුරය අංලඹ (නි.අ)

විගණන විභසුම් වා දන 14 තුර පිළිතුරු 

රඵාදීභ
25% 50% 75% 100%

දන 14 තුර පිලිතුරු ැඳය 

විගණන විභසුම් ංඛ්යා
මුරය අංලඹ (නි.අ)

අනුකමිටු ඳත් කිරීභ ව ක්රිඹාත්භක කිරීභ, 

(මරය  අනුකමිටු, ඳරිඳාරන  අනුකමිටු, 

ශභශවයුම් අනුකමිටු , අනුකමිටු ැරසුම් 

කිරීභ)

25% 50% 75% 100%
ඳත් කයන රද කමිටු 

ංඛ්යා

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

2022 සිට 2026 දක්ා ඳ් අවුරුදු වශඹෝගී ා 

ැරැ්භක් ක් කිරීභ
25% 50% 75% 100% වශඹෝගී ා ැරැ්භ

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

සිඹලුභ කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වා කශභනාකයණ 

ශ ොයතුරු ඳේධතිඹ ක්රිඹාත්භක කිරීභ
25% 50% 75% 100%

කශභනාකයණ ශ ොයතුරු 

ඳේධතිඹ

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

ලගකීභ
අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

ආඹ නඹ තුශ ඹවඳාරනඹ 

හුරුකිරීභ

අභිභතාර්ථය 6 - ආයතනික වංලර්ධනය අරමුණ - යශඳානය වශ ආයතනික වංලර්ධනය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය)
(Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
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ආයතනතේ 

පදායීතාලය / යශ 

ඳානය ඉශෂ නැංවීභ



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

ක්රියාකාරි වැැව්භ - 21

1 2 3 4 1 2 3 4

භාන ම්ඳත් විගණනඹ ඳැැත්වීභ ව 

නිර්ශේලඹ ක්රිඹාත්භක කිරීභ
25% 100%

භාන ම්ඳත් විගණන 

ාර් ා

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

ඳතින ශේක ංඛ්යාට අදාශ ගැටළු විඳීභ 

වා (ශජය්ඨ ංර්ධන නිරධාරීන්ශේ 

ගැටලු)

50% 100%
අනුභැතිඹ වා ක් 

කයන රද කාර්ඹභණ්ඩරඹ

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

ඵාගත් (ශකොන්ත්රාත් ඳදනභ භ ) වඳුනාගත් 

කාර්ඹ භණ්ඩරඹ ්ථිය කාර්ඹ භණ්ඩරඹට 

අන් ර්ග්රවණඹ කිරීභට MSD ශතින් 

අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ

50% 100%
කාර්ඹ භණ්ඩර ඵා 

ගැනීම් 03

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

“මිහිරු“ ම්ඳත් කශභනාකයණ 

භධයථ්ානශඹහි ආඹ නික ුවඹ 

භාශරෝචනඹ කිරීභ

50% 100%
භාශරෝචි  ආඹ නික 

ුවඹ
ආයතනතේ ධාරිතා 

වංලර්ධනය

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

පුහුණු ප්රතිඳත්තිඹක් වඳුන්ා දීභ වා ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ
25% 50% 75% 100%

වඳුන්ා දුන් පුහුණු 

ප්රතිඳත්තිඹ

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

අලය ශේකයින් වා ශේශීඹ පුහුණු දීර්ඝ 

කිරීභ (පුේගරශඹකුට යකට අභ ාභානය 

ඳැඹ 16)

25% 50% 75% 100%
වඳුන්ා දුන් පුහුණු 

ප්රතිඳත්තිඹ

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

අදාශ නිරධාරීන්ට විශේල පුහුණු අ්ථා 

රඵාදීභ
25% 50% 75% 100% පුහුණු කාර්ඹභන්ඩරඹ - 3

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

කාර්ඹ භණ්ඩර ව අංලර රැකිඹා වි් යඹ, 

ගකීම් ව කාර්ඹ ාධනඹ ඇගයීභ 

ංර්ධනඹ කිරීභ

100%

සිඹලුභ කාර්ඹ භණ්ඩරශේ 

ක් කශ රැකිඹා 

වි් යඹ, ගකීම් ව 

කාර්ඹ ාධනඹ ඇගයීභ

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

අං අතර කෂභනාකරණ තවේලා නිධාරීන් 

වශා අබයන්තර භාරුවීම්  ක්රභයක් ශඳුන්ලා දීභ
100%

එක් අංයකින් එක් 

කෂභනාකරණ තවේලා 

නිධාරීතයක්

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

අරමුණ - යශඳානය වශ ආයතනික වංලර්ධනය

තවේලක  ැටළු අලභ 

වීභ

කාර්යභණ්ඩ ධාරිතා 

වංලර්ධනය

තවේලක පදායීතා 

ප්රලර්ධනය

භාන ම්ඳත් ධාරි ා ව 

ශේක අභිශප්රේයණඹ ැඩි 

දයුණු කිරීභ
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අනු 

අංකය

අභිභතාර්ථය 6 - ආයතනික වංලර්ධනය

ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

ක්රියාකාරි වැැව්භ - 22

1 2 3 4 1 2 3 4

කාර්ඹභණ්ඩරඹ සුබ ාධනඹ ැඩිදයුණු කිරීභ 25% 50% 75% 100% සුබ ාධන ැඩටවන් 2
ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

කාර්ඹභණ්ඩරඹ අභිශප්රේයණ ැඩටවන් 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ - (ාර්ෂික ශේක වමු, 

ාර්ෂික විශනෝද චාරිකා, ආ තිඹ මුදා වැරීශම් 

ැඩටවන්)

25% 50% 75% 100%
අභිශප්රේයණ වා ආ තිඹ 

මුදා වැරීශම් ැඩටවන්  2

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)/ඳරිඳාරන 

නිරධාරී

ISO 9001 ක්රිඹාලිඹ ආයම්බ කිරීභ 25% 50% 75% 100%

පිලිශඹර කයන රද ISO 

9001 ක්රිඹාලිඹ වා 

අලය ශේඛ්ණ

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

induction policy  නැ  ඵැලීභ ව 

ඹාත්කාලීන කිරීභ
100%

ඹාත්කාලීන කශ 

induction policy

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

යාඳෘති ඇතුළු සිඹලුභ කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වා 

ාර්ෂික වදය ඳරීක්ෂණ ැඩටවනක් 

ඳැැත්වීභ

ඳැලැේව වලදය ඳරීක්ෂණ 

වංඛ්යාල 1

යාඳෘති 

කශභනාකරුන්/

කාර්ඹ බාය 

නිරධාරීන් 

/ඳරිඳාරන නිරධාරී

සියලුභ තකොන්රාේ කාර්ය භණ්ඩල 

ලේභන් ලැටුප් ක්රභය වභාතෝචනය කර 

ප්රතිලුශ ත කිරීභ

100%

ශකොන්ත්රාත් 

කාර්ඹභණ්ඩර ර 

භාශරෝචි  ැටුප් 

ක්රභශේදඹ

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

ආයතනික පදායීතා 

ප්රලර්ධනය

ශේක අභිශප්රේයණඹ

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

තවේලක අභිතප්රේරණය

අභිභතාර්ථය 6 - ආයතනික වංලර්ධනය අරමුණ - යශඳානය වශ ආයතනික වංලර්ධනය

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)
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භාන ම්ඳත් ධාරි ා ව 

ශේක අභිශප්රේයණඹ ැඩි 

දයුණු කිරීභ



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

ක්රියාකාරි වැැව්භ - 23

1 2 3 4 1 2 3 4

භතුගභ, භවා ඳරිභාන අඳද්රය කශභනාකයණ 

යාඳෘතිඹ වා ඉඩම් අත්ඳත් කය ගැනීභ
25% 50% 75% 100%  අත්ඳත් කය ගත් ඉඩභ

කළුතර දිව්ත්රික්කය 

වශා අඳද්රලය 

කෂභනාකරණ 

ලයාඳෘති ව්ථාඳනය

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ) /නීති අංලඹ

අඳද්රය ප්රාවන ඳවසුකම් ලක්තිභත් කිරීභ - 

ශ ොග ලශඹන් අඳද්රය ප්රාවනඹ කිරීභ වා 

 ාවන මිරදී ගැනීභ

25% 50% 75% 100% මිරදී ගත් ාවන

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)/ඳරිඳාරන 

නිරධාරී

දැනට "මිහිරු" ම්ඳත් කශභනාකයණ 

භධයථ්ානර ඹටි ර ඳවසුකම් ධාරි ා 

විභර්ලනඹ කිරීභ ව ප්රමුඛ් ා ඳදනභ භ  

ංර්ධනඹ කිරීභ

25% 50% 75% 100%
රඵාශදන රද /ංර්ධි  

ඹටි ර ඳවසුකම්

 ාක්ෂණික අංලඹ 

(නි.අ)

කයදඹාන "මිහිරු" පු් කාරඹ ්ථාඳනඹ 

වා ප්රතිඳාදන රඵා ගැනීභ
25% 50% 75% 100% ශඹෝජනා

අධිකාරිතේ 

කාර්යභණ්ඩතේ වශ 

ඵාහිර ඳාර්ලල 

දැනුභ ලර්ධනය

 ාක්ෂණික අංලඹ

කයදඹාන "මිහිරු" ශ ොයතුරු භධයථ්ානඹ 

ංර්ධනඹ වා ප්රතිඳාදන රඵා ගැනීභ
25% 50% 75% 100% ශඹෝජනා

අධිකාරිතේ 

ක්රියාකාරිත්වය 

වම්ඵන්ධතයන් ප්රජ්ාල 

දැනුලේ කිරීභ

 ාක්ෂණික අංලඹ

"මිහිරු" ම්ඳත් කශභනාකයණ 

භධයථ්ානර සුළු ශභශවයුම් කටයුතු වා 

නඩත්තු ඒකකඹක් ්ථාඳනඹ කිරීභ ව 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ

100% නඩත්තු ඒකකඹ

අඳද්රලය 

කෂභනාකරණ 

ලයාඳෘතිල 

පදායීතාලය ලර්ධනය

 ාක්ෂණික අංලඹ 

( ාක්ෂණික 

නිරධාරී)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

අභිභතාර්ථය 6 - ආයතනික වංලර්ධනය අරමුණ - යශඳානය වශ ආයතනික වංලර්ධනය

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

අධිකාරිතේ ධාරිතා 

වංලර්ධනය වශ 

ආදායම් ප්රලර්ධනය
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අඳද්රය කශභනාකයණ 

අධිකාරිශේ ශබෞතික 

ධාරි ාඹ ැඩි දයුණු කිරීභ

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

ඳතින ශබ් අඩවිඹ පුනරුත්ථාඳනඹ කිරීභ 

ව ක්රිඹාත්භක කිරීභ
100%

පුනරුත්ථාඳනඹ කයන රද 

ශබ් අඩවිඹ

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(AO)

ශබ් අඩවිශේ ජීවී ශර ක්රිඹාත්භක කිරීභ 50% 75% 100%
ජීවී ක්රිඹාත්භක කයනු 

රඵන ශබ් අඩවිඹ

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(AO)

අධිකාරිඹ පිළිඵ ශකටි වීඩිශඹෝ ාර් ා 

චිත්රඳටඹක් නිර්භාණඹ කිරීභ
25% 50% 75% 100% වීඩිශඹෝ ාර් ා චිත්රඳටඹ

ඳරිඳාරන අංලඹ 

(.අ)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය)
(Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

අධිකාරිතේ 

ක්රියාකාරිත්වය 

වම්ඵන්ධතයන් ප්රජ්ාල 

දැනුලේ කිරීභ

අරමුණ - අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරියේ ප්රතිරඳය යගොඩනැංවීභ

ක්රියාකාරි සැලැස්ම -24

ප්රචායණඹ ව 

අශරවිකයණඹ
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අභිභතාර්ථය 6 - ආයතනික වංලර්ධනය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

ක්රියාකාරි වැැව්භ - 25

1 2 3 4 1 2 3 4

ගිණුම් පිළිඵ නුසුදුසු භ ඹක් ඇති ශනොවීභ 

වා ශඳය මරය ප්රකාලශේ ගිණුම්කයණ ශදෝ 

ව දුර්ර ා නිැයද කිරීභ

25% 50% 75% 100%

ගිණුම්කයණ ශදෝල ව 

දුර්ර ා අභ මුරය 

ප්රකාලඹ

මුරය අංලඹ (නි.අ)

 ගිණුම්කයණ ඳැශක්ජඹ වඳුන්ාදීභ ව ජීවී 

ඳත්ාශගන ඹාභ
25% 50% 75% 100% ගිණුම්කයණ ඳැශක්ජඹ මුරය අංලඹ (නි.අ)

ගිණුම්කයණ කශභනාකයණ ඳේධතිඹ 

වඳුන්ාදීභ
25% 50% 75% 100%

ගිණුම්කයණ 

කශභනාකයණ ඳේධතිඹ
මුරය අංලඹ (නි.අ)

අනාග  අලය ා භ  ඳදනම් භාර්ගග  

වුචයඹ ව ශේඛ්න අනුභ  කිරීශම් ක්රභඹ 

වඳුන්ා දීභ

25% 50% 75% 100%

භාර්ගග  වුචයඹ ව 

ශේඛ්න අනුභ  කිරීශම් 

ක්රභඹ

මුරය අංලඹ (නි.අ)

ප්රධාන කාර්ඹාරශේ ශරජයඹ ඇතුළු සිඹලුභ 

යාඳෘති කාර්ඹාරර මරාශ්ර ශේඛ්න (වුචර්, 

ඉන්ශොයිසි ආදඹ) ඳත්ාශගන ඹාභ.

25% 50% 75% 100%
ක්රිඹාත්භක කයන රද 

මරාශ්ර ශේඛ්ණ
මුරය අංලඹ (නි.අ)

ආයතනතේ මුය 

විනය ඉශෂ නැංවීභ

අරමුණ - මූය ඳද්ධතිය කාර්යක්භල වශ පදායි යව වම්පූර්ණයයන්භ යථා තත්ත්ලයට ඳත් 

කිරීභ

අනු 

අංකය

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

මරය විනඹ ව ක්රිඹාලිඹ 

අඛ්ණ්ඩ ැඩිදයුණු කිරීභ

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක
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අභිභතාර්ථය 6 - ආයතනික වංලර්ධනය

ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

ඳාරක භණ්ඩර රැ්වීම් ඳැැත්වීභ - ඳාරක 

භණ්ඩර ඳත්රිකා ාකච්ඡා කිරීභ වා
25% 50% 75% 100%

ඳාරක භණ්ඩර රැ්වීම්- 

(අභඹ 12)
අධයක්ෂ

ඳාරක භණ්ඩර රැ්වීභ ඳැැත්වීභ - ප්රගතිඹ 

භාශරෝචනඹ කිරීභ වා
25% 50% 75% 100%

ඳාරක භණ්ඩර රැ්වීම්-

(අභඹ 6)
අධයක්ෂ

අධයක්ෂ භණ්ඩර ාභාජිකඹන් වා ාර්ෂික 

ශක්ෂේත්ර නිරීක්ෂණ චාරිකාක් ැරසුම් කිරීභ
100%

ශක්ෂේත්ර නිරීක්ෂණ ගණන 

(ෑභ යාඳෘතිඹක් වාභ 

අභ එක්  ාක්)

අධයක්ෂ

ාර්ෂික භවා බා රැ්වීම් 100% ාර්ෂික භවා බා රැ්වීභ අධයක්ෂ

ාර්ෂික ාර් ා ප්රකාලඹට ඳත් කිරීභ 100% ාර්ෂික ාර් ා
අධයක්ෂ /අංල 

ප්රධානීන්

ෑභ අංලඹකින්භ භාසික ප්රගති ර් ා ඉදරිඳත් 

කිරීභ
25% 50% 75% 100%

ප්රගති ර් ා ඉදරිඳත් 

කිරීභ(එක් අංලඹකි 12)
අංල ප්රධානීන්

ෑභ මිහිරු ම්ඳත් කශභනාකයණ 

භධයථ්ානඹකභ භාසික ප්රගති ර් ා ඉදරිඳත් 

කිරීභ

25% 50% 75% 100%
ප්රගති ර් ා ඉදරිඳත් කිරීභ 

(එක් යාඳෘතිඹකින් 12)

යාඳෘති 

කශභනාකරුන් / 

කාර්ඹබාය 

නිරධාරීන්

කශභනාකයණ රැ්වීම් ඳැැත්වීභ 25% 50% 75% 100%
ඳැැත්ව රැ්වීම් ගණන 

(12)
අධයක්ෂ

යාඳෘති කශභනාකයණ රැ්වීම් ඳැැත්වීභ 25% 50% 75% 100%
ඳැැත්ව රැ්වීම් ගණන 

(12)
අධයක්ෂ

අදාශ යාඳෘති භූමිශේ යාඳෘති ප්රගති රැ්වීභ 

ඳැැත්වීභ
25% 50% 75% 100%

එක් එක් යාඳෘතිඹ වා 

ඳත්න රද රැ්වීම් 

ගණන (11)

අංල ප්රධානීන්

ප්රගති භාශරෝචන රැ්වීම් 

ඳැැත්වීභ

අභිභතාර්ථය 7 - අධීක්ණය, ඇගයීභ වශ ලාර්තා කිරීභ අරමුණ - PDCA අධීක්ණ ඳද්ධතියේ යයදුභ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය) (Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

48

47

අධයක්ෂ භණ්ඩරඹ භඟ 

මීඳ වශඹෝගී ාඹක් 

ඳත්ා ගැනීභ

ප්රගති ාර් ා ඉදරිඳත් 

කිරීභ

ආයතනතේ 

පදායීතාලය ඉශෂ 

නැංවීභ

49

ක්රියාකාරි වැැව්භ -26



අඳද්රලය කෂභනාකරණ අධිකාරිය -ඵවන්ාහිර ඳෂාත
ක්රියාකාරී වැැව්භ - 2022 (තාක්ෂණික අංය)

1 2 3 4 1 2 3 4

 බාඳති භග ාකච්ඡා ඳැැත්වීභ වා 

බාඳති ව අධයක් වමුවීම් කාරඹ වඳුන්ා 

දීභ

25% 50% 75% 100%
ඳැැත්ව රැ්වීම් ගණන 

(12)

බාඳති 

ශඳෞේගලික 

වකාය

ක්ර න්නිශේදනඹ වා  ැඳැේ ශඳට්ටිඹක් 

්ථාපි  කිරීභ
100%

්ථාඳනඹ කයන රද 

 ැඳැේ ශඳට්ටිඹ
ඳරිඳාරන නිරධාරී

දැන්වීම් පුරුක් ්ථාපි  කිරීභ 100% දැන්වීම් පුරු ඳරිඳාරන නිරධාරී

 

න්නිශේදනඹ වා 

නිදව

ආයතනතේ 

පදායීතාලය ඉශෂ 

නැංවීභ

ක්රියාකාරි වැැව්භ -26

අභිභතාර්ථය 7 - අධීක්ණය, ඇගයීභ වශ ලාර්තා කිරීභ අරමුණ - PDCA අධීක්ණ ඳද්ධතියේ යයදුභ

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

යබෞතික ඉක්ක  

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක රු.මි 

(කාර්තුභය)
(Out Put)  නිභැවුම් 

දර්ක

(Out come) 

ක්ණික ප දර්ක
ලගකීභ

50



1 2 3 4 1 2 3 4

1

1.1 මිගමුල කඩ ොාන 

වංරක්ෂිත දුඳත් ආශ්රිත 

වංලර්ධන කටයුතු

25% 50% 75% 100% 0.5 1.5  2.0 4.0 
ඉදිකළ විවේක හා 

විවනෝද පහසුකම්

තෘප්තිමත වූ 

සංචාරකයින් 

සංඛ්යාල

සාමානයාධිකාරී

1.2 කළුකන්දාල  තිරවාර 

ඳාරිවරික ගම්භාන 

ලයාඳෘතිය

25% 50% 75% 100% 0.4 0.5  0.5 0.6 
ඉදිකළ විවේක හා 

විවනෝද මධයසථ්ාන

තෘප්තිමත වූ 

සංචාරකයින් 

සංඛ්යාල

සාමානයාධිකාරී

2

ඵව්නාහිර ඳෂාඩත් ඳාරිවරික 

වංචාරක ආකර්නීය 

පුරාවිදයාත්භක ව්ථාන ආශ්රිතල 

 ශා යටිත ඳශසුකම් වංලර්ධන

2.1 වංචාරක ආකර්නිය 

ව්ථානයක් ලන ගම්ඳශ 

පිළිකුත්තුල තිරවර ප්රජා 

වංචාරක වංලර්ධන 

ලයාඳෘතිය

25% 50% 75% 100% 3.91 0.82 1.23 2.04
ඉදිකළ නිර්මිත 

සංඛ්යාල

තෘප්තිමත වූ 

සංචාරකයින් 

සංඛ්යාල

සාමානයාධිකාරී

ඵව්නාහිර ඳෂාඩත් ඳාරිවරික 

වංචාරක ආකර්නීය ව්ථාන 

ආශ්රිතල යටිත ඳශසුකම් 

වංලර්ධනය කිරීභ.

0.25
වංචාරක පුහුණු ශා දැනුලත් 

කිරීඩම් ලැ වටශන්

අරමුණ- ගභනාන්ත පිළිඵ වංචාරක ආකර්නය ලර්ධනය වීභ.

ආයතනික ක්රියාකාරී වැැවභ් -2022

වංචාරක භණ් ය

ඩබෞතික ඉක්ක 

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක (රු.මි) 

(කාර්තුභය)

අනු 

අංක

ය

ලැ වටශන ලයාඳෘතිය නිභැවුම් දර්ක
ක්ණික ප 

දර්ක
ලගකීභ

අභිභථාර්ථය-ඳෂාත තු ඩේශීය විඩේශීය වංචරණය ලර්ධනය වීභ. 

3 පුහුණුාභීන් සංඛ්යාල

පුහුනුාභින්වේ 

අදායම් ලර්ධන 

ප්රතිතය

සාමානයාධිකාරී

3.1 වංචාරක ඩවේලා 

වඳයන්නන්ඩේ ධාරිතා 

වංලර්ධන ලැ වටශන

25% 50% 75% 100% 0.25 0.5



1 2 3 4 1 2 3 4

01වලවව්රෝ ආරක්ක 

වවේලය
87 87 88 88

ලාර්ෂික බලා 

ගැනීම් වංඛ්යාල

බවන්ාහිර ඳෂාවේ රාජ්ය ආයතන 

වශා ඉශ ගුණේලයකින් යුේ  

ආරක්ක වවේලාලක් වැඳයීවම් 

ධාරිතාලය පුළුල් වීම.

අධයක්-වලවව්රෝ 

ආරක්ක වවේලය

1. මුද්රණාවේ නල යන්ත්ර මගින් 

නි්ඳාදන කාර්යක්මතාලය ඉශ 

නැංවීම

2.අලම පිරිලැයක් යටවේ රව්ත 

නිමැවුමක් බා ගැනීම

3. නි්ඳාදන ධාර්තාලය ලර්ධනය වීම.

03.වලවව්රෝ කාර්යා 

ඳරිශ්ර ආශ්රිත 

වවෞඛ්යාරක්ක වවේලය

37 37 38 38
ලාර්ෂික බලා 

ගැනීම් වංඛ්යාල

බවන්ාහිර ඳෂාවේ රාජ්ය ආයතන 

වශා ඉශ ගුණේලයකින් යුේ  

වනීඳාරක්ක වවේලාලක් වැඳයීවම් 

ධාරිතාලය පුළුල් වීම.

වමවශයුම් රධානී-

වලවව්රෝ කාර්යා 

ඳරිශ්ර ආශ්රිත 

වවෞඛ්යාරක්ක වවේලය
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අධයක්(ලැ.බ)-

වලවව්රෝ මුද්රණාය
1 ලාර්ෂික බලා 

ගැනීම් වංඛ්යාල
02.වලවව්රෝ මුද්රණාය 2 2 1 1

ආර්ථික ප්රලර්ධන කාර්යංය

අරමුණ - ඳෂාතේ ආර්ථික ශා වභාජ යටිත ඳශසුකම් වංලර්ධනය ශා පුළුල් කිරීභ,නි්ඳාදන ප්රලර්ධනයට 

දායකවීභ වශ සියළුභ තවේලාලන් වැඳයීභ, රැකීරක්ා වම්ඳාදනයට අනුඵ දීභ වශ ලැඩිදියුණු කිරීභට 

වශායවීභ.

ක්ණික ප දර්ක ලගකීභ

අභිභතාර්ථය - ඳෂාත තු රැකී රක්ා උේඳාදනය ප්රලර්ධනය කිරීභ.

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

තබෞතික ඉක්ක 

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක (කාර්තුභය) 

(රු.මි.)

 රැකී රක්ෂා 

උත්පාදන 

ලයාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීම

නිභැවුම් දර්ක



2022 ක්රියාකාරී වැැව්භ

ආර්ථික ප්රලර්ධන කාර්යංය

1 2 3 4 1 2 3 4

01වලවව්රෝ ආරක්ක 

වවේලය
121 121 121 121

අධයක්-වලවව්රෝ 

ආරක්ක වවේලය

02.වලවව්රෝ මුද්රණාය 16.5 16.5 16.5 16.5
අධයක්(ලැ.බ)-

වලවව්රෝ මුද්රණාය

03.වලවව්රෝ කාර්යා 

ඳරිශ්ර ආශ්රිත 

වවෞඛ්යාරක්ක වවේලය

39.6 39.6 39.6 39.6

වමවශයුම් රධානී-

වලවව්රෝ කාර්යා 

ඳරිශ්ර ආශ්රිත 

වවෞඛ්යාරක්ක වවේලය

ලගකීභ

2

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

පළාතත් දළ 

තේශීය 

නිෂ්පාදනය 

ඉහළ න ැංවීමට 

සහ ආදායම් 

ඉහ න ැංවීම.

ලාර්ෂික ආදායම
ඳෂාවේ දෂ වේශීය නි්ඳාදනය 

ලර්ධනය වීම.

අරමුණ•ඳෂාතේ දෂ තේශීය නි්ඳාදනය ඉශෂ නැංවීභට වශ ආදායම් ඉශ නැංවීභට ඉලශල් ලන ලයාඳෘති ශඳුනා 

ගැනීභ වශ ක්රියාේභක කිරීභ වශා අදා වියබාර ඳෂාේ අභාතයාංය තලත වශාය ඵා දීභ.

නිභැවුම් දර්ක ක්ණික ප දර්ක

අභිභතාර්ථය. ඳෂාතේ ද තේශීය නි්ඳාදනය ලර්ධනයට වශාය වීභ.

තබෞතික ඉක්ක 

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක (කාර්තුභය) 

(රු.මි.)
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ආර්ථික ප්රලර්ධන කාර්යංය

1 2 3 4 1 2 3 4

01වලවව්රෝ ආරක්ක 

වවේලය
121 242 363 484

අධයක් - වලවව්රෝ 

ආරක්ක වවේලය

02.වලවව්රෝ මුද්රණාය 16.5 33.0 49.5 66.0
අධයක්(ලැ.බ) -

වලවව්රෝ මුද්රණාය

03.වලවව්රෝ කාර්යා 

ඳරිශ්ර ආශ්රිත 

වවෞඛ්යාරක්ක වවේලය

39.6 79.2 118.8 158.4
වමවශයුම් රධානී-

වලවව්රෝ කාර්යා 

ඳරිශ්ර ආශ්රිත 

වවෞඛ්යාරක්ක වවේලය

3

ආදායම් 

උත්පාදන 

ලයාපෘති 

පිහිටුවීම හා 

ප්රලර්ධනය කිරීම

ලාර්ෂික 

ආදායම/ාභය 

ලර්ධනවේ 

රතිතය

ලයාඳෘතීන්හි මූය වථ්ායීතාලය 

ලර්ධනය වීම.

අරමුණ -  ඳෂාත තුෂ ඳෂාේ වබාල උතදවා ආදායම් උඳදින ලයාඳෘති පිහිටුවීභ, ප්රලර්ධනය ශා ඒලාතේ නිරතවීභ.

අනු 

අංකය
ලැඩවටශන ලයාඳෘතිය

තබෞතික ඉක්ක 

(කාර්තුභය)

මූය ඉක්ක (කාර්තුභය) 

(රු.මි.) නිභැවුම් දර්ක ක්ණික ප දර්ක ලගකීභ

අභිභතාර්ථය. ඳෂාේ ආදායභ ඉශ නැංවීභ වශා දායක වීභ.


