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පටුන

පරිච්ඡේදය 01- ආයතනික පැතිකඩ / ක්රියාවට නැැංවීඡේ සාරාැංශය
පරිච්ඡේදය 02 – ප්රගතිය හා ඉදිරි දැක්ම
පරිච්ඡේදය 03 - වසඡේ සමස්ත මූල්ය කාේයසාධනය
පරිච්ඡේදය 04– කාේයසාධන දේශක
පරිච්ඡේදය 05- තිරසාර සැංවේධන අරමුණු (SDG) සපුරා ගැනීඡේ කාේයසාධනය
පරිච්ඡේදය 06 - මානව සේපත් පැතිකඩ
පරිච්ඡේදය 07 – අනුකූල්තා වාේතාව
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01 පරිච්දේදය - ආයත්නික පැතිකඩ /ක්රියාවට නැාංවීදම් සාරාාංශය
1.1. හැඳින්වවීම
ඡමම වාේතාව රාජ්ය පරිපාල්න, ස්වඡේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාල්න අමාතයාැංශඡේ
පළාත් සභා හා පළාත් පාල්න විෂය යටඡත් 2019.01.01 දින සිට 2019.12.31 දක්වා ක්රියාත්මක වූ
ඡේශීය හා විඡේශීය ණය ආධාර ල්බන වයාපෘති, ජ්ාතික සැංවේධන වැඩසටහන් සහ පළාත් සභා
සහ පළාත් පාල්න ආයතන සඳහා වන ප්රතිපත්ති, මාේඡගෝපඡේශ, සැංඡශෝධනය කරන ල්ද නීති
ආදිය පිළිබඳ ඡභෞතික හා මූල්ය ප්රගතිය ඇතුළත් සවිස්තරාත්මක සාරාැංශයකි.
ඒ අනුව එම කාල්ය තුළ පළාත් සභා සහ පළාත් පාල්න ආයතනයන්ි (මහ නගර සභා, නගර සභා
හා ප්රඡේශීය සභා ) ප්රතිපත්ති සහ මාේඡගෝපඡේශ ක්රියාත්මක කිරීම, යටිතල් පහසුකේ සැංවේධනය
කිරීම, ඡේඛිය අමාතයාැංශ හා අඡනකුත් ආයතන ඵල්දායීව සේබන්ීකරණය කිරීම සිදුකර ඇත.
තවද, පළාත් සභා සමඟ මනා සේබන්ීකරණඡයන් දිවයිඡන් සෑම ප්රඡේශයක ම ඡේශීය සහ
විඡේශීය ආධාර ල්බන සැංවේධන වයාපෘති සාේථක ඡල්ස ක්රියාත්මක කරන ල්දී.
2019 වේෂඡේ දී රු.මිලියන 20,182.75 ක වටිනාකමකින් යුතු ඡේශීය සහ විඡේශීය ආධාර
වයාපෘති ක්රියාත්මක කරන ල්දී. ඡසෞඛ්ය සහ අධයාපන ක්ඡෂ්ත්රයන්ි ඡභෞතික යටිතල් පහසුකේ
වැඩිදියුණු කිරීම, පළාත් සහ ග්රාමීය මාේග, ග්රාමීය පාල්ේ, පළාත් පාල්න ආයතන කාේයාල්,
බහුකාේය ඡගාඩනැඟිලි, සති ඡපාළ, ඡවළඳ සැංකීේණ, ක්රීඩාැංගන හා ළමා උදයාන, වවදය සායන
මධයස්ථාන, ආයුේඡේද මධයස්ථාන බස් නැවතුේඡපාළ, ජ්ල්ාපවාහන පේධති, පානීය ජ්ල් ඡයෝජ්නා
ක්රම සහ සුසානභූමි ඉඳිකිරීම එම වයාපෘති අතරින් කිිපයකි. පළාත් පාල්නය පිළිබඳ ශ්රී ල්ැංකා
ආයතනය මඟින් පළාත් සභා හා පළාත් පාල්න ආයතනයන්ි නිල්ධාරීන් සඳහා පුහුණුව ල්බා
ඡදමින් මානව සේපත් සැංවේධන ක්ඡෂ්ත්රය උඡදසා අඛ්ණ්ඩව සහඡයෝගය ල්බා ඡදන ල්දී.
පළාත් සභා හා පළාත් පාල්න ක්ඡෂ්ත්රඡයි මාේඡගෝපඡේශ හා ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා
විඡශ්ෂ අවධානය ඡයාමු කිරීමට හැකිවීම අප විසින් දරන ල්ද ප්රශැංසනීය ප්රයත්නයකි. ඒ අනුව, මිශ්ර
නිඡයෝජිත සමානුපාතික ක්රමය පළාත් සභා සඳහා හඳුන්වා දීම වැනි විඡශ්ෂ ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක
කිරීම සඳහා පියවර ගන්නා ල්ද අතර එය පාේලිඡේන්තුව මඟින් සේමත කර අමාතය මණ්ඩල්ය
විසින් පනත ඡකටුේපත් කිරීම සඳහා නීතිපති ඡදපාේතඡේන්තුව ඡවත ඡයාමු කරන ල්දී. මුේදර
ගාස්තු ඍජුවම පළාත් පාල්න ආයතන ඡවත බැර කිරීමට හැකියාව ල්ැඡබන පරිදි වනතික
ප්රතිපාදන ඇතුළත් කරමින් පනත ඡකටුේපත් කරන ල්ද අතර පළාත් සභාවන්ි එකඟතාව ල්බා
ගැනීම සඳහා 2019 වේෂඡේ දී ඡයාමු කරන ල්දී.
තවද, ඡමම වාේතාඡේ ඉදිරි ඡකාටස් වලින් 2019 වේෂඡේ දී අමාතයාැංශඡේ පළාත් සභා සහ
පළාත් පාල්න අැංශඡේ කාේයසාධනය පිළිබඳ තවදුරටත් ඡතාරතුරු ඉදිරිපත් කරයි.
අවසන් වශඡයන් ,2019 වේෂඡේ දී අමාතයාැංශඡේ අරමුණු සහ කාේයයන් වඩාත් කාේයක්ෂමව
සහ ඵල්දායීව ඉටුකරගැනීමට සඳහා ල්ද
ගරු අමාතයතුමාඡේ මඟඡපන්වීම, ගරු රාජ්ය
අමාතයවරුන් ඡේ අනුපඡේය සහඡයෝගය සහ අමාතයාැංශ ඡේකේතුමාඡේ, රාජ්ය
ඡේකේතුමාඡේ, අතිඡේක ඡේකේවරුන්ඡේ ඡමන්ම පළාත් ප්රධාන ඡේකේවරුන්ඡේ , පළාත්
පාල්න ඡකාමසාරිස්වරුන්ඡේ, ආයතන සහ විඡේශ ආධාර වයාපෘතිවල් අධයක්ෂවරුන්ඡගන් ල්ද
මහඟු දායකත්වය විඡශ්ෂඡයන් සඳහන් කළ යුතුය.
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1.2. ආයත්නදේ දැක්ම, දමදහවර, අරමුණු
දැක්ම
පළාත් සහ ප්රාඡේශීය ආණ්ුකරණයක් සඳහා බල්ගැන්වීම

දමදහවර
ප්රජ්ාවඡේ ඡස්වා ඉහළ ගුණාත්මකභාවඡයන් සපයන ඵල්දායී, සහඡයෝගීත්ව, නවයකරණ සහ
වගවීඡමන් යුතු පළාත් සභා සහ පළාත් පාල්න ක්රමයක් ඇති කිරීම.

අරමුණු
 පළාත් සභා සහ පළාත් පාල්න ක්රමය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති හා නීති සේපාදනය
කිරීම
 පළාත් සභා සහ පළාත් පාල්න ආයතනවල්ට ඒවාඡේ බල්තල් භාවිතඡයන් ඡස්වාවන් සැපයීම
සඳහා ඒවාඡේ ශකයතාව ඉහළ නැැංවීම
 පළාත් සභා සහ පළාත් පාල්න ක්රමය තුළ පිළිබිඹු වන ජ්නතා අභිල්ාෂය තහවුරු කිරීම
 පළාත් සභා, පළාත් පාල්න ආයතන හා ඡවනත් ආයතන සමග සේබන්ධතා පවත්වමින් සියලූ
ප්රජ්ාවන්ඡේ අභිවෘේිය උඡදසා කටයුතු කිරීම
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1.3 ප්රධාන කාර්යයන්ව
2018.12.28 දිනැති අැංක. 2103/33 දරන ශ්රී ල්ැංකා ප්රජ්ාතාන්ික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ඡේ අති විඡශ්ෂ
ගැසට් පත්රය මගින් ප්රකාශයට පත් කරන ල්ද නව අමාතයාැංශවල් විෂයයන් හා කාේයයන් පිළිබඳ
නිඡේදනයට අනුව පළාත් සභා සහ පළාත් පාල්න අැංශඡේ විෂයයන් හා කාේයයන් පහත සඳහන් පරිදි
ඡේ.



පළාත් සභා සහ පළාත් පාල්න විෂයයන්ට සහ පළාත් පාල්නය පිළිබඳ ශ්රී ල්ැංකා ආයතනය හා ඡේශීය
ණය සැංවේධන අරමුදල් යන ආයතනයන්ි අදාළ ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ වයාපෘති සේපාදනය
කිරීම, පසුවිපරේ කිරීම හා අගැයීම.



පළාත් සභාවල්ට අදාළ කටයුතු නියාමනය කිරීම



පළාත් සභාවල් මන්ීවරුන්, නිල්ධාරීන් හා ඡස්වකයන් පුහුණු කිරීම



පළාත් පාල්න ආයතනවල්ට අදාළ රජ්ඡේ කේතවයයන්



ඡපාදු පහසුකේ සැංවේධනය සඳහා පළාත් පාල්න ආයතනවල්ට ණය පහසුකේ ල්බාදීම



පළාත් පාල්න ආයතනවල් මන්ීවරුන්, නිල්ධාරීන් හා ඡස්වකයන් පුහුණු කිරීම



පළාත් සභා සහ පළාත් පාල්න ආයතන පරිපාල්නඡයි සෑම මානයක් සේබන්ධඡයන් ම පේඡේෂණ
පැවැත්වීම
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1.4.

සාංවිධාන සටහන

කරුණාකර ඇමුණුම 1 බල්න්න.

1.5 අමාත්යාාංශය යටදත් පවතින ආයත්න / ප්රධාන අාංශ
01. පළාත් සභා හා පළාත් පාල්න අමාතය කාේයාල්ය
02. පළාත් සභා හා පළාත් පාල්න රාජ්ය අමාතය කාේයාල්ය
03. ඡේකේ කාේයාල්ය
I. පළාත් පාල්න ආයතන ප්රතිවුහගත කිරීඡේ ඒකකය
II. පැමිණිලි හා ඡතාරතුරු ඒකකය
04. පාල්න අැංශය
05. පළාත් සභා අැංශය
06. පළාත් පාල්න අැංශය
07. සැංවේධන අැංශය
08. වයාපෘති අීක්ෂණ අැංශය
I. වයාපෘති අීක්ෂණ ඒකකය
II. ඡතාරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය
09. ක්රමසේපාදන අැංශය
10. නීති අැංශය
11. මූල්ය අැංශය
12. වියදේ විමැංසන අැංශය
13. අභයන්තර විගණන අැංශය
14. ජ්ාතික ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සහායක මධයස්ථානය
15. ඡේශීය ණය සහ සැංවේධන අරමුදල්
16. පළාත් පාල්නය පිළිබඳ ශ්රී ල්ැංකා ආයතනය
17. මාධය ඒකකය
6

1.6 අමාත්යාාංශයට අරමුදල් සපයන ආයත්න/ රටවල්

I.
II.

ශ්රී ල්ැංකා රජ්ය (GOSL)
ඡල්ෝක බැැංකුව (WB)

III.

ආසියානු සැංවේධන බැැංකුව (ADB)

IV.

යුඡරෝපීය සැංගමය (EU)

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

යුඡරෝපීය ආඡයෝජ්න බැැංකුව (EIB)
ජ්පන් ජ්ාතයන්තර සහඡයෝගීතා නිඡයෝජිතායතනය (JICA)
එක්සත් රාජ්ධානිය
ඡනදේල්න්තය
ඔස්ියාව
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1.7 විදේශ ආධාර ලබන වයාපෘතිවල දත්ාරතුරු (තිදේ නම්)
අදාල් වේෂය තුළදී විඡේශ ආධාර වයාපෘති 15 ක් ක්රියාත්මක වූ අතර ඒවාඡේ මූලික ඡතාරතුරු
පහත සඳහන් පරිදි ඡේ.

අනු.
අාංකය

1

2

3

4

වයාපෘතිදේ නම
මහඡකාළඹ අපජ්ල්
කළමනාකරණ වයාපෘතිය
(GCWWMP)
මහඡකාළඹ අපජ්ල්
කළමනාකරණය වැඩිදියුණු
කිරීඡේ ආඡයෝජ්න
වැඩසටහන (GCWWMIIP)
2 ඡකාටස
මහඡකාළඹ අපජ්ල්
කළමනාකරණය වැඩිදියුණු
කිරීඡේ ආඡයෝජ්න
වැඩසටහන (GCWWMIIP)
3 ඡකාටස
පළාත් පාල්න ආයතන
නඟාසිටුවීඡේ ආැංශික
වයාපෘතිය (පුරනැගුම) –
අතිඡේක මූල්යයනය

5

ග්රාමීය පාල්ේ 618 ක්
ඉඳිකිරීඡේ වයාපෘතිය

6

ග්රාමීය පාල්ේ 250 ක්
ඉඳිකිරීඡේ වයාපෘතිය

7

ග්රාමීය පාල්ේ 490 ක්
ඉඳිකිරීඡේ වයාපෘතිය
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9

ග්රාමීය පාල්ේ 230 ක්
ඉඳිකිරීඡේ වයාපෘතිය
ප්රථමික ඡසෞඛ්ය
සවිබල්ගැන්වීඡේ වයාපෘතිය
(PSSP)

දායක
නිදයෝජිත්ායත්නය

වයාපෘතිදේ
ඇස්ත්දම්න්වතුගත්
මුදල (රු.මි)

වයාපෘති කාලය

ආසියානු සැංවේධන
බැැංකුව (ADB)

14,657.00

2010 සැප්තැේබේ 2020 ඡදසැේබේ

ආසියානු සැංවේධන
බැැංකුව (ADB)

1,396.00

2016 සැප්තැේබේ 2020 ජූනි

26,953.00

2016 ඡනාවැේබේ2020 ඡදසැේබේ

ආසියානු සැංවේධන
බැැංකුව (ADB)

10,184.00

2017 අඡේේ- 2021
ඡදසැේබේ

එක්සත් රාජ්ධානිය
(UK)

22,600.00

2014 ඡදසැේබේ 2019 සැප්තැේබේ

එක්සත් රාජ්ධානිය
(UK)

11,163.98 2018 – 2020

ඡනදේල්න්තය

16,500.00

ඡනදේල්න්තය

10,356.73 2018 – 2020

ඡල්ෝක බැැංකුව (WB)

23,852.00

ඡල්ෝක බැැංකුව (WB)

15,505.00

යුඡරෝපීය ආඡයෝජ්න
බැැංකුව (EIB)
ආසියානු සැංවේධන
බැැංකුව (ADB)

2014 ඡදසැේබේ 2019 සැප්තැේබේ

2018 – 2023

සාමානය අධයාපනය

10

නවයකරණ වයාපෘතිය
(GEM)

2018 අඡේේ - 2024
ජූලි
8

අනු.
අාංකය

11

12

වයාපෘතිදේ නම
නැගී එන ප්රඡේශවල් ග්රාමීය
යටිතල් පහසුකේ සැංවේධන
වයාපෘතිය (RIDEP)
ප්රවාහන සේබන්ධක සහ
වත්කේ කළමණාකරන
වයාපෘතිය -පළාත් මාේග
සැංවේධන වයාපෘතිය
(TCAMP- PRDP)

13

නාගරික වයාපෘති සැල්සුේ
පහසුකේ සැපයීම

14

ප්රාඡේශීය සැංවේධන සහායක
වයාපෘතිය (LDSP)

15

ගිනි නිවන උපකරණ සැපයීම

වයාපෘතිදේ
ඇස්ත්දම්න්වතුගත්
ම්දල (රු.මි)

වයාපෘති කාලය

ජ්පන් ජ්ාතයන්තර
සහඡයෝගීතා
නිඡයෝජිතායතනය
(JICA)

21,186.00

2017 ජූලි- 2021
ඡදසැේබේ

ඡල්ෝක බැැංකුව (WB)

17,802.00

2019 මැයි - 2023
මාේතු

890.00

2019 – 2022

17,947.00

2019 – 2022

දායක
නිදයෝජිත්ායත්නය

ආසියානු සැංවේධන
බැැංකුව (ADB)
ඡල්ෝක බැැංකුව
(WB)
ඔස්ියාව

2,037.91

2019 ජ්නවාරි- 2020
ඡදසැේබේ

9

02 පරිච්දේදය – ප්රගතිය හා ඉදිරි දැක්ම
විදශ්ෂ ජ්යග්රහණ
සැල්සුේගත ඉල්ක්කය අනුව 2019 ඡදසැේබේ මස 31 දිනට සමස්ත මූල්ය ප්රගතියඡයි ප්රතිශතය
2019 වේෂය සඳහා මුළු ප්රතිපාදන

=

රු. 20,182,750,000.00

2019 වේෂය සඳහා සතය වියදම

=

රු. 7,929,617,000.00

මූල්ය ජ්යග්රහණඡයි ප්රතිශතයක් ඡල්ස

=

39.28%

2019 වර්ෂදේ දී දේශීය ආධාර වයාපෘතීන්ව හි ප්රගතිය

අාංකය

වයාපෘතිදේ නම

1

ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ
වයාපෘතිය

2

ඊ- පළාත් පාල්න ආයතන
(e LG) වයාපෘතිය

6

පසුගාමී පළාත් පාල්න
ආයතන සඳහා සැංවේධන
සහඡයෝගය ආදායේ ජ්නනය
කිරීඡේ වයාපෘතිය
අලුතින් සැංස්ථාපනය කරන
ල්ද පළාත් පාල්න ආයතන
වල් යටිතල් පහසුකේ
නඟාසිටුවීම
මළාපවාහන පේධති ආශ්රිත
යටිතල් පහසුකේ
සැංවේධනය ඡකාළඹ මහ
නගර සභාව ෂැැංග්රිල්ා
ඡහෝටේ වයාපෘතිය සඳහා
යටිතල් පහසුකේ සැපයීම
ග්රාමීය මාේග කි.මි. 1000 ක්
සැංවේධනය කිරීම

7

ප්රාඡේශීය සභා ශක්තිමත්
කිරීම (පුනරාවේතන)

3

4

5

මූලය ඉලක්කය
2019/රු.(මිලියන)

මූලය
ප්රගතියය/රු.
(මිලියන)

දභෞතික ප්රගතියය

1215.00

400.99

ඡබාබ්කැට් යන්ත්ර 9 ක් හා
ගලි බවුසේ 9 ක් සපයන ල්දී

106.25

9.61

20%

170.00

16.21

2%

35.00

32.82

100%

400.00

299.36

100%

375.00

1200.00

මාේග 69 ක්, ඡබෝක්කු 2ක්,
351.62 පැතිබැමි 1ක් අළුත් වැඩියා
කර ඇත.
මාේග 294ක්, කාණු 56ක්,
මහජ්න වැසිකිළි 31ක්,
සතිඡපාළ 26ක්, ළමා
161,89 උදයාන 20ක්, ජ්ල්සේපාදන
ක්රම 24ක්, ඡබෝක්කුවක්,
මහජ්න පුස්තකාල් 4ක්
අළුත් වැඩියා කර ඇත.
10

අාංකය

වයාපෘතිදේ නම

මූලය ඉලක්කය
2019/රු.(මිලියන)

මූගය
දභෞතික ප්රගතියය
ප්රගතියය/රු.
(මිලියන)
161.89 මාේග 132ක්, කාණු 3ක්,
පැති බැමි 3ක්, හා
ක්රීඩාපිටියක්, සතිඡපාළක්,
මහජ්න වැසිකිළියක් හා
ඡකාේඡපෝස්ට් අැංගනයක්
අළුත් වැඩියා කර ඇත.
7.50
50%

8

පළාත් පාල්න ආයතන
ශක්තිමත් කිරීම (මූල්ධන)

9

වන්දනාකරුවන් සඳහා
විඡේකාගාර ස්ථාපනය
(පහසු මධයස්ථාන 4 ක්
ඉඳිකිරීම)
පළාත් පාල්න ආයතන
පුස්තකාල් සැංවේධනය

75.00

20.63

8.50

100%

මඩකල්පුව මහනගර සභාඡේ
මහඩන පුස්තකාල්ය
ඉඳිකිරීම
“අේමච්ි” සැංකේපය
ක්රියාත්මක කිරීම
පළාත් පාල්න ආයතන සඳහා
කසළ රැස් කරන කේපැක්ටේ
රථ ල්බා දීම

85.00

0.14

-

19.30

16.81

100%

1280.00

-

10

11

12
13

825.00

කේපැක්ටේ රථ 100 ක්
ඡබදා ඡදන ල්දී

14

යුනිඡසෆ් ආධාර වැඩසටහන

50.00

35.92

-

15

පළාත් පාල්න ආයතන සඳහා
දත්ත සැංිතයක් ස්ථාපනය
කිරීම

2.50

-

-

ජ්නාිපති ඡේකේ කාේයාල්ය සමඟ ජ්නතාවඡේ ජීවන තත්වඡේ නැංවාලීේ අරමුණු කර ගත් විවිධ
වේගඡේ විඡශ්ෂ සැංවේධන වැඩසටහන් සේබන්ීකරණය කර, අරමුදේ අදාළ පළාත් සභාවල්ට
නිකුත් කරන ල්දී. එම සැංවේධන වැඩසටහන් වන්ඡන්;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන
දරුවන් සුරැකීඡේ වැඩසටහන
විඡශ්ෂ අවශයතාසිත පුේගල්යන් සහ වැඩිිටි ප්රජ්ාව සවිබල්ගැන්වීඡේ වැඩසටහන
තිරසර පාසැේ සැංවේධන වැඩසටහන
පරිසර සැංරක්ෂණ වැඩසටහන
ජ්ාතික මත් උවදුර දුරලීඡේ සතිය

11

විවෘත රාජ්ය හවුේකාරිත්වඡේ ජ්ාතික ක්රියාකාරී සැල්ැස්ඡේ ඡදවන අදියර යටඡත් බස්නාිර පළාඡත්
ඡතෝරාගත් ප්රාඡේශීය සභා හයක පුරවැසියන්ඡේ සහභාගීත්වඡයන් පළාත් පාල්න ආයතනවල්
වනතික පසුබිම ස්ථාපිත කිරීඡේ නියමු වැඩසටහනක් ආරේභ කරන ල්දී.
දිවයිඡනි ඕනෑම පළාත් පාල්න ආයතනයක් විසින් සපයනු ල්බන ඡස්වාවන් පිළිබඳව සෑහීමකට පත්
ඡනාවන අවස්ථාවකදී, මහජ්නතාවඡගන් ල්ැබී ඇති එබඳු පැමිණිලි ඡයාමු කිරීම සඳහා පළාත් පාල්න
අැංශයට අනුයුක්තව විමේශන ඒකකයක් 2019 වේෂඡේදී ස්ථාපිත කරන ල්දී. එි ප්රතිඵල්යක් ඡල්ස
ජ්නතාවඡගන් ල්ද එවැනි පැමිණිලි 642 ක් අදාළ පළාත් ඡවත ඡයාමු ඡකාට සුදුසු පරිදි විසඳුේ ල්බා
ඡදන ල්දී. තවද ඡපත්සේ 12 ක් සහ ඡපත්සේ 6 ක් පිළිඡවලින් මහජ්න ඡපත්සේ කාරක සභාවට සහ
උපඡේශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන ල්දී.
නව පළාත් පාල්න ආයතන සැංස්ථාපනය / උත්ඡශ්ර්ණිගත කිරීම යටඡත් 2019 මුේ භාගඡේදී, නියමිත
නිේණායක සමාඡල්ෝචනය කිරීම සහ අවශය ඡවනස් කිරීේ උඡදසා නිේඡේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා
උපඡදස් සැපයීමට පළාත් මට්ටඡේ රැස්වීේ ආරේභ කරන ල්දී. ඡේ වන විට ඡමම අමාතයාැංශය ඡවත
එම නිේඡේශිත ඡයෝජ්නා ල්ැඡබමින් පවතී.
ආදායේ උත්පාදනය කිරීඡේ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පළාත් පාල්න ආයතනවල්ට ණය
පහසුකේ ල්බා දීඡේදී, ඡේශීය ණය සහ සැංවේධන අරමුදල් (LLDF) විසින් 2019 වේෂය තුළ රුපියේ
මිලියන 652.83 ක් වටිනා ණය පහසුකේ 17 ක් ල්බා දී ඇත.
පළාත් පාල්නය පිළිබඳ ශ්රී ල්ැංකා ආයතනය (SLILG) පළාත් සභා සහ පළාත් පාල්න නිල්ධාරීන්
සඳහා ඡේශීය පුහුණු / වැඩමුළු 293 ක් පවත්වා ඇති අතර එම පුහුණු / වැඩමුළු සඳහා නිල්ධාරීන්
11,614 ක් සහභාගී වී තිඡබ්. මීට අමතරව, අමාතයාැංශඡේ විවිධ මට්ටේ නිඡයෝජ්නය කරන නිල්ධාරීන්
43 ඡදඡනකු 2019 වේෂඡේදී විඡේශීය පුහුණුව සඳහා සහභාගී වූහ. පළාත් පාල්නය පිළිබඳ ශ්රී ල්ැංකා
ආයතනඡේ පේඡේෂණ අැංශය විසින් පළාත් පාල්න ක්ඡෂ්ත්රය සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාල්න
ආයතන අතර සේබන්ධතාවය නමින් පේඡේෂණ අධයයන සිදු කර ඇත. ඡමම අධයයන ඡදඡකිම
වාේතා ඡේ වන විට ඡකටුේපත් කර තිඡබ්.

2019 වර්ෂදේ දී විදේශ ආධාර වයාපෘතිවල ප්රගතිය

අාංකය

1

2

වයාපෘතිදේ නම
මහඡකාළඹ අපජ්ල්
කළමනාකරණ වයාපෘතිය
(GCWWMP)
මහඡකාළඹ අපජ්ල්
කළමනාකරණය වැඩිදියුණු
කිරීඡේ ආඡයෝජ්න
වැඩසටහන (GCWWMIIP)
2 ඡකාටස

මූලය ඉලක්කය /
රු (මි.)

මූලය ප්රගතියය
රු. (මි)

දභෞතික ප්රගතියය

1500.00

1445.84 සමුච්ිත ප්රගතිය - 83.7 %

500.00

355.25 සමුච්ිත ප්රගතියය 31 %
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අාංකය

වයාපෘතිදේ නම

3

මහඡකාළඹ අපජ්ල්
කළමනාකරණය වැඩිදියුණු
කිරීඡේ ආඡයෝජ්න
වැඩසටහන (GCWWMIIP)
3 ඡකාටස

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

පළාත් පාල්න ආයතන
නඟාසිටුවීඡේ ආැංශික
වයාපෘතිය (පුරනැගුම) –
අතිඡේක මූල්යයනය

ග්රාමීය පාල්ේ ඉඳිකිරීඡේ
වයාපෘතිය (අදියර 2 සහ 2c)
ග්රාමීය පාල්ේ ඉඳිකිරීඡේ
වයාපෘතිය(අදියර 3 සහ 3c)
ප්රථමික ඡසෞඛ්ය
සවිබල්ගැන්වීඡේ වයාපෘතිය
(PSSP)
සාමානය අධයාපනය
නවයකරණ වයාපෘතිය
(GEM)
නැගී එන ප්රඡේශවල් ග්රාමීය
යටිතල් පහසුකේ සැංවේධන
වයාපෘතිය ( (RIDEP)
ප්රවාහන සේබන්ධක සහ
වත්කේ කළමණාකරන
වයාපෘතිය -පළාත් මාේග
සැංවේධන වයාපෘතිය
(TCAMP- PRDP)
නාගරික වයාපෘති සැල්සුේ
පහසුකේ සැපයීම
ඡේශීය සැංවේධන සහායක
වයාපෘතිය (LDSP)
ගිනි නිවන උපකරණ සැපයීම

මූලය ඉලක්කය /
රු (මි.)

2800.00

2676.20

මූලය ප්රගතියය
රු. (මි)

දභෞතික ප්රගතියය

1247.54

සමුච්ිත ප්රගතිය - 26.5 %

ඡසෞඛ්ය මධයස්ථාන 1, ඡවළඳ
මධයස්ථාන 1, සති ඡපාළ 1,
මහජ්න පුස්තකාල් 2,
2352.24 ශ්රවණාගාර 1, පළාත් පාල්න
ආයතන කාේයාල් 6 ඉඳිකිරීේ
නිම කර ඇත.
පාල්ේ 48 ක් ඉඳි කිරීම නිම කර

675.80

389.38 තිඡබ්.

1625.33

206.53 තිඡබ්.

පාල්ේ 71ක් ඉඳි කිරීම නිම කර
2019 වේෂඡේ දී ප්රගතියය - 5 %
සමුච්ිත ප්රගතිය - 5 %

1380.00

1145.00

1680.00

-

980.00

318.08

2019 වේෂඡේ දී ප්රගතියය - 5 %
සමුච්ිත ප්රගතියය - 7 %

520.00

100.70

2019 වේෂඡේ දී ප්රගතියය - 2 %
සමුච්ිත ප්රගතියය - 2 %

300.00

300.00

350.00

-

2019 වේෂඡේ දී ප්රගතියය - 60 %
සමුච්ිත ප්රගතියය - 60 %
ඡකාට්ඨාස මට්ටඡමන් අවශයතා
තක්ඡස්රු සැල්සුේ 1582 සකස්
282.40 කළ අතර පළාත් පාල්න
සැංවේධන සැල්සුේ 134 ක්
(LAPDPs) සකස් කරන ල්දී
2019 වේෂඡේ දී ප්රගතියය - 35 %
සමුච්ිත ප්රගතියය – 35%

52.22

13

අභිදයෝග:
අමාතයාැංශඡේ පළාත් සභා සහ පළාත් පාල්න අැංශය යටඡත් 2019 වේෂඡේ දී ක්රියාත්මක කරන ල්ද
සැංවේධන ක්රියාකාරකේවල් අඡප්ක්ිත ඉල්ක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා ඡේශීය හා විඡේශීය ආධාර
වයාපෘති සඳහා ඡවන්කරන ල්ද ප්රතිපාදන නිසිපරිදී ඡනාල්ැබීම.

ඉදිරි ඉලක්ක
i.
ii.

iii.
iv.
v.

vi.

vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

පළාත් පාල්න ආයතන ශක්තිමත් කිරීඡේ වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් ප්රඡේශීය
සභාවල් ප්රජ්ා යටිතල් පහසුකේ සඳහා වැය වන වාේික නඩත්තු පිරිවැය 50% කින් අු කිරීම.
ගරාමීය ප්රඡේශවල් මාේග වල් ප්රමාණඡයන් කිඡල්ෝමීටේ 1000 ක් ඉඳිකිරීඡේ වැඩසටහන
ක්රියාත්මකකිරීම මඟින් ශ්රී ල්ැංකාඡේ ග්රාමීය මාේග ජ්ාල්ඡේ මුළු දිගින් 1.2% ක් සැංවේධනය
කිරීම.
පළාත් පාල්න ආයතන ශක්තිමත් කිරීඡේ වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීඡමන් පළාත් පාල්න
ආයතනවල් ආදායම 10% කින් වැඩි කිරීම.
පළාත් පාල්න ආයතන පුස්තකාල්ය ක්රියාත්මක කිරීඡමන් ශ්රී ල්ැංකාඡේ පළාත් පාල්න
ආයතනවල් මහජ්න පුස්තකාල්වලින් 30% ක් ස්වයැංක්රීය කිරීම.
පුරනැගුම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීඡමන් රට තුළ නිදන්ගත වකුගු ඡරෝගය (CKD)
වේධනය වන අනුපාතය අු කිරීම සහ අවදානමට ල්ක්විය හැකි කණ්ඩායේවල් ආයු
අඡප්ක්ෂාව වැඩි කිරීම.
නැඟී එන පළාත්වල් ග්රාමීය යටිතල් පහසුකේ වැඩිදියුණු කිරීඡේ වයාපෘතිය මඟින් හඳුනාගත්
ග්රාමීය මාේග වැඩිදියුණු කිරීම හා සැංවේධනය කිරීම, පානීය ජ්ල්ය සැපයීම සහ කුඩා සහ
මධයම පරිමාණ වාරිමාේග යටිතල් පහසුකේ ඉහළ නැැංවීම. හඳුනාගත් ග්රාමීය මාේග වැඩිදියුණු
කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම, පානීය ජ්ල්ය සැපයීම සහ කුඩා හා මධය පරිමාණ වාරිමාේග
යටිතල් පහසුකේ වැඩි දියුණු කිරීම.
පවුේ 10,000 ක් සඳහා සුරක්ිත පානීය ජ්ල් සේබන්ධතා ඇති කිරීම.
TCAMP වයාපෘතිය මගින් මාේග ජ්ාල්ය වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් පළාත තුළ අභයන්තර
සේබන්ධතාවය වැඩි දියුණු කිරීම.
ප්රථමික ඡසෞඛ්ය ඡස්වා භාවිතය හා එි ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැැංවීම.
පළාත් සභා සහ පළාත් පාල්න ආයතනවල් නිල්ධාරීන්ඡේ දැනුම, කුසල්තා සහ අත්දැකීේ
වැඩි දියුණු කිරීම.
ආදායේ උත්පාදන වයාපෘති තුළින් වයාපාර කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම සහ පළාත් පාල්න
ආයතනවල් මූල්යමය ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම.
ග්රාමීය පාල්ේ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීඡමන් ප්රජ්ාවඡේ සැංචල්තාව වැඩි කිරීම සහ ජීවන
මට්ටම ඉහළ නැැංවීම.
LDSP වයාපෘතිය මගින් ප්රජ්ාවන්ට ඡස්වා සැපයීම සඳහා පළාත් පාල්න ආයතනවල් හැකියා
ශක්තිමත් කිරීම.
පළාත් පාල්න ආයතන පරිපාල්න ප්රඡේශවල් ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය කිරීම.

..………………………..
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03 පරිච්දේදය - වර්ෂය සඳහා සමස්ත් මූලය කාර්යසාධනය
3.1

මූලය කාර්ය සාධන ප්රකාශය
ඒසීඒ-එෆ්

2019 දදසැම්බර් මස 31 දිදනන්ව අවසන්ව වූ කාල සීමාව සඳහා මූලය කාර්ය සාධන
ප්රකාශය
රු.
ත්ත්ය

අයවැය (වර්ත්මාන
වර්ෂය)

සටහන

-

ආදායම් ලැබීම්

-

-

ආදායේ බදු
ආදායේ බදු ඡේශීය
භාණ්ඩ හා ඡස්වා මත බදු
අන්තේජ්ාතික ඡවළඳාම
මත බදු
බදු ඡනාවන ආදායේ සහ
ඡවනත්

-

වර්ත්මාන
වර්ෂය

ඉකුත්
වර්ෂය

-

-

1

-

-

2

-

-

3

-

-

4

-

-

මුළු ආදායම් ලැබීම් (අ)

-

-

-

ආදායම් දනාවන ලැබීම්

-

-

-

භාණ්ඩාගාර අග්ර

-

තැන්පතු

-

-

-

-

ඒසීඒ-1

206,135,048,550

188,807,144,488

ඒසීඒ-3

115,766,741

296,684,039

ඒසීඒ-4

අත්තිකාරේ ගිණුේ

11.929,282

13,109,349

ඒසීඒ-5/5(අ)

ඡවනත් ල්ැබීේ
මුළු ආදායම් දනාවන
ලැබීම් (ආ)
මුළු ආදායම් ලැබීම් සහ
ආදායම් දනාවන ලැබීම්
ඇ= (අ) +(ආ)

86,542,529

51,546,050

5(ආ)

206,349,287,103

189,168,483,926

206,349,287,103

189,168,483,926

-

-

159,076,348

146,443,556

අඩුකළා: වියදම්
-

පුනරාවර්ත්න වියදම්

-

ඡේතන, වැටුප් සහ
ඡවනත් ඡස්වක ප්රතිල්ාභ

5

15

ඒසීඒ-2(ii)

-

අඡනකුත් භාණ්ඩ හා
ඡස්වා
සහනාධාර, ප්රදාන සහ
මාරුකිරීේ

6

93,339,585

99,652,515

7

200,911,590

676,697,756

8

-

-

9

30,000

50,000

453,357,523

922,843,827

10

6,700,590

14,850,061

11

1,539,628

5,824,842

12

754,186,674

2,087,955,389

-

ප්රකාේධන පැවරීේ
මූල්ය වත්කේ
අත්පත්කරගැනීේ

13

335,307,126

309,355,433

-

හැකියා වේධනය

14

1,654,430

1,785,486

-

ඡවනත් මූල්ධන වියදේ

15

6,376,870,734

11,719,867,708

-

මුළු මූලධන වියදම් (ඉ)

7,476,259,180

14,139,638,919

218,731,650

155,569,915

199,222,093

136,179,909

19,509,558

19,390,006

මුළු වියදම උ (ඈ+ඉ+ඊ)

8,148,348,354

15,218,052,661

............. දදසැම්බර් 31
දිනට අග්රිම දශ්ෂය ඌ =
(ඇ-උ)

198,200,938,749

173,950,431,265

-

ඡපාළී ඡගවීේ
ඡවනත් පුනරාවේතන
වියදේ
මුළු පුනරාවර්ත්න වියදම්
(ඈ)
මූලධන වියදම්

-

-

මූල්ධන වත්කේ
පුනරුත්ථාපනය හා
වැඩිදියුණුකිරීේ
මූල්ධන වත්කේ
අත්පත්කරගැනීම

ප්රධාන දලජ්ර් වියදම් (ඊ)
තැන්පතු ඡගවීේ

අත්තිකාරම් දගවීම්

-
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ඒසීඒ-2(ii)

ඒසීඒ-4
ඒසීඒ5/5(අ)
5(ආ)

3.2

අග්රිම ගැළපුම් ප්රකාශය
අග්රිම ගැළපුම් ගිණුම

දමම අාංශය
දවනුදවන්ව දවනත්
වැය ශීර්ෂ මඟින්ව රැස්
කරන ලද මුදල්

රු.

දමම අාංශය දවනුදවන්ව දවනත්
වැය ශීර්ෂ මඟින්ව සිදු කරන ලද
දගවීම්

-

අත්තිකාරේ බී ගිණුම Dr 012
ඍජු ඡගවීේ
දවනත් වැය ශීර්ෂ
දවනුදවන්ව කරන ලද
දගවීම්
අත්තිකාරේ බී ගිණුම – Cr
(012)
පළාත් සභා හා ඡවනත්
ආයතන සඳහා ඡගවීේ

4,027,051
5,027,176,771

දවනත් වැය ශීර්ෂ දවනුදවන්ව රැස්
කරන ලද මුදල්

2,849,455
203,216,593,100

ප්රධාන දලජ්ර් දගවීම්

ප්රධාන දලජ්ර් ලැබීම්

නිරවුල් දනාකළ අග්රිම ගිණුම
203,219,442,555

198,188,238,733
203,219,442,555

නිරවුල් දනාකළ අග්රිම ගිණුම

රු.
මූල්ය කාේය සාධනය අනුව ඡශ්ෂය

අග්රිම ගැල්පුේ ගිණුම
2019.12.31 දිනට භාණ්ඩාගාර
ඡමඡහයුේ ඡදපාේතඡේන්තුවට පියවන
ල්ද අග්රිම ඡශ්ෂය

198,200,938,748.91

198,188,238,733.34
12,700,015.57
198,200,938,748.91

198,200,938,748.91
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3.3 මූලය ත්ත්ත්ව ප්රකාශය
ඒසීඒ-පී
2019 දදසැම්බර් මස 31 වන දිනට මුදල් ප්ර කාශනය

ත්ත්ය
සටහන

වර්ත්මාන වර්ෂය

ඉකුත් වර්ෂය

රු.

රු.

මූලය දනාවන වත්කම්
ඡේපළ, පිරියත හා උපකරණ

ඒසීඒ-6

510,937,219.88

509,397,592.00

ඒසීඒ-5/5(අ)

46,176,422.38

38,596,147.00

-

-

557,113,642.26

547,993,739.00

(168,079,121,51)

(259,114,749.00)

510,937,219.88

509,397,592.00

214,255,543.89
-

297,710,895.00
-

557,113,642.26

547,993,738.00

මූලය වත්කම්
අත්තිකාරේ ගිණුේ
මුදේ හා මුදේ සමාන දෑ

ඒසීඒ-3

මුළු වත්කම්
ශුේධ වත්කම් / ස්කන්වධය
භාණ්ඩාගාරයට ශුේධ මුදල්

ඡේපළ, පිරියත හා උපකරණ
සැංිතය
කුළී හා වැඩ අත්තිකාරේ
සැංිතය
ජ්ාංගම වගකීම්
තැන්පතු ගිණුේ
අග්රිම ඡශ්ෂය
මුළු වගකීම්

ඒසීඒ5(ආ)

ඒසීඒ-4
ඒසීඒ-3

පිටු අැංක... සිට ... දැක්ඡවන ඉහත ඒසීඒ 6 දක්වා වූ ආකෘති පත්රවලින් ඉදිරිපත් ඡකඡරන ගිණුේ ඡතාරතුරු සහ සටහන් පිටු අැංක .....
සිට .... දක්වා ඇතුළත් ගිණුේ සටහන් විස්තර ද ඡමම අවසන් ගිණුඡමි අන්තේගත ඡකාටස් ඡේ. ඡමම මූල්ය ප්රකාශනයන්ි
සටහන් මඟින් ඡහළිදරේ කර ඇති පරිදි වඩාත් සුදුසු ගිණුේකරණ ප්රතිපත්ති භාවිතා කර ඇත. ඉහත අවසන් ගිණුඡමි සඳහන්
සැංඛ්යා , ඊට අදාළ ගිණුේ සටහන් හා අඡනකුත් ගිණුේ ඡතාරතුරු භාණ්ඩාගාර ගිණුේ ඡපාත් සමඟ සැසැඳීේ කර ඇති බවටත් ඒවා
එම සැංඛ්යා සමඟ එකඟ වන බවටත් ඡමයින් සහතික කරමු.

…………………….........
ප්රධාන ගණන්දීඡේ නිල්ධාරී

…………………………………..
ප්රධාන මූල්ය නිල්ධාරී / ප්රධාන ගණකාිකාරී/ අධයක්ෂ
(මූල්ය) / ඡකාමසාරිස් මූල්ය

දිනය: 27.02.2020

දිනය: 27.02.2020
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3.4 මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය
ඒසීඒ-සී

මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය
............. දදසැම්බර් 31 දිදනන්ව අවසන්ව කාල වර්ෂය සඳහා වන මුදල් ප්ර වාහ ප්රfකාශය
ත්ත්ය
2019
රු.

2018
රු

දමදහයුම් ක්රියාකාරකම් වලින්ව ජ්නිත් වූ මුදල් ප්රවාහයන්ව
මුළු බදු ල්ැබීේ

-

-

ගාස්තු, අිභාර, දඩ මුදේ සහ බල්පත්ර ල්ාභ

-

-

ල්ාභ

-

-

ආදායේ ඡනාවන ල්ැබීේ

59,548,240

52,607,654

ඡවනත් ශීේෂ සඳහා ඒකතු කරන ල්ද ආදායේ

-

-

අග්රිම ල්ැබීේ

206,135,048,550

189,051,220,873

දමදහයුම් ක්රිකාරකම්වලින්ව ජ්නිත් මුළු මුදල් ප්රමාණය (අ)

206,194,596,790

189,103,828,527

පුේගල් පඩිනඩි හා ඡමඡහයුේ වියදේ

285,113,356

5,490,660,553

සහනාධාර හා මාරුකිරීේ වියදේ

141,574,164

136,179,909

ඡවනත් ආයතන සඳහා අග්රිම

468,339,333

ඡවනත් වැය ශීේෂ ඡවනුඡවන් දරන ල්ද වියදේ

202,617,474,280

183,466,663,082

භණ්ඩාගාරයට පියවන ල්ද අග්රිම

12,700,016

1,191,275

දමදහයුම් ක්රියාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුදල් ප්රමාණය (ආ)

203,525,201,150

189,094,694,819

අඩු කළා - මුදල් වැය කිරීම් :

දමදහයුම් ක්රියාකාරකම්වලින්ව ජ්නිත් වූ ශුේධ මුදල් ප්රවාහය (ඇ) =
(අ) –(ආ)
2,669,395,640

9,133,708

ආදයෝජ්න ක්රියාකාරකම් වලින්ව ජ්නිත් වූ මුදල් ප්රවාහය
ඡපාළිය

-

-

ල්ාභාැංශ

-
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ිමිකේ ඉවත්වීඡේ ප්රතිපාදනහා ඡභෞතික වත්කේවිකිණීම

121,705

-

උප ණය අයකරගැනීේ

-

-

අත්තිකාරකම් අයකරගැනීම්

1,164,105

10,042,696

ආදයෝජ්න ක්රියාකාරකම් වලින්ව ජ්නිත් වූ මුදල් ප්රවාහය (ඈ)

1,285,810

10,042,696

අඩු කළා - මුදල් වැය කිරීම :
ඡභෞතික වත්කේ ඉඳිකිරීේ ඡහෝ මිල්දී ගැනීේ හා ඡවනත්

2,494,931,879

දවනත් ආදයෝජ්න අත්පත්කර ගැනීම්

15,482,507

19,176,404

අත්තිකාරේ ඡගවීේ

2,510,414,385

19,176,404

ආදයෝජ්න ක්රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුදල් ප්රවාහය (ඉ)

(2,509,128,576)
(9,133,708)

ආදයෝජ්න ක්රියාකාරකම්වලින්ව ජ්නිත් වූ ශුේධ මුදල් ප්රවාහය (ඊ) = (ඈ)
- (ඉ)
160,267,064

-

මූලය ක්රියාකාරකම් වලින්ව ජ්නිත් වූ මුදල් ප්රවාහයන්ව

-

-

ඡේශීය ණය ගැනීේ

-

-

විඡේශීය ණය ගැනීේ

-

-

ප්රදානයන් ල්ැබීේ

24,008,893

-

තැන්පතු ල්ැබීේ

24,008,893

-

අඩු කළා - මුදල් වැය කිරීම්:

-

-

ඡේශීය ණය ආපසු ඡගවීේ

-

-

විඡේශීය ණය ආපසු ඡගවීේ

184,275,957

-

තැන්පතු ගිණුේ ඡවනස්වීම සහ ඡවනත් වගකීේ

184,275,957

-

(160,267,064)

-

දමදහයුම් හා ආදයෝජ්න ක්රි යාකාරකම්වලින්ව ජ්නිත් වූ ශුේධ මුදල්
ප්රවාහය (උ) = (ඇ) + (ඊ)

මූලය ක්රියාකාරකම් වලින්ව ජ්නිත් වූ මුළු මුදල් ප්රවාහය (ඌ)

ප්රවාහය මූලය ක්රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුදල් (එ)
මූලය ක්රියාකාරකම් වලින්ව ජ්නිත් වූ මුළු මුදල් ප්රවාහය (ඒ)= (ඌ)(එ)
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මුදල්වල ශුේධ දවනස්වීම් (ඔ) =(උ)-(ඒ)
ජ්නවාරි 01 දිනට ආරම්භක මුදල් දශ්ෂය
දදසැම්බර් 31 දිනට අවසාන මුදල් දශ්ෂය

(0)

-

-

-

-

-

3.5 මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන්ව
ඇමුණුේ අැංක 2 ි ඇතුළත් කර ඇත.

3.6 ආදායම් රැස්කිරීදම් කාර්යසාධනය
රු. ,000
ආදායේ ඇස්තඡේන්තුව
වත්කේ
ඡක්තය

ඡක්ත විස්තරය

-

-

රැස් කළ ආදායම

මුේ
ඇස්තඡේන්තුව

සැංඡශෝිත
ඇස්තඡේන්තුව

මුදල්
(රු.)

සැංඡශෝිත
ආදායේ
ඇස්තඡේන්තුව
% ඡල්ස

-

-

-

-

3.7 දවන්ව කරන ලද ප්රතිපාදනඋපදයෝගී කරගැනීදම් කාර්ය සාධනය

සතය විදම

Rs. ,000
උපඡයෝගී කරගනු
ල්ැබූ
ප්රතිපාදනඅවසන්
කරන ල්ද අවසාන
ප්රතිපාදනප්රමාණඡේ
% ඡල්ස

ඡවන් කරන ල්ද ප්රතිපාදන
ප්රතිපාදනවේගය
මුේ ප්රතිපාදන

පුනරාවර්ත්න
ප්රාග්ධන

අවසාන
ප්රතිපාදන

1,511,050

1,510,550

453,358

30%

17,907,000

18,672,200

7,476,259

40%
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3.8 මූලය දනාවන වත්කම් වාර්ත්ා කිරීදම් කාර්ය සාධනය

වත්කේ
ඡක්තය

ඡක්ත විස්තරය

9151

ඡගාඩනැගිලි හා වූහයන්

9152

යන්ඡත්රෝපකරණ

9153

ඉඩේ

9154

රු. ,000
2019.12.31
2019.12.31
දිනට
දිනට මූල්ය
භාණ්ඩ
ඉදිරිඡේදී
ප්රගතියය %
තත්වය
සමීක්ෂණ
ගිණුේකණයට ඡල්ස වාේතා
වාේතාව
වාේතාව
නියමි
කිරීම
අනුව
අනුව
ඡශ්ෂය
ඡශ්ෂය
10,000

10,000

493,937

493,937

7,000

7,000

අස්පෘශය වත්කේ

-

-

9155

ජීව විදයාත්මක වත්කේ

-

-

9160

ඡකරීඡගන යන වැඩ

-

-

9180

බදු ඡදන ල්ද වත්කේ

-

-

3.9 විගණකාධිපතිවරයාදග් වාර්ත්ාව**
** පාේගිඡේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීඡේ දී විගණකාිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ල්ද අවසාන විගණන
වාේතාව පරිඡල්ෝකනය ( scan) ඡකාට ඡමි අන්තේගත කළ යුතුය.
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04 පරිච්දේදය – කාර්ය සාධන දර්ශක
4.1 ආයත්නදේ කාර්ය සාධන දර්ශක (ක්රියාකාරී සැලැස්ම මත් පදනම්ව)
අදේක්ෂිත් නිමැවුදම්
ප්රතිශත්යක් (%) දලස ත්ත්ය
අනු

විදශ්ෂිත් දර්ශක

අාංකය

1

පළාත් සභා හා පළාත් පාල්න මට්ටඡමන් පවත්වන ල්ද ධාරිතා

නිමැවුම
100%-

75%-

50%-

90%

89%

74%

100

සැංවේධන වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වන ල්ද මහජ්න
නිඡයෝජිතවරුන් සහ නිල්ධාරීන් සැංඛ්යාව
2

පළාත් පාල්න ඡස්වා වැඩිදියුණුකිරීම සඳහා අමාතයාැංශ අයවැය මඟින්
ප්රදාන ල්ද පළාත් පාල්න ආයකන සැංඛ්යාව (පළාත් පාල්න ඡප්රේශ)

3

අමාතයාැංශය මඟින් ල්ද වාේික ප්රතිපාදනඋපඡයෝගීකිරීඡේ ප්රතිශතය

4

“ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණ වාේික සැල්සුේ“ සකස් කර

100
39.28

ක්රියාත්මක කරන ල්ද පළාත් පාල්න ආයතන සැංඛ්යාව (අපද්රවය රැස්

80

කිරීම / ඡකාේඡෆෝස්ට්කරණය/ ප්රතිචක්රීකරණ......)
5

දුක්ගැනවිලි සඳහා සහන සැල්සීඡේ යාන්ත්රණය ස්ථාපනය කර
ක්රියාත්මක කරනු ල්බන පළාත් පාල්න ආයතන සැංඛ්යාව

6

100

මහජ්න උපඡයෝගීතා සැංවේධනය උඡදසා ල්බා ඡදන ල්ද ණය

56

පහසුකේ ල්බා ඡදන ල්ද පළාත් පාල්න ආයතන සැංඛ්යාව
7

පළාත් පාල්න ආයතන ණය පියවීඡේ ප්රතිශතය

8

පවත්වන ල්ද ප්රධාන ඡේකේවරුන්ඡේ රැස්වීේ සැංඛ්යාව

9

විඡේශ ආධාර වයාපෘති සඳහා පවත්වන ල්ද ජ්ාතික ඡමඡහයුේ කමිටු

92.5
75

රැස්වීේ සැංඛ්යාව
10

75

සිදු කරන ල්ද පේඡේෂන / අධයයන සැංඛ්යාව සහ පවත්වන ල්ද
ඇගයීේ සැංඛ්යාව

90

23

පරිච්දේදය 05- තිරසර සාංවර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරා ගැනීදම් කාර්ය
සාධනය
5.1 හඳුනා ගන්වනා ලද තිරසර සාංවර්ධන අරමුණු දක්වන්වන
ජ්න හා සැංඛ්යා ඡේඛ්න ඡදපාේතඡේන්තුව මඟින් ප්රකාශයට පත් කර තිඡබන “ශ්රීල්ැංකාඡේ තිරසර
සැංවේධන ඉල්ක්ක නිේණායක - 2017” වාේතාව පදනේ කරඡගන අදාල් ඉල්ක්ක සහ නිේණායක වල්
අැංක පහත වගුවට ඇතුළත් කර ඇති බව කාරුණිකව සල්කන්න. තව ද , පදනේ දත්ත ඡනාතිබීම
ඡහ්තුඡවන් ජ්යග්රහණ වල් ප්රගතිය මැන ගැනීමට ඡනාහැකිවී තිඡබ්.
අනු
අාංකය

අරමුණු

ඉලක්ක

ජ්යග්රහණ
දර්ශක

දම් දක්වා ජ්යග්රහණ ලබා ගැනීදම්
ප්රගතියය
0%-49%

ඉලක්ක අාංක . 1
1

2

3

4

1.5

සියලුම ස්ථාන ආවරණය
කරමින් සියලු ආකාරඡේ
දුගීභාවය දුරලීම

50%-74%

75%- 100%

1.1.1,
1.2.1,

ඉලක්ක අාංක . 2

2.1,

සාගින්න අවසන් කර
ආහාර සුරක්ිතතාවය
සහ වැඩිදියුණු කළ
ඡපෝෂණය සාක්ෂාත්
කිරීම සහ තිරසර
කෘිකේමය සඳහා
අනුබල් දීම
ඉලක්ක අාංක 3

2.2,

3.4,

2.2.1,

නිඡරෝගී ජීවිත තහවුරු
කිරීම සහ සියලුම වයස්
කාණ්ඩවල් සියලු
ඡදනාඡේ යහපැවැත්ම
ඉහළ නැැංවීම

3.8,

3.1.1,

ඉලක්ක අාංක 4

4.1,

4.1.1,

සියේල් ඇතුළත් සහ
සාධාරණ ගුණාත්මක
අධයාපනයක් සහතික
කිරීම සහ සැමට ජීවිත
කාලීන ඉඡගනුේ අවස්ථා
ප්රවේධනය කිරීම

4.a,

4.a.1,

4.c

4.c.1

8.3.1

2.3,
2.4,
2.a

3.9,
3.b
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5

6

ඉලක්ක අාංක 5

5.5,

ස්ි පුරුෂ
සමානාත්මතාවය ඇති
කිරීම සහ සියලුම
කාන්තාවන් සහ ගැහැණු
ළමුන් බල්ගැන්වීම

5.c

ඉලක්ක අාංක 6

6.1,

සියලු ඡදනාට ජ්ල්ය සහ

6.3,

සනීපාරක්ෂක පහසුකේ

6.b

6.1.1

පැවතීම සහතක වීම

7

8

9

10

ඉලක්ක අාංක 9

9.1,

ඔඡරාත්තු දීඡේ හැකියාව
සිත යටිතල් පහසුකේ
ඡගාඩනැගීම, සියේල්
ඇතුළත් සහ තිරසාර
කාේමිකකරණය
ප්රවේධනය කිරීම සහ
නඡවෝත්පාදන ඡකඡරි
උනන්දු කරවීම

9.c

ඉලක්ක අාංක 10

10.2

1.4.1

ඉලක්ක අාංක 11

11.2,

10.7.2,

නගර සහ මානව
ජ්නාවාස සියේල්
ඇතුළත්ව, ආරක්ිත,
ඔඡරාත්තු ඡදන සහ
තිරසාර බවට පත්කිරීම.

11.6,

12.4.2

ඉලක්ක අාංක 12

12.4,

තිරසාර පරිඡභෝජ්නය සහ
නිෂ්පාදන රටා තහවුරු
කිරීම

12.5

රටවේ තුළ සහ රටවේ
අතර අසමානාත්මතාවය
අවම කිරීම.

11.7,
11.a

1.5.3
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5.2 තිරසර සාංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීදම් ජ්යග්රහණ සහ අභිදයෝග සැදකවින්ව
විස්ත්ර කරන්වන
පදනේ දත්ත ඡනාතිබීම ඡහ්තුඡවන් ජ්යග්රහණ වල් ප්රගතිය මැන ගැනීම අපහසු වීම.

පරිච්දේදය 06 - මානව සම්පත් පැතිකඩ
6.1 දස්වක සාංඛ්යා කළමනාකරණය
අනුමත ඡස්වක සැංඛ්යාව

පවතින ඡස්වක සැංඛ්යාව

ඇබෑේතු / (අතිරික්ත) **

ඡජ්යෂ්ඨ

35

25

10 / 2**

තෘතීයික

4

2

2

දිවිතියික

151

108

43

63

56

7

සුළු

6.2 **ආයත්නදේ කාර්ය සාධනය උදදසා මානව සම්පත් හිඟය දහෝ අතිරික්ත්ය
බලපානු ලැබ ඇතිදත් දකදස්දැයි දකටිදයන්ව සඳහන්ව කරන්වන.
අනුමත කාේය මණ්ඩල්ය ඡනාමැති නිසා රාජ්කාරී කටයුතු නිසි පරිදී සිදුකිරීම බාධාවක්ව ඇත.
ඡකඡස්ඡවතත් දැනට පවතින කාේය මණ්ඩල්ය කළමණාකරණය කිරීඡමන් ආයතනඡේ ඉල්ක්ක
ළඟාකර ගැනීමට කටයුතු කරනු ල්ැඡබ්.

6.3

කාර්ය මණ්ඩලදේ ධාරිත්ා සාංවර්ධනය

වැඩසටහදන්ව නම

පුහුණු

වැඩසටහදන්ව

සමස්ත් ආදයෝජ්නය

වැඩසටහදන්ව

කරන ලද

කාල සීමාව

(රු. මි.)

ස්වභාවය

ලබාගත්

(දේශීය /

දැනුම*

දස්වක

දේශීය

විදේශීය

විදේශීය)

සාංඛ්යාව

ප්රතිචක්රීකරණ
කේමාන්තය
වැඩිදියුණුකිරීම සහ
අපද්රවය
කළමණාකරණ
ප්රතිපත්තිය

01

නමැනුම /

විඡේශීය

2019.01.13 –
2019.01.19

$240

මනා දැනුමක්
ල්ැබිණි
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ඡේශපාල්නය තුළ
කාන්තාව සහ
සිවිේ සමාජ්ය
ඡසන්ට් ෆේටිලිටි

01

2019.04.22 –

$920

විඡේශීය

ල්ැබිණි

2019.05.10
01

කේපැනි ලිමිටඩ්හි

2019.04.19 –

මනා දැනුමක්

$120

විඡේශීය

මනා දැනුමක්
ල්ැබිණි

2019.04.21

කේහේ සැංචාරය
JICA පළාත්

01

පාල්න දැනුම සම

2019.05.21 –

$1200

විඡේශීය

මනා දැනුමක්
ල්ැබිණි

2019.06.29

නිේමාණ
වැඩසටහන
චීන දකුණු
ආසියාතික
සහඡයෝගීතා ඡදවන
සමුළුව
ආසියානු පළාත්
පාල්න ආයතන
නිල්ධාරීන් සඳහා
රැකියා ප්රතිපත්තිය
පිළිබඳ ආරාිත
ධාරිතා සැංවේධන
වැඩසටහන
යාන්ික “ ස්ක්රැ “

01

2019.06.09 –

$450

විඡේශීය

ල්ැබිණි

2019.06.14
01

2019.06.08 –

$600

විඡේශීය

වේගඡේ

මනා දැනුමක්
ල්ැබිණි

2019.06.23

01

මනා දැනුමක්

2019.07.26 –

$450

2019.07.31

$742

2019.09.06 –

$440

විඡේශීය

මනා දැනුමක්
ල්ැබිණි

ඡකාේඡෆෝස්ට්
යන්ත්රRA - X)
පරීක්ෂාව
වඩාත් ඵල්දායී
පුේගල්ගත ප්රාථමික

01

2019.09.16

විඡේශීය

මනා දැනුමක්
ල්ැබිණි

ඡසෞඛ්ය
පේධතියකට මාරු
වීම සඳහා පහසුකේ
සැල්දීමට
ඡකාස්ටාරිකා ි
පැවති දැනුේ
හුවමාරු
වැඩසටහන
27

Belt & Road

2019.10.10 –

02

construction &

$880

විඡේශීය

මනා දැනුමක්
ල්ැබිණි

2019.10.30

Advancement for
Sri Lanka ශ්රී
ල්ැංකාඡේ මාේග
ඉඳිකිරීම සහ
වැඩිදියුණු කිරීම
පාරිසරික

2019.10.28 –

01

සාධාරණත්වය සහ

$240

විඡේශීය

මනා දැනුමක්
ල්ැබිණි

2019.10.31

ආේික උඡදසා
නගර වඩාත්
ක්රියාකාරී ඡමන්ම
සුහුරු බවට
පත්කිරීම
පළාත් පාල්න

2019.12.15 –

01

ආයතන හුවමාරු

$280

විඡේශීය

මනා දැනුමක්
ල්ැබිණි

2019.12.21

සහ සහඡයෝගීතා
සේමන්ත්රණය

පරිච්දේදය 07– අනුකූලත්ා වාර්ත්ාව
අාංකය

අදාළ
කර
අවශයත්ාවය

ගත්

යුතු

අනුකූලත්ා ත්ත්වය

(අනුකූල
දනාදේ)

අනුකූල දනාදේ නම් ඒ සදහා දකටි
පැහැදිලි කිරීම

අනුකූල දනාවීම අනාගත්දේ දී
වළක්වා ගැනීමට දයාජ්නා කරන
නිරවදය තීරණ ක්රියාමාර්ග

දේ/අනුකූල

1

පහත සදහන් මූල්ය
ප්රකාශන/ ගිණුේ
නියමිත දිනට ඉදිරිපත්
ඡකාට තිඡබ්

1.1

වාේික මූල්ය ප්රකාශ

අනුකූල් ඡේ.

1.2

රාජ්ය නිල්ධාරින්ඡේ
අත්තිකාරේ ගිණුම

අනුකූල් ඡේ.
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වයාපාර හා නිශ්පාදන
අත්තිකාරේ ගිණුේ
(වාණිජ් අත්තිකාරේ
ගිණුම)

-

1.4

ගබඩා අත්තිකාරේ
ගිණුම

-

1.5

විඡශ්ෂ අත්තිකාරේ
ගිණුම

-

1.6

ඡවනත්

-

2

දපාත්පත් හා දල්ඛ්න
නඩත්තු කිරීම (මු.දර.
445)

2.1

රාජ්ය
පරිපාල්න
චක්රඡේඛ්
267/2018
අනුව ස්ථාවර වත්කේ
ඡේඛ්නය යාවත්කාලීන
කර පවත්වාඡගන යාම

අනුකූල් ඡේ.

පුේගල් පඩිනඩි ඡේඛ්න/
පුේගල් පඩිනඩි කාඩ්හපත්
යාවත්කාලීන
කර
පවත්වාඡගන යාම

අනුකූල් ඡේ.

1.3

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

විගණන
විමසුේ
ඡේඛ්නය යාවත්කාලීන
කර පවත්වාඡගන යාම
සියළුම මාසික ගිණුේ
සාරාැංශ
(CIGAS)
පිළිඡයල් කර නියමිත
දිනට
මහා
භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත්
කිරීම
අභයන්තර
විගණන
වාේතා
ඡේඛ්නය
යාවත්කාලීන
කර
පවත්වාඡගන යාම

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

ඡචක්පත් හා මුදේ
ඇණවුේ
ඡේඛ්නය
යාවත්කාලීන
කර
පවත්වාඡගන යාම

අනුකූල් ඡේ.

ඉන්ඡවන්ිගත
ඡේඛ්නය යාවත්කාලීන
කර පවත්වාඡගන යාම

අනුකූල් ඡේ.
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2.8

2.9

2.10

03

3.1

3.2

3.3

3.4

හානි පාු ඡේඛ්නය
යාවත්කාලීන
කර
පවත්වාඡගන යාම

අනුකූල් ඡේ.

බැරකේ
ඡේඛ්නය
යාවත්කාලීන
කර
පවත්වාඡගන යාම

අනුකූල් ඡේ.

උප
පිකා
ඡපාත්
ඡේඛ්නය (GA-N20)
යාවත්කාලීන
කර
පවත්වාඡගන යාම

අනුකූල් ඡේ.

මූලය පාලනය සදහා
කාර්යයන්ව
අභිනිදයෝජ්නය
කිරීම(මු.දර 135)
මූල්යප බල්තල් ආයතන
තුළ බල්තල් පවරා දී
තිබීම
මූල්ය බල්තල් පවරා දීම
පිළිබද ආයතනය තුළ
දැනුවත් කර තිබීම
සෑම
ගනුඡදනුවක්ම
නිළධාරීන් ඡදඡදඡනකු
ඡහෝ
ඊට
වැඩි
සැංඛ්යාකවක්
හරහා
අනුමත
වන
පරිදි
බල්තල් පවරා දී තිබීම
2014.05.11 දිනැති අැංක
171/2004 දරන රාජ්ය
ගිණුේ
චඡක්රේඛ්ය
අනුව, රජ්ඡේ පඩිපත්
මෘදුකාැංග
පැඡක්ජ්ය
භාවිතා
කිරීඡේදී
ගණකාිකාරිවරයන්ඡේ
පාල්නයට
යටත්ව
කටයුතු කිරීම

4.2
4.3

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

වාර්ෂික සැලසුම් සකස් කිරීම

4
4.1

අනුකූල් ඡේ.

වාේික
ක්රියාකාරී
සැල්ැස්ම සකස් කිරීම
වාේික
ප්රසේපාදන
සැල්ැස්ම සකස් කිරීම
වාේික ඇස්තඡේන්තුව
සකස් ඡකාට ජ්ාතික
අයවැය
ඡදපාේතඡේන්තුවට
(NBD) නියමිත දිනට
ඉදිරිපත් කිරීම

අනුකූල් ඡේ.
අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.
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4.4

5
5.1

වාේික මුදේ ප්රවාහ
ප්රකාශය නියමිත දිනට
භාණ්ඩාගාර ඡමඡහයුේ
ඡදපාේතඡේන්තුවට
ඉදිරිපත් කර තිබීම
විගණන විමසුම්

විගණකාිපතිවරයා
විසින් නියම කර ඇති
දිනට සියළුම විගණන
විමසුේ වල්ට පිළිතුරු
ල්බා දී තිබීම

6

අභයන්වත්ර විගණනය

6.1

මු.ඡර. 134(2) DMA/12019 අනුව වසඡේ
ආරේභඡේදී
විගණකාිපතිවරයා
සමග සාකච්ජ්ා
කිරීඡමන් අනතුරුව ,
අභයන්තර විගණන
සැල්ැස්ම සකස් කිරීම
සෑම අභයන්තර විගණන
වාේතාවකටම මාසයක
කාල්යක් තුළදි පිළිතුරු
සපයා තිබීම

6.2

6.3

6.4

2018 අැංක 19 දරන
ජ්ාතික විගණන පනඡත්
40(4) උප වගන්තිය
ප්රතකාරව , සියළුම
අභයන්තර
විගණන
වාේතා වල් පිටපත්
කළමනාකරණ විගණන
ඡදපාේතඡේන්තුවට
ඉදිරිපත් කර තිබීම
මුදේ ඡරගුල්ාසි 134(3)
ප්රeකාරව
සියළුම
අභයන්තර
විගණන
වාේතා වල් පිටපත්
විගණකාිපතිවරයාට
ඉදිරිපත් කර තිබීම

7

විගණන හා
කළමනාකරණ කමිටු

7.1

DMA චඡක්රේඛ් 1-2019
අනුව අවම වශඡයන්
විගණන
හා
කළමනාකරණ කමිටු 4
ක් වත් අදාළ වේෂය තුළ
පවත්වාඡගන තිබීම

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.
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8

වත්කේ
කළමනාකරණය

8.1

අැංක 01/2017 දරන
වත්කේ කළමනාකරණ
චඡක්රේඛ්ඡේ 07 වන
පරිච්ඡේදය
අනුව
වත්කේ මිළදී ගැනීේ හා
අපහරණය කිරීේ පිළිබද
ඡතාරතුරු
ඡකාේප්ට්ඡරෝමල්ේ
ජ්නරාේ
කාේයාල්ය
ඡවත ඉදිරිපත් කර තිබීම
ඉහත
සදහන්
චක්රයඡේඛ්ඡේ 13 වන
පරිච්ඡේදය ප්රකාරව එම
චඡක්රේඛ්ඡේ විධාන ක්රි
යාත්මක
කිරීම
සේබන්ීකරණය සදහා
සුදුසු
සේබන්ධතා
නිළධාරිඡයකු පත්කර
එම නිළධාරියා පිළිබද
ඡතාරතුරු
ඡකාේප්ඡරෝල්ේජ්නරාේ
කාේයාල්යට වාේතා කර
තිබීම

8.2

8.3

8.4

8.5
9
9.1

රාජ්ය මුදේ චක්රඡේඛ්
අැංක 05/2016 අනුව
භාණ්ඩ
සමීක්ෂණ
පවත්වා අදාළ වාේතා
නියමිත
දිනට
විගණකාිපතිවරයා
ඡවත ඉදිරිපත් කර තිබීම
වාේික
භාණ්ඩ
සමීක්ෂණඡයන්
අනාවරණය
වූ
අතිරික්ත, ඌනතා හා
ඡවනත්
නිේඡේශ
චක්ඡරතේඛ්ඡේ සදහන්
කාල්ය තුළ සිදුඡකාට
තිබීම
ගේිත
භාණ්ඩ
අපහරණය කරීම මු.ඡර.
772 අනුව සිදු කිරීම
වාහන කළමනාකරණය
සැංිත වාහන සදහා
වදනික ධාවන සටහන්
හා මාසික සාරාැංශ
වාේතා සකස් ඡකාට
නියමිත
දිනට
විගණකාිපති
ඡවත
ඉදිරිපත් කිරීම

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.
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9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

වාහන ගේිත වී මාස 6
කට වඩා අු කාල්යකදී
අපහරණය කිරීම
වාහන ඡල්ාේ ඡපාත්
පවත්වා ගනිමින් ඒවා
යාවත්කාලීන
කර
පවත්වාඡගන යාම
සෑම වාහන අනතුරක්
සේබන්ධඡයන්ම මු.ඡර.
103,104,109 හා 110 ප්ර
කාරව කටයුතු කිරීම
2016.12.29 දිනැති අැංක
2016/30
දරන
චක්රඡේඛ්ඡේ
3.1
ඡේදඡේ
සදහන්
විිවිධාන
ප්රඛ්කාරව
වාහන වල් ඉන්ධන
දහනය වීම නැවත
පරීක්ෂා කිරීම
කේබදු කාල්සීමාඡවන්
අනතුරුව
බදුවාහන
ඡල්ාේ
ඡපාත්
වල්
සේූේණ අයිතිය පවරා
ඡගන තිබීම

10

බැාංකු ගිණුම්
කළමණාකරණය

10.1

නියමිත දිනට බැැංකු
සැසදුේ
ප්රමකාශ
පිළිඡයල් කර සහතික
කර ඒවා විගණනය
සදහා ඉදිරිපත් කර
තිබීම
සමාඡල්ෝිත වේෂඡේදී
ඡහෝ ඊට ඡපර වේෂ වල්
සිට ඉදිරියට රැඡගන ආ
අක්රිය බැැංකු ගිණුේ
නිරවුේ කර තිබීම
බැැංකු සැසදුේ ප්රල්කාශ
වලින් අනාවරණය වූ හා
ගැල්පුේ කළ යුතුව තිබූ
ඡශ්ෂ
සේබන්ධඡයන්
මුදේ
ඡරගුල්ාසි
ප්රබකාරව
කටයුතු
ඡකාට
එම
ඡශ්ෂ
මාසයක
කාල්යක්
ඇතුළතනිරවුේ
කර
තිබීම
ප්රතිපාදන උපදයෝජ්නය

10.2

10.3

11
11.1

සල්සා තිබූ ප්රතිපාදන
ඒවාඡේ සීමාව ඉක්මවා
ඡනායන පරිදි වියදේ
දැරීම

අනුකූල් ඡේ.
අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.
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11.2

12
12.1
12.2

12.3

13
13.1

13.2

14
14.1

14.2

14.3

14.4

මු.ඡර. 94(1) ප්රපකාරව
සල්සන
ල්ද
ප්රදතිපාදනඡයන්
උපඡයෝජ්නය කළ පසු
වේෂ අවසානඡේදී ඉතිරි
ප්රතිපාදන
සීමාව
ඡනාඉක්මවන
පරිදි
බැරකේ වල්ට එළඹීම
රජ්ඡේ
නිළධාරීන්ඡේ
අත්තිකාරේ ගිණුේ
සීමාවන්ට අනුකූල් වීම
ිගිටි
ණය
ඡශ්ෂ
පිළිබද
කාල්
විශ්ඡේෂණයක් සිදුකර
තිබීම
වේෂයකට
වැඩි
කාල්යක සිට පැවත එන
ිගිටි
ණය
ඡශ්ෂ
නිරවුේ කර තිබීම
දපාදු ත්ැන්වපත් ගිණුම
කේ ඉකුත් වූ තැන්පතු
සේබන්ධඡයන් මු.ඡර.
571 ප්රබකාරව කටයුතු
කර තිබීම
ඡපාදු තැන්පතු සදහා
වන පාල්න
ගිණුම
යාවත්කාලීන
කර
පවත්වාඡගන යාම
අග්රිම ගිණුම
සමාඡල්ෝිත
වේෂය
අවසානඡේදී
මුදේ
ඡපාඡත්
ඡශ්ෂය
භාණ්ඩාගාර ඡමඡහයුේ
ඡදපාේතඡේන්තුවට
ඡේෂණය කර තිබීම
මු.ඡර. 371 ප්රපකාරව
නිකුත් කළ තත්කාේය
අතුරු
අේරි.ම
එම
කාේයය අවසන් වි
මාසයක්
ඇතුළත
නිරවුේ කර තිබීම
මු.ඡර. 371 ප්රකාරව
අනුමත සීමාව ඉක්මවා
ඡනායන පරිදි තත්කාේය
අතුරු අග්රිම නිකුත් කර
තිබීම
අග්රිම ගිණුේ ඡශ්ෂය
භාණ්ඩාගාරඡේ ඡපාත්
සමග මාසිකව සැසදුේ
කිරීම

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.
අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.
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15

ආදායම් ගිණුම

15.1

අදාළ ඡරගුල්ාසි වල්ට
අනුකූල්ව රැස් කල්
ආදායඡමන්
ආපසු
ඡගවීේ සිදු ඡකාට තිබිම
රැස් කර තිබූ ආදායේ
තැන්පතු ගිණුමට බැර
ඡනාඡකාට
සෘජුවම
ආදයමට බැර කර තිබීම.
මු.ඡර. 176 අනුව ිග
ආදායේ
වාේතා
විගණකාිපති
ඡවත
ඉදිරිපත් කර තිබීම.

15.2

15.3

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡේ.
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මානව
සේපත්
කළමනාකරණය

16.1

අනුමත කාේය
මණ්ඩල් සීමාව තුළ
කාේය මණ්ඩල්ය
පවත්වාඡගන යාම

අනුකූල් ඡේ.

කාේය මණ්ඩල්ඡේ
සියළුම සාමාජිකයන්
ඡවත රාජ්කාරි
ල්ැයිස්තු ලිඛිතව ල්බා
දී තිබීම

අනුකූල් ඡේ.

20.09.2017 දිනැති
MSD චක්රඡේඛ් අැංක
04/2017 ප්රකාරව
සියළුම වාේතා
කළමනාකරණ ඡස්වා
ඡදපාේතඡේන්තුව
ඡවත ඉදිරිපත් කර
තිබීම

අනුකූල් ඡේ.

16.2

16.3

17

මහජ්නයා දවත්
දත්ාරතුරු ලබා දීම

17.1

ඡතාරතුරු
දැනගැනීඡේ පනත හා
ඡරගුල්ාසි ප්රකාරව
ඡතාරතුරු
නිළධාරිඡයකු පත්
ඡකාට ඡතාරතුරු ල්බා
දීඡේ ඡේඛ්නයක්
යාවත්කාලීන කර
පවත්වාඡගන යාම

අනුකූල් ඡේ.
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17.2

17.3

ආයතනය පිළිබද
ඡතාරතුරු එි ඡවබ්
අඩවියක් හරහා ල්බා
දී තිඡබන අතර ඡවබ්
අඩවිය හරහා ඡහෝ
විකේප මාේග හරහා
ආයතනය පිළිබද
මහජ්නයාඡේ ප්රශැංසා/
ඡචෝදනා පල්කිරීමට
පහසුකේ සල්සා තිබීම

අනුකූල් ඡේ.

ඡතාරතුරු දැන ගැනීඡේ
පනඡත් 08 වන හා 10
වන වගන්ති ප්රතකාරව
වසරකට ඡදවතාවක්
ඡහෝ වසරකට වරක්
වාේතා ඉදිරිපත් කර
තිබීම

අනුකූල් ඡේ.

18

පුරවැසි ප්රඥේතිය
ක්රියාත්මක කිරීම

18.1

අැංක 05/2008 හා
05/2018 (1) දරන
රාජ්ය පරිපාල්න හා
කළමනාකරණ
අමාතයාැංශ චක්රඡේඛ්

18.2

එම චක්රඡේඛ්ඡේ 2.3
ඡේදය පරිදි
පුරවැසි/ඡස්වාල්ාභී
ප්රඥප්තිය සේපාදනය
කිරීම හා ක්රියාත්මක
කිරීඡේ කටයුතු
අීක්ෂණය කිරීම හා
ඇගයීම සදහා
ආයතන විසින්
ක්රමඡේදයක් සකස්
ඡකාට තිබීම

අනුකූල් ඡේ.

අනුකූල් ඡනාඡේ.
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19

මානව
සම්පත්
සැලැස්ම සම්පාදනය
කිරීම

19.1

2018.01.24 දිනැති
රාජ්ය පරිපාල්න
චක්රඡේඛ් අැංක
02/2018 ඇමුණුම 02
ආකෘතිය පදනේ
කරඡගන මානව
සේපත් සැල්ැස්මක්
සකස් ඡකාට තිබීම

19.2

කාේය මණ්ඩල්ඡේ
සෑම සාමාජිකඡයකු
සදහාම වේෂයකට
අවම වශඡයන් පැය
12 ක ට ඡනාඅු
පුහුණු අවස්ථාවක්
ඉහත සඳහන් මානව
සම්පත් සැලැස්ම තුළ
ත්හවුරු දකාට තිබීම

19.3

ඉහත සදහන්
චක්රඡේඛ්ඡේ ඇමුණුම
01 ි දැක්ඡවන
ආකෘතිය පදනේ
කරඡගන සමස්ථ
කාේය මණ්ඩල්ය
සදහාම වාේික
කාේය සාධන ගිවිසුේ
අත්සන් කර තිබීම

19.4

අනුකූල් ඡනාඡේ

චක්රඡේඛ්ය අනුව
2019 වසඡේදී
ක්රියාත්මක කර නැත.

චක්රඡේඛ්ය අනුව 2020
වසඡේදී ක්රියාත්මක කරනු
ල්ැඡබ්.

.

ඉහත චක්රඡේඛ්ඡේ
6.5 ඡේදය ප්රකාරව
මානව සේපත්
සැල්ැස්ම පිළිඡයල්
කිරීම, ධාරිතා
සැංවේධන වැඩසටහන්
සැංවේධනය කිරීම,
නිපුණතා සැංවේධන
වැඩසටහන්
ක්රියාත්මක කිරීම
පිළිබද වගකීේ පවරා
ඡජ්යෂ්ඨ
නිළධාරිඡයකු
පත්ඡකාට තිබීම
37

20

විගණන දේද වලට
ප්රaතිචාර දැක්වීම

20.1

ඉකුත්
වේෂ
සදහා
විගණකාිපති
විසින්
නිකුත් කළ විගණන
ඡේද මගින් ඡපන්වා දී
ඇති අුපාු නිවැරදි
ඡකාට තිබීම

අනුකූල් ඡේ.
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