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01.  මානව සම්පත් 

කළමනාකරණය පළාත් පාලන ආයතනයේ විධායක ප්රධානියාට ය ෝ පරිපාලන ප්රධානියා 

යෙත සභායේ බලතල පෙරා තිබීම.

ජනොරි මස 15 ෙන දිනට යපර පසුගිය ෙර්ෂයේ කාර්සාධන අෙසාන ඇගයුම 

කර තිබීම ස  බෙත්නා ෙර්ෂයේ කාර්ය සාධන ගිවිසුම අත්සන් කර තිබීම.

මාණඩලික නිලධාරීන්යේ ොර මැද ඇගයීම නියමිත කාලයේදී කර තිබීම.

අෙම ෙශයයන් ෙර්ෂයකට ෙරක් රාජකාරි සමායලෝචනය කරතිබීම.

කාර්ය මණ්ඩලයට ආ ාර ගැනීමට  ා වියේක ගැනීමට ප්රමාණෙත් 

ඉඩකඩ/ප සුකම් සලස්ො තිබීම.

මාණ්ඩලික යනොෙන කාර්ය මණ්ඩලයේ කාර්යසාධනය ඇගයීම කිසි 

කාලයේදී කර තිබීම.

ෙැටුප් ෙර්ධක පිළිබඳතීරණ නියමිත කාලය තුළ යගන තිබීම.

කාර්ය සැලැස්ම පිළියයල කර තිබීම ස  ඒ අනුෙ ඇමතුම් දිනයපොයත් අදාල 

සට න් ඇතුළත් වී තිබීම.
නිොඩු ලබා ගන්නා නිලධාරීන්යේ රාජකාරි ආෙරණය කිරීයම් ෙැඩ පිළියෙල 

ඇති කර තිබීම

නගරාධිපති/සභාපති යේ බලතල පරිපාලන ප්රධානියාට පෙරා තිබීම.
බලතල පෙරාදීයම් යේඛණය නඩත්තු කර තිබීම ස  නිලධාරීන් ඒ පිළිබඳ 

දැනුෙත් කර තිබීම.

කාර්ය මණ්ඩලයට රැකියා විස්තර  නිකුත් කර තිබීම.
සෑම ක්රියා කාරකමකටම අදාල කාර්යසාධන ප්රමිතීන් රැකියා විස්තරයේ 

ඇතුළත්  වී තිබීම.

කාර්ය මණ්ඩලයට, කාන්තා  ා පිරිමි ෙශයයන් යෙන් වූ ෙැසිකිළි /කැසිකිළි 

ප සුකම් සලස්ො තිබීම.

කාර්ය මණ්ඩලයේ සෑම තැනැත්යතකුම නිල  ැඳුනුම්පත පැළඳ සිටීම ස  

නිල ඇඳුම් හිමි කාර්ය මණ්ඩලයේ සෑම තැනැත්යතකුම නිල ඇඳුයමන් සැරසී 

සිටීම.

කාර්යාලයේ අනු යතුරු තැන්පත් කර තැබීමට යතුරු රඳෙනයක් පිළියයල 

කර තිබීම.

ෙර්ෂයේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට  ැකිෙන ආකාරයයන් කාර්ය මණ්ඩලයේ 

කාර්යසාධනය පෙත්යගන තිබීම.

ප්රශස්ත කාර්යයන් ඉටු කළ අයට ප්රශංසා ලිපි ද කාර්යයන් දුර්ෙල අයට යදෝෂ 

දර්ශන ලිපි ද නිකුත් කර තිබීම.
කාර්ය මණ්ඩලයේ කාර්ය සාධනය ෙර්ධනය ෙන ආකාරයට කාර්ය සාධනය 

මැනීම.

කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු අෙශයතා තක්යසේරු කිරීම, පුහුණු ෙැඩ පිළියෙල 

සැලසුම් කිරීම ස  අයෙැ ඇස්තයම්න්තු මගින් මූලය ප්රතිපාදන සලස්ො තිබීම.

දර්ශකය

කාර්යසාධනය ඉහළ න ැංවීජම් සහ තහවුරු කිරීජම් ජමවලජම් (PERFECT) 

ප්රශ්නාවලිය

යුතුකම් හා වගකීම්

කාර්ය මණ්ඩලජේ කාර්යසාධනය ඇගයීම

පිරිස් කළමනාකරණය සහ සුභ සාධනය

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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01.  මානව සම්පත් 

කළමනාකරණය

02. කාර්යාල 

කළමනාකරණය යසේොලාභී ජනතාෙට ප සුයෙන් ලඟාවිය  ැකි ආකාරයට කාර්යමණ්ඩලය 

ස්ථානගත කර තිබීම

ඉ ත (i)හි සඳ න් සෑම රැස්වීමකම රැස්වීම් ොර්ථා පෙත්ොයගන තිබීම

පෙත්නා කාර්යාල ඉඩකඩ කාර්යක්ෂමෙ යයොදා ගැනීම

ගිනි ගැනීම් ෙලින්  ා විදුලිය කාන්දුවීම් ෙලින් ආරක්ෂාවීමට ෙැඩ පිළියෙල 

යපොදා තිබීම.

අග්ර ාර රක්ෂණ ක්රමය ක්රියාෙට නැංවීම.

එක් එක් අංශයට අදාල ලිපියගොනු ප සුයෙන්  ඳුනා ගත  ැකිෙන පරිදි 

යගොනු කනෙර යෙන යෙන් ෙර්ණයයන් ය ෝ ෙර්නපටියක් යයොදා තිබිය 

යුතුය.

ඉ ත(i)  ා (iv) හි  රැස්වීම්ෙල දී මතුෙන ගැටළු විසඳා ගැනීමට ම  සභායේ 

තීරණ යගන තිබීම

ඉ ත(i)  ා (iv) හි  රැස්වීම්ෙල දී මතුෙන ගැටළු විසඳා ගැනීමට බාහිර 

ආයතන සම්බන්දකර ගත ැකි අෙස්ධාෙන් හිදී එයසේ කර තිබිය යුතුය.

යේඛනාගාරයක් පෙත්ොයගන තිබිය යුතුය.

කාර්යමණ්ඩලය  ා විෂය ප සුයෙන්  ඳුනා ගැනීමට  ැකිෙන පරිදි 

ලිපියගොනුෙල අංක යයොදා තිබිය යුතුය.

පිරිසිදු  ා ප්රසන්න කාර්යාල පරිසරය.

ලිපියගොනුෙල ආරක්ෂාෙත වුරුෙන පරිදි පෙත්ොයගන යගොස් තිබිය යුතුය.

සෑමලිපියගොනුෙක්ම ඝන කෙර සහිතෙ පිළියයල කර තිබිය යුතු අතර අෙශය 

අෙස්ථාෙලදී යෙළුම් කීපයකට යෙන්කර තිබිය යුතුය.

ඉ ත (i)හි සඳ න්  රැස්වීම්ෙලදී ගනු ලැබූ තීරණ පිළීබඳෙ නිලධාරීන් 

දැනුෙත් කර තිබීම

ආයතනයේ සංවිධාන ෙූ ය ම ජනතාෙයේ  දැනගැනීමට ප්රදර්ශනය කිරීම

ලිපිද්රෙය  ා කාර්යාල උපකරණ, කාර්ය මණ්ඩලයට ප්රමාණෙත් පරිදි සැපයීම

එක් එක් ලිපියගොනුයේ කාර්යයට අදාල කාර්ය පටිපාටිය  යගොනුයේ ඇතුේ 

කෙරයේ සට න් කර තිබිය යුතය.
ප්රමුඛතාෙ ලබාදියයුතු යගොනු ප සුයෙන්  ඳුනාගත  ැකිෙන පරිදි 

සලකුණුයයදීමට ක්රමයක්  ඳන්ො දී තිබිය යුතුය.

සෑම ලිපියගොනුෙකම මූලික යතොරතුරු ඇතුලත් ලිපියගොනු යේඛණයක් 

බැගින් සෑම නිලධාරියකු විසින්ම නඩත්තුතර තිබියයුතය.

සෑම මාසයකම කළමානකරණ කමිටුයේ රැස්වීම පෙත්ො තිබීම.

සෑම මාසයකම කාර්ය මණ්ඩල රැස්වීම පෙත්ො තිබීම

සෑම ලිපියගොනුෙක් යෙනුයෙන්ම සංසරණ කාඩ් පත්රයක් (movement 

card)බැගින් පෙත්ොගත යුතුය.

කාර්යාල පිරි ස ක ස්ම

මාසික කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම

ලිපිජගොනු සහ දත්ත නළමනාකරණය

ඉ ත (iv)හි  රැස්වීම් ොර්ථා කාර්ය මණ්ඩලය යෙත ලබාදී  තිබීම
ඉ ත(i)  ා (iv) හි  රැස්වීම්ෙල ප්රගතිය  ා ගැටළු සාකච්ඡාකර විසඳුම් යගන 

තිබීම

කාර්යාල පිරි සැකැස්යම් ආකාරය ම ජනතාෙයේ දැනගැනීමට ප්රදර්ශනය 

කිරීම.

නිලධාරීන්යේ තනතුරු නාමය ස  නිලනාමය සහිත නාම පුෙරු ප්රදර්ශනය

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.



x

xi

xii

xiii

xiv

xv
3.1

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

xi

3.2

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

xi

02. කාර්යාල 

කළමනාකරණය

03. මූලය 

කළමනාකරණය

නියමිත දිනය ෙනවිට බැංකු සැසඳුම් පිළියයල කරතිබිය යුතුය.
පළාත් පාලන මූලය කළමනාකරණයට අදාල යේඛණ ස  ආකෘති භාවිතා 

කර තිබිය යුතුය.

ෙයෙස්ථාපිත  ා ගිවිසුම්ගත බඳීම් සඳ ා ෙැය  ප්රතිපාදන යෙන්කර තිබිය 

යුතුය.

යපොදු යලජරය විධිමත්ෙ  ා යාෙත් කාලීනෙ නඩත්තු කර තිබිය යුතුය.

ගිණුම් ත බීම හා වාර්ථා කරණය

ආදායම් ඇස්තයම්නන්තු පෙත්නා අතුරු ෙයෙස්ථෙලට අනුකූලවි යුතුය.

ම ජන අද ස් විමසීම මගින් ප්රාේධන වියදම්  ඳුනායගන තිබිය යුතුය.

දීර්ඝ කාලීන සංෙර්ධන සැලැස්මට අනුෙ  ඳුනාගත් ප්රාේධන වියදම් සඳ ා 

ප්රතිපාදන යෙන්කර තිබිය යුතුය.

ොර්ෂික අයෙැය ඇස්තයම්න්තු පිලියයල කිරීයම් කාල සට න පිළියයල කර 

තිබිය යුතුය.

අයෙැය පිළියයල කිරීමට අදාල කාර්යයන්හි සියුක්ත සෑම 

නිලධාරියයතුයේම ඇමතුම් දින යපොයතහි අයෙැය කාලසට යන් තමන්ට 

අයත් කාර්යයන් සට න් කර තිබිය යුතුත.

ඉලක්ක ආදායම් පිළිබඳ සමීක්ෂණ පෙත්ො තිබිය යුතුය.

සෑම ආදායම් විෂයක් පිළිබඳෙම තාත්වික ඇස්තයම්න්තු පිළියයල කර තිබිය 

යුතුය.

අයව ය සම්පාදනය

ප්රාේධක වියදම් සඳ ා ප්රමා ණෙත් ප්රතිපාදන යෙන්කර කාර්යය නිශ්චිතෙන 

කම්කර තිබිය යුතුය.

ෙත්කම් නඩත්තුෙ   ා අළුත්ෙැඩියාෙ සඳ ා ප්රමාණෙත් ප්රතිපාදන යෙන්කර 

තිබිය යුතුය.

ආදායම් ඇස්තයම්නන්තු කිරීම පෙත්නා නීථියේ ආකාරයට ම සිදුකර තිබිය 

යුතුය.

මුදේ ස  බැංකු ගනුයදනු දිනපතා නඩත්තු කර තිබිය යුතුය.

යෙනත් ආදායම් යේඛනය යාෙත් කාලීනෙ නඩත්තු කර තිබිය යුතුය.

සෑමනිලධාරියයතුටම අයත් කාර්යයන්ට අදාල නීති, යරගුලාසි  ා චක්රයේඛ 

ඇතුලත් යගොනු නඩත්තු කර තිබිය යුතුය.

ලිපියගොනුෙල ආරක්ෂාෙත වුරුෙන ආකරයයන් ක්රියාකර තිබිය යුතුය.

කාර්ය කටයුතුෙලට අදාල දත්ත යෙන යෙනම රැස්තර පෙත්ොයගන 

යගොස්තිබිය යුතුය.

ඉ ත හි දත්ත යාෙත් කාලීනෙ ගබඩා කර තිබිය යුතුය.

කාර්ය අෙසන් ලිපියගොනු සෑම මාස  යකටම ෙරක් යේඛනාගාරයට 

යයොමුකර තිබිය යුතු අතර ඒ සම්බන්ධිත යේඛන පෙත්ොයගන යගොස් තිබිය 

යුතුය.

යේඛනාගාරයේ පෙත්නා අප රණය කළ  ැකි ලිපියගොනු නීතිමය විධිවිධාන 

අනුෙ අප රණය කිරීමට ක්රියාකර තිබිය යුතුය.

අෙසානගිනුම් නිෙැරදිෙපිළියයලකරතිබිය යුතු අතර උපයයෝගී යේඛණ 

පෙත්ොයගන යගොස් තිබිය යුතුය.

ලදුපත් ෙේචර් ස  ගබඩා ද්රෙය ෙලට අදාල නියේදන ෙල ආදායම් ස  වියදම් 

නිෙැරදිෙ සට න් කරතිබිය යුතුය.

සිළුම ගිණුම් යේඛණ නිෙැරදිෙ සට න් තබා තිබිය යුතුය.

මාර්තු 31 ෙන දිනට යපර අෙසාන ගිනුම් පිළියලකර ඉදිරිපත් කර තිබිය 

යුතුය.

දදනික කටයුතු අෙසානයේ ස  සෑම කාර්තුෙක් ම අෙසානයේ ආදායම්  ා 

වියදම් ගිනුම් තුලනය කර තිබිය යුතුය.

දදනික මුදේ ගනුයදනු සෑම දිනයක්ම අෙසානයේ තුලනය කිරීම් පරීක්ෂා 

කර තිබිය යුතුය.

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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03. මූලය 

කළමනාකරණය

මූලය පාලනය හා ජමජහයවීම

අෙසාන ගිනුම් පිළිබඳ විගණකාධිපතියේ ොර්ථාෙ ම ා සභාෙ යෙත ඉදිරිපත් 

කර තිබිය යුතුය.

අෙසාන ගිනුම් පිළිබඳෙ විගණන මතය ලබා තිබිය යුතුය.

එක් එක් අය විෂය මත එක් එක් මාසයේ අයකර ගැනීමට අයප්ක්ෂිත ආදායම් 

ප්රමාණය පිළිබඳ පුයරෝ කථනය පිළියයල කර තිබිය යුතුය.

එක් එක් මාසය අෙසානයේ ලැබී ඇති ආදායම් පිළිබඳ ොර්ථාෙක් සෑම 

මාසයක් අෙසානයේ පිලියයල කර ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතුය.

ඉ ත (i)  ා (ii) හි ොර්ථා අනුෙ හිඟ ආදායම් අයකර ගැනීමට ෙැඩ පිළියෙල 

යයොදා තිබිය යුතුය.

විගණන විමසුම් සඳ ා දින 14 ක් ඇතුළත පිළතුරු සපයා තිබිය යුතුය.

එක් එක් ෙැය විෂය මත එක් එක් මාසයේ ෙැය කිරීමට අයප්ක්ෂිත වියදම් 

ප්රමාණය පිළිබඳ පුයරෝකථනය පිලියයල කරතිබිය යුතුය.

එක් එක් ෙැය විෂය  පිළිබඳෙ ෙැය යේඛණයක් නඩත්තු කර තිබිය යුතුය.

එක් එක් මාසය අෙසානයේ ඒ ඒ ෙැය විෂය මත දරන ලද වියදම් පිළිබඳ 

ොර්ථාෙක් සෑම මාසයක් අෙසානයේ පිලියයල කර ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතුය.

කිසියම් ෙැය විෂයක යෙන් කළ ප්රතිපාදන අෙසන්වී ඇති විටක ය ෝ ඉක්මො 

ඇති විට ගතයුතු ක්රියා මාර්ග පිළිබඳ නියයෝග ලබා තිබිය යුතුය.

ආදායම් ඉක්මො වියදම් දැරීයම් අෙස්ථා ෙලක්ො තිබිය යුතුය.

බැංකු ගිනුම් අයිරා වීයමන් ෙළක්ොයගන තිබිය යුතුය.

ඉ ත (i) සිට (vi) දක්ො කරුණුෙලට අදාල ොර්ථා ම ා සභාෙට ඉදිරිපත් 

කර තිබිය යුතුය.

නීතියයන් බලය ලැබී ඇති ආකාරයට ප්රෙර්තන ෙර්ෂයට අදාලෙ පනෙනු 

ලැබූ ආදායම් පිළිබඳ නියේදන කලින් ෙර්ෂයේ දී ගැසට් පත්රයේ පල කර 

තිබිය යුතුය.

ඉ ත ගැසට් නියේදනයේ පිටපත් කාර්ය මණ්ඩලය යෙත ලබා දී තිබිය යුතු 

අතර ම ජනතාෙයේ දැන ගැනීමට සලන්ො තිබිය යුතුය.

අය කර ගතයුතු අාාදායම් පිළිබඳෙ නිලධාරීන් දැනුෙත් කර තිබිය යුතුය.

අතුරු ෙයෙස්ථා අනුෙ බලපත්ර ලබාගත වුතු ෙයාපාර  පිළිබඳ යේඛණයක් 

කලින් පිළියයල කර තිබිය යුතුය.

නීතියට අනුෙ බදු යගවීම ට යටත් ෙයාපාර පිළිබඳ යේඛනයක් කලින් 

ෙර්ෂයේදී පිළියයල කර තිබිය යුතුය.

ආදායම් උත්පාදනය

ෙරිපනම් බදු  ා අක්කර බදු යගවීමට යටත් යේපල පිළිබඳෙ අය වීමට ඇති 

මුදේ  ා හිග මුදේ ප්රමාන පිළිබඳ යේඛණයක් යාෙත් කාලීනෙ පිළයයල කර 

තිබිය යුතුය.
පෙත්නා යේපළ මත කරන යෙනස්කම් සහිත යේපළ පිළිබඳ ොර්තාෙක් 

පිළියයල කර තිබිය යුතුය.

බලපත්ර ලබායනොගත් ෙයාපාරෙල හිමිකරුෙන් ඒ පිළිබඳෙ දැනුෙත් කර තිබිය 

යුතුය

ෙයාපාර බදු යනොයගවූ ෙයාපාරෙල හිමිකරුෙන් ඒ පිළිබදෙ දැනුෙත් කර 

තිබිය යුතුය.
ෙයාපාර බදු යනොගත් ෙයාපාරෙලට එයරහි නීතිමය ක්රියාමාර්ග යගන තිබිය 

යුතුය.

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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03. මූලය 

කළමනාකරණය

නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීයමන් අනතුරුෙද බලපත්ර ලබා යනොගන්නා ෙයාපාර 

සඳ ා සමාප්ති ආඥාෙන් ලබා යගනතිබිය යුතුය.
ෙයාපාර බදු යනොයගො පැ ැර  ැර ඇති තැනැත්තන්ට එයරහි නීතිමය 

ක්රියාමාර්ග යගන තිබිය යුතුය.

අක්කර බදු  ා ෙරිපනම් බදු යනොයගො පැ ැර  රින තැනැත්තන්යේ යේපළ 

ත නමට යගන තිබිය යුතුය.

ෙර්ෂය අෙසානයට අයවීමට ඇති ආදායම් සම්පූර්ණයයන් අයකරයගන තිබිය 

යුතුය.

අභයන්තර විගණන අංශයක් පෙත්ොයගන යාම ය ෝ අභයන්තර විගණන 

නිලදාරියයකු පත් කිරීම කර තිබිය යුතුය.

අභයන්තර විගණන අංශයේ අර්ධ ොර්ෂික විගණන සැලසුම් පිළියයල කර 

තිබිය යුතුය.

අභයන්තර විගණන සැලැස්ම ක්රියාෙට නංො තිබිය යුතුය.

සැලැස්මට අනුෙ සිදුකල අභයන්තර විගණනය පිළිබඳ ොර්තාෙ ඉදිරිපත් කර 

තිබිය යුතුය.

පළාත් පාලන ආයතනයට අදාල මූලය රීතිෙල විධිවිධාන අනුගමනය කර 

තීබීම.

මූලය පාලනයට අදාල අතුරු ෙයෙස්ථාෙල ය ෝ මූලය රීතිෙල පිටපත් අදාල 

නිලධාරීන් යෙත සපයා දී තිබීම.
මූලය කටයුතු සියේලම අදාල මූලය විධිවිදානයන්ට අනුෙම ක්රියාත්මක කර 

තිබීම.

එක් එක් කාර්යයට අදාල යේඛන අදාල අතුරු ෙයෙස්ථාෙලට ය ෝ මූලය 

රීතිෙලට අනුෙ පෙත්ොයගන යගොස් තිබීම

දදනිකෙ සභාෙ ට ලැයබන යචක්පත්  ා මුදේ බැංකු ගතකර තිබීම.
සභාෙ විසින් කරනු ලබන සියළුම යගවීම් යචක්පත් මඟින් පමණක් සිදුකර 

තිබීම.

සෑම මාසයක්ම අෙසානයේ යගවීම් ෙේචර් විගණනයට ඉදිරිපත් කර තිබීම.

අත්තිකාරම් ස  තැන්පත් යලජර් යාෙත්කාලීනෙ නඩත්තු කර තිබීම

විගණනය විසින් යපන්ො යදනු ලැබූ අඩුපාඩු නිෙැරදි කර තිබීම.

සැපයුම්කරුෙන්ට අදාල නිර්ණායක පිළියයල කර ම ා සභායේ අනුමැතිය 

ලබා තිබීම.

ොර්ෂිකෙ සැපයුම්කරුෙන් ලියා පදිංචි කරයගන තිබීම.

ජනොරි මස 31 ෙන දිනට යපර ොර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සිදුකර අෙසන් 

කර තිබීම.

මුදේ  ා සම්බන්ධ සෑම කාර්යයක්ම පිළියයල කිරීම  ා පරීක්ෂා කිරීම සඳ ා 

නිලධාරීන් යදයදයනකු ඇතුළත් ෙනයසේ යයොදො තිබීම.
මුදේ යපොත ස  යෙනත් මුදේ කටයුතු  ා සම්බන්ධ යේඛන යාෙත්කාලීනෙ 

නඩත්තු කර තිබීම.
සෑම ො නයක්ම ස  යන්යත්රෝපකරනයක් ම යෙනුයෙන් යලොේ යපොතක් 

බැගින් නඩත්තු කර තිබීම.

භාණ්ඩ සමීක්ෂණ ොර්තාෙට ම ා සභායේ අනුමැතිය ලබා තිබීම.

ආදායම් රැස්කිරීම හා කළමනාකරණය

මූලය විනය ස්ථාවරව පවත්වාජගන යාම

අභයන්තර පාලනය

භාණ්ඩ සමීක්ෂණ ොර්තායෙන් නිර්යේශිත අප රනය කල යුතු භාණ්ඩ 

මාර්තු මස 15 ෙන දින ට යපර අප රණය කර අෙසන ් කර තිබීම.

මුදේ භාරගැනීයම් කවුළුයෙන් මුදේ යගවීම ෙළක්ො තිබිය යුතුය.

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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ම ජන පැමිණිලි සට න්කර ගැනීයම් ෙැඩපිළියෙලක් තිබීම ස  ඒ පිළිබඳෙ 

ක්රියාකර තිබීම.
යපෞේගලික ස්ථානෙලින් කසළ රැස්කිරීම සඳ ා ගාස්තු ක්රමයක්  ඳුන්ො දී 

තිබීම.

ඉ ත (vi) හි ගාස්තු ක්රමය අනුෙ ගාස්තු අයකර තිබීම.

ඝන අපද්රවය අවම කිරීම  ආරම්භ කිරීම.

ඝන අපද්රවය රැස් කිරීම.

04.මහජන ජසෞඛ්ය 

හා සනීපාරක්ෂාව

03. මූලය 

කළමනාකරණය

ඝන අපද්රෙය රැස්කිරීයම්  ා බැ ැරලීයම් ෙැඩපිළියෙල ස  කාල සට න 

පිළියයල කර තිබීම.

නාගරික  ා දියුණු ගම් ප්රයේශෙල වීථි ඇමදීයම් ෙැඩපිළියෙල ක්රියාෙට නංො 

තිබීම.

අපද්රෙය රැස්කිරීයම්  ෙැඩපිළියෙල පිළියෙල පිළිබඳෙ ජනාතාෙ දැනුෙත් කර 

තිබීම.

අපද්රෙය රැස්කිරීයම්  ා බැ ැරලීයම් ෙැඩපිළියෙල ඒ අනුෙ ම ක්රියාත්මක කර 

තිබීම.

බල ප්රයේශයේ යපෞේගලික ෙැසිකිළිෙල අපද්රෙය ඉෙත් කිරීයම් 

ෙැඩපිළියෙලක් ඇතිකර තිබීම.

ප්රසිේධ ස්ථානෙල ප්රමාණෙත් යපොදු ෙැසිකිළි ස  කැසිකිළි ඉඳිකර තිබීම.

යපොදු ෙැසිකිළි ස  කැසිකිළි දදනිකෙ පවිත්ර කිරීයම් ෙැඩපිළියෙලක් තිබීම.

ඉ ත (ii) හි ෙැඩපිළියෙල සාර්ථකෙ ක්රියාෙට නංො තිබීම.

අප්රසන්න  ා අන්තරාදායක ෙයාපාර පිළිබඳ අතුරු ෙයෙස්ථායේ උපයේඛනය 

නීතයානුකූලෙ ප්රකාශයට පත්කර තිබීම.
යගෝ ඝාතක ආඥාපනතට අනුෙ බලපත්ර නිකුත් කිරීමට අදාල ක්රියා  සිදුකර 

තිබීම.

ප්රසිේධ රඟදැක්වීම් ආඥාපනත, බේලන් ලියාපදිංචි කිරීයම් ආඥාපනත, ජල 

භීතිකා යරෝග ආඥාපනත ස  පීඩා ආඥාපනත ස  පීඩා ආඥාපනයත් 

විදිවිධාන ක්රියාත්මක කර තිබීම.

යසෞඛය  ා සනීපාරක්ෂාෙට අදාල නීතිෙල විධිවිධාන අනුෙ ක්රියාත්මක වීයම් 

ොර්ෂික ෙැඩපිළියෙල පිළියයල කර තිබීම.

ඉ ත (vii) හි ොර්ෂික ෙැඩපිළියෙල ක්රියාෙට නංො තිබීම.

කාර්ය මණ්ඩලයට සඳ ා ෙන යගවීම් යචක්පත් නිකුත් කිරීම මඟින් මුදේ 

භාරකරු යෙතින් මුදලින් යගවීම ට ක්රියාකර තිබීම.
ම ජනයාට මුදේ කවුළුෙ යෙත ප සුයෙන් ළඟාවීමට  ැකියාෙ සලස්ො 

තිබීම.

අපද්රෙය ස  ජලය රදා පෙත්නා ස්ථාන විධිමත් ස්ථාන විධිමත් කිරීයම් 

ෙැඩපිලියෙලක් තිබීම.

දිළිදුතැනැත්තන්ට යපෞේගලික ෙැසිකිළි තනා ගැනීමට ආධාර කර තිබීම.

ජනතාෙයේ යසෞඛය  ා සනීපාරක්ෂාෙට අදාළ දත්ත යාෙත්කාලීනෙ 

පෙත්ොයගන තිබීම.

නීති බලාත්මක කිරීම.

සනීපාරක්ෂාව

ප්රයේශීය යසෞඛය දෙදය නිලධාරියා පළාත් පාලන ආයතනයේ යසෞඛය 

අංශයේ ප්රධානියා ෙශයයන් පත්කර තිබීම.

නගරාධිපතිෙරයායේ/ සභාපතිෙරයායේ බලතල යසෞඛය දෙදය නිලධාරියා 
යසෞඛය  ා සනීපාරක්ෂාෙට අදාල අතුරු ෙයෙස්ථා පනොයගන තිබීම ය ෝ 

සම්මත අතුරු ෙයෙස්ථා ෙැළඳයගන තිබීම.

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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ගංෙතුර ය ෝ ස්ෙභාවික විපත් අෙස්ථාෙල පිරිසිදු පානීය සැපීමට 

ෙැඩපිළියෙලක් තිබීම.

ජනතාෙට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයාගැනීමට අෙස්ථාෙ සලසා දී තිබීම.

ය පත් යසෞඛය පුරුදු පිළිබඳෙ ජනතාෙ දැනුෙත් කර තිබීම.

ජබෝවන ජරෝග නිවාරණය

මාතෘ හා ළමා ආරක්ෂණ ජසේවා

ආහාර ස්වස්ථාව

ෙැසිකිළිෙල උතුරායන මල අපද්රෙය ඉෙත් කිරීමට අෙශය ෙැඩපිළියෙලක් 

තිබීම.

මදුරුෙන් යබෝවීම ෙළක්ො ගැනීමට අෙශය ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ ජනතාෙ 

දැනුෙත් කර තිබීම.

මදුරුෙන් යබෝවීම ෙැළැක්වීයම් පලියබෝධ නාශක ඉසීමට ක්රියාකර තිබීම.

නිෙයසේදීම යකොම්යපෝස්ට් බෙට පත් කිරීයම් ෙැඩ සට න්

පාසේ ප්රතිචක්රීකරණ ෙැඩසට න්

ගෘ ස්ත ප්රතිචක්රීකරණ ෙැඩසට න්

යෙනත් සංවිධානාත්මක ප්රතිචක්රීකරණ ෙැඩසට න්

අධයාපනික / දැනුෙත්කිරීම් ෙැඩස න්

වියශේෂිත ඝන අපද්රෙය යෙනම බැ ැරලීම.

ඝන අපද්රෙය කළමනාකරණ සැලසුම් පිළියයල කර තිබීම  ා ක්රියාත්මක කර 

තිබීම.

මදුරුෙන් යබෝවීම ෙැළැක්වීමට ක්රියාකර තිබීම.
යපෞේගලික  ා යපොදු ස්ථානෙල මදුරුෙන් යබෝවීමට ඉඩ ඇති අෙස්ථා පිළිබඳ 

කාලීනෙ පරීක්ෂාකර තිබීම.

ජනනය ෙන ස්ථානයේදී ම ඝන අප්රෙය යෙන් කිරීම. (යන්ොසික  ා 

ෙයාපාරික)

ඝන අපද්රෙය කළමනාකරණයට අදාළ කාර්යසාධන කළමනාකරණය

ඝන අපද්රවය බ හ ර කිරීම සහ ජසේවා කලමනාකරණය

04.මහජන ජසෞඛ්ය 

හා සනීපාරක්ෂාව

ඝන අපද්රෙය කළමනාකරණයට අදාළ දත්ත රැස්කිරීම.

අෙසන් බැ ැරලීම ප්රශස්තෙ ඉටු කිරීම.

මාතෘ  ා ළමා ආරක්ෂණ යසේො සඳ ා ප්රමාණෙත් මූලය ප්රතිපාදන සලස්ො 

තිබීම.

ෙර්ෂයකට අෙම ෙශයයන් මාතෘ  ා ළමා යසෞඛය පිළිබඳ ෙැඩසට න් 

 තරක්ෙත් පෙත්ො තිබීම.

ප්රෙර්තන ෙර්ෂය සඳ ා මාතෘ  ා ළමා යසෞඛය යෙනුයෙන් යෙන්කළ 

ප්රතිපාදනෙලින් 90% ක ප්රමාණයක් ඉක්මො වියදම් දරා තිබීම.
මාතෘ  ා ළමා යසෞඛය සඳ ා ෙන සායන ප්රමාණෙත් සංඛයාෙක් බල ප්රයේශය 

තුළ පිහිටුො තිබීම.

ආ ාර ආශ්රිත ෙයාපාර ලියාපදිංචිකර ගැනීම.

ජුනි මස 30 ෙන දිනට යපර බලපත්ර ලබා යනොගත් ෙයාපාර යෙනුයෙන් නීති 

කෘතය අෙසන් කර තිබීම.

සියළුම ආ ාර ආශ්රිත ෙයාපාර බලපත්ර සහිත ය ෝ අධිකරණයට ොර්තා කර 

ඇති ඒො බෙට ස තික වීම.

ආ ාර පරික්ෂණ ක්රියා මාර්ග

ආ ාර කාර්යාෙලියේ ස  යෙළදායම් නියුක්ත ආයතන පරීක්ෂාෙ

ෙයාපාරික ස්ථානයන්හි භාවිත කරන පානීය ජල නියැදි පරීක්ෂාෙ

ආ ාර ස්ෙස්ථාෙ ෙැඩි දියුණු කිරීයම් ප්රාරම්භක ක්රියා

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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6.1

මාර්ග සහ කාණු පිළිබඳව ජතොරතුරු වාර්තා

ව සි ජල කාණු

නඩත්තුව සහ අළුත්ව ඩියාව

ජවළඳ ජපොළවල් / ජපොදු ජවජළඳ ජපොළවල්

ෙැසි ජල කාණු පිළිබඳෙ ොර්තා පෙත්ො ගැනීම.

වීථි යර්ඛා සලකුණු කිරිම ද සහිතෙ එක් එක් මාර්ගයේ මිනින්යදෝරු සැලසුම් 

පිළියයල කර තිබීම.

පුේගලික පාරෙේ ආරම්භයේ "පුේගලික පාරකි" යනුයෙන් සද න් පුෙරුද 

සවිකිරීමට සභාෙ විසින්  උපයදස් දී තිබිය යුත්ය.

පුේගලික මාර්ග යදපස ෙැසි ජල කාණු පදිංචිකරුෙන් විසින් ඇතිකර යගන 

තිබිය යුතුය.

පදිංචිකරුෙන් විසින්  යබෝක්කු ස  පැති කාණු තනායගන තිබිය යුතුය.

ඉ ත (ii) , (iii)  ා (iv) හි කටයුතු ඒ යේපළ හිමිකරුෙන් යනොකරන විට 

සභාෙ විසින් ඉටුකර වියදම අයකරයගන තිබිය යුතුය.

5. මාර්ග සහ ව සි 

ජල කාණු 

කළමනාකරණය

වටරවුම් සහ පදික ජේදිකා (ඔරජලෝසු කණු ද ඇතුළත්ය)

වීථි නම් කිරීම.

පුද්ගලික මාර්ග

පුේගලික මාර්ග යපොදු පාරට සම්බන්ධ ෙන ස්ථානයන් අෙහිර ඇති යනොෙන 

යසේ තනා තිබිය යුතුය.

ෙයෙස්ථාපිත ප්රතිපාදන යටයත් මාර්ගෙල දනතික හිමිකම ලබා තිබීම.

සිතියම් සහිතෙ මාර්ග ඉන්යෙන්ට්රිය නඩත්තු කර තිබීම.

ෙැසි ජල කාණු ඉන්යෙන්ට්රිය නඩත්තු කර තිබීම.

මාර්ග නඩත්තුෙ පිළිබඳ ොර්තා පෙත්ො ගැනීම.

ප්රමාණෙත් ෙැය ප්රතිපාදන සලස්ො තිබීම.(මුළු ෙැය ඇස්තයම්න් තුයෙන් 20% 

ක් ඉක්මවූ ප්රමාණයක්)

ය ොඳින් ඉඳිකළ කාණු පේධතියක් පෙත්ො ගැනීම.

ඉඳිකිරීම් යනොකළ එය ත් මනාෙ පෙත්ොයගන යන කාණු පේධතියක් 

පෙත්ො ගැනීම.

කාලීනෙ කාණු පේධතිය නඩත්තු කිරීම.

ජලයයන් ආපදාෙලට ලක්විය  ැකි ප්රයේශ  ඳුනායගන තිබීම.

ජලාපො න සැලසුම් පිලියයල කර තිබීම.

මාර්ග නඩත්තුෙ  ා අළුත්ෙැඩියාෙ

ඉ ත (i) හි සැලැස්ම නියමිත පරිදි ක්රියාෙට නංො තිබීම.

දිය පාරෙේෙල පෙත්නා අෙහිරතා කාලීනෙ ඉෙත් කර තිබීම.

අනෙසර ස  කේ ඉකුත් යපෝස්ටර්, බැනර්, දැන්වීම්, ධජ ස  පතාක ඉෙත් 

කර තිබීම.

සැලසුම් ස ගතෙ ක්රියාත්මක කරන කාලීන නඩත්තු ෙැඩ පිළියෙල

වීථි නම් කිරී යම්දී විධිමත් දනතික ක්රියා මාර්ග අනුගමනය කර තිබීම.

ප්රධාන නගරෙලට ඇති දුර සහිතෙ පිවිසුම් මාර්ග යපන්නුම් යකයරන සංඥා 

පුෙරු සවිකර තිබීම .

ෙටරවුම් නඩත්තු කිරීමට අනුග්ර කයන්  යයොදායගන තිබීම.
අනෙසර ඉදිකිරීම්  ා යෙයළන්දන්යගන් යතොර ප සුයෙන් ගමන් කළ  ැකි 

පදික යේදිකා

නඩත්තු කිරීමට ප්රජා ස භාගීත්ෙය ලබා තිබීම.

වීථි නාම පුෙරු සහිත මාර්ග

භාෂාත්රයයන් පිළියයල කළ වීථි නාම පුෙරු

6. ය ොදු  හසුකම්

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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අ.

ආ.

වීථි ප න් දැේවීයම්  ා නිො දැමීයම් විධිමත් ක්රමයේදය

ගිවිසගත් ප්රමාණය අනුෙ වීථි ප න් පෙත්ො ගැනීම.

සති යපොළ භූමිය තුළ මූලික ප සුකම් සලස්ො තිබීම.

යෙයළඳ කුටි ස්ථිර ඉඳිකිරීම්ෙලින් යුක්ත වීම.

අතුරු ෙයෙස්ථා මඟින් යපොළ ගාස්තු නියම කර තිබීම.

යෙයළඳ කුටිෙලින් ක්රමෙත්ෙ කුලී අය කිරීම.

යපොදු නාන ස්ථානෙල අප ජලය විධිමත්ෙ බැ ැර කිරීයම් ෙැඩ පිළියෙලක් 

ක්රියාත්මක කර තිබීම.

නෙ වීථි ලාම්පු සවිකිරීමට අනුමැතිය ලබා තිබීම.

ම ජන පැමිණිලි යේඛනය  ා ඒ සම්බන්ධයයන් ක්රියා කිරීම.

යපොදු යෙයළඳ යපොළ ක්රමෙත්ෙ නඩත්තු කර තිබීම.

යෙයළඳයපොළ විධිමත්ෙ පෙත්ො ගැනීම.

අංකනය කරන ලද විදුලි කණු පිළිබඳ දත්තයන් සහිත වීථි ප න් යේඛනය

යපොදු යෙයළඳ යපොළ මූලික ප සුකම් සලස්ො තිබීම.

කඩ කාමර අෙසර යදන ලද ෙයාපාරෙල පමණක් යයදවීම.

කඩ කාමරෙලින් අයවිය යුතු බදු කුලිය ක්රමෙත්ෙ අයකරයගන තිබීම.

සති ජපොළවල්

වීථි ආජලෝකකරණය

කඩ කාමරෙල කුලී ප්රමාණයන් කාලීනෙ සංයශෝධනය කර තිබීම.

ගිවිසුම් කඩකරන්නන්ට එයරහිෙ ක්රියාකර තිබීම.

යෙයළඳ යපොළ තුළ යපොදු යේදිකා මං අයුතු ඈදා ගැනීම්ෙලින් යතොරවීම.

අෙශයතාෙකදී තාෙකාලික ක්රම මඟින් ජල සම්පාදනය කිරීම.

යපොදු ස්ථානෙලට යසේො සැපයීම

ළිං, නල ළිං ස  ජල කාණු කාලීනෙ නඩත්තු කිරීම.

ප්රජා ස භාගීත්ෙයයන් නඩත්තු කිරීම.

ෙැඩි දියුණු කිරීයමන් ජල සම්පාදන යසේො කාර්යක්ෂමතාෙ ඇති කිරීම.

පානීය ජල සම්පාදනය

ශක්තිෙන්ත  වුේකරුෙන් සමඟ ගිනි ආරක්ෂණ ජාලයක් ඇති කිරීම.

ප්රජා ගිනි ආරක්ෂනය  ා අෙශය අෙස්ථාෙන්හි පාලන ෙැඩසට න් පැෙැත්වීම.

පරියභෝජන ගාස්තු ඵලදායීෙ රැස්කිරීම.

ප්රමාණෙත් ප සුකම් සහිතෙ යපොදු නාන ස්ථාන ඇතිකිරීම තිබීම.

යපොදු නාන ස්ථාන කාලීනෙ පවිත්ර කර තිබීම.

යපොදු නාන ස්ථාන කාලීකෙ නඩත්තු කර තිබීම.

ජපොදු නාන ස්ථාන

ගිනි අනතුරු ව ළ ක්වීජම් ජසේවා

සක්රිය සාමාජිකයන් සංඛයාෙ සියයට 5කට ෙැඩියයන් පෙත්ො ගැනීම.

පුස්තකාල අතුරු ෙයෙස්ථා පනො  ය ෝ සම්මත ය ෝ සම්මත අතුරු ෙයෙස්ථා 

පිළියගන තිබීම.

පුස්තකාල සහ කියවීම් ශාලා කලමනාකරණය

6. ය ොදු  හසුකම්

යපොදු යගොඩනැගිලි  ා යපොදු ස්ථානෙල ගිනි නිවීම් උපකරණ සවි කිරීම.

ගිනි නිොරණය පිළිබඳෙ ම ජනයා දැනුෙත් කිරීම.

ජීවිත ස  යේපළ ගින්යනන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ගිනි ආරකෂණ පේධති

කාර්යාලය තුළ ගිනි නිවීයම් උපකරණ ස්ථානගත කර තිබීම.

7.සුභ සාධන යසේවා

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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පුස්තකාල සහ කියවීම් ශාලාවලින් ආවරණය වන ජසේවා

පුස්තකාල සහ කියවීම් ශාලාවල ජසේවාවන්හි ගුණාත්මක බව

ක්රීඩා භූමි සහ ක්රීඩාගාර

 ජපර පාසල් සහ දිවා සුරුකුම් මධයස්ථානය

සුසාන භූමි සහ ආදාහනාගාර

යපොත් පත් සපයා ගැනීයම්දී ජාතික ග්රන්ථ නාමාෙලිය යයොදා ගැනීම.

පුස්තකාල පාඨක සමාජ ක්රියාකාරීත්ෙය

 යපර පාසේ සඳ ා කුඩා ළමා පුස්තකාල පෙත්ොයගන යාම.

පුස්තකාල යසේොෙන්හි ගුණාත්මක බෙ

පුස්තකාල උපයේශක  කමිටුයේ කාර්ය
සමස්ථ අයෙැයයන් සියයට 5ට ෙැඩියයන් (ෙැටුප්  ා දීමනා  ැර) ප්රතිපාදන 

සලසා තිබීම.
ොර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය පෙත්ො තිබීම  ා එහි නිර්යේශ ක්රියාත්මක කර 

තිබීම.

ජනතාෙයගන් ෙැඩි ප්රමාණයකට යසේො පෙත්ො යගන යාම.

භාෂාත්රයයන්ම සම්පාදිත ප්රකාශන සපයා තිබීම.

සෑම ජනයකොටසටම යසේො ලබා ගත  ැකි වීම.

ජංගම පුස්තකාල යසේො ක්රියාත්මක කිරීම.

සෑම ජන යකොටසකට ම යෙන් ෙන පරිදි සුසාන භූමි ඇතිකර තිබීම.

පුස්තකාල ස  කියවීම් ශාලාෙල මූලික යපොදු ප සුකම්

පුස්තකාල මූලික කලමනාකරණ ක්රම උ පයයෝගී කර ගැනීම.

ම ජන පැමිණිලා පිළිබඳ ය පත් ප්රතිචාරය

බල ප්රයේශය තුළ ප්රමාණෙත් ක්රීඩා භූමි සංඛයාෙක් ඇතිකර තිබීම.

ක්රීඩා භූමිය ෙටා ඇති තාප්පය ය ෝ ෙැටද සමඟ ක්රීඩා භූමිය විධිමත්ෙ නඩත්තු 

කර තිබීම.

ක්රීඩා භූමි නඩත්තු කිරීම සඳ ා යපෞේගලික අංශයේ ස ාය ලබායගන තිබීම.

ක්රීඩා භූමි යක්න්ද්ර කරගත් ක්රීඩා සමාජ පිහිටුො තිබීම.

නඩත්තුෙ  ා අළුත්ෙැඩියාෙ සඳ ා ොර්ෂික ෙැය ඇස්තයම්න්තුයෙන් 3%ක් 

ඉක්මවූ ෙැය ප්රතිපාදනයක් යෙන්කර තිබීම.

යෙන්කළ ප්රතිපාදනෙලින් 90%ක් ඉක්මවූ ප්රමාණයක් ඒ සඳ ා ෙැය කර 

තිබීම.

පළාත් පාලන ආයතන විසින් මූලික ප සුකම්(යගොඩනැගිලි, ජලය, විදුලිය, 

ස  දීමනා) සැපයීම

පළාත් පාලන ආයතන අරමුදයලන් යපර පාසේ ක්රියාත්මක කිරීම.

ප්රමාණෙත් පුහුණුෙ සහිත ගුරුෙරුන් බඳොයගන තිබීම.

යපර පාසේ සඳ ා සමස්ත අයෙැයයන් සියයට 5ක් ඉක්මවූ ප්රතිපාදන 

සැලසීම.

ප්රමාණෙත් යපර පාසේ සංඛයාෙක් ක්රයාත්මකෙ පැෙතීම.

සෑම සුසාන භූමියක් ම සුසාන භූමි  ා භූමිදාන ආඥාපනත යටයත් ගැසට් 

පත්රයේ ප්රකාශයට පත්කර තිබීම.

සුසාන භූමි  ා ආදා නාගාර පිළිබඳ අතුරු ෙයෙස්ථා අනුමත කරයගන තිබීම.

සෑම සුසාන භූමියක් ම ෙටා අඩි 7ක උසකින් යුතු තාප්පකින් ය ෝ ෙැටකින් 

ආෙරණය කර තිබීම.

සෑම සුසාන භූමියක් ම විධිමත්ෙ නඩත්තු කර තිබීම.

7.සුභ සාධන යසේවා

සෑම සුසාන භූමියකය ඔප්පුෙ ස  පිඹුරු පත ලබායගන තිබීම.

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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පරිසර කලමනාකරණය සහ සැංරක්ෂණයට අදාල නීතිමය හ කියාව.

පරිසර බලපත්ර ලබා යනොගත් ආයතනෙලට එයරහිෙ පළාත් පාලන ආයතන 

විසින් නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීම.
පරිසර තත්ත්ෙයන්ට  ානිකර අෙස්ථා පිළිබඳෙ ම ජන පැමිණිලි 

සම්බන්ධයයන් ක්රියා කිරීම  ා ොර්තා පෙත්ො ගැනීම.
ම ජන පැමිණිලි සම්බන්ධයයන් නිසි පරිදි ක්රියාත්මක වී ඇති බෙ ත වුරු 

කර ගැනීම පිණිස කාලීනෙ පසු විපරම් කිරීම.

පරිසර ආරක්ෂන බලපත්ර ලබාගත යුතු ආයතන අතරින් 80% ක් විධීමත් 

බලපත්ර ලබා තිබීම

ඉන්ධන ඇණවුම් නිකුත් කිරීමට යපර දදනික ධාෙන සට න් ය ෝ ෙැඩ 

පැය සට න් ලබා ගැනීමට ෙැඩපිළියෙල ඇතිකර තිබීම.

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර

රථ වාහන/ යන්ජත්රෝපකරණ නඩත්තුව
සෑම ෙො නයක් ස  යන්යත්රෝපකරණයක්ම යෙනුයෙන් යාෙත්කාලීනෙ 

පෙත්ොයගන යනු ලබන යලොේ යපොතක් බැඟින් තිබීම.

ක්රියාත්මක වීම පැය ගණනකින් මිනුම් කරනු ලබන සෑම 

යන්යත්රෝපකරණයක්ම යෙනුයෙන්ම යසේො කිරීම් ෙැඩපිළියෙල ක්රියාත්මක 

කර තිබීම.

ප්රාථමික සංවිධාන ආකෘතිය තුළ යසේො සම්පාදනය

බලපත්ර ලබා ඇති  ා නීති වියරෝධි ෙැඩ බිම් යේඛනය

පරිසර සංරක්ෂණයට සම්බන්ධිත යෙනත් ක්රියාෙන්.

සුසාන භූමිය නඩත්තු කිරීයම් කාර්යය සඳ ා ප්රජාෙයේ දායකත්ෙය 

ලබායගන තිබීම.

භූමිදානය සඳ ා ඉඩ කඩ යෙන්කර දීයම් භූමි සැලැස්ම පිළියයල කර තිබීම.

ආදා නාගාරයන් කාලීනෙ නඩත්තු කර තිබීම.

බල ප්රයේශයේ අෙශයතාෙලට සරිලන ප්රමාණයට ආදා නාගාර ඇතිකර 

තිබීම.

රුක් යරෝපණ ක්රියාරම්භය

ශ්රමදාන කඳවුරු පැෙැත්වීම.

පරිසර කලමනාකරණය සහ සැංරක්ෂණජේ ප්රාරම්භක ක්රියා

සෑම සුසාන භූමියක ම භූමිදානය කරන මෘත යේ  පිළිබඳ යේඛනයක් 

බැඟින් නඩත්තු කර තිබීම.

7.සුභ සාධන යසේවා

8. නියාමන ජසේවා

බල ප්රයේශයට අදාළ කරවිය  ැකි පරිසර කළමනාකරණය  ා සම්බන්ධ 

අතුරු ෙයෙස්ථාෙ පනොයගන ක්රියාත්මක කර තබීම.

පරිසර සංරක්ෂණයට ප්රජා ස භාගීත්ෙය ලබායගන තිබීම.

පරිසර උපයේශක කම්ටුෙ සඳ ා ප්රමාණෙත් ප්රජා දායකත්ෙයක් ලබා තිබීම.

පාරිසරික තාක්ෂණ කම්ටුෙ ස  පරිසර උපයේශක කමිටු නිශ්චිත කාල 

ෙකොනු තුළ රැස්වීම් පෙත්ො තිබීම.

පරිසරය  ා සම්බන්ධ ස්ථාෙර කමිටුෙ/ කාරක සභාෙ අෙම ෙශයයන් 

මාසයකට ෙතාෙක් බැඟින් ෙන රැස්වීම් පෙත්ො තිබීම.

පාසේ දැනුෙත් කිරීයම් ෙැඩසට න් පැෙැත්වීම. 

යගෙතු ෙගා ක්රියාරම්භ කිරීම.

පරිසර කළමනාකරණය ස  සංරක්ෂණ කටයුතුෙලදී රාජය යනොෙන 

සංවිධාන  ා ප්රජා මූල සංවිධාන සමඟ එක්ෙ ක්රියා කිරීම.

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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9.1ආ

i

ii

iii සංෙර්ධන උපයේශක කම්ටුයේ ස භාගීත්ෙයයන් සිේ අවුරුදු සංෙර්ධන 

සැලැස්ම පිළියයල කර තිබීම.

සෑම මාස  යකට ෙතාෙක් බැඟින් සෑම ො නයකම ස  

යන්යත්රෝපකරණයකම ඉන්ධන පරියබෝජන ප්රමාණය පරීක්ෂා කරොයගන 

තිබීම.

සංෙර්දන උපයේශක කමිටුයේ සැලකිේලට භාජනය වූ සිේ අවුරුදු සංෙර්ධන 

සැලැස්යම් කාර්යයන් ප්රමුඛතා ගත කර තිබීම.

සංෙර්ධන උපයේශක කමිටුයේ ස භාගීත්ෙයයන් සිේ අවුරුදු සංෙර්ධන 

සැලැස්ම පිළියයල කර තිබීම.

යාෙත්කාලීන කළ ස්ථාෙර ෙත්කම් යේඛනයක්

නිශ්චල යේපළෙල ඔප්පු  ා පිඹුරුපත් පිළියයල කර තිබීම ස  ඒොයේ 

ආරක්ෂාෙ

ඉදිකිරීම්/ ජගොඩන ගිලි පිළිබඳ නිජයෝග

ආදායම් ප්රෙර්ධන කාර්යයේ දී ස  ආදායම් රැස්කිරීයම් කාර්යයේදී සංෙර්ධන 

උපයේශක කමිටුයේ ස භාගීත්ෙය ලබා තිබීම.

සංෙර්ධන උපයේශක සභාෙක් පිහිටුවීමට බලය ලැයබන සභා යයෝජනාෙක් 

සම්මත කරයගන තිබීම.

සිේ අවුරුදු සංෙර්ධන සැලැස්යම් ඇතුළත් සංෙර්ධන කාර්යයන් ප්රමුඛතා ගත 

කර තිබීම.

ආපදා ස න සැලසීයම්දී සංෙර්ධන උපයේශක කමිටුයේ ස භාගීත්ෙය ලබා 

තිබීම.

මාසයකට එකක් බැඟින් සංෙර්ධන උපයේශක කම්ටුයේ රැස්වීම් පෙත්ො 

තිබීම.

මාසයක් ඇතුළත යගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම.

විධිමත් බලතල ප වරීමක් සහිතව තීරණ ග නීජම් කාර්යජේ ප්රජා සහභාගීත්වය (මහා 

නගර සභා)

විධිමත් බලතල ප වරීමක් සහිතව තීරණ ග නීජම් කාර්යජේ ප්රජා සහභාගීත්වය(නගර 

සභා සහ ප්රජද්ශීය සභා)

මාසයකට එකක් බැඟින් සංෙර්ධන උපයේශක කම්ටුයේ රැස්වීම් පෙත්ො 

තිබීම.

අනමත කළ ස  අනෙසර යගොඩනැගිලි පිළිබඳ යේඛනය.
 යගොඩනැගිලි සැලසුම් නියයෝග උේලංඝණය කරන්නන්ට එයරහි නීතිමය 

ක්රියාමාර්ග යගන තිබීම.

සෑම යගොඩනැගිලි අයදුම්පතක් යෙනුයෙන් එක් යගොනුෙක් බැඟින් 

පෙත්ොයගන යාම.

සංෙර්ධන උපයේශක සභාෙක් පිහිටුවීමට බලය ලැයබන අතුරු ෙයෙස්ථාෙක් 

අනුමත කරයගන තිබීම.

පළාත් පාලන ආයතනයේ යෙනත් යසේොෙලට අනුකූලතාෙ දැක්වීම පිණිස 

අෙශය කරන සමගාමී අතුරු පරීක්ෂා ෙන්

මාර්තු 01 ෙන දිනට යපර විධිමත් පටිපාටියකට අනුෙ පාවිච්චියට ගත 

යනො ැකි භාණ්ඩ අප රණය කර තිබීම.

නිශ්චල යේපළෙල ආරක්ෂාෙ ත වුරු කිරීම.

මූලික සංවිධාන සැලසුමට අනුෙ යගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම් යසේො 

සැපයීම.

ස්ථාවර වත්කම් නඩත්තුව

අතයෙශය අමතර යකොටස් නියමිත කාලය ෙනවිට ඇණවුම් කර තිබීම.

සෑම යන්යත්රෝපකරණයක්ම යෙනුයෙන් ඉදිරි මාසය සඳ ා ඉදිරි ෙැඩසට න් 

පිළියයල කර තිබීම.

ආදායම් බලපත්ර ස  රක්ෂණ ආෙරණ නියමිත දිනයට යපර ලබා තිබීම.

8. නියාමන ජසේවා

9. ප්රජා 

සහභාගීත්වය

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණ චක්රයේඛ අංක 03

පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණ චක්රයේඛ අංක 09

පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණ චක්රයේඛ අංක 11

පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණ චක්රයේඛ අංක 04

පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණ චක්රයේඛ අංක 02

යෙනත් නීති උපයයෝගී කර ගැනීම.

මානෙ හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම.

සම්මත අතුරු ෙයෙස්ථා පිළියගන තිබීම.

අතුරු ෙයෙස්ථා සම්පාදනය කිරීම.

ප්රධාන නීති උපයයෝගී කර ගැනීම.

පළාත් පාලන ප්රතිසැංස්කරණ චක්රජල්ඛ් ක්රියාත්මක කිරීම.

ආපදා ස න සැලසීයම් දී සංෙර්ධන උපයේශක කමිටුයේ ස භාගීත්ෙය ලබා 

තිබීම.

පළාත් පාලන ආයතනයේ ක්රියාෙන් සඳ ා ප්රජා මූල සංවිධාන  ා ස්යේච්ජා 

සංවිධානෙල ස ාය ලබා ගැනීම.

අෙම ෙශයයන් ෙසරකට 5 ක් බැඟින් ෙනයසේ ප්රජා ස භාගිත්ෙය සහිත 

වියශේෂිත ෙැඩසට න් ආරම්භ කිරීම.

සැලසුම් කාර්යාෙලියේදී ම ජන ස භාගීත්ෙය යපළඔවීම.

ආදායම් ප්රෙර්ධන කාර්යයේදී ස  ආදායම් රැස්කිරීයම් කාර්යයේදී සංෙර්ධන 

උපයේශක කමිටුයේ ස භාගීත්ෙය ලබා තිබීම.

සිේ අවුරුදු සංෙර්ධන සැලැස්යම් ඇතුළත් සංෙර්ධන කාර්යයන් ප්රමුඛතා ගත 

කර තිබීම.

සංෙර්ධන උපයේශක කමිටුයේ සැලකිේලට භාජනය වූ සිේ අවුරුදු 

සංෙර්ධන සැලැස්යම් කාර්යයන් සඳ ා ප්රමාණෙත් මූලය ප්රතිපාදන සලස්ො 

තිබීම.

පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණ චක්රයේඛ අංක 07

පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණ චක්රයේඛ අංක 13

පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණ චක්රයේඛ අංක 08

පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණ චක්රයේඛ අංක 12

පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණ චක්රයේඛ අංක 05

පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණ චක්රයේඛ අංක 06

පළාත් පාලන ආයතනජේ ක්රියාවන් සඳහා ප්රජා සහභාගීත්වය

ප්රජා මූල සැංවිධාන / ස්ජේච්ජා සැංවිධාන

යසේො සැපයුම් ක්රියාෙලියේදී  ම ජන ස භාගීත්ෙය යපළඔවීම.

අතුරු වයවස්ථා සහ ජවනත් නීති

ප්රජා මූල සංවිධාන ස  ස්යේච්ජා සංවිධාන දිරිගැන්වීමට ප්රතිපාදන යෙන් 

කිරීම.

බල ප්රයේශය තුළ ක්රියාත්මක ෙන ප්රජා මූල සංවිධාන ස  ස්යේච්ජා සංවිධාන 

 ඳුනායගන ලියා පදිංචි කරයගන තිබීම.

ඒ සංවිධාන සමඟ අෙශය කාරණා සම්බන්ධ කාලීනෙ රැස්වීම් පෙත්ො තිබීම.

පරිපාලන ප්රතිසංස්කරණ චක්රයේඛ අංක 10

ඒ සංවිධානෙලට පෙතින ගැටළු විසඳීමට ක්රියාකර තිබීම.

එෙැනි සංවිධාන යනොමැති නම් ඇතිකර ලියා පදිංචි කරයගන තිබීම.
පළාත් පාලන ආයතනයේ කටයුතුෙලට ඒ සංවිධාන සම්බන්ධ  කරයගන 

තිබීම.

9. ප්රජා 

සහභාගීත්වය

10. වයවස්ථාපිත 

විධිවිධාන අනුව 

ක්රියා කිරීම

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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පුරෙැසි ප්රඥප්තිය ස  එහි ෙගකීම් පිළිබඳෙ සෑම නිලධාරියයකුම දැනුෙත් 

පුරෙැසි ප්රඥප්තියේ අඩංගු කරුණු රුකියා විස්තරෙලට ඇතුළත් කර තිබීම.

සභායේ ක්රියාකාරකම් පුරෙැසි ප්රඥප්තියට අනුෙ සිදුකර තිබීම.

ප්රධාන කාර්යාලයේ ස  උපකාර්යාලෙල පැමිණිලි යපට්ටියක් බැඟින් තබා 

තිබීම.

ය ලිවී ඇති අඩුපාඩු ඉෙත් කිරීමට ගන්නා ලද ක්රියාමාර්ග ොර්තා කර තිබීම.

මහජන ප මිණිලි සහ ප්රතිකර්ම

භාණ්ඩ  ා යසේො සම්පාදනය තරඟකාරී මට්ටයමන් සිදුකර තිබීම.

යටන්ඩර් අයදුම්පත් සියළුම ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුෙන් යෙත නිකුත් කර 

අෙම ෙශයයන් භාෂා යදකකින් පුරෙැසි ප්රඥප්තිය ම ජනයා ප්රදර්ශනයට 

යටන්ඩර් ප්රදානය කිරිමට තීරණය කිරීම ම ා සභාෙ විසින් ම සිදුකර තිබීම.

ඉදිරිපත් කරන නිර්ණායක යටන්ඩර් අයදුම්පත්රෙල පැ ැදිලිෙ දක්ො තිබීම.

යටන්ඩර් විෙෘත කිරීම යටන්ඩර්කරුෙන් දැනුෙත් කර තිබීම.

තාක්ෂණික ඇගයීමකින් පසුෙ යටන්ඩර් යතෝරා ගැනීම සිදුකර තිබීම.

ම ජන ප්රතිචාරය මැන බැයලන කාලීන සමීක්ෂණ පෙත්ො තිබීම.

ොර්ෂික අයෙැය යේඛනය පරිශීලනය සඳ ා යපොදු ස්ථානෙල තබා තිබීම.

මූලය ොර්තා පරිශීලනය සඳ ා යපොදු ස්ථානෙල තබා තිබීම.

ම ා සභා ොර්තා පරිශීලනය සඳ ා යපොදු ස්ථානෙල තබා තිබීම.

ෙයපාරික ප්රජාෙ සමඟ කාලීනෙ සාකච්ජා පෙත්ො තිබීම.

සැපයුම්කරුෙන් ස  යකොන්ත්රාත්කරුෙන් ොර්ෂිකෙ ලියාපදිංචි කර තිබීම.

ජටන්ඩර් සහ ජකොන්ත්රාත්

අතයෙශය නීති, ප්රඥප්ති  ා අතුරු ෙයෙස්ථා සභිකයන්යේ පරිශීලනයට 

ම ා සභායේ තීරණ නියමිත යේලායේදී ක්රියාත්මක කර තිබීම.

මාසික ම ා සභා රැස්වීම නියමිත යේලාෙටම පැෙැත්වීම.

අතයෙශය යතොරතුරු සහිතෙ රැස්වීම් ොර්තා පිළියයල කර තිබීම.

ම ජනතාෙයේ අෙශයතා විමසා බැලීමට ම ජන දිනයක් යෙන්කර තිබීම.

අෙශය යතොරතුරු හුෙමාරුෙ පිණිස ම ජනතාෙට අෙස්ථා සලසා තිබීම.

ලිඛිත සන්නියේදන ලියා පදිංචිකර ගැනීමට  ා ක්රියාකිරීම  ඳුනාගැනීම 

ප සු ක්රමයක් ඇතිකර තිබීම.

ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුෙන්යගන් බාහිර සැපයුම්කරුෙන්ටද යටන්ඩර් අයදුම් 

කිරීමට අෙස්ථාෙ ස තික කර තිබීම.

ෙයෙස්ථාපිත ප්රතිපාදනෙලට අනුෙ ම ා සභා රැස්වීම් පැෙැත්වීම.

සභිකයින්යේ අයිතිොසිකම් ආරක්ෂා කිරීම.

ම ා සභා රැස්වීයම් කටයුතු ම ජනතාෙට නිරීක්ෂණය කිරීයම් ප්රමාණෙත් 

නයාය පත්රයට අනුෙ ම රැස්වීම් පෙත්ො තිබීම.

ලැබී ඇති පැමිණිලි පිළිබඳෙ දින තුනක් ඇතුළත ක්රියාකර තිබීම.

පැමිණිලි යපොත්ෙල ස  යපට්ටිෙල ඇති පැමිණිලි සතියකට තුන්ෙතාෙක් 

බැඟින් අදාල අංශෙලට යයොමුකර තිබීම.

මහා සභා රුස්වීම්

ම ා සභා රැස්වීයම්දී සභිකයන්යේ ආදර්ශමත්  ැසිරීම.

එම ක්රමයේදය පිළිබඳෙ කාර්ය මණ්ඩලය දැනුෙත් කර තිබීම.

ලිඛිත සන්නිජේදනයන් ජකජරහි  ප්රතිචාර දක්වා තිබීම.

ප්රධාන කාර්යාලයේ ස  උපකාර්යාලෙල පැමිණිලි යපොතක් බැඟින් තබා 

තිබීම.

ලැබී ඇති ලිපි පිළිබඳෙ දින තුනක් ඇතුළත ක්රියාකර තිබීම.

පුරව සි ප්රඥප්තිය

මහජන සන්නිජේදනය

12. ප්රතිචාරාත්මක 

බව

11.විනිවිදභාවය

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.



iv

v

12.3

i

ii

iii

iv

v

13.1

අ.

ආ.

ඇ.

ඈ.

13.2

අ.

ආ.

ඇ.

ඈ.

13.3

i

ii

iii

iv

v

14.1

i

ii

iii

iv

14.2

අ.

ප්රජාජේ සෑම සාමාජිකකුට ම ජසේවා ස පයීම

ග ටුම් සමථ කිරීම.

නායකත්වය

වගවීම

සෑම යේඛනයක් ම භාෂාත්රයට පරිෙර්තනය කර තිබීම.

බල ප්රයේශය තුළ පිහිටුො ඇති සමථ මණ්ඩල සමඟ සමීපෙ ක්රියා කර තිබීම.

සමථ මණ්ඩල සඳ ා අෙශය ස ාය ලා දී තිබීම.

යපෞේගලික අංශයේ ස  යපොදු ජන ස භාගීත්ෙය සහිතෙ අළුත් යපොදු ජන 

යසේොෙන් පෙත්ො තිබීම.

දින තුනක් ඇතුළත ක්රියාකර යනො ැකි ෙන විටදී අතුරු පිළිතුරු යො තිබීම.

ජනතාෙයේ යනොවිසදී ඇති ගැටළුෙලට ජංගම යසේොෙලදී විසඳුම් ලබාදී 

තිබිය යුතුය.

මහජනතාව සමඟ සමීප සම්බන්ධතාව

සභාෙට අයවිය යුතු මුදේ ජංගම යසේොෙලදී අයකර ගැනීමට ක්රියාකර තිබීම.

සභායේ යසේොෙන් පිළිබඳෙ ජංගම යසේොෙලදී ජනතාෙ දැනුෙත් කර තිබීම.

ම ා සභාෙ විසින් පත්කරනු ලබන කමිටු ෙැඩි සංඛයාෙක සිටිය යුතු කාන්තා 

නියයෝජනය ප්රතිපත්තිමය ෙශයයන් තීරනය කර තිබීම.

කාලීනෙ ජංගම යසේොෙන්/ ජන මු පෙත්ො තිබීම.

ඉේලීමක් සම්බන්ධයයන් ක්රියාකිරීමට නීතිමය බාධා ඇති විටක ඒ තත්ත්ෙය 

පැ ැදිලි යකයරන පිළිතුරු යො තිබීම.

ඉටු කිරීමට යනො ැකිවූ ඉේලීම්  ා අයකරගත යනො ැකි වූ ආදායම් පිළිබඳ 

ොර්තාෙක් ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතුය.

කාන්තාෙන් ඉලක්ක කරගත් කාන්තාභිෙෘධි ෙැඩසට න් සඳ ා ස ාය දක්ො 

ස්ථාෙර / උපයේශක  කමිටුෙලට කාන්තා සංවිධාන ස බාගි කරයගන තිබීම.

12. ප්රතිචාරාත්මක 

බව

විෙධ  ැකියාෙන් ඇති අයට යසේො සැපීමට වියශේෂ අෙධානය යයොමුකර 

තිබීම.

බහුතර කාන්තා නියයෝජනයක් සහිත සංෙර්ධන ෙැඩසට න් ආරම්භ කර 

13.සමානාත්මතාව

පසුගිය ෙසර යදක තුළ යපොදු ජන ස භාගිත්ෙය  ා යපෞේගලික අංශයේ 

ස ායයන් ඉටු කළ ක්රියාකාරකම්  ඳුනා යගන තිබිය යුතුය.

ප්රෙර්තන ෙර්ෂය ඇතුළත දීත් එම ක්රියාකාරකම් අඛණ්ඩෙ ක්රියාත්මකෙ 

පැෙතීම.

එම ක්රියාකාරකම් පළාත් පාලන ආයතනයේ සාමානය සැලසුම් ක්රියාෙලිය 

සමඟ සම්බන්ධෙ පෙත්ොයගන යගොස් තිබීම.

ස්ත්රී/ පුරුෂ සමානාත්මතාව

යජයෂ්ඨ පුරෙැසියන්ට යසේො සැපයීමට වියශේෂ අෙධානය යයොමුකර තිබීම.

යසේො සපයා ගැනීයම්දී ප්රායේශීය භාෂාෙ උපයයෝගී කරයගන තිබීම.

බල ප්රයේශයේ ජනතාෙ අතර ඇතිවිය  ැකි ගැටුම් සමථ කිරීමට අෙශය 

නිර්යේශ ලබාගැනීමට සභායේ මැදි ත් වීයමන් කමිටුෙක් පිහිටුො තිබිය 

යුතුය.

එම කමිටුෙ විසින් කලින් කල කරනු ලබන නිර්යේශයන් සැලකිේලට යගන 

තිබීම.

ඇතිවිය  ැකි එෙැනි ගැටුම් සමථ කිරීමට වියශේෂ කමිටුෙක් පත්කර තිබීම.

14.වගකීම සහ 

වගවීම.

යයෝගය පැ ැදිලි කිරීම් සහිතෙ විගණන විමසුම් සඳ ා පිළිතුරු සැපයීම.

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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උපාය මාර්ගික ස ලසුම්/ මධයකාලීන ස ලසුම්

යාෙත්කාලීන කළ විගණන විමසුම යේඛනය

විගණනය විසින් නිර්යේශිත ප්රමාණයට ලිහිේ ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම.

වාර්ෂික ස ල ස්ම

ඉලක්ක  ඳුනාගැනීයම් ස  ප්රමුඛතාගත කිරීයම් පිළියයල කර තිබීම.

සැලසුම් කාර්යාෙලියේ තිරසාර බෙ ත වුරු කර තිබීම.

යපෞේගලික අංශය ද ඇතුළුෙ සියළුම පාර්ශෙකරුෙන් සමඟ සාකච්ජා කිරීම.

පුළුේ එකඟතාෙක් සහිතෙ පළාත් පාලන ආයතනයේ දැක්ම  ා යමය ෙර 

 ඳුනා ගැනීම. 

දැක්ම  ා යමය ෙර පිළිබඳෙ ජනතාෙ දැනුෙත් කිරීම.

ආයතනයට අදාල ශක්තීන්, දුර්ෙලතා,ඉඩ ප්රස්තා ස   ානිකර තත්ත්ෙයන් 

 ඳුනායගන ප්රමුඛතාගත කර තිබීම.

අයප්ක්ෂිත ඉලක්ක පිළිබඳ සිේධි ලකුණු/ මිණුම් සලකුණු පැ ැදිලිෙ 

 ඳුනායගන තිබීම.

14.වගකීම සහ 

වගවීම.

විගණකාධිපති යදපාර්තයම්න්තුෙ විසින් සතුටුදායක පිළිගැනීමක් සහිත බෙ

15.ස ලසුම් කිරීජම් 

හ කියාව

ොර්ෂික සැලැස්යම් එක් එක් කාර්යයට අදාළ කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීම 

පිළිබඳෙ කාර්ය මණ්ඩලය දැනුෙත් කිරීයම් ෙැඩමුළු පෙත්ො තිබීම.

එක් එක් නිලධාරියාට පැෙරී ඇති කාර්යයන් ඔහුයේ ඇමතුම් දින යපොයත හි 

ඇතුළත්ෙ තිබීම.

ෙර්ෂික සැලැස්යම් කාර්ය පැෙරී ඇති සෑම නිලධාරියයකුම ප්රෙර්තන ෙර්ෂයට 

අදාල ඉදිරි ෙැඩ සට න් ඉදිරිපත් කර තිබීම.

සංෙර්ධන සැලැස්යම් ක්රියාකාරකම් පිළිබඳෙ ම ජනතාෙ දැනුෙත් කර තිබීම.

එම ඉදිරි ොර්ෂික ෙැඩසට නට අදාල මාසික ඉදිරි ෙැඩසට නට කලින් 

අනුමැතිය ලබා තබීම.

ඉදිරි ෙැඩ සට න  ා පසු ෙැඩසට න අනුෙ  ඳුනාගනු ලබන අඩුපාඩු 

නිෙැරදි කර තිබීම.

වාර්ෂික ස ල ස්ම ක්රියාවට න ැංවීම.

ප්රෙර්තන ෙර්ෂයට අදාලෙ මධයකාලීන සැලැස්යම් සඳ න් සැලසුම් ස  

ප්රෙර්තන ෙර්ෂය යෙනුයෙන්  ඳුනාගත් නෙ ෙයාපෘති ප්රමුඛතා ගත කර තිබීම.
එම ෙයාපෘතීන්ට අෙශය මූලය ප්රතිපාදන අයෙැය ඇසුතයම්න්තුෙට ඇතුළත් 

කර තිබීම.

ොර්ෂික සැලැස්යම් සඳ න් සෑම ක්රියාකාරකමක්ම යෙනුයෙන් ක්රියාකාරී 

සැලසුම් පිළියයල කර ඒ අනුෙ ක්රියාත්මක වී තිබීම.

ොර්ෂක සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීමට අදාළ පාර්ශෙකරුෙන්යේ ස ාය 

ලබායගන තිබීම.

සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීයම්දී ප්රජා මූල සංවිධාන ස  ස්යේච්ජා සංවිධානෙල 

ස ාය ලබායගන තිබිය යුතුය.

සංෙර්ධන සැලැස්යම් සෑම ක්රියාකාරකමක් ම යමය යවීමට අෙශය ස ාය 

ප්රජාෙ යෙතින් ලබා තිබීම.

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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ස් ත්රී පුරුෂ සමානාත්මතාව ප්රවර්ධනය සහ කාන්තාවන් සවිබල ග න්වීම.

ළමා මරණ අඩු කිරීම.

විජශේෂිත වයාපෘති ස ලසුම්

නියත දරිද්රතාව සහ කුසගින්න පිටු ද කීම.

ස මට ප්රාථමික අධයාපනය ලබාදීජම් අරමුණ සපුරාග නීම.

මාතෘ යපෝෂණය පිළිබඳ යසෞඛය අධයාපන ෙැඩ ස ට න් පෙත්ො තිබීම.

මාතෘ ජසෞඛ්ය නැංවාලීම

15.ස ලසුම් කිරීජම් 

හ කියාව

ඉ ත(vi) හි ොර්තායෙන් යපන්නුම් කරන දුර්ෙලතා මඟ රො ගැනීමට ම ා 

සභාෙ අෙශය තීරණ යගන තිබීම.

සංෙර්ධන උපයේශක කමිටුෙ/ කාරක සභාෙ විසින් ොර්ෂික සැලැස්ම 

ක්රියාත්මක කිරීයම් ප්රගතිය පරීක්ෂාකර ොර්තා කර තිබීම.

සංෙර්ධන උපයේශක කම්ටුෙ/ කාරක සභාෙ ස  යපෞේගලික අංශය 

සම්බන්ධ කරයගන සභායේ ආදායම් ප්රෙර්ධන ෙැඩ සට න්  ඳුනායගන 

තිබීම.

ඉ ත(i) හි  ඳුනාගත් ෙයාපෘතීන් සඳ ා අෙශය ඉඩම්  ඳුනායගන අත්කර 

ගැනීමට ක්රියාකර තිබීම.
මධය කාලීන සැලසුයම් ස  ඉ ත (i) හි සඳ න් ෙයාපෘති සඳ ා මූලය 

ප්රතිපාදන සපයා ගැනීයම් සැලසුම් පිළියයල කර තිබීම.

සෑම වියශේෂිත ෙයාපෘතියකට ම අදාළෙ ෙයාපෘති සැලසුමක් පිළියයල කර 

තිබීම.

යපර පාසේ පෙත්ොයගන යාමට රාජය යනොෙන සංවිධාන දිරිමත් කිරීම.

බල ප්රයේශයේ සම්පත් උපයයෝගී කරයගන නිෂ්පාදන කාර්යයන් හි නියුක්ත 

වීමට දිරිගැන්වීම් කර තිබීම.

ොණිජමය ෙයාපෘතීන් ෙනවිට අමාතයෙරයායේ පූර්ෙ අනුමැතිය ලබා තිබීම.

බල ප්රයේශයේ නිෂ්පාදන ද්රෙය ප සුයෙන් යෙයළඳ යපොළට ප්රො නය කළ 

බල ප්රයේශයේ නිෂ්පාදනෙලට ප සු යෙයළඳ යපොළ අෙස්ථාෙන් ඇතිකර දී 

16.සහශ්රක 

සැංවර්ධන 

අභිමතාර්ථ

සංෙර්ධනය යනොකළ ඉඩම් මත විධිමත් ආකාරයයන් බදු පනො තිබීම.

යසෞඛය අධයාපන ෙැඩ සට න් පෙත්ො තිබීම.

ප්රතිශක්තීකරණ ෙැඩ සට න් පෙත්ො තිබීම.

බල ප්රයේශයේ යපර පාසේෙල ඌණතා අෙම කිරීමට ක්රියාකර තිබීම.

අඩු ආදායම්ලාභී පවුේෙල දරුෙන්ට පාසේ යපොත්  ා උපකරණ ලබාදී තිබීම.

දිො සුරැකුම් මධයස්ථාන ඇතිකර පෙත්ොයගන යාම.

අදාල නියයෝජිතායතනෙල ස ායයන් යපර පාසේ ගුරුෙරුන් පුහුණු කිරීමට 

ක්රියාකර තිබීම.

රාජය යනොෙන සංවිධානෙලින් යපර පාසේ සඳ ා උපකරණ ලබා ගැනීමට 

ක්රියාකර තිබීම. 

ආබාධීත දරුෙන් පුනරුත්ථාපනය කිරීයම් මධයස්ථාන ඇතිකර පෙත්ොයගන 

යගොස් තිබීම.

සංෙර්ධන උපයේශක කම්ටුයේ සාමාජිකයන් අතරින් 25% ක් ඉක්මවූ 

කාන්තාභිෙෘධි ෙැඩ සට න් පෙත්ො තිබීම.

ගෘ ස්ත හිංසනය  ා ළමා අපචාර ෙැළැක්වීම දැනුෙත් කිරීයම් ෙැඩමුළු 

පාඨක සමාජ  ා ප්රජා මණ්ඩල යයොදා ගනිමින් ස්ත්රී පුරුෂ සමානාත්මතාෙ 

ප්රාථමික යසෞඛය  ා සනීපාරක්ෂක පුරුදු පිළිබඳ දැනුෙත් කිරීයම් ෙැඩමුළු 

පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා ගැනීමට අෙස්ථාෙන් ඇතිකර දී තිබීම.

මේෙරුන්  ා ළමයින් පිලිබඳ දත්ත යාෙත්කාලීනෙ පෙත්ොයගන තිබීම ස  

ප්රජා බලගැන්වීම දිරිමත් කිරීම ට පුස්තකාල ප සුකම් ෙැඩි දියුණු කිරීම.

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.
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බල ප්රයේශය තුළ අනෙසර ඉදිකිරීම් ඉෙත්කිරීමට  ා පාලනයට ක්රියාකර 

තිබීම.

බල ප්රයේශය තුළ ප්රදර්ශන පුෙරු ස  දැන්වීම් විධිමත් කිරීමට පියෙර යගන 

තිබීම.

බල ප්රයේශයේ ක්රියාත්මක ෙන සංෙර්ධන ෙයාපෘති අධීක්ෂණයට ස  

යතොරතුරු ලබා ගැනීමට අධීක්ෂණ කමිටු පත්කර තිබීම.

බල ප්රයේශය තුළ විවිධ ක්රියාකාරිකයන්යේ සංවිධාන යගොඩනැගීමට පියෙර 

යගන තිබීම.

ඉ ත(i) හි සංවිධාන නියයෝජිතයන් සමඟ කාලීනෙ සාකච්ජා පෙත්ො තිබීම.
පළාත් පාලන ආයතනයේ ක්රියාකාරකම් සඳ ා රාජය යනොෙන සංවිධානෙල 

ස ාය ලබායගන තිබීම.

ොර්ෂික අයෙැය යකටුම්පත් කිරීයම්දී ඉ ත(i)  ා (iii) හි සංවිධාන ස භාගී 

කරයගන තිබීම.

ජල මූලාශ්ර යගොඩකිරීම  ා ඒොට අපද්රෙය එක්කිරීම ෙැලැක්වීමට පියෙර 

යගන තිබීම.
කෘෂිකාර්මික කටයුතුෙලදී පලියබෝධ නාශක  ා කෘතීම යපොය ොර භාවිතය 

අෙම කිරීම පිලිබඳෙ ජනතාෙ දැනුෙත් කර තිබීම.

නීති වියරෝධී  ගබ්සාකිරීම් ෙැළැක්වීමට  අෙශය ක්රියාමාර්ග යගන තිබීම.

යපෝෂයදායී යබෝග ෙගාෙට ජනතාෙ හුරුකර තිබීම.

පූර්ෙ  ා පශ්චාත් ප්රසෙ සායන සඳ ා ප්රමාණෙත් ෙැය ප්රතිපාදන යෙන්කර තිබීම.

පළාත් පාලන ආයතනය විසින් කසළ අප රණය ප්රශස්ත මට්ටමක 

පෙත්ොයගන තිබීම.

හිස් ඉඩම් කැළෑෙලින් යතොරෙ පෙත්ො ගැනීමට ජනතාෙ දැනුෙත්කර තිබීම.

මදුරුෙන් යබොෙන ස්ථාන අෙම කිරීමට පියෙර යගන තිබීම.

පරිසරජේ තිරසාර ප ව ත්ම සහතික කිරීම.

අදාළ නීති උපයයෝගී කරගනිමින් බල ප්රයේශය තුළ ඉඩම් කට්ටිකිරීම අෙම 

කිරීම ට පියෙර යගන තිබීම.

ඉ ත(iii) හි පියෙර අනුගමනය යනොකරන්නන්ට එයරහි නීතිමය ක්රියාමාර්ග 

මදුරුෙන් ස  මදුරුෙන් යබෝවීයම් මාධය විනාශ කිරීමට ක්රියාකර තිබීම.

HIV/AIDS යරෝගය පිළිබඳෙ ජනතාෙ දැනුෙත් කර තිබීම.

බල ප්රයේශයේ ඌරන් ඇතිකරන ස්ථානෙල යසෞඛයාරක්ෂිත බෙ ත වුරු 

ගෘ ාශ්රිතෙ  ා කුඹුරු ඉඩම්ෙල යබෝෙන මීයන් ෙඳ කිරීමට පියෙර යගන තිබීම.

බල ප්රයේශය තුළ  රිත කලාප ඇතිකිරීමට ක්රියාකර තිබීම.

ොයු දූෂණය ය ෝ ශබ්ද දූෂණය සිදුෙන ස්තානයන් පාලනයට ක්රියාකර තිබීම.

අන්තරායකර අපද්රෙය ජනනය ෙන ස්ථාන පාලනයට ලක්කර තිබීම.

ජල යපෝෂිත ප්රයේශ  ා ජල මලාශ්ර ආරක්ෂා කිරීමට පියෙර යගන තිබීම.

පවුේ සැලසුම් කිරීම  ා පවුේ යසෞඛය පිළිබඳ දැනුෙත් කිරීම් ස්දුකර තිබීම.

සැංවර්ධනය උ ජදසා ප්රාජද්ශීය හවුල්කාරීත්වයක් ජගොඩන ැංවීම.

ජඩැංගු, චිකුන් ගුන්යා, ජ පනීස් එන්ජසපලයිටීස්, මී උණ, ම ජල්රියා සහ ඒඩ්ස් යන 

ජරෝගවලට එජරහි වීම.

16.සහශ්රක 

සැංවර්ධන 

අභිමතාර්ථ

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.



     

අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා ඇත්නම් "හරි"  ලකුණ ද අදාල කාර්යය සම්පූර්ණයයන් නිමවා යනොමැති නම්  "කතිර"  ලකුණ ද අදාල තීරයේ 

යයොදන්න.


