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 1. Background Information of the Province   

                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.1 General Description of Western Province 

 

1.1.1           Historical Background 

 

In Sri Lanka, provinces are the first level administrative division. They were first established by the British rulers of Ceylon in 1833. Over the next century 

most of the administrative functions were transferred to the districts, the second level was administrative division. By the middle of the 20th century the 

provinces had become merely ceremonial. This changed in 1987, following several decades of increasing demand for decentralization, the 13th 

Amendment to the 1978 Constitution of Sri Lanka established provincial councils. 

After the British took control of the entire island of Ceylon in 1815 it was divided into three ethnic based administrative structures: Low Country 

Sinhalese, Kandyan Sinhalese and Tamil. In 1829 the British established the Colebrooke-Cameron Commission to review the colonial government of 

Ceylon, including its administrative structures. The Commission recommended that the existing three ethnic based administrations be unified into a single 

administration divided into five geographic provinces. Over the next fifty years four additional provinces were created, taking the total number to nine. 

The number of provinces remained static until September 1988 when, in accordance with the Indo-Lanka Accord, proclamations had been issued enabling 

the Northern and Eastern provinces to be one administrative unit administered by one elected Council, creating the North Eastern Province. After a long 

campaign against the merger, the North-East Province was formally demerged into the Northern and Eastern provinces on 1 January 2007. Currently there 

are nine provinces. 
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The Western Province is the most densely populated province of Sri Lanka. It is home to the legislative capital Sri Jayawardenapura as well to Colombo, 

the nation's administrative and business center. The Western Province has an estimated population of 5,865,000 and covers an area of 3,694.20 square 

kilometers (1,426.34 sq mi), as per the provincial gross domestic product-2010. The western province, which includes the cities of Colombo and its 

suburbs, Negombo, Kalutara and Gampaha, recorded GDP per capita of USD 3,808, the highest recorded GDP per capita for any region in South Asia. 
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1.1.2  Location 

    

The North Western Province bound the Western Province on the north, the Sabaragamuwa Province bound the Western Province on the east, the Southern 

Province bound the Western Province on the south, and the Indian Ocean bound the Western Province on the west.  

 

1.1.3  Population 

 

Province Population 2012 Percentage of population 

North Central 

Uva 

North 

Eastern 

North West 

Central 

Southern 

Sabaragamuva 

Western 

1,267,000 

1,266,000 

1,061,000 

1,556,000 

2,381,000 

2,572,000 

2,477,000 

1,929,000 

5,851,000 

6.20 

6.20 

5.40 

7.60 

11.70 

12.60 

12.10 

9.50 

28.70 

Sri Lanka 20,360,000 100 

Comparisons of Censes of Population and Housing 2012 
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Source:  Censes of Population and Housing 2012 

 

 

Distribution of the population by urban, rural, and estates: 

 

Distribution of the population of the western province is indicated in the following table and it has been mentioned as urban, rural, and estates: 

Population by District and Sector in 2001 

           No 000’ 

District Urban Rural Estates Total 

Colombo 1803.0 513.5 7.9 2,324.4

Gampaha 360.2 1943.4 1.2 2,304.8

Kalutara 109.0 1,075.2 37.6 1,221.8

Total 2,272.2 3,532.1 46.7 5,851.0

% 38.83 % 60.37 % 0.80 % 100% 

Source:  Censes of Population and Housing 2012 

 

 

1.1 District 

 

Population 

 

District percentage of the 

population of the island 

Gampaha 2,305,000 10.54 

Colombo 2,324,000 12.36 

Kalutara 1,222,000 5.49 

Western Province 5,851,000 28.39 
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Hence, 30.54 % people of total population of the province live in the urban areas, and 54.6% people of total population of Colombo district total population live 

in the urban areas. Accordingly they have to face many economical and social difficulties due to urbanization. Since, Sri Lanka had been ruled through a central 

administration structure through Colombo which was then developed as the administrative and commercial capital of the country. Most of the commercial 

activities are concentrated in Colombo and neighboring areas neglecting the environment, human, welfare, and essential basic requirements which has become a 

serious problem for the present provincial administrative structure.  

 

These main problems are further affected by rapid population growth due to migration from other areas, industrialization, urbanization, commercialization which 

have taken place during the last five decades.  One of the main problem is Western province has only about 5% of the total land area of the country and around 

30% of the total population of the country are living that small area. Therefore the population density is very high and it leads numerous problems which need 

urgent attention. Those problems are as follows:  

1. Increasing the provincial imbalance 

2. Sanitation and housing problems 

3. Environmental issues 

4. Lack of basic infrastructure facilities in urban areas 

 

Density of population of the Western Province 

 

Western Province has the overall average density of 1523 persons per square Kilometer, but the Colombo district shows the highest figure of 3057 persons per 

square Kilometer, on the other hand the fewest amount of 598 persons per square Kilometer is recorded in the Kalutara district, as well as the Gampaha district 

has the little more less average of 1400 per square Kilometer when comparing with the overall average of the Western province. According to these statistics, it 

is clear that the distributaries of population in the Western Province are quite uneven. If we consider the same distribution in each district, we can find the 

density of population in the urban areas are very high. For instance, there are some electorates in the urban areas of each district shows high concentrate of over 

persons per square kilometer; those electorates are Ja-ela, Negombo, and Gampaha in Gampaha district, Dehiwala, Colombo, and Kolonnawa in Colombo 

districts, and Panadura, Kalutara, and Beruwala in Kalutara district. 
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හැදින්වීම 

 
13 වන  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මගින් පළාත් පාලන ආයතන වල සෘජු අධීක්ෂණය හා පරිපාලන කටයුතු පවත්වා ෙගන යාෙම් වගකීම පළාත් සභාවට පවරනු 

ලැබීය.  

 
බස්නාහිර පළාෙත් සංවර්ධන කාර්යයන් ඇතුළු මහජන සුභසිද්ධිය සහ සුභසාධනය ෙවනුෙවන් පළාත් පාලන ආයතන විසින් කියාත්මක කරනු ලබන ෙපොදු උපෙයෝගී 
ෙසේවාවන් දිස්තික් මට්ටමින් අධීක්ෂණය කිරීම, පසුවිපරම් කිරීම සහ අවශ්ය උපෙදස් ලබාදීම පළාත් පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඉටු කරනු ලබයි.මහා නගර සභා 07 
ක්, නගර සභා 14 ක් සහ පාෙද්ශීය සභා 27 ක් නිෙයෝජනය කරමින් පත්වී සිටින මහජන නිෙයෝජිතයන් 886 ෙදෙනකි.  පළාත් පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු බලය 
විමධ්යගත කර ඉටු කරනු ලබන ෙසේවාවන් වි ධිමත් හා කඩිනම් කිරීෙම් අරමුණින් ෙකො ළඹ, ගම්පහ, කළුතර දිස්තික් සහකාර පළාත් පාලන ෙකොමසාරිස් කාර්යාල 3 
ස්ථාපිත කර ඇත.  

2012 - 2016 උපාය මාර්ගික සංවර්ධන සැලැස්ම යටෙත් පළාෙත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය, මහජන උපෙයෝගී ෙසේවා 
සංවර්ධනය සහ පළාත් පාලන ආයතන සවිබල ගැන්වීම සඳහා වන විවිධ ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීමටද පියවර ෙගන ඇත. ක්ෙෂේත 03 ක් යටෙත් පළාත් පාලන ආයතන 
විසින් සපයනු ලබන ෙසේවාවන් පහත ආකාර ෙව්. ෙමම ෙසේවාවන් ඉටු කිරීෙම් බලය 1947 අංක 16 දරන මහා නගර සභා ආඥා පනත (252 වැඩ අධිකාරිය) 4 වන 
වගන්තිෙය්ද, 1939 අංක 61 දරන නගර සභා ආඥා පනත(255 අධිකාරි) 4 වන වගන්තිෙය්ද, 1987  අංක 15 දරන පාෙද්ශීය සභා පනත 3 වන වගන්තිෙයන්ද  ඇතුලත් කර 
ඇත. 

 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවාවන් මංමාවත් ඉඳිකිරීම, වැඩි දියුණු කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම, පළාත් පාලන ආයතන සතු ෙගොඩනැගිලි නඩත්තු කිරීම, ෙගොඩනැගිලි සැළසුම් සහ 

බිම් කට්ටි අනුමත කිරීම, අනවසර ඉදිකිරිම් පාලනය කිරිම, මංමාවත්, පදික ෙව්දිකා අවහිරතා මග හැරවීමට අවශ්ය පියවර ගැනීම, විථි 
ආෙලෝකය සහ පානීය ජලය සැපයීම සහ ජලාපවහන පහසුකම් සැපයී 

 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවන් ෙසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂක ෙසේවාවන්ට අදාළ කසල අපහරණය, ෙරෝග නිවාරණ ෙසේවා පහසුකම් පවත්වා ෙගන යාම, ළමා හා 

මාතෘදාරකාභිවෘද්ධි මධ්යස්ථාන නඩත්තු කිරීම, ආයුර්ෙව්ද මධ්යස්ථාන පවත්වා ෙගන යාම 
 
මහජන උපෙයෝගි ෙසේවා පුස්තකාල, කියවිම් ශාලා, ආදාහනාගාර සහ සුසාන භූමි නඩත්තු කිරීම, ෙපොදු ෙවළඳ ෙපොළ, ෙපොදු නාන ස්ථාන, කීඩා භූමි සහ ෙපර පාසල් 

පවත්වා ෙගන යාම 
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ඉහත ෙසේවාවන් ඉටු කිරීම සඳහා බස්නාහිර පළාත් පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මධ්යකාලීන පතිඵල රාමුව සකස් කරන ලද අතර ඒ යටෙත් පමුඛ පරාස 03 ක් හඳුනා 
ගන්නා ලදී. 
 

1. උසස් ජීවන තත්ත්වයක් පජාවට ලඟා කරලීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන දිශාගත කිරීම. 
2. පළාත් පාලන ආයතන හා සිවිල් සමාජය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මූල්ය, තාක්ෂණික හා ෛනතික සහාය ලබාදීම. 
3. යහපාලනය සහතික කිරීම. 

 
 

 
             

                                                                                                                                                                    වලල්ලාවිට සති ෙපොළ 
                       
එම පමුඛ පරාස 03 යටෙත් සැලසුම් කර, ඉටු කර ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන අභිමතාර්ථ කිහිපයකි. 
 
උසස් ජීවන තත්වයක්   පජාවට ලඟා කරලීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන දිශාගත  කිරීම 

1.1 සංවර්ධිත තිරසාර පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතියක් ඇති කිරීම 
1.2 ආදායම් රැස්කිරීෙම් කියාවලිය පවර්ධනය කිරීම  

 
පළාත් පාලන ආයතන හා සිවිල් සමාජය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මූල්ය ,තාක්ෂණික හා ෛනතික සහය ලබා දීම 

2.1     ආයතනික ධාරිතාවය ශක්තිමත් වූ පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතියක් බිහි කිරීම 
2.2     පළාත් පාලන ආයතන නිෙයෝජිතයින් හා කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම 

 
යහපාලනය සහතික කිරීම 

3.1  විනිවිදභාවය සහතික කළ පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතියක් බිහි කිරීම 
3.2  සමානාත්මතාවය සහතික කළ සම්පත් ෙබදීයෑම                 ෙදාඩංෙගාඩ ප්රාෙද්ශීය සභා ෙගාඩනැඟිල්ල 
3.3  සිවිල් සමාජයට      ශක්තිමත්,ඵලදායී ෙසේවාවන් සපයනු ලබන ආයතන පද්ධතියක් බවට පත්කිරීම       

 
 
එම අභිමතාර්ථ ඉටුකර ගැනීම සඳහා කියාකාරකම් සමුදායක් සැලසුම් කර කියාවට නංවන ලදි. 
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1 වගුව - පළාත් පාලන ආයතනවල පිහිටීම                                                               2.  වගුව - පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් නිෙයෝජනය   

    

 ෙකොළඹ ගම්පහ කළුතර එකතුව

මහනගර සභා 05 02 - 07

නගරසභා 05 05 04 14

පාෙද්ශිය සභා 03 12 12 27

එකතුව 13 19 16 48

 

 

බස්නාහිර පළාෙත් පළාත් පාලන ආයතන සියල්ෙල්ම නිල කාලය 2015 වන විට අවසන් විය. නමුත් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ගම්පහ මහා නගර සභාව සහ මීගමුව මහා නගර 

සභාව සහ ෙකොළඹ දිස් තික්කෙය් ෙකොළඹ මහා නගර සභාව, ෙමොරටුව මහා නගර සභාව, ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාව, ෙකොටිකාවත්ත මුල්ෙල්රියාව යන පළාත් පාලන 

ආයතන 07 ක නිල කාලය 2016.03.31 දින දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.  

 

භූෙගෝලීය පිහිටීම අනුව බස්නාහිර පළාෙත් ෙකොළඹ නගරය ෙක්න්දකර ගනිමින් පධාන කර්මාන්ත හා වාණිජ ව්යාපාර ස්ථානගතවී තිබීමත්, අධික ජන ඝනත්වයකින් යුතු 

පෙද්ශයක් වීමත් ෙමහි විෙශේෂ ලක්ෂණයකි. ෙම් නිසා මහජන ෙසේවා ඉටුකිරීෙම්දී විශාල කාර්යභාරයක් පළාත් පාලන ෙක්ෂ්තයට පැවරී ඇත. 

 

 

 

 

 

 ෙකොළඹ ගම්පහ කළුතර එකතුව 

මහනගර සභා 159 44 - 203 

නගරසභා 70 47 38 155 

පාෙද්ශිය සභා 66 265 197 528 

එකතුව 295 356 235 886 
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කාර්යයන් 

 

1. බස්නාහිර පළාෙත් පළාත් පාලන ආයතන වල ෙසේවය කරන කාර්ය මණ්ඩලයන්හි ආයතන කටයුතු මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා විනය 

කටයුතු පවත්වාෙගන යාම හා අධීක්ෂණය කිරීම. 

2. බස්නාහිර පළාෙත් සංවර්ධන සැලැස්ම කියාත්මක කිරීම තුලින් හඳුනාගත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කර එමගින් මහජන අවශ්යතා 

සපුරාලිය හැකි වන පරිදි පළාත් පාලන ආයතන වලට අවශ්ය මූල්ය ආධාර සැපයීම. 

3. පළාත් පාලන ආයතන වලට වඩා ඵලදායී කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් ලබාගැනීමට හැකිවන පරිදි සැලසුම් සහගතව පුහුණු කටයුතු ෙමෙහයවීම 

තුලින් මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම. 

4. පළාෙත් පළාත් පාලන ආයතන වලට අදාළ අනපනත් වලින් පළාත් පාලන විෂයභාර ගරු ඇමතිතුමාට පැවරී ඇති බලතල වලට අනුව එතුමා 

විසින් පවරනු ලබන අධීක්ෂණ හා පරීක්ෂණ කටයුතු ඉටුකිරීම.  

5. පළාෙත් මහජන අවශ්යතා හඳුනාෙගන ඒ අනුව මහජන ආයතන ආශිතව විවිධ පජා සංවර්ධන  කටයුතු කියාත්මක කිරීම. 

6. පළාෙත් පළාත් පාලන ආයතන වල  යහපත් පාලනය සහතික කිරීම කරනු සඳහා උපෙදස්දීම හා මගෙපන්වීම. 

7. පළාෙත් පළාත් පාලන ආයතන වල  ස්වකීය කටයුතු ෙමෙහයවීම සඳහා විධිමත් හා සැළසුම් සහගත වැඩපිළිෙවළකට ෙයොමුකිරීම. 

8. පළාත තුල යහපත් පරිසරයක් ඇති කර ඒ තුලින් ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජනතාවක් ඇති කිරීෙමහිලා පරිසර අමාත්යංශය සමග එකතුවී විවිධ පරිසර 

ව්යාපෘතීන් කියාත්මක කිරීම. 

9. බස්නාහිර පළාත තුල ඇති පළාත් පාලන ආයතන වල කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් වියදම් වලින් සුදුසු පමාණයක් හා ගරු මන්තිවරුන් සඳහා වන 

දීමනා පතිපූර්ණය කිරීම. 
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2016 2017 2018

1. අලුතින් එකතුවන  ව්යාපාරවලින් ලැෙබන බලපත ගාස්තු වැඩිවීෙම් 
පතිශතය

ප.පා.ආයතන 48 හි 
ව්යාපාර බලපත ගාස්තු 

පතිශතය
10% 15% 20%

2. වරිපනම් බදු ආදායම වැඩිවීෙම් පතිශතය 60% 64% 65% 67%

3.  හිඟ ආදායම එකතු කිරීෙම් පමාණය වැඩිවීම රු. මිලි 4592 1,592.00 2,592.00      3,592.00      

1.වර්ධනය කරන ලද ෙපොදු පහසුකම් ඒකක සංඛ්යාව (මාතෘසායන, 
පුස්තකාල)

1935 2100 2200 2300
සංවිධිත හා

පතිලාභ

නිමැවුම

ෙදපාර්තෙම්න්තුව: පළාත් පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

පමුඛ පරාසය 1    :  උසස් ජීවන තත්ත්වයක් පජාවට ලඟාකරලීම සදහා  පළාත් පාලන ආයතන   දිශාගත කිරීම.
අභිමතා
ර්ථ 
අංකය

අභිමතාර්ථ කාර්යය සාධක දර්ශක පාදක වර්ෂය (2014)
ඉලක්ක

පු ල)

2. නවීන පහසුකම් සහිත කාර්යාල (M- Cash, ෙපරටු කාර්යාල .....) 25 35 40 48

3. වැඩි දියුණු  කරන ලද ගාමීය මාර්ග කි.මීටර් පමාණය 11142.52 km 11217.52 km 11261.52 km 11309.52 km

4. අන්තර්ජාල පහසුකම් සහ ෙසේවාලාභී දත්ත පද්ධති සහිත පුස්තකාල 
ගණන

4 (2015) 6 6 9

5. පතිසංස්කරණය වූ ගාමීය කුඩා පාලම් ගණන 150 154 162 172

6. පවත්වන ලද විගණන කළමනාකරණ කමිටු සංඛ්යාව 12 12 12 12

7. නව තක්ෙසේරු පතිෙශෝධන සිදුකරන ලද පළාත් පාලන ආයතන ගණන 28 33 34 36

8. නව තක්ෙසේරු පතිෙශෝධන කියාත්මක කරන ලද පළාත් පාලන 
ආයතන ගණන

28 33 34 36

2. වනවැස්ම ඉහළ නැංවීමට දායකවීෙම් පතිශතය 5% 0.1% 0.2% 0.3%

1.1

සංවිධිත හා 
කාර්යක්ෂම පළාත් 
පාලන ආයතන 
පද්ධතියක්.

1.2

හිතකර  පරිසර  
වටපිටාවක් සහිත 
පළාත් පාලන 

පතිලාභ

1.ජනනය වන ගෘහස්ථ මිශ කසළ පමාණය අඩුවීෙම් පතිශතය
දිනකට 1940(ෙම.ෙටො.)

2% 3% 4%

නිමැවුම
1.ෙතොරාගත් නිවාස ෙවත  කසළ කළමනාකරණය  සදහා ලබා ෙදන 
ෙකොම්ෙපෝස්ට් බදුන් ගණන

5382 1000 1200 1400

2.ෙරෝපණය කරන ලද ශාක සංඛ්යාව 350  (2015) 1500 2000 2500

ආයතන බල පෙද්ශ
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2016 2017 2018

1.පළාත් පාලන ආයතන ෙවත ලැෙබන පතිපාදන වලින්  පාග්ධන 
වියදම්වල වාර්ෂිකව වැඩිවීෙම්  පතිශතය (පුනරාවර්තන වියදම් වලට 
සාෙප්ක්ෂව)

මුළු වියදෙම් පතිශතයක් 
ෙලස  29%

31% 33% 35%

1. ස්ථාපිත වූ සහ වර්ධනය වූ ආදායම් උත්පාදන මුලාශ ගණන(නඩත්තු
ඒකක17/සතිෙපොල73) 90 100 105 110

2. නවීන තාක්ෂණයබද්ධකරමින් වැඩිදුයුණූ කරන ලද ෙසේවාවන් හා 
25 35 40 48

2.1

 ආයතනික හා ෙසේවා 
ධාරිතාවය ශක්තිමත් 
වූ පළාත් පාලන 

ආයතන පද්ධතියක්.

පතිලාභ

නිමැවුම

පමුඛ පරාසය 2      : පළාත් පාලන ආයතන හා සිවිල් සමාජය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මූල්ය,තාක්ෂණික හා ෛනතික සහය ලබාදීම.
අභිමතා
ර්ථ 
අංකය

අභිමතාර්ථ කාර්යය සාධක දර්ශක පාදක වර්ෂය (2014)
ඉලක්ක

ෙදපාර්තෙම්න්තුව  : පළාත් පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ද් ැ දුයුණූ ලද
ආයතන ගණන(SMS/M Cash…)

25 35 40 48

1. ෛනතික අවභාවිතයන් පිළිබඳ පැමිණිලි අඩුවීම. 1258 850 750 650

1.පළාත් පාලන ආයතන පිළිබද නීති රීති හා පටිපාටි පිළිබද පුහුණු 
වැඩසටහන් ගණන

32 38 40 45

2. පළාත් පාලන ආයතන පිළිබද නීති රීති හා පටිපාටි පිළිබද පුහුණු 
ලාභීන් ගණන  (සමුච්චිත ගණන)

1611 1800 1900 1950

3.පුරවැසි කමිටු කියාත්මක වන පළාත් පාලන ආයතන ගණන(සංවර්ධන 
උපෙද්ශක කමිටු/පරිසර වැනි)   *

5 10 15 20

  * පුනරාවර්තන වැය මගින් පතිපාදන සපයා ගනි

2.2

ෛනතික පසුබිම 
පිළිබඳ දැනුවත් වූ 
පළාත් පාලන 
නිෙයෝජිතයින් හා 
කාර්ය මණ්ඩලයක්

පතිලාභ

නිමැවුම
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2016 2017 2018

1. ලැෙබන පැමිණිලිවලින් විසදුම් ලබාෙදන මහජන පැමිණිලි පතිශතය
මහජන පැමිණිලි 961 25% 50% 75%

2. කළමනාකරණ තරගාවලිෙය් දී යහපාලනය සදහා 50% වැඩිෙයන් 
ලකුණු ලබාගත් ආයතන ගණන

28 36 40 44

3. අඩු වූ විගණන ෙඡ්ද ගණන 48 (2011, 2012) 40 35 30

1. පුරවැසි පඥප්තිය මනාෙළස කියාත්මක වන පළාත් පාලන ආයතන
12 35 40 48

පතිලාභ

නිමැවුම
යහපාලන  මූලධර්ම 
ෙක්න්දගත වූ පළාත්

ෙදපාර්තෙම්න්තුව : පළාත් පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

පමුඛ පරාසය 3     : යහපාලනය සහතික කිරීම
අභිමතා
ර්ථ 
අංකය

අභිමතාර්ථ කාර්යය සාධක දර්ශක පාදක වර්ෂය (2014)
ඉලක්ක

1. පුරවැසි පඥප්තිය මනාෙළස කියාත්මක වන පළාත් පාලන ආයතන 
ගණන

12 35 40 48

2.කළමනාකරණ තරඟාවලිය සඳහා ඉදිරිපත් වූ ආයතන ගණන 47 47 47 47

3. පුරවැසි සහභාගීත්වය සහිත කමිටු කියාත්මක වන පළාත් පාලන 
ආයතන ගණන(සංවර්ධන උපෙද්ශක කමිටු/පරිසර වැනි)*

 කමිටු කියාත්මක වන 
පළාත් පාලන ආයතන 

ගණන
8 10 15

4. නිලධාරීන් සදහා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් ගණන පුහුණු වැඩමුළු (25) 35 40 35

  * පුනරාවර්තන වැය මගින් පතිපාදන සපයා ගනි.

3.1
ෙක්න්දගත වූ පළාත් 
පාලන ආයතන 
පද්ධතියක්.
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හැඳින්වීම 

 

බස්නාහිර පළාෙත් අපදව්ය කළමනාකරණෙය් යාන්තණය වශෙයන් පළාත් අපදව්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය 1999 අංක 09 දරණ පළාත් අපදව්ය කළමනාකරණ 

පඥප්තිය අනුව 2004 වසෙර්දි ස්ථාපනයකරන ලදුව ෙම් වන විට 2007 අංක 01 දරණ සංෙශෝධිත පඥප්තිය යටෙත් පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්. 

ෙමම ආයතනය 2004 ජනවාරි මස 01 වන දින අධිකාරියක් ෙලස සිය කටයුතු ආරම්භ කරන ලදි.  එහිදි අධිකාරිෙය් සභාපති ෙලස නිල බලෙයන් පධාන අමාත්ය 

ෙල්කම් පත්වූ අතර අධිකාරිෙය් කටයුතු පුඵල්වත්ම 2007 වසෙර් සිට පුර්ණකාලින සභාපතිවරෙයකු යටෙත් අධිකාරිෙය් කටයුතු පාලනය විය. 

පාලක මණ්ඩලයක් මගින් පාලනය වන අධිකාරිය 2007 අංක 01 දරණ පඥප්තිය අනුව සාමාජිකයින් 12 ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත වන අතර එය, අධිකාරිෙය් සභාපති 

ද නිල බලෙයන් පත්වන සාමාජිකයින් 04 ෙදෙනකුෙගන් ද, අමාත්යවරයා විසින් පත්කරනු ලබන සාමාජිකයින් 07 ෙදෙනකුෙගන්ද සමන්විත ෙව්. 

බස්නාහිර පළාෙත් පළාත් පාලන ආයතන 48 ක් සමග සහෙයෝගි ආයතනයන් වශෙයන් කටයුතු කරමින් අපදව්ය කළමනාකරණය සඳහා මුල්ය හා තාක්ෂණ 

දායකත්වය ලබාදීම, එෙමන්ම අපදව්ය කළමනාකරණයට අදාල පළාත් පාලන ආයතන හා පළාෙත් මධ්ය පරිමාන, මහා පරිමාන ව්යාපෘති හා දැනුවත් කිරිෙම් ව්යාපෘති 

සිදුකිරීම ෙමන්ම පළාත් පාලන ආයතනවල අපදව්ය කළමනාකරණ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම අධිකාරිය මගින් සිදුකරනු ලබයි. 

අපදව්ය කළමනාකරණය සම්බන්ධෙයන්ම පිහිටුවන ලද ලංකාෙව් පථම අධිකාරිය වන අප අධිකාරිය නවතම ක්ෙෂේතයක් ඔස්ෙසේ කිසිදු පුර්ව අත්දැකිම් වලින් ෙතොරව 

2004 වසෙර් අධිකාරිෙය් කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. 

1. ඉටු කරන ලද ෙසේවාවන්, කියාකාරකම්, විෙශේෂ වැඩසටහන් හා අත්කරගත් ජයගහණයන් 

බස්නාහිර පළාත් අපදව්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය, අපදව්ය කළමනාකරණය සම්බන්ධෙයන් පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ෙසේවාව සපයන ආයතනයක් වශෙයන් 

කටයුතු කරනු ලබයි. නාගරික ඝන අපදව්ය කළමනාකරණය උෙදසා අධිකාරිය ෙම් වන විට පැහැදිලි කෙමෝපායන් හා පළාත් නීති රීති හඳුන්වා දී ඇත.  ඒ අනුව, 

අධිකාරිය විසින් 2015 වර්ෂය තුල පහත ෙසේවාවන් පළාත් පාලන ආයතන ෙවත ලබා දී තිෙබ්.  

1. අපදව්ය කළමනාකරණය  සම්බන්ධෙයන් පළාත් පාලන ආයතන වලට තාක්ෂණික සහෙයෝගය සහ යටිතල පහසුකම් ලබා දීම.  

2. පළාත් පාලන ආයතන මට්ටමින් මහා පරිමාන ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්දී මුහුණ දී ඇති ගැටළු අෙනකුත් පාර්ශව ආයතන සමග සම්බන්ධ වී නිරාකරණය 

කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම.  

3. අපදව්ය කළමනාකරණ විනය සමාජගත කිරීම සඳහා ඉලක්කගත කණ්ඩායම් හා ෙපොදු මහජනතාව දැනුවත් කිරීම. 

4. නාගරික ඝන අපදව්ය කළමනාකරණෙය් පළාත් කෙමෝපායන්  

26



 

 

අපදව්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය පළාත් පාලන ආයතන මුල් කරෙගන සිදු කරන ලද SWOT විශ්ෙල්ෂණය හරහා බස්නාහිර පළාත් අපදව්ය කළමනාකරණය 

සඳහා කෙමෝපායන් හඳුනාගන්නා ලදි. ඒ අනුව ෙම් වන විට පළාත් අපදව්ය කළමනාකරණය කෙමෝපායන් හතරක් ඔස්ෙසේ ෙමෙහයවනු ලැෙබ්. ෙමම 

කෙමෝපායන් වශෙයන්,  

I. කලාප සංකල්පය 

II. අපදව්ය කළමනාකරණෙය් සත් පියවර - (පියවර - I.   ජනනය වන ස්ථානෙය්දීම කසල විධිමත්ව කළමනාකරණය කිරීම,II.  නිසි කමෙව්දයක් ඔස්ෙසේ 

කසල ජනනය වන ස්ථානවලදීම ලබා ගැනීම ,III. මාර්ග හා ෙපොදු ස්ථාන පිරිසිඳු කිරීම ,IV. විවෘත කසල රඳවන භාවිතෙයන් ඉවත් කිරීම ,V.   කසල 

පවාහනය විධිමත් කිරීම , VI.  කසල සම්පතක් ෙලස භාවිත කිරීම ,VII. අවසාන බැහැරලීම විධිමත් කිරීම) 

III. නාගරික ඝන අපදව්ය කළමනාකරණ රීති  

IV. මිශ නාගරික ඝන අපදව්ය සඳහා පරිමා පාදක (Volume Base Fee) ෙසේවා ගාස්තු  කමය  

                          

4. අපදව්ය කළමනාකරණ අධිකාරිෙය් වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම  

1. දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන්  

උක්ත සියළුම කටයුතු සාර්ථකව කරෙගන යාම සඳහා දැනුවත් කිරීම අත්යාවශ්ය වන අතර, ඒ සඳහා විවිධ වැඩසටහන් අධිකාරිය මගින් කියාත්මක කරනු ලැෙබ්. ඒ 

අනුව ෙපොදු මහජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් හා ඉලක්කගත කණ්ඩායම් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩටහන් අධිකාරිය මගින් සිදුකරනු ලැෙබ්. ඉලක්කගත 

කණ්ඩායම් යටෙත් සියළුම පළාත් පාසල්"පිවිතුරු පාසල්" ව්යාපෘතිය මගිනුත්, සියළුම පළාත් ෙපර පාසල් "පරිසර කැකුළු" ව්යාපෘතිය යටෙත්ද, පළාත් ආෙරෝග්ය 

ශාලා "පිවිතුරු සුව පියස " යටෙත්ද, පළාත් පාලන ආයතනවල සනීපාරක්ෂක ෙසේවක මහතුන් "පරිසර මිතුෙරෝ" වැඩසටහන යටෙත්ද, රාජ්ය හා පුද්ගලික ආයතන 

"පිවිතුරු ආයතන" වැඩසටහන යටෙත්ද, මහල් නිවාස "පිවිතුරු පාසාද" වැඩසටහන යටෙත්ද දැනුවත් ෙකෙර්. මීට අමතරව ජනමාධ්ය , විද ත් හා මුදිත මාධ්ය 

මගින් ද ෙපොදු මහජනතාව දැනුවත් කරනු ලැෙබ්.   
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2. මධ්ය

   

 

 

 

 

 

 

 

3.  මහ
අපද

අපද

 

5. අධිකාරිෙය්

අපදව්ය කළ

කරනු ලැෙබ්

දක්වාත්වැඩි

 

්ය පරිමාන ව්යාපෘති

ා පරිමාණ ව්යාපෘති

දව්ය කළමනාකරණ

දව්ය කළමනාකරණ

 

a) මහා පරි

b) ජීව වායු

c)  සනීපා

d) අපදව්ය

ය් ඉදිරි කළමනාකර

ළමනාකරණ අධික

බ්. 2016 – 2020

ඩි දියුණු කිරීමට අධි

ති- පළාත් පාලන ආ

ති- නාගරික අපදව

ණ අධිකාරිය මඟින්

ණ ව්යාපෘති  යටෙ

රිමාණ ෙකොම්ෙපො

යු ව්යාපෘති 

ාරක්ෂක බිම්පිරවීම

්ය වලින් විදුලිය නිප

රණ සැලසුම් සහ 

කාරිය ඉදිරි සැලසුම්

0 සඳහා සකසා ඇ

ධිකාරිය සැලසුම් ක

ආයතන මට්මින් කි

ව්ය කළමනාකරණ

න් ෛදනිකව නාග

ෙත් පහත සඳහන් ව

ොස්ට් ව්යාපෘති  

 

ම  

පදවීෙම් ව්යාපෘති

අපදව්ය කළමනා

ම් හා ඉලක්කයන්

ඇති සැලසුමට අනු

කර ඇත.  

කියාත්මක වන මධ

ණය සඳහා අවසාන

ගරික අපදව්ය ෙමටි

ව්යාපෘති සැලසුම් 

- කරදියාන

- දික්ඕවිට 

- දිවුලපිටිය

 - කරදියාන

කරණය කිරිම සඳ

න් ෙම් වන විට හඳු

නුව, 2020 වන වි

ධ්යම පරිමාන ෙක

න බැහැරලීෙම් පහසු

ටික් ෙටොන් 20 ට ව

කර ඇත. 

න සහ ෙපොෙහොරවත්

ව්යාපෘතිය 

ය මානිංගමුව ව්යාප

න සහ කඩුෙවල ෙ

ඳහා ෙයෝජනා 

නාෙගන ඇති අත

විට කසල එකතු කි

ොම්ෙපෝස්ට් ව්යාපෘ

සුකම් ස්ථාපිත කිරී

වඩා වැඩි පඹාණය

ත්ත ව්යාපෘතිය  

පෘතිය 

ෙකොරෙතොට ව්යාපෘ

තර, ඒ අනුව අපදව

කිරීම 63% සිට 8

ෘති         

රීම 

යක් කළමනාකරණ

ෘතිය 

ව්ය කළමනාකරණ

80% දක්වාත්, ක

ණය කිරීම සඳහා ම

ණෙය් ඉදිරි වැඩසට

කසල ෙවන් කිරීම 

මහා පරිමාණ 

ටහන් කියාත්මක 

18% සිට 40% 
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තවද, 2020 වන විට ජනනය වන දිරන අපදව්යවලින් ෙකොම්ෙපෝස්ට් සෑදීම 7% සිට 12% දක්වා වැඩි දියුණු කිරීමටද, කසල පතිචකීකරණය 7% සිට 12% දක්වා වැඩි 

දියුණු කිරීමටද 2020 වන විට අවම වශෙයන් නාගරික ඝන අපදව්යවලින් ෙම.ෙටොන් 1600 ක් විදුලි ජනනය සඳහා ෙයොදා ගැනීමටද සැලසුම් කර ඇත. ඒ අනුව 2020 වන 

විට දැනට පළාත් පාලන ආයතන මගින් සිදුවන විවෘත බැහැරලීම 84% සිට 20% දක්වා අඩුකර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. 

 

හදුන්වා දි ඇති නව පතිපත්ති හා කියාකාරකම්   

• මිශ නාගරික ඝන අපදව්ය සදහා පරිමා පාදක (Volume Base Fee) ෙසේවා ගාස්තු කමය - 

• නාගරික ඝන අපදව්ය කළමනාකරණ රීති 

• ගෘහස්ත ෙකොම්ෙපෝස්ට්කරණය පචලිත කිරීම  

• කසල ෙපොළ සංකල්පය 

• අපදව්ය නැවත භාවිත කිරීම සඳහා වන ෙවළඳපල (Secondhand Market) 

• දූෂිතයා විසින් ෙගවීෙම් සංකල්පය කියාත්මක කිරීම (Polluter Pay Policy) 

• ෙකොම්ෙපෝස්ට් අෙලවිය වැඩි දියුණු කිරීම සහ පවතින ෙකොම්ෙපෝස්ට් ව්යාපෘතිවල ධාරිතාවය වැඩි කිරීම 

• අපදව්ය පවාහන පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම 

• සායනික අපදව්ය සඳහා විසඳුම් ලබාදීම 

 

6. වර්තමාන ගැටළුමහා පරිමාන ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම 

බස්නාහිර පළාෙත් ජනනය වන අපදව්ය මගින් ඉහත දක්වා ඇති ඉලක්කයන් අනුව 2020 වර්ෂය වන විට 25% දක්වා විවෘත කසල අපහරණය අඩුකර ගත යුතුය. 

ඒ සඳහා පළාෙත් දිස්තික්ක 03 සඳහා අපදව්ය මගින් බල ශක්තිය නිපදවීෙම් ව්යාපෘති 03 ක් කියාත්මක කිරිමට අවශ්ය වන අතර, ඒ සඳහා ෙම් වන විටත් මුලික 

සැලසුම් සකස් කර ඇත. 
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කඩුෙවල, ෙකොරෙතොට අපදව්ය මගින් විදුලිය ජනනය කිරීෙම් මහා පරිමාන ව්යාපෘතිය 

ෙම් වන විට ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ජනනය වන අපදව්ය වලින් ෙම.ෙටොන් 500 ක ධාරිතාවෙයන් යුත් අපදව්ය  වලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනු ලබන 

ව්යාපෘතියක් කඩුෙවල, ෙකොරෙතොට පිහිටුවීමට අධිකාරිය අවශ්ය සියලුම කටයුතු සැලසුම් කර ඇති නමුත් මහජන විෙරෝධතාවයක් නිසා ෙමහි ඉදිකිරීම් 

තාවකාලිකව නැවතී ඇත.  

 

කරදියාන අපදව්ය මගින් විදුලිය ජනනය කිරීෙම් මහා පරිමාන ව්යාපෘතිය 

කරදියාන, අපදව්ය අපහරණ භුමිය සඳහා මහා පරිමාණ ව්යාපෘතියක් හැකි ඉක්මනින් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අධිකාරිය කටයුතු කරනු ලබන අතර, ෙම් සඳහා 

2011 වර්ෂෙය් මධ්යම රජෙය් කැබිනට් තීරණයක් අනුව ඔරයිසන් රිනීවබල් එනර්ජි ආයතනය ෙතෝරාෙගන තිබුණද ෙම් වන විටත් එම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට 

ඔවුන් අෙපොෙහොසත් වී ඇත. එබැවින්, ෙමම ආයතනය ඉවත් කර ෙවනත් සුදුසු ආෙයෝජකෙයකු ෙතෝරා ගැනීමට නිර්ෙද්ශ වී ඇති අතර, ඒ සඳහා අවශ්ය ඉදිරි 

කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.  

 

I. සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් පිහිටුවීම සහ පවතින් බිම් පිරවුම් සාර්ථකව භාවිත කිරීම 

බස්නාහිර පළාෙත් මහා පරිමාන ව්යාපෘතිවලින් ජනනය වන අවෙශේෂ අපදව්ය තැන්පත් කිරීමට දිස්තික්ක 03 සඳහා සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් 03 ක අවශ්යතාවය 

ඇත. තවද, දැනට ෙදොම්ෙප් පිහිටුවා ඇති සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුෙම් ෛදනික ධාරිතාවය ෙටොන් 90 ක් වන අතර, දැනට ලබාගනු ලබන්ෙන් ෙටොන් 08 ක පමණ 

පමාණයකි. ෙමම සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුෙම් ෛදනික ධාරිතාවය වැඩි කිරීම මගින් ඒ අවට පිහිටි පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයකට අපදව්ය අපහරණ පහසුකම් 

ලබාදිය හැකිය.  

 

 

II. සැලසුම්ගත ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම සඳහා පමාණවත් මූල්ය පතිපාදන පමාණයක් අනුමත ෙනොවීම 
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කාර්යයන්  

• බස්නාහිර පළාෙත් නාගරික සහ ගාමිය ප ෙද්ශවලින් පරිසරයට එකතු වන අපදව්ය උපරිම ෙලස වළක්වා පළාෙත් මහජනයාෙග් ෙමන්ම සතුන් හා 

වෘක්ෂලතා ආදිෙය්ද   යහපත සදහා පරිසරය පිරිසිදුව තබාගැනීම සදහා අවශ්ය විධි විධාන සැලසිම. 

 

• බස්නාහිර පළාත් සභා බල ප ෙද්ශ තුල ජනනය වන අපදව්ය පරිසරයට හා ෙසඛ්යයට උපදවකාරි ෙනොවන අන්දමින් බැහැර කිරීම, පවාහනය කිරීම, ගබඩා 

කිරිෙම් කාර්ය විධිමත් කිරීම සදහා පළාත් පාලන ආයතන හා ඊට අදාල අෙනකුත් ආයතන සමග  එක්ව කටයුතු කිරීම හා එමගින් සිදුවිය හැකි ආපදාවන් 

නිශ්චය හා තක්ෙසේරු කිරීම, ඒ සදහා අවශ්ය කාර්ය පටිපාටි සකස් කිරිම සහ ඊට අදාලව කියා කිරිම 

 

• අපදව්ය නැවත පාවිචිචි කිරිම හා පතිචකිකරණය කිරිම සම්බන්ධෙයන් පර්ෙය්ෂණ පැවැත්විම. 

 

• අපදව්ය අකමවත් ෙලස බැහැර කිරිම නිසා දුෂණය වි ඇති ස්ථාන, ප ෙද්ශ සහ කලාප යථා තත්වයට පත් කිරීම සදහා සැලසුම් කිරීම, නියමයන් පැනවිම හා 

ඊට අදාලව කියාත්මක විම සහතික කිරිම සහ අධික්ෂණය කිරිම. 

 

• පළාත් තුල ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශිය මුදල් ආධාර සහිතව ඉහත සදහන් කරුණු සම්බන්ධෙයන් අධිකාරිය, ෙවනත් ආයතනයත් ෙහෝ පුද්ගලෙයකු විසින් 

කියාත්මක කරනු ලබන සියඵම ව්යාපෘතින් පළාත් පාලන ආයතනයන් සහ අදාල ආයතන සමග සම්බන්ධිකරණය කිරිම සහ අධික්ෂණය කිරිම. 

 

• අපදව්ය කළමනාකරණය සදහා අධිකාරිය විසින් පළාත තුල ඇති අෙනකුත් ආයතන සමග එක්ව ෙහෝ ෙවන් ෙවන්ව අදාල ලිපි ෙල්ඛණ. වාර්තා ෙපොත්පත්, 

ෙතොරතුරු සහ දැන්වීම් ආදිය පකාශයට පත්කිරිම හා මහජනතාව දැනුවත් කිරීම. 

 

• අධිකාරිෙයහි පරමාර්ථ හා සමාන පරමාර්ථ ඇති ශී ලංකාව තුල ෙහෝ විෙද්ශයන්හි පිහිටි ෙවනත් සංවිධාන සමග සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කිරිම. 

 

• අපදව්ය ඇතිවිම අඩු කිරිම සදහා පරික්ෂණ පැවැත්විම, දැනුවත් කිරිම, ඊට අදාල නියමයන් පැනවිම. 
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2016 2017 2018

1.  පිරිසැකසුම් කරනු ලබන අපදව්ය පතිශතය (ෙකොම්ෙපෝස්ට්කිරීම, ජීව 
වායු නිෂ්පාදනය, පතිචකීකරණය, බලශක්තිය නිපදවීම හා ෙවනත්)

පතිචකීකරණය සහ ෙකොම්ෙපෝස්ට් 
කරණය සඳහා ෙයොමුකරන ලද 

අපදව්ය පමාණය 11%
16% 18% 39%

2. පාරිසරික බලපෑම් සම්බන්ධෙයන් ලැෙබන පැමිණිලි අවම කර ගැනීම
ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව - 45 

(සෘජු පැමිණිලි)
75% 64% 55%

3.  ෙකොම්ෙපෝස්ට් මධ්යස්ථාන මගින් අෙලවි කරන ලද ෙකොම්ෙපෝස්ට් 
පමාණය වැඩිවීෙම් පතිශතය

අෙලවිය - 1200 ෙම.ෙටොන් (2014) 10% 14% 17%

4.ජනනය වන ස්ථානෙය්දීම අපදව්ය ෙවන් කිරීම වැඩිවීෙම් පතිශතය 18% 22% 25% 29%

5. ජනනය වන ස්ථානෙය්දී ෙවන් කරන ලද නාගරික ඝන අපදව්ය පතිශතය 18% 22% 25% 29%

නිමැවුම
1. ෛදනිකව එකතුවන අපදව්ය පමාණෙයන්  මධ්ය පරිමාන ව්යාපෘති 
මගින් පිරිසැකසුම් කරන පමාණය

2014 දිනකට ෙටොන් 300
දිනකට
ෙටොන් 360

දිනකට
ෙටොන් 373

දිනකට
ෙටොන් 386

2. 3R සංකල්පය සහ ෙකොම්ෙපෝස්කරණය  සම්බන්ධ ඇගයීමට ලක්කරන 
පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්යාව

නැත 48 48 48

3.  මහා පරිමාන අපදව්ය පිරිසැකසුම් මධ්යස්ථානවල සහ සනීපාරක්ෂක 
බිම් පිරවුම්වල වැඩි කරන ලද ධාරිතාව

2015 දිනකට ෙටොන් 8
දිනකට
ෙටොන් 50

දිනකට
ෙටොන් 80

දිනකට
ෙටොන් 520

N, P, K - පරීක්ෂණ වාර්තා ගණ 69  
   (සිව් මසකට වරක්)

78 81 84

ක්ෂුදු ජීවී පරීක්ෂණ වාර්තා ගණන- 
46   (වසරකට ෙදවතාවක්)

52 54 56

බැර ෙලෝහ පරීක්ෂණ වාර්තා ගණන 
- 23 (වාර්ෂිකව)

26 27 28

අපදියර විශ්ෙල්ෂණ  වාර්තා  ගණන 
 (වාර්ෂිකව)

14 15 16

පතිලාභ

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ආයතනය :-  අපදව්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය

පමුඛ පරාසය 1  :- නිසි අපදව්ය කළමනාකරණ කමෙව්දයක් හරහා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම

4.පරීක්ෂා කරන ලද ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර නියැදි ගණන

අභිම
තාර්
ථ 

අභිමතාර්ථ කාර්යය සාධක දර්ශක පාදක වර්ෂය (2014)
ඉලක්ක

1.1

 විධිමත් ඝන 
අපදව්ය 

කළමනාකර
ණයක්
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2016 2017 2018

5.අපදව්ය එකතු කිරීෙම් පතිශතය  (සමස්ත අපදව්ය ජනනෙයන්) 58% 63% 65% 70%

6.  ෙබදා හරින ලද ෙකොම්ෙපෝස්ට් බඳුන් පමාණය 167 360 600 900

7. ෙබදා හරින ලද කසල ෙවන් කිරීෙම් බදුන් පමාණය නැත 5000 10000 12000

8.ජනනය වන ස්ථානෙය්දීම අපදව්ය ෙවන් කරනු ලබන ගාම නිලධාරී 
වසම්  සංඛ්යාව

349 425 445 473

ෙපර පාසල් සංඛ්යාව - 48 50 50 50

පාසල්  සංඛ්යාව -25 30 32 32

පළාත් ෙරෝහල්  සංඛ්යාව - 5 (ඒක 
පුද්ගල)

8 8 8

රාජ්ය ආයතන  සංඛ්යාව -7  ( (ඒක 
පුද්ගල)

15 15 15

මහල් නිවාස සංඛ්යාව -2 (සාමූහික) 4 5 6

අභිම
තාර්ථ

 
අංක
ය

අභිමතාර්ථ කාර්යය සාධක දර්ශක පාදක වර්ෂය (2014)

ඉලක්ක

1.1

 විධිමත් ඝන 
අපදව්ය 

කළමනාකර
ණයක්

9. පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව

10

5708 5805
පළාත්  පාලන ආයතනවල
සනීපාරක්ෂක ෙසේවක සංඛ්යාව -
5050

5500

මාධ්ය  වැඩසටහන් (සාමූහික) 7 8
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පමුඛ පරාසය  2  :  මළ හා දියර අපදව්ය කළමනාකරණය

2016 2017 2018

පතිලාභ

1)  පළාෙත් මළ අපදව්ය සහ දියර අපදව්ය කළමනාකරණය සඳහා 
සැලැස්ම සකස් කිරීම

නැත
කියාත්මක 
ෙනොෙව්

කියාත්මක 
ෙනොෙව්

සැලැස්ම 
සකස් කිරීම

නිමැවුම

1) අපදව්ය කළමනාකරණ අධිකාරිෙය් තාක්ෂණික අංශය සඳහා ලබාෙදන 
පුහුණු වැඩසටහන් සහ ෙක්ෂේත චාරිකා  සංඛ්යාව

නැත
කියාත්මක 
ෙනොෙව්

කියාත්මක 
ෙනොෙව්

පුහුණු 
වැඩසටහන්
 02ක් සහ 
ෙක්ෂේත 

චාරිකා 04

ඉලක්ක

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ආයතනය :-  අපදව්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය

අභිම
තාර්
ථ 
අංක
ය

අභිමතාර්ථ කාර්යය සාධක දර්ශක පාදක වර්ෂය (2014)

2.1

මල අපදව්ය 
සහ දියර 
අපදව්ය 

කළමනාකර
ණය පිලිබඳ 
තාක්ෂණික 
දැනුම වැඩි 
දියුණු කිරීම

34



පමුඛ පරාසය  3  : වායු දූෂණ කළමනාකරණය

2016 2017 2018

පතිලාභ

1)පළාෙත් වායු දූෂණ කළමනාකරණය පිලිබඳ සැලැස්ම සකස් කිරීම 
සිදුකිරීම

නැත
කියාත්මක 
ෙනොෙව්

කියාත්මක 
ෙනොෙව්

සැලැස්ම 
සකස් කිරීම

නිමැවුම

1) අපදව්ය කළමනාකරණ අධිකාරිෙය් තාක්ෂණික අංශය සඳහා ලබාෙදන 
පුහුණු වැඩසටහන් සහ ෙක්ෂේත චාරිකා සංඛ්යාව

නැත
කියාත්මක 
ෙනොෙව්

කියාත්මක 
ෙනොෙව්

පුහුණු 
වැඩසටහන්
 02ක් සහ 
ෙක්ෂේත 

චාරිකා 04

පාදක වර්ෂය (2014)
ඉලක්ක

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ආයතනය :- අපදව්ය කළමනාකරණ අධිකාරිය

3.1

වායු තත්ත්ව 
කළමනාකර
ණය වැඩි 
දියුණු කිරීම

අභිම
තාර්
ථ 

අභිමතාර්ථ කාර්යය සාධක දර්ශක

35



36



37



බස්නාහිර පළ
හා පරිපාලන 
තිරසාරව ෙමෙ
එම කාර්යයන්
 

මුලික අරමුණු
1. යටිතල
2. සංචාර
3. විධිමත්
4. බස්න
5. චකෙල්

    

කාර්ය මණ්ඩ
බස්නාහිර පළ
හා පවර්ධන ක
සභාපති ඇතුඑ

 

වර්ථමාන ත
බස්නාහිර පළ
බස්නාහිර පළ
ස්ථාපිත කරන
මානව සම්පත්
ඔවුන් සඳහා 
උපෙද්ශකයින්
අනිකුත් පළාත්
සංචාරක සල්පි
 

 

ළාත් සංචාරක මණ්
කටයුතු පඥප්තිය
ෙහයවීමට  අදාලව
න්ට අදාලව පසුගිය

ණු 
ල පහසුකම් වලින්
රක ආකර්ශනය ප
ත් පුහුණුව තුලින් 
ාහිර පළාෙත් සංච
ල්ඛ නීති ෙරගුලාසි

 

ඩලය  
ළා ෙත් සංචාරක මණ්
කාර්යයන්ට අදාල 
එව තාවකාලිකව ප

තත්ත්වය 
ළාත තුල සංචාරක
ළාත තුල යටිතල ප
න ලදී.  
ත් සංවර්ධනය යටෙ
හැදුනුම්පත් ලබා

න්, කලාප මාර්ග උ
ත් ඒකාබද්ධ කරමි
පිල් සඳහා සහභාගි

ණ්ඩලය 1994 අංක
යට අනුකූලව සිදු
ව පළාත තුල සංච
ය කාලය තුලපගති

න් සමන්විත විෙව්ක
පවර්ධනය වූ   ගමන
වෘත්තීය නිපුණත්
චරණය පිළිබඳව දැ
සි , ආයතන සංගහ

   

  
ණ්ඩලය සඳහා අත
කටයුතු  ඉටු කිරී
පත් කර ඇති කාර්

ක ක්ෙෂේතෙය් යටිත
පහසුකම් සංවර්ධන

ෙත් සංචාරකයින් 
ා දීම සිදු කරන 
උපෙද්ශකයින් පුහු
මින් Amazing Sri 
ගිත්වය සිදු කරන ල

ක 3 දරණ සංචාරක
දු කරනු ලබයි. බ
චාරක ක්ෙෂේතෙය් 
යක් අත් කරෙගන

කය හා විෙනෝදය ස
නාන්තයක් 

ත්වය ඉහළ නැංවීම
ැනුවත් වූ සංචාරක
හයට අනුකූල ආය

 

 
ත්යවශ්ය වූ කාර්යය
ම සඳහා සාමාන්ය
යය මණ්ඩලය මගි

තල පහසුකම්සංවර්
නය කිරීම යටෙත්  

පවාහනය කරන 
ලදී. ෙමම ක්ෙෂ
හුණු හා දැනුවත් කි

Lanka සඟරාව ෙ
ලදී.  

හැඳි

ක මණ්ඩල පඥප්ති
බස්නාහිර පළාත ස
යටිතල පහසුකම් 

න ඇත. 

සපිරි උද්යාන 

. 
කෙයක් 
තනයක් 

 

 
යමණ්ඩලෙය් අනුම
්යාධිකාරි (වැ.බ) වි
ගින්  ෙමෙහයුම්, ප

ර්ධනය කිරීම, පව
2015 වසෙර් ජංග

කුලී රථ රියදුරන් 
ෂේතය තවදුරටත් පු
කිරීම් කටයුතු සිදු
ෙවළුම වශෙයන් ප

ඳින්වීම 
 

තිය යටෙත් පිහිටුව
සංචාරක කටයුතුස
සංවර්ධනය, පවර්

 
 ෙවරළ පිරිසි

 
මැතියසඳහා ෙයොමු
ධායක නිලධාරියා
පරිපාලන කටයුතු 

වර්ධන හා මානව 
ගම වැසිකිළි පද්ධති

සඳහා පුහුණු වැඩ
පුඑල් කරමින් ස
 කර ෙගන යමින්
පල කරයි.එම ක්ෙ

වා ඇති ව්යවස්ථාපි
සංවර්ධනය හා ප
ර්ධනය හා පුහුණු 

සිදු කිරීෙම් යන්ත

මු කර ඇති අතර,ක
ා ෙලස අමාත්යංශ
සිදු කරනු ලබයි.

සම්පත් සංවර්ධන
තින් හතරක් කළුත

ඩසටහන්, ශි ලංකා
ංචාරකයින් පවාහ

න් පවතී.  පවර්ධන
ෙෂේතය තව දුරටත් 

පිත ආයතනයකි. ම
පවර්ධන කටයුතු 
හා දැනුවත් කිරීම්

පදානය 

කාර්යය මණ්ඩලය
 සහකාර ෙල්කම් 

න කටයුතු පසුගිය 
තර, පානදුර, මීගමු

ා සංචාරක ෙහෝටල්
හනය කරන කුලී
න කටයුතු යටෙත් 
පුළුල් කරමින් ෙද්

මණ්ඩලෙය් කියාත්
විධිමත්ව උපෙයෝ
ම් යන කාර්යයන් 

ය අනුමත කරන ෙ
කටයුතු කරනු ල

වර්ෂයන් තුල ඉටු
මුව හා ෙබ්රුෙවල 

ල් පාසල සමඟ ඒක
ලී රථ රියදුරන් හ
බස්නාහිර පළාත

ද්ශීය සංචාරක පදර්

ත්මක ෙමෙහයුම් 
ෝජනෙයන් යුතුව 
සිදු කරනු ලබයි. 

ෙතක් සංවර්ධනය 
බයි. මණ්ඩලෙය් 

ටු කරනු ලැබිණි.  
ෙවරළ තීරයන්හි 

කාබද්ධව සිදුකර 
හා ෙවරළ මාර්ග 
ත හා ශි ලංකාෙව් 
ර්ශන සහ විෙද්ශ 
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ඉදිරි සැළසුම් 
1. ෙවරළ කලාපයන් ආෙලෝකමත් කිරීම. 

2. ෙවරළ ආශීතව ජංගම වැසිකිලි පද්ධති ස්ථාපිත කිරීම 

3. පුරාවිද්යාත්මක ඓතිහාසික සංචාරක ගමනාන්තයන් ආශිත  යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම 

4. පාරිසරික සංචාරක ස්ථාන ආශිත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 

5. සංචාරක ක්ෙෂේතෙය් නියුතුවන්නන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

a. සංචාරකයින් පවාහනය කරන කුලී රථ රියදුරන් පුහුණු කිරීම. 

b. සංචාරකයින් පවාහනය කරන තිවිල් රථ රියදුරන් පුහුණු කිරීම. 

c. සංචාරක කලාප වල පජාව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන. 

6. ෙද්ශීය විෙද්ශීය සංචාරක පවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

a. ඇෙම්සින් ශී ලංකා සඟරාව මුදණය 

b. ෙලෝක සංචාරක දිනය සැමරීෙම් වැඩසටහන 

c. බස්නාහිර පළාෙත් සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන පිලිබඳ පචාරණය 

7. ධාරිතා සංවර්ධනය 
 

ගැටළු සහ බාධාවන් 
1. බස්නාහිර පළාත් සංචාරක මණ්ඩලය නිසි උපෙයෝගීතාවෙයන් පවත්වා ෙගන යාමට කාර්යය මණ්ඩලය අනුමත ෙනොවීම. 

2. සංචාරක සංවර්ධන කාර්යන් සඳහා පමාණවත් පතිපාදන ෙනොමැති වීම. 

3. ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්දී රජෙය් වගකිවයුතු අංශ මඟින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම පමාද වීම. 

4. ව්යාපෘති සඳහා පුද්ගලික අංශෙය් කියාකාරී මැදිහත්වීම මද වීම. 

5. පජා සහභාගීත්වය මද වීම. 

 

සංචාරක උදාව පදර්ශනය
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2016 2017 2018

පතිලාභ

1.  සංචාරක මණ්ඩලයට (බ.ප.) ලැෙබන ආදායම 
වර්ධනය වීම (සංවර්ධනය කරන ලද  ෙවරළ  උද්යාන 
වලින්)

N/A රු. මිලි 0.5 රු. මිලි 0.5 රු. මිලි 1.00

2. පළාත් පාලන ආයතන වල ආදායම් වැඩි වීම N/A රු. මිලි 0.3 රු. මිලි 0.4 රු. මිලි 0.5

නිමැවුම

පතිලාභ

1. පළාත් පාලන ආයතනවල ආදායම් වැඩිවීම N/A රු. මිලි 0.3 රු. මිලි 0.4 රු. මිලි 0.5

නිමැවුම
1. ෙපොදු පහසුකම් වලින් සමන්විත පුරාවිද්යාත්මක 
ඓතිහාසික ස්ථාන (වාර්ෂික සංවර්ධනය කිරීම් 
සංඛ්යාව)

N/A 3 4 6

2.යටිතල පහසුකම් වලින් සමන්විත පාරිසරික සංචාරක 
ආකර්ශණීය ස්ථාන 1 3 4 6

4 6

ආයතනය  :   සංචාරක මණ්ඩලය
පමුඛ පරාසය 1 - සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන ආශිතව යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම

අභිමතාර්
ථ අංකය

අභිමතාර්ථ කාර්යය සාධක දර්ශක (KPI)
 පාදක 

වර්ෂය2014

ඉලක්ක

8

1.2
සංචාරක ආකර්ශනය 

පවර්ධනය වූ ගමනාන්තයන්

1.1

 යටිතල පහසුකම් වලින් 
සමන්විත විෙව්කය හා 
විෙනෝදය සපිරි ෙවරළ 

තීරයන්

1. ෙපොදු පහසුකම් වලින් සමන්විත ආකර්ශණීය ෙවරළ 
කලාප සංඛ්යාව

2
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2016 2017 2018

පතිලාභ

1.  බලපත වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කරන සංඛ්යාෙව් 
වැඩිවීම

N/A 100 125 150

නිමැවුම
1. ෙසේවා සපයන්නන් පිළිබඳ ලැෙබන පැමිණිලි 
සංඛ්යාව (මූලාශය - ෙතොරතුරු මධ්යස්ථානය)

2.  පුහුණු ලාභීන් සංඛ්යාව 264 320 350 375

* තීෙරෝද රථ රියදුරන්

* පාෙද්ශීය මාර්ෙගෝපෙද්ශකයන්

* ටැක්සි රියදුරන්

* ෙවරළාශිත ෙවෙළන්දන්

ආයතනය :   සංචාරක මණ්ඩලය
පමුඛ පරාසය 2 - සංචාරක කර්මාන්තය ආශිතව වෘත්තීය නිපුණත්වය ඉහළ නැංවීම

අභිමතාර්
ථ අංකය

අභිමතාර්ථ කාර්යය සාධක දර්ශක (KPI)
 පාදක 

වර්ෂය2014

ඉලක්ක

2.1
 නිපුණත්වෙයන් යුත් 

වෘත්තිකයින්
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2016 2017 2018

පතිලාභ

1. දැන්වීම් සඳහා වන වාර්ෂික ගිවිසුම් පමාණය වැඩිවීම 80 200 225 250

2. ෙසේවාලාභී ආයතන සංඛ්යාෙව් වැඩිවීම 16 25 30 50

නිමැවුම

1.වාර්ෂිකව සංවිධානය කළ සංචාරක පවර්ධන 
වැඩසටහන් සංඛ්යාව

2 2 3 3

2. වාර්ෂිකව පළ කළ සංචාරක පවර්ධන මුදිත දව්ය 
සඟරා පිටපත් ගණන

26000 26000 28000 30000

කාර්යය සාධක දර්ශක (KPI)
 පාදක 

වර්ෂය2014

ඉලක්ක

3.1
  බස්නාහිර පළාෙත් 

සංචරණය පිළිබඳව දැනුවත් 
වූ සංචාරකෙයක්

ආයතනය :   සංචාරක මණ්ඩලය
පමුඛ පරාසය 3 - ෙද්ශීය, විෙද්ශීය වශෙයන් සංචාරක කර්මාන්තය පවර්ධනය කිරීම.

අභිමතාර්
ථ අංකය

අභිමතාර්ථ
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විදුලිය 

හැදින්වීම 

2014 වර්ෂය අවසන් වන විට දිවයිෙන් සමස්ථ නිවාස වලින් 98% ක් විදුලිය පරිෙභෝජනය කිරීෙම් අවස්ථාව හිමිකරෙගන තිබීම සතුටුදායක වුවද, ඉතිරිවී ඇති 2% 
පමාණයට විදුලිය ලබාදීම අප හමුෙව් ඇති අභිෙයෝගයකි. දැනට බස්නාහිර පළාත තුල විදුලිය ෙනොමැති නිවාස බලශක්තිය ෙලස දර,භූමිෙතල් ,සූර්ය ෙකෝෂ , ජීව වායුව 
වැනි ශක්ති උපෙයෝගි කර ගනිමින් තම අවශ්යතා සපුරා ගනී. 

විෙශේෂෙයන් කළුතර දිස්තික්කෙය් ඇතැම් දුෂ්කර ගාමීය පෙද්ශ වලට ෙමෙතක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතිය මගින් විදුලි රැහැන් ස්ථාන ගත කර ෙනොතිබීම දැකිය 
හැකිය.එෙමන්ම ජනගහන වර්ධනය සමග ඉඩම් කැබලි කුඩාවී නව ජනාවාස බිහිවීම සහ කර්මාන්ත ශාලා බිහිවීම ෙහේතුෙවන් ජාතික විදුලිබල පද්ධතිෙයන් විදුලිය ඉල්ලීම 
ඉහල අගයක් ෙගන ඇත.2017 වර්ෂය අවසන් වන විට බස්නාහිර පළාෙත් සියළුම ගෘහ ඒකක සදහා විදුලි බලය ලබාදීම පළාත් විදුලි බල අමාත්යාංශෙය් අරමුණ ෙව්.එම 
අරමුණ ලඟාකර ගැනීම සදහා පමුඛ පරාසය හදුනාෙගන  ඊට සරිලන ෙලස අභිමතාර්ථ ඉටු කර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් සංවර්ධන ෙක්ෂත් යටෙත් කටයුතු කිරීමට 
සැළසුම් කර ඇත. 

පමුඛ පරාසය - වඩා සුවපහසු ජීවන පද්ධතියට හිමිකම් කියන පජාව 

අභිමතාර්ථ - බස්නාහිර පළාෙත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 

වැඩසටහන - ගාමීය පෙද්ශ වල ට විදුලි පහසුකම් ලබා දීම හා බලශක්ති සංරක්ෂණ වැඩසටහන 

ෙම් යටෙත් පහත සදහන් කම අනුගමනය කරමින් විදුලි පහසුකම් ලබාදීම සිදුෙකෙර්. 

1.විදුලි සැපයීෙම් මාර්ග දීර්ඝ කිරීම. 
2.විදුලි ධාරිතාව වැඩ කිරීෙම් ව්යාපෘති. 
3.කණු විතැන් කිරීම . 
4.ජාතික විදුලි පද්ධතියට විදුලිය ලබාදීමට ෙනොහැකි පෙද්ශ වල ඇති විභවයන්ට අනුව විදුලි උත්පාදන මධ්යස්ථාන ඇති කිරීම. 
5.විකල්ප බලශක්ති පභවයන් හදුන්වා දීම. 
6.පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශවල අඩු ආදායම් ලාභි , අවාසි සහගත සමාජ කන්ඩායම් ෙහෝ පාසල් අධ්යාපනය ලබන දරුවන් ද සිටින , ආබාධිත අය සිටින නිවාස සඳහා 
විදුලිය ලබාදීම. 
5.බලශක්ති සංරක්ෂණය පිලිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන. 
ගැටළු 
1.නිවාස සදහා විදුලිය ලබාදීෙම්දී අඩු ආදායම් ලාභි වුවත් පාසල් අධ්යාපනය ලබන දරුවන් ෙනොසිටින නිවාස සදහා  විදුලිය ලබාදිය ෙනොදීම. 

2.ආගමික ස්ථාන වලට විදුලිය ලබා ෙනොදීම. 

3.විකල්ප බලශක්ති පභව ලබාදීෙම්දී තාක්ෂණික පහසුකම් ෙනොමැති වීම. 
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ජල සම්පාදන  හා ජලාපවහන 

බස්නාහිර පළාත් සභාව තුළ සමගාමී ලයිස්තුෙව් විෂයක් ෙලස ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන විෂය කියාත්මක වන අතර, ජල සම්පාදන යටෙත් පධාන වශෙයන්ම පළාත් වාසීන්ෙග් පානිය 
ජලය සහ ගෘහ පරිෙභෝජනය අවශ්යතා සඳහා ජල සම්පාදනය පධාන අරමුණු ෙව්. ජලාපවහනය යටෙත් අනවශ්ය ෙලස ජලය එක් රැස් වන ස්ථාන වල ජලය කමානුකූලව බැහැර කිරීම ද 
අෙප්ක්ෂිතය. 

පමුඛ පරාසය - වඩා සුවපහසු ජීවන පද්ධතියට හිමිකම් කියන පජාව 

අභිමතාර්ථ - බස්නාහිර පළාෙත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 

වැඩසටහන - ගාමීය හා නාගරික පෙද්ශ වල ට ජල පහසුකම් ලබා දීම හා ජල සංරක්ෂණ වැඩසටහන 

 

බස්නාහිර පළාෙත් පානීය ජල ගැටළු අවම කිරීම සඳහා සංවර්ධනය කළයුතු පමුඛ පරාසයන් හඳුනා ෙගන ඇත. ඊට අනුගත ෙවමින් පහත සදහන් අංශ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පහත 
සඳහන් ක්ෙෂේත යටෙත් කටයුතු කළ හැකිය.  

1. හඳුනාගත් ජල පහසුකම් ෙනොමැති පෙද්ශ සඳහා ජල සැපයුම් මාර්ග දීර්ඝ කිරීම. 
2. ජාතික ජල සම්පාදන පද්ධතිෙයන් ෙසේවා ලබා ගත ෙනොහැකි පෙද්ශ වලට විකල්ප ජල සැපයුම ලබා දීම. 
3. දැනට අකියව පවතින සහ අඩක් නිම කර ඇති පජා ජල ව්යාපෘති සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කිරිම. 
4. ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂිත ජල පරිෙභෝජන රටාවකට හුරු කරවීමට වැඩසටහන් පැවැත්විම. 
5. ස්වභාවික පානීය ජල මූලාශ හා ෙපෝෂක පෙද්ශ සංරක්ෂණ වැඩසටහන්, ජල දූෂණය වළක්වා ගැනීෙම් වැඩසටහන්, ජලවහන පද්ධති සංවර්ධනය කිරීෙම් 

වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම. 

  ගැටළු - 

1.අඩු ආදායම්ලාභි නිවැසියන්ට ජලය ලබා ෙනොදීම. 

2.නිසි කමෙව්දයන්ට කර්මාන්ත ශාලා ස්ථානගත ෙනොවීෙමන් භූගත ජල මූලාශවලට හානි පැමිණීම 
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2016 2017 2018

පතිලාභ 

1 විදුලි පහසුකම් ලැබූ පතිලාභීන් සංඛ්යාව ඉහළ යාම

2. ජල පහසුකම් ලැබූ  පතිලාභීන් සංඛ්යාව ඉහළ යාම 91% 95% 97% 98%

නිමැවුම 

1.නව විදුලි සැපයුම් පෙව්ශ ලබාගන්නා පවුල් සංඛ්යාව

2.නව ජල සැපයුම් පෙව්ශ ලබා ගන්නා පවුල් ගණන වැඩිවීම 100 575 800 1000

පතිලාභ

1 පානීය ජල පහසුකම් ලැබූ පතිලාභින් සංඛ්යාව

නිමැවුම

1.ජල පහසුකම් ලබා ෙදන ආයතන සංඛ්යාව

පතිලාභ

1. බලශක්ති සංරක්ෂණය සඳහා ෙයොමු කළ නිවාස සංඛ්යාව 
වැඩිවීම

නිමැවුම

1. බලශක්ති සංරක්ෂණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩමුළු ගණන

200 250 275

750

15

1000

1.3
බල ශක්ති සංරක්ෂණය 
කිරීම

NA 600 700

NA 6 9 12

1.2
පානීය ජල පහසුකම් ලැබූ 
ෙපොදු ආයතන

NA 300 500

NA 6 10

පමුඛ පරාසය  1 :   වඩා සුවපහසු ජීවන පද්ධතියකට හිමිකම් කියන පජාව

ආයතනය  :  විදුලි බල හා බලශක්ති / ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන කටයුතු

1.1
බස්නාහිර පළාෙත් යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය

97% 98.5% 99%

අභිමතාර්ථ
අංකය

අභිමතාර්ථ කාර්යය සාධක දර්ශක (KPIs)
පාදක 

වර්ෂය 2014

ඉලක්ක

99.5%

100
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හැඳින්වීම 
පරිසර අංශය, බස්නාහිර පළාත තුළ ෛජව විවිධත්වය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා, පරිසර සංරක්ෂණය පිණිස පජාව ෙයොමු කරමින්, අපදව්ය වලින් ෙතොර ආකර්ෂණීය 

පරිසරයක් බිහිකිරීම සඳහා සහ පරිසර සංරක්ෂණය උෙදසා පතිපත්ති සම්පාදනය කරමින් කියාත්මක ෙව්. එෙසේම පරිසර ආරක්ෂාව සඳහා පුරවැසියන් ෙයොමුකරමින්, 

ෙසෞඛ්යාරක්ෂිත පරිසරයක් තුළින් නීෙරෝගී පජාවක් බිහි කිරීම අරමුණු ෙකොටෙගන කියාත්මක ෙව්.  

පරිසර ක්ෙෂේතය තුළ දක්නට ඇති ගැටළු 

• සීඝ නාගරීකරණය සමඟ හරිත වැස්ම හායනයට ලක් වීම 

• ෛජව විවිධත්වය තර්ජනයට ලක්වී තිබීම 

• ජල මූලාශ ආශිත පෙද්ශ දූෂණයට ලක්වීම 

• අනවසර ඉදිකිරීම් හා අනවසර අපදව්ය බැහැර කිරීම් ෙහේතුෙවන් පරිසර සංෙව්දී කලාප තර්ජනයට ලක්වීම 

• වායු දූෂණය 

• පරිසර උෂ්ණත්වය දිෙනන් දින ඉහළ යාම 

උක්ත ගැටළු සඳහා පිළියම් ෙයදීමට දායකත්වය සපයනු වස්, බස්නාහිර පළාත තුළ පරිසර සංරක්ෂණය හා ආරක්ෂාව සහතික කිරීෙම් අරමුණින් සහ පරිසර සම්පත් 

තිරසාරව භාවිත කිරීෙම් අගය පජාව ෙවත අවෙබෝධ කිරීෙම් අරමුණින් බස්නාහිර පළාත් පරිසර අමාත්යාංශය විසින් පහත ව්යාපෘති හා වැඩසටහන් කියාත්මක කරනු ලබයි. 

• බස්නාහිර පළාත් පාසල් ආශිත හරිත පරිසර ව්යාපෘතිය 

• රාජ්ය ආයතන හා නාගරික ෙපොදු ස්ථානවල පරිසර අලංකාර කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 

• පරිසර  දින සැමරීෙම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම යන ව්යාපෘති, වන ෙරෝපා ජාතික රුක්ෙරෝපණ වැඩසටහනට සමගාමීව 2016 වර්ෂෙය්දී බස්නාහිර පළාෙත් හරිත 

වැස්ම පවර්ධනය කිරීම උෙදසා විෙශේෂෙයන් කියාත්මක කරනු ලබයි. 

• පාසල් ළමුන් හා පජාව තුළ පරිසරය සුරැකීෙම් සංකල්ප පිළිබඳ දැනුවත් භාවයක් ඇති කිරීම උෙදසා අවිස්සාෙව්ල්ල කුමරි ඇල්ල ආශිතව ශමදානයක් සංවිධානය 

කර, ඇල්ල ආශිත දූෂිත පරිසරය පිරිසිදු කරන ලදී. 

• ෙකොළඹ, කළුතර, සහ ගම්පහ දිස්තික්කයන්හි ෙතෝරා ගත් පාසල් සඳහා ජගත් පරිසර දිනයට සමගාමීව රුක් ෙරෝපණ වැඩසටහන් පැවැත්වීම සඳහා පැළ වර්ග 

ලබා දීම සිදු කරන ලදී. එතුළින් පාසල් දරුවන් තුළ හරිත වැස්ම ඉහළ නැංවීෙම් වැදගත්කම පිළිබඳ අවෙබෝධය ලබා දීම අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. 

• බස්නාහිර පලාත තුළ පරිසර දූෂණය අවම කිරීම, ජනතාවට ෙසෞඛ්ය සම්පන්න හා සුවදායක වටපිටාවක් ඇති කිරීම යන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම 

උෙදසා අපජලය ගලා බස්නා කාණු පද්ධති පිළිසකර කිරීම ද පරිසර විෂයය යටෙත් සිදු කරනු ලබයි. 
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                                                    අවිස්සාෙව්ල්ල, කුමරි ඇල්ල ආශිත ශමදාන වැඩසටහෙනහි අවස්ථා 
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පරිසර විෂයය යටෙත් ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්දී මුහුණපාන ගැටළු 

 

• පජාවෙග් උනන්දුව සහ දායකත්වය අවම වීම 

 

• තාක්ෂණික දැනුම පමාණවත් ෙනොවීම 

 

• වාර්ෂිකව ෙවන් කරනු ලබන පතිපාදන පමාණවත් ෙනොවීම 

 

• ආයතනික සම්බන්ධීකරණෙය් දුර්වලතා පැවතීම 
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කාර්යයන්  

1. බස්නාහිර පළාත තුළ පරිසර සංරක්ෂණය හා ආරක්ෂාව සඳහා ව්යාපෘති හා වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම 

 

2. පරිසර සංරක්ෂණයට අදාළ පතිපත්ති සම්පාදනය හා කියාත්මක කිරීම 

 

3. පරිසර ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් වූ සමාජයක් බිහි කිරීම 

 

4. යහපාලනය හා ආයතනික සංවර්ධනය ඇති කිරීම 
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ආයතනය  : පරිසර
පමුඛ පරාසය 1 : පරිසර සංරක්ෂණය හා ආරක්ෂාව

2016 2017 2018

1. ෛජව විවිධත්වය ආරක්ෂිත කරන ලද උද්යාන ගණන N.A. 3 6 6

2. සංරක්ෂණය සඳහා ෙයොමු කරන ලද ස්වාභාවික පරිසර පද්ධති N.A. 2 3 3

1. ෙරෝපණය කරන ලද ශාක සංඛ්යාව N.A. 2000 2500 3000

2. තර්ජනයට ලක් වූ ශාක හා සත්ත්ව විෙශේෂ හඳුනා ගැනීෙම් හා සංරක්ෂණය 
පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ ගණන

N.A. 1 1 1

3. ෙරෝපණය කරන ලද ශාක විෙශේෂ සංඛ්යාව N.A. 25 25 25

4. සුරක්ෂිත කිරීමට ෙයොමු වූ සත්ත්ව විෙශේෂ සංඛ්යාව N.A. 1 1 1

5 සංරක්ෂණය සඳහා ෙයොමු වූ ස්වාභාවික ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ N.A. 1 1 1

6. පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණය සදහා සිදු කළ වැඩසටහන් සංඛ්යාව N.A. 1 1 1

1. හරිත පරිසරයක් නිර්මාණයට ෙයොමු වූ  පාසල් N.A. 190 200 200

2. හරිත පරිසරයක් නිර්මාණයට ෙයොමු වු ආයතන 1 16 16 16

3. පරිසර සංරක්ෂණය සදහා ෙයොමු වූ පජා මූලික සංවිධාන N.A. 15 15 10

1. හරිත පරිසර  පිළිබද  පාසල් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් සංඛ්යාව 1 38 38 38

2. හරිත පරිසර පිළිබද ආයතන දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් සංඛ්යාව 5 31 31 26

3. හරිත පරිසර සදහා පැවැත් වු  පචාරණ වැඩසටහන් ගණන 4 5 5 5

4.  පරිසරය සම්බන්ධ සැමරුම් දින පැවැත්වූ සංඛ්යාව 2 7 7 7

පතිලාභ

1.  පතිසංස්කරණය වූ කාණු / ඇළෙව්ලී ෙහේතුෙවන් පතිලාභ ලැබූ පවුල් සංඛ්යාව 1665 500 500 500

2. පරිසර අලංකරණය කරන ලද ෙපොදු ස්ථාන N.A. 15 15 15

නිමැවුම
1. පිළිසකර කල අප දව්ය ඇළ මාර්ග / කාණු සංඛ්යාව 8 8 8 8

2. ෙපොලිතීන් භාවිතය අවම කිරීමට හදුන්වාදුන් විකල්ප කම 1 2 2 2

අභිමතා
ර්ථ 
අංකය

අභිමතාර්ථ කාර්යය සාධක දර්ශක
පාදක වර්ෂය 

(2014)

ඉලක්ක

1.2
පරිසර සංරක්ෂණය  
සදහා ෙයොමු වු 
පුරවැසියන්

පතිලාභ

1.1
ෛජව විවිධත්වය 
ආරක්ෂිත වූ පළාතක්

පතිලාභ

නිමැවුම

නිමැවුම

15

1.3
පරිසර හිතකාමී 

ආකර්ෂණීය වටපිටාවක්

3. ෙපොදු ස්ථාන වල පරිසර අලංකරණය කිරීෙම් වැඩසටහන් ගණන N.A. 15 15
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ආයතනය : පරිසර

2016 2017 2018

පතිලාභ

1. පතිපත්ති කියාත්මක වන පළාත් පාලන බල පෙද්ශ හා ආයතන N.A. 48 48 48

නිමැවුම

1. සම්පාදනය කරන ලද පතිපත්ති සංඛ්යාව 1 1 1 1

2. සම්පාදනය කරන ලද නීති හා ෙරගුලාසි සංඛ්යාව N.A. 1 1 1

පමුඛ පරාසය 2: පරිසර සංරක්ෂණයට අදාල පතිපත්ති සම්පාදනය හා කියාත්මක කිරිම

අභිම
තාර්ථ 
අංකය

අභිමතාර්ථ කාර්යය සාධක දර්ශක
පාදක 
වර්ෂය 
(2014)

ඉලක්ක

2.1
පරිසර සංරක්ෂණය 
සදහා පතිපත්ති

55



56



57



කෘෂික

ෙග් ම

පතිපත්

කාර්ය

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කර්ම, ධීවර, ඉඩම්,

ම සමාජ, ආර්ථික

ත්තියට සමගාමීව 

ය භාරය ඉටු කිරීම 

 

 

, වාරිමාර්ග, සත්ත්

 පවර්ධනයට අද

පවත්නා ෙභෞතික

සඳහා කෘෂිකර්ම,

ෙ

ත්ව  නිෂ්පාදන හා 

දාළව පතිපත්ති ස

ක, මූල්ය හා මානව

, වාරිමාර්ග, ඉඩම්,

ෙද්ශගුණ විපර්ය

ෙකොස් පැළ පන්ල

හැඳි

ෙසෞඛ්ය සහ  ෙගො

සම්පාදනය හා කි

ව සම්පත් මනා ව ෙ

, සත්ත්ව නිෂ්පාදන

යාසයන්ට අනුගත

ක්ෂයක් ෙබදාදීෙම්

ඳින්වීම 
ොවිජන සංවර්ධන ය

යාත්මක කිරීම ස

ෙමෙහයවමින් කළ

න හා ෙසෞඛ්ය යන

ත වීම හා අවම කිරී

ම් වැඩසටහෙන් ස

යන විෂය ක්ෙෂේතය

සහ ඊට අදාළ ප

ළමනාකරණය කිරී

න ෙදපාර්තෙම්න්තු

රීම පිළිබඳ මහා සමු

සමාරම්භක උත්සව

යන් යටෙත් බස්න

ධාන හා අනුශාංගි

රීම ෙමම අමාත්යා

ද කෘෂි ෙසේවා අධි

මුළුව (Nrg4SD)

වය 

නාහිර පළාෙත් සෑම

ගික කියාකාරකම්

ාංශෙය් කාර්ය භාර

ධිකාරිය ද කියාත්ම

ම ජන ෙකොටසක 

ම් රජෙය් ජාතික 

රය වන අතර එම 

ක ෙව්. 
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පමුඛපරාසයන් 

1.මාර්ෙගෝපෙද්ශනයහා පහසුකම් සැපයීම 

 

අභිමතාර්ථයන් 

1.මාර්ෙගෝපෙද්ශනයහා පහසුකම් සැපයීම 

I. ස්ථාපනය වු ඵලදායිඅමාත්යාංශයක් හාඒ යටෙත් පිහිටි ඵලදායිආයතන පද්ධතියක් 

II. ජාතික මට්ටෙම්කියාත්මක වන වැඩසටහන් හා එයට සමගාමී වැඩසටහන් තුළින්පහසුකම් සැපයු පජාවක් 

 

 

 

අරමුණු 

• ෙසේවාලාභීන්ට පශස්ත ෙසේවාවන් සැපයීම 

• විශිෂ්ට වෘත්තිමය රාජ්ය නිලධාරීන් පිරිසක් 

• එකමුතු කණ්ඩායමක්, ශක්තිමත් බැඳීමක් 

• විනිවිදභාවෙයන් අවංකත්වෙයන් හා කැපවීෙමන් යුතු ෙසේවාවක් 

• ආදර්ශමත් පළාත් අමාත්යාංශයක් 

• නව තාක්ෂණ කමෙව්ද භාවිතෙයන් පියවර ගණනාවක් ඉදිරිෙයන් 

• නිර්මාණශීලීත්වයට පමුඛතාව 
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පාදක

2014 2016 2017 2018
පතිඵල :

1.නිලධාරීන්ෙග් ෙසේවා කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ යෑම 
%

90% 95% 97% 100%

2. සංවර්ධන ව්යාපෘති මගින්  95%ට වැඩි මුල්ය 
පගතියක් අත්කරගත්  ආයතන %

44% 66% 83% 100%

නිමැවුම

1. හඳුන්වාදුන් නව මෘදුකාංග සංඛ්යාව 3 3

2.  ආකල්ප හා කුසලතා සංවර්ධනය සදහා පවත්වන ලද 
අභ්යන්තර හා බාහිර පුහුණු වැඩ සටහන් ගණන

46 50

3.පගතිය ඇගයිමට පවත්වන ලද රැස්වීම් සංඛ්යාව 36 36

4. පජා දැනුවත්භාවය සඳහා නිකුත් කර ඇති පකාශන 
සංඛ්යාව

450 450

5.ෙසේවාලාභීන්ෙගන් ලැෙබන පැමිණිලි සංඛ්යාව 
අඩුවීෙම් පතිශතය

10 10%

අමාත්යාංශය : කෘෂිකර්ම, ධීවර, ඉඩම්,වාරිමාර්ග, සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය සහ ෙගොවිජන සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්යාංශය (බ.ප)

1.1
ස්ථාපනය වු ඵලදායි අමාත්යාංශයක් 
හා ඒ යටෙත් පිහිටි ඵලදායි  ආයතන 

පද්ධතියක්

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ආයතනය :   අමාත්යාංශ ෙපොදු
පමුඛ පරාසය 1  :  මාර්ෙගෝපෙද්ශනය හා පහසුකම් සැපයීම

අනු අංකය අභිමතාර්ත පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්
ඉලක්ක
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පාදක

2014 2016 2017 2018

නිමැවුම

1.ෙබදාදුන් පැළ සංඛ්යාව * 100000 195000 205000

2.අගය එකතුකළ නිෂ්පාදන පවර්ධනය සඳහා 
පැවැත්වු වැඩසටහන් සංඛ්යාව

* 3 3 3

පතිඵල

1.ෛදනික ආහාර අවශ්යතාවයට ෙගවත්ෙත් 
දායකත්වය ඉහළ යෑම (පුද්ගලෙයකුට /ගෑම් )

* 50 75 125

2.අගය එකතුකළ නිෂ්පාදන නිපදවීමට අළුතින් 
එකතුකල ව්යවසායකයින් සංඛ්යාව

* 5 10 20

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ආයතනය:   අමාත්යාංශ ෙපොදු

1.2

ජාතික මට්ටෙම් කියාත්මක වන 
වැඩසටහන් හා එයට සමගාමී 

වැඩසටහන් තුළින්  
කෘෂිකර්මාන්තයට නැඹුරු වු පජාවක්

* කියාත්මක වී ෙනොමැත

පමුඛ පරාසය 1  :  මාර්ෙගෝපෙද්ශනය හා පහසුකම් සැපයීම

අනු අංකය අභිමතාර්ත පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්
ඉලක්ක
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ශීඝ නාගරීකර

කියාකරනු ලබ

ෙයොමු  කරමින්

 

බස්නාහිර පළ

කාර්යාල තුන

 

කෘෂිකර්මාන්ත

 

රණය හා කාර්මීක

බයි. පළාෙත් විභ

න් පළාෙත් කෘෂික

ළාෙත් කෘෂිකාර්මික

ක් පිහිටා ඇති අත

තය ජනතාව අතර

 

 

 

 

රණය ෙහේතුෙවන්

වයන්  හඳුනා ගනි

කාර්මික දියුණුව ඇ

ක කටයුතු පවර්ධ

තර දිස්තික් කෘෂිකර්

රට ෙගන යාෙම් දී 

 දිෙනන් දින හීන 

නිමින් වී, පලතුරු, 

ති කිරීමට පළාත් 

ධනය කිරීම සඳහා

ර්ම පුහුණු මධ්යස්ථ

ඒ සඳහා විවිධ වික

පරිසර හිතකාමී 

 

හැඳි

වන නිෂ්පාදන සා

මල් හා විසිතුරු ප

කෘෂිකර්ම ෙදපාර්

ා ගම්පහ, ෙකොළඹ

ථාන 4ක් සහ ෙසේව

කල්ප කම භාවිත ක

කෘෂිකර්මය සඳහ

 

ඳින්වීම 

ාධකයන් හා පාරිස

පතික ශාක වගාව

ර්තෙම්න්තුව නිරන්

ඹ සහ කළුතර යන

වා සංස්කරණ අභ

කරන ලදී. 

හා සිසුන් හා පජාව 

සරික ගැට ළු මධ්යෙ

ව, නිෙවස් බිම් සං

න්තරෙයන් කැපවී 

න දිස්තික් තුෙනහි

්යාස ආයතනයක් 

දැනුවත් කිරීම

ෙය් බස්නාහිර පළ

වර්ධනය ආදී වූ වි

සිටී.  

හිම නිෙයෝජ්ය පළ

ද කෘෂිකර්ම ෙදපා

ාෙත් කෘෂිකර්ම ෙ

විවිධ අංශයන් ෙක

ළාත් කෘෂිකර්ම අධ

ාර්තෙම්න්තුව යට

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

කෙරහි අවධානය 

ධ්යක්ෂ (ව්යාප්ති) 

ෙත් පවතී. 
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කෘෂිකර්මම පවර්ධන සතිය -
ජන

කෘෂි යාන්තික
කිරීම සදහාබස
03 සදහා පැල 
Transplanter)

- 2015 වර්ෂෙය් දී
නතාවෙග් කෘෂිකාර්

කරණයට පජාව 
ස්නාහිර පළාෙත් 
සිටුවන යන්ත ල

) 

 

දී “යහපත් වගා පිළි
ර්මික දැනුම පවර්ධ

නැඹුරු 
දිස්තික් 

ලබා දීම ( 

ළිෙවත් - සුරකියි දි
ධනය සඳහා වැඩස

පටක ෙරෝපිත

දිවිය සැපවත්“ යන
සටහන් පැවැත්වීම

ත පැළ නිෂ්පාදන ඒ

න පධාන ෙත්මාව ඔ
ම

ඒකකය

 

ඔස්ෙසේ 
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1. ගැටළු

ෙගොවී

උපාය

I.

II.

 

සෙම
දිස්ති

ළුව 

වීන් වගා කටයුතු ව

යමාර්ග 

ෙගවතු වගා ව්ය

තරුණ පිරිස් ක

මෝධාන ෙගොවිපල් -
තික් කෘෂි පුහුණු මධ

කෘෂිකර්ම ව්යාප්ති

වලින් බැහැර වීම හ

්යාපෘති කියාත්මක 

කෘෂිකර්මාන්තය ෙව

- ෙහොරණ 
ධ්යස්ථානය 

තිෙය්දී කෘෂිකර්ම ෙ

හා බස්නාහිර පළා

කිරීම හරහා ජතන

වත ෙයොමු කර ගැ

 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

ත තුල අර්ධ කාලී

නාව කෘෂිකර්මාන්

ැනීම සඳහා තරුණ

 

මුහුණ පා ඇති ග

 

න ෙගොවීන්ෙග් පති

න්තය ෙවත නැඹුරු

ණ ෙගොවි සමාජ පිහි

අලං

ැටළු ඒ සඳහා ෙග

තිශතය ඉහල යාම

රු කරවීම.  

හිටුවීම හරහා ව්යාප

ංකාර පක්ෂින් ෙබ

න ඇති උපාය මාර්

ම. 

පෘති කියාත්මක කි

බෝ කිරීම   

ර්ග 

කිරීම. 
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III. පාසල් සිසුන් කෘෂිකර්මාන්තයට නැඹුරු කරවීම සඳහා පාසල් වල කෘෂි බලකා පිහිටුවීම. එමඟින් පාසල් වල හා සිසුන්ෙග් නිෙවස්වල ෙගවතු වගා 

වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම.  

IV. ෙගොවි පුහුණු පන්ති තුළින් ෙගොවීන් දැනුවත් කිරීම. 

 

2. ගැටළුව  

කෘෂි ෙබෝග නිෂ්පාදන වියදම ඉහල අගයක් ගැනීම. 

උපායමාර්ග  

I. ශමය හිඟය හා ශමය සඳහා ඉහල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවීම. 

II. කෘෂි යන්ෙතෝපකරණ ලබාදීම තුලින් ෙගොවීන් කෘෂි යාන්තීකරණයට නැඹුරු කිරීම. 

 

3. ගැටළුව  

ගුණාත්මක ෙරෝපණ දව්ය වල හිඟකම. 

උපායමාර්ග  

I. ෙතෝරා ගත් යාය වල බිත්තර වී ෙගොවිපල ඇති කිරීම තුලින් පමිතිෙයන් යුතු ගුණාත්මක බිත්තර වී නිෂප්ාදනය සඳහා ෙගොවීන් ෙයොමුකිරීම.  

II. ව්යාප්ති හා පුහුණු අංශෙය් ආයතන මඟින් එළවළු, පලතුරු, මල් හා විසිතුරු පැල නිෂ්පාදන කර ෙබදා හැරීම. 

III. පටක ෙරෝපණ තාක්ෂණය  හා ෙයදයුම් ලබාදීම මඟින් තවාන්කරුවන් පැල නිෂ්පාදනය සඳහා දිරිමත් කිරීම. 

IV. පෙද්ශෙය් සුදුසු ෙරෝපණ දව්ය ෙබදා හැරීම. 
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4. ගැටළුව  

ෙරෝග හා පලිෙබෝධ ව්යාප්තිය 

උපායමාර්ග  

I. ෙතත් කලාපෙය් ෙබෝග නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව අඩු කිරීමට පමුඛව බලපාන ෙරෝග හා පලිෙබෝධ හානි අවම කර ගැනීම සඳහා ෙරෝග හා පලිෙබෝධ 

හඳුනාගැනීමට සඳහා ෙබෝග සායන වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම. 

II. ඩිජිටල් තාක්ෂණය හරහා ෙගොවීන්ෙග් ෙබෝග ආශිත ගැටළු නිරාකරණය කිරීම. 

පමුඛතා පරාසයන් 

1. ෙබෝග නිෂ්පාදනය, නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය හා නිෂ්පාදන වල ගුණාත්මය ඉහළනැංවීම 

2. පජාව කෘෂිකමයට නැඹුරු කිරීම හා ව්යවසායකත්ව පවර්ධනය 

3. පරිසර හිතකාමී වගාවට ෙයොමු වීම 

4. යහපාලනය හා ආයතනික සංවර්ධනය 

 

අභිමතාර්ථයන් 
පමුඛ පරාසය  1ෙබෝග නිෂප්ාදනය, නිෂප්ාදන ඵලදායීතාවය හා නිෂ්පාදන වල ගුණාත්මය ඉහළනැංවීම 

I. වී නිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම 

II. ගුණාත්මක බිත්තර වී නිෂප්ාදනය ඉහළ නැංවීම 

III. වී වගාෙව් වැඩි වූ යන්ත භාවිතය ( බිම් සැකසීම හැර) 

IV. පලතුරු, එළවළු, අල ෙබෝග හා ෙවනත් ක්ෙෂේත ෙබෝගනිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම 

V. අමු මිරිස් නිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ඉහළනැංවීම 

VI. ෙරෝපණ දව්ය සුලභ කිරිමමඟින් ආයතනික ආදායම ඉහල නැංවීම (එළවළු/ පලතුරු/ මල්/පටක ෙරෝපිත/ ෙවනත් පැළ) 

VII. වැඩි දියුණු කරන ලද ෙගවතු සංඛ්යාව 

VIII. පසු අස්වනු හානිය අවම වූ එළවළු හා පලතුරු 

IX. ආන්තික කුඹුරු ඉඩම් වල ඵලදායීතාවය ඉහල නැංවීම 

X. සංවර්ධිත කෘෂි පෙව්ශ මාර්ග 

68



   

 

පමුඛ පරාසය2 : පජාව කෘෂිකමයට නැඹුරු කිරීම හා ව්යවසායකත්ව පවර්ධනය 

I. කෘෂිකාර්මික කටයුතු ෙකෙරහි ෙයොමු වූ පජාවක් 

II. ඉහළ නැංවූ මල් හා විසිතුරු පැළ නිෂ්පාදනය  

III. කෘෂිකර්මය හා බැඳුනු ව්යවසායකත්වයක් 

IV. වැඩි වූ ෙද්ශීය ආහාර නිෂ්පාදනය හා නිමි අගය ඉහළ නැංවූනිෂ්පාදන පරිෙබෝජනය  

V. කෘෂි නිෂ්පාදන ව්යවසායකඅෙලවි පවර්ධනය 

 

පමුඛ පරාසය3 : පරිසර හිතකාමී වගාවට ෙයොමු වීම 

I. වැඩි වූ කාබනික ෙපොෙහොරනිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

II. පචලිත වූ ඒකාබද්ධපළිෙබෝධ කළමනාකරණය, කාබනික වී වගාව හා පාරම්පරික වී වගාව 

 

පමුඛ පරාසය4 යහපාලනය හා ආයතනික සංවර්ධනය 

I. සංවර්ධනය වූගුණාත්මක පුහුණු (ෙගොවි/ ව්යවසායක/ නිලධාරී)හා සංවර්ධිත පුහුණු ආයතන 

II. නව තාක්ෂණිකදැනුම සංවර්ධිත ව්යාප්ති ආයතන 

III. කෘෂිකාර්මිකදැනුම හුරුව සංවර්ධිත පජාව 
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අරමුණු 

 

• පළාෙත් ෙබෝග නිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම 

 

• ගුණාත්මක බීජ හා ෙරෝපණ දව්ය සහ ෙයදවුම් සුලභතාවය ඇති කිරීම 

 

• වසවිෙසන් ෙතොර ගුණාත්මක එළවළු පළතුරු භාවිතය ගෘහස්ථ මට්ටමින් සුලභ කිරීමට දායක වීම 

 

• තරුණ පජාව කෘෂිකර්මයට නැඹුරු කරවීමට කටයුතු කිරීම 

 

• කෘෂි ව්යාපාර හා ව්යවසායකත්ව පවර්ධනයට අවශ්ය කටයුතු කිරීම 

 

• පරිසර හිතකාමී වගාවට ෙයොමු කරවීම 

 

• පසු අස්වනු හානිය අවම කිරීම 

 

• යහපාලනය හා ආයතනික සංවර්ධනය ඇති කිරීම 
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Thrust Area 1 : ෙබෝග නිෂ්පාදනය, නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය හා නිෂ්පාදන වල ගුණාත්මය ඉහළ නැංවීම

Baseline Target Target Target
2014 2016 2017 2018

පතිඵල

1. නිෂ්පාදනය (ෙම.ෙටො. ) 4074.0 2027.0 2226.5 2861.4
නිමැවුම්
1. වගා වපසරිය (ෙහක්.) 1305.0 637.6 673.0 822.0
පතිඵල
1. නිෂ්පාදිත ගුණාත්මක බිත්තර වී පමාණය (ෙමෙටො.) 12.2 15.0 16.2 18.5
නිමැවුම්
2. පමිතිෙයන් යුත් බිත්තර වී ෙගොවිපල් වගා වපසරිය  (ෙහක්) 202 150 162 190
පතිඵල
1. ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන වියදම අඩු වීම (ෙහක්ටයාරයට රු.) 533 1120 1400 1400
නිමැවුම්
1. යන්ත භාවිතා කරන වගා වපසරිය වැඩි වීම (ෙහක්.) 9028 25.8 40 67
පතිඵල
1. නිෂ්පාදනය (ෙම.ෙටො.) 67560.01 1522.2 2471.8 5222.8
නිමැවුම්
1. වගා වපසරිය (ෙහක්.) 8959.0 199.5 287.3 567.9

පතිඵල

1. නිෂ්පාදනය (ෙම.ෙටො. ) 1298 37 40 54
නිමැවුම්
1.පැල බඳුන් සංඛ්යාව 29171 32150 33000 34100

1.4 පලතුරු, එළවළු, අල ෙබෝග 
හා ෙවනත් ක්ෙෂේත ෙබෝග 
නිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදන 
ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම

1.5 අමු මිරිස් නිෂ්පාදනය හා
නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය
ඉහළ නැංවීම

1.1 වී නිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදන 
ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම

1.2 ගුණාත්මක බිත්තර වී
නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම

1.3 වී වගාෙව් වැඩි වූ යන්ත
භාවිතය            ( බිම්
සැකසීම හැර)

Goal 
No.

Goals KPIs

ෙදපාර්තෙම්න්තුව : කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
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Thrust Area 1 : ෙබෝග නිෂ්පාදනය, නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය හා නිෂ්පාදන වල ගුණාත්මය ඉහළ නැංවීම
Baseline Target Target Target

2014 2016 2017 2018
පතිඵල
1. පැළ මගින් ආදායම රු. මි. 2.062 3.015 3.363 0.500
නිමැවුම්
1. පැළ බඳුන් සංඛ්යාව 66032 78000 87950 89000

පතිඵල
1.නැඹුරු වූ පවුල් ගණන 1713 2200 2385 1550
නිමැවුම්
1.ෙගවතු සංඛ්යාව 24608 810 900 1025

1.8 පතිඵල
1. පසු අස්වනු හානිය අවම කළ නිෂ්පාදකයින් සංඛ්යාව 174.8 55 38 163

2.පසු අස්වනු හානිය අවම වූ එළවළු % 25.0 25.5 26.0 26.5

3.පසු අස්වනු හානිය අවම වූ පලතුරු % 24.0 24.5 25.0 25.5

නිමැවුම්
1. පසු අස්වනු තාක්ෂණය අනුගමනය කළ නිෂ්පාදකයින් සංඛ්යාව

3496 2490 750 3250
පතිඵල
1. වගා වපසරිය (ෙහක්.) * 2 3 5
නිමැවුම්
1. සෙමෝධාන ෙගොවිපළ සංඛ්යාව * 7 8 10
පතිඵල
1. පවාහන පහසුකම් සපුරා ගත් ෙගොවීන් සංඛ්යාව 1125 1738 2100 2412
නිමැවුම්
1.කෘෂි මාර්ග දිග (මීටර්) 1200 4315 6825 7350

*ව්යාපෘති කියාත්මක වී ෙනොමැත

KPIs

1.6 ෙරෝපණ දව්ය සුලභ කිරිම 
මඟින් ආයතනික ආදායම 
ඉහල නැංවීම (එළවළු/ 
පලතුරු/ මල්/පටක 
ෙරෝපිත/ ෙවනත් පැළ)

1.7 වැඩි දියුණු කරන ලද 
ෙගවතු සංඛ්යාව

පසු අස්වනු හානිය අවම වූ 
එළවළු හා පලතුරු

1.9 ආන්තික කුඹුරු ඉඩම් වල 
ඵලදායීතාවය ඉහල නැංවීම

1.10 සංවර්ධිත කෘෂි පෙව්ශ 
මාර්ග

Goal 
No.

Goals
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Thrust Area 2 : පජාව කෘෂිකමයට නැඹුරු කිරීම හා ව්යවසායකත්ව පවර්ධනය

Baseline Target Target Target
2014 2016 2017 2018

2.1 පතිඵල
1. කෘෂිකාර්මික කියාකාරකම් වලට ෙයොමු වූ පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 9833 9830 10106 10465

නිමැවුම්
1. පාසල් ෙගවතු සංඛ්යාව 181 177 177 177

2. පාසල් සිසුන්ෙග් ෙගවතු සංඛ්යාව * 1770 1770 1770

3.තරුණ ෙගොවි සමාජ සංඛ්යාව 59 59 59 59

පතිඵල

1. වගා ඒකක සංඛ්යාව 536 255 292 311

නිමැවුම්

1.කණ්ඩායම් සංඛ්යාව 62 6 6 6

පතිඵල
1. මී පැණි සමස්ථ නිෂ්පාදනය (කි.ගෑ, වාර්ෂික) 1465 1327 1447 1584
2. බිම්මල් සමස්ථ නිෂ්පාදනය (ෙම.ෙටො.) 372 123.2 147.2 162.8
නිමැවුම්
1. නව ව්යවසායකයින් සංඛ්යාව 907 330 432 586
පතිඵල
1. නව ව්යවසායකයින් සංඛ්යාව 175 25 25 25
නිමැවුම්
1. නිමි අගය ඉහල නංවන ලද නිෂ්පාදන වර්ග සංඛ්යාව 5 5 5 5

2.5 පතිඵල
1. ආදායම වැඩි කර ගන්නා ව්යවසායකයින් සංඛ්යාව * 30 30 30

නිමැවුම්
1. අෙලවි පවර්ධන මධ්යස්ථාන ගණන * 1 2 2

කෘෂිකාර්මික කටයුතු 
ෙකෙරහි ෙයොමු වූ පජාවක්

2.2 ඉහළ නැංවූ මල් හා විසිතුරු 
පැළ නිෂ්පාදනය

2.3 කෘෂිකර්මය හා බැඳුනු 
ව්යවසායකත්වයක්

2.4 වැඩි වූ ෙද්ශීය ආහාර
නිෂ්පාදනය හා නිමි අගය
ඉහළ නැංවූ නිෂ්පාදන
පරිෙභෝජනය

කෘෂි නිෂ්පාදන ව්යවසායක 
අෙලවි පවර්ධනය

* ව්යාපෘති කියාත්මක වී ෙනොමැත

Goal 
No.

Goals KPIs
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Thrust Area 3 : පරිසර හිතකාමී වගාවට ෙයොමු වීම
Baseline Target Target Target

2014 2016 2017 2018
පතිඵල
1. නිෂ්පාදනය (ෙම.ෙටො.) 98 110 125 403
නිමැවුම්
1. නව වාණිජ නිෂ්පාදකයින් සංඛ්යාව 22 25 25 25
පතිඵල
1. පරිසර හිතකාමී වගාවට නැඹුරු වූ ෙගොවීන් සංඛ්යාව 243 245 255 542

නිමැවුම්
2. වගා වපසරිය (ෙහක්.) 93.5 175 200 379

Thrust Area 4 : යහපාලනය හා ආයතනික සංවර්ධනය
Baseline Target Target Target

2014 2016 2017 2018
පතිඵල
1. පුහුණු ෙගොවිපල ආදායම (රු. මි.) 6.724 8.500 8.750 9.050
2. බිහි වූ නව ව්යවසායකයින් සංඛ්යාව 173 211 224 233
නිමැවුම්
1. සංවර්ධනය වූ පුහුණු ආයතන ගණන 5 5 5 5
2. සංවර්ධනය වූ පුහුණු ෙගොවිපල ගණන 5 5 5 5
3. පුහුණු මිනිස් දින ගණන

වාර්ෂික 14632 14810 14815 11192
මධ්යකාලීන 5325 7100 7150 7200
ෙකටිකාලීන 14812 16676 16964 20877

පතිඵල
1. නව තාක්ෂණය ක්ෙෂේත ෙය්දී භාවිතා කරන නිලධාරීන් සංඛ්යාව 220 220 220 220
නිමැවුම්
1. සංවර්ධනය වූ ආයතන ගණන 61 61 61 61
පතිඵල
1. කෘෂිකාර්මික ෙතොරතුරු ලබාගත් පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 1,700 8,400 9,800 11,200

නිමැවුම්
1. සංවිධානය කළ පවර්ධන සති සංඛ්යාව * 3 3 3
2. සංවිධානය කළ ෙබෝග සායන සංඛ්යාව 112 812 1,062 1,312

3.2 පචලිත වූ ඒකාබද්ධ 
පළිෙබෝධ 
කළමනාකරණය, කාබනික 
වී වගාව හා පාරම්පරික වී 
වගාව

Goal
No.

Goals Key Performance Indicators (KPIs)

4.1 සංවර්ධනය වූ ගුණාත්මක 
පුහුණු (ෙගොවි/ ව්යවසායක/ 
නිලධාරී)  හා සංවර්ධිත 
පුහුණු ආයතන

4.2 නව තාක්ෂණික දැනුම 
සංවර්ධිත ව්යාප්ති ආයතන

4.3 කෘෂිකාර්මික දැනුම හුරුව 
සංවර්ධිත පජාව

* ව්යාපෘති කියාත්මක වී ෙනොමැත

3.1 වැඩි වූ කාබනික ෙපොෙහොර 
නිෂ්පාදනය හා භාවිතය

Goal 
No.

Goals Key Performance Indicators (KPIs)
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පළාත තුළ රජ

කිරීමත් ,බැහැ

දහතුන්වන ආ

කිරීම සඳහා බ

ගම්පහ ,ෙකොළ

රජෙය් ඉඩම්ව

නීති ෙරගුලාසි

“තිරසාර රජෙ

කිරීම,අධීක්ෂණ

පාෙද්ශීය ෙල්ක

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

ජෙය් ඉඩම් හඳුනා

ැර කරන ලද ඉඩම්

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථ

බස්නාහිර පළාත්   

ළඹ,කළුතර යන දි

වල කළමනාකරණ

සි පකාරව සිදු කරනු

ෙය් ඉඩම් කළමනා

ණය ,සංවර්ධනය 

කම් කාර්යාල හත

ගැනීම  සහ ඒවා 

ම් වල පසු කටයුතු 

ථා සංෙශෝධනයට 

ඉඩම් ෙකොමසාරිස

දිස්තික්ක තුනකින්

ණ හා පරිපාලන ක

නු ලබයි. 

ාකරණය සඳහා ප

හා රජෙය් ඉඩම් 

තළිහ සඳහා  නිලධ

සංරක්ෂණය කිරීෙ

සහ සංවර්ධන කට

අනුකූලව පළාත් ස

ස් ෙදපාර්තෙම්න්තු

න් හා පාෙද්ශීය ෙල්

කටයුතු ඉඩම් සංවර්

මුඛ දායකත්වය ස

වල යටිතල පහ

ධාරීන් අනුයුක්ත ෙ

හැඳි

ෙම් කාර්යය ඉටු ක

ටයුතු තහවුරු කිරී

සභාව ෙවත පැවරී

තුව ස්ථාපනය ෙකො

ල්කම් ෙකොට්ඨාශ 4

ර්ධන ආඥා පනත

සැපයීම” අප ෙදපා

හසුකම් සංවර්ධනය

ෙකොට ඇත. 

 

ඳින්වීම 

කරමින් හඳුනා ගන්

රීමත් පළාත් ඉඩම් 

රී ඇති ඉඩම් බලත

ොට ඇත. 

40 කින් බස්නාහිර

 ,රජෙය් ඉඩම් ආඥ

ාර්තෙම්න්තුෙව් දැ

ය යන කාර්යයන්

න්නා ලද රජෙය්  ඉ

ෙකොමසාරිස් ෙදපා

තල පකාරව පළාත

 පළාත  සමන්විත

ඥා පනත ,ඉඩම් ප

ැක්ම වන අතර එම

න් ඉටුකරලීම සඳහ

ඉඩම්ගැටළුවිසඳීෙ

ඉඩම් වඩාත් පෙය

ාර්තෙම්න්තුව මගි

ත තුළ රජෙය් ඉඩම්

තය.එම පාෙද්ශීය ෙ

පදාන විෙශේෂ විධිවි

ම අරමුණු ඉටුකර 

හා පළාත් පධාන 

ෙම් ජංගම ෙසේවා ව

යෝජනවත් කාර්යය

ගින් ඉටු කරනු ලබ

ම් කළමනාකරණය

ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශ

විධාන පනත හා ෙ

ගැනීම සඳහා රජ

කාර්යාලය දිස්තික්

වැඩසටහන - මීරිග

යන් සඳහා බැහැර 

යි. 

ය හා පරිපාලනය 

ශ තුළ ඇති සියලු 

ෙවනත් පනත් හා 

ෙය් ඉඩම් බැහැර 

ක් කාර්යාල  හා 

ගම 
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වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාශෙය්ඉත්තෑපාන මළෙඹ්ෙහේන 
ජනපදෙය් ෙපොදු මාර්ගයෙකොන්කීට් 

අතුරා සංවර්ධනය කිරීම 

වත්තල - ෆාම්වත්ත ජනපදෙය් ඇතුලත 
පිවිසුම්මාර්ගය ෙකොන්කීට් කිරීම 

 

ඉඩම් මැනුම් කටයුතු සිදුකරන අවස්ථාවන්

පින්නවල අළුෙබෝගහලන්ද ජනපද 

මාර්ගයෙකොන්කීට් කිරීම 
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 ඉඩම් ක්ෙෂේතයට අදාල ගැටළු  

 

 රජෙය් ඉඩම්වල පදිංචි අනවසරකරුවන්ෙග් පමාණය වැඩිවීම 

 ඉඩම් බැහැර කිරීෙම් කියාවලිය සදහා දීර්ඝ කාලයක් ගතවීම 

 බැහැර කරන ලද ඉඩම්වල පසු කටයුතු පිළිබඳ ජනපදලාභීන්ට ගැටළු පැවතීම 

 ඉඩම් හිමිකම පිළිබඳ ජනපදලාභීන් තුළ දැනුවත්භාවය  අඩුවීම 

 ජනපදලාභීන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය පහළ මට්ටමක පැවතීම හා ජනපද මාර්ගවල ඌන සංවර්ධිත තත්ත්වයක් පැවතීම 

 

 

 

 එම ගැටළු විසඳීම සඳහා ෙයොදාගත් උපායමාර්ග 

 

 රජෙය් ඉඩම් ගැටළු විසඳීෙම් ජංගම ෙසේවා හා විෙශේෂ වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

 අනවසර පදිංචියනියමානුමානුකූල කිරීෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම 

 ජනපදලාභීන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීෙම් වැඩසටහන් ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම 

 ජනපද මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම 

 රජෙය් ඉඩම් කළමනාකරණ පද්ධතිය භාවිතය 
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පමුඛපරාසයන් 

1. රජෙය් ඉඩම් බැහැර කිරීෙම් කියාවලිය 

2. රජෙය් බදු ආදායම් පවර්ධනය 

3. රජෙය් ඉඩම් වල පදිංචිකරුවන්ෙග් (ජානපදිකයින්ෙග්) ජීවන තත්ත්වය ඉහළනැංවීම සදහා යටිතල පහසුකම් සම්පාදනය 

4. ආයතනික කාර්යය සාධන පවර්ධනය 

 

අභිමතාර්ථයන් 

1. පමුඛපරාසය -රජෙය්ඉඩම් බැහැර කිරීෙම් කියාවලිය 

I. අයිතිය නියමානු කූල කරන ලදරජෙය් ඉඩම් 

II. බැහැර කරන ලද ඉඩමවලනියාමනය හා අධීක්ෂණය ඉහළයෑම 

III. මායිම් නිරවුල් කරන ලදරජෙය් ඉඩම් 

2. පමුඛපරාසය -රජෙය් බදු ආදායම් පවර්ධනය 

I. ඉහළ නැංවු රජෙය් බදුආදායම් 

3. පමුඛපරාසය - රජෙය්ඉඩම්වලපදිංචිකරුවන්ෙග් (ජානපදිකයින්ෙග්)ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම 

I. යටිතල පහසුකම්සැපයු ජනපද 

II. ආර්ථික තත්වය සවිබලගැන්වුපවුල් 

4. පමුඛපරාසය  - ආයතනික කාර්යසාධන පවර්ධනය 

I. වඩාත්නිවැරදිවහා නීතියට අනුගතව සිදු කළ ඉඩම් රාජකාරි 

II. නිලධාරීන්ෙග්කාර්යසාධනයඉහළ නැංවු යහපත් කාර්යාල පරිසරයක් 
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අරමුණු 

 

• රජෙය් ඉඩම් බැහැර කිරීම 

 

• රජෙය් ඉඩම් සංරක්ෂණය 

 

• රජෙය් ඉඩම් සංවර්ධනය  

 

• රජෙය් ඉඩම්වල පදිංචි ජනපදවාසීන්ෙග් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා ජීවන තත්ත්වය ඉහල නැංවීෙම්  සංවර්ධන ව්යාපෘති 

කියාත්මක කිරීම. 

 

• රජෙය් ඉඩම් අධීක්ෂණය හා පසු කටයුතු සිදු කිරීම 

 

• මානව සම්පත් සංවර්ධනය  

 

• බදු ආදායම් ලබාගැනීම හා පවර්ධනය කිරීම 
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පාදක
2014 2016 2017 2018

පතිළුලය

(i) ඉඩම් අයිතිය නියමානුකූළ වු ඉඩම් කට්ටි සංඛ්යාෙව් වැඩිවීම

නිමැවුම

i. විෙශේෂ අනුමැතිය මත බැහැර කරන ලද ඉඩම් කැබලි සංඛ්යාව

ii. ඉඩම් කච්ෙච්රිමගින් බැහැරකරන ලද ඉඩම් කැබලි සංඛ්යාව 3000 1400 1300 1200

iii. විසදු ඉඩම් ගැටළු සංඛ්යාව 3000 3000 2000 1000

පතිළුලය

i. පසු කටයුතු සදහා දත්ත සම්පුර්ණ වු රජෙය් ඉඩම් කැබලි සංඛ්යාෙව් 
වැඩිවීම

නිමැවුම

i. ෙතොරතුරු යථාවත් වු ඉඩම් කැබලි සංඛ්යාව

පතිළුලය
(i) මැන නිරවුල් කරන ලද ඉඩම් කට්ටි ගණෙන් වැඩිවීම

නිමැවුම

i. කියාකරන ලද මැනුම් ඉල්ලීම් සංඛ්යාව

ෙදපාර්තෙම්න්තුව : ඉඩම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

10 7 6 5

අනු අංකය අභිමතාර්ත පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්

1.පමුඛ පරාසය :- රජෙය් ඉඩම් බැහැර කිරීෙම් කියාවලිය 

ඉලක්ක

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ ආයතනය : ඉඩම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

2205

1. 2
බැහැර කරන ලද 

ඉඩමවල නියාමනය හා 
අධීක්ෂණය ඉහළයෑම

2500 8000 10000

1.1
අයිතිය නියමානු කූල 
කරන ලද රජෙය් ඉඩම්

6010 4407 3306

15000

2500 8000 10000 15000

500

200 550 500 500

1.3
මායිම් නිරවුල් කරන ලද 

රජෙය් ඉඩම්

200 550 500
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පාදක

2014 2016 2017 2018

පතිළුලය

i. රැස්කරනලද බදු ආදායම (රු.මිලියන)

නිමැවුම

(i) බදු පදනමින් ලබාදුන් ඉඩම් කට්ටි සංඛ්යාව

පාදක
2014 2016 2017 2018

පතිළුලය

(i)සංවර්ධනය කළ ජනපද සංඛ්යාව වැඩිවීම

නිමැවුම

i. වැඩි දියුණු කළ ජනපද මාර්ගවල මීටර් පමාණය

පතිළුලය

i. යටිතල පහසුකම් සැපයු ජනපද සංඛ්යාව වැඩිවීම

නිමැවුම

i. ජීවන තත්ත්වය ඉහල නැංවු යටිතල පහසුකම් හිමි පතිලාභීන්

1027 6000 6500 7000

අනු අංකය අභිමතාර්ත පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්

2.පමුඛ පරාසය    :- රජෙය් බදු ආදායම් පවර්ධනය

ඉලක්ක

3.පමුඛ පරාසය :- රජෙය් ඉඩම් වල පදිංචිකරුවන්ෙග් (ජානපදිකයින්ෙග්) ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සදහා යටිතල පහසුකම් සම්පාදනය

අනු අංකය අභිමතාර්ත පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්

2.1
ඉහළ නැංවු රජෙය් බදු 

ආදායම

ඉලක්ක

10000 160 200 250

1000 500 400 350

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ ආයතනය : ඉඩම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

3.1
යටිතල පහසුකම් සැපයු 

ජනපද

9 15 20

300 400 500

3. 2
ආර්ථික තත්ත්වය 
සවිබලගැන්වු පවුල්

5 6 10 10

150

22
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පාදක

2014 2016 2017 2018

පතිළුලය

i. ඉඩම් විෂය පිළිබද දැනුෙමන් ෙපෝෂිත වූ නිලධාරීන්

නිමැවුම

i. පුහුණු කිරීම් /දැනුවත් කිරීම් සංඛ්යාව

ii. පුහුණු ලාභීන් සංඛ්යාව 250 350 400 450

iii. ඉඩම් ගැටළු විසඳීම සඳහා පැවැත්වු ක්ෙෂේත චාරිකා සංඛ්යාව - 2 3 3

පතිළුලය

(i) මනාව අභිෙපේරණය වු හා අවශ්ය පහසුකම් සම්පාදනය කළ 
නිලධාරීන් සංඛ්යාව

(ii)පහසුකම් සම්පාදනය වු නිලධාරීන් සංඛ්යාව 100 100 100 100

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ ආයතනය : ඉඩම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

අනු අංකය අභිමතාර්ත පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්
ඉලක්ක

4.පමුඛ පරාසය :- ආයතනික කායසාධන පවර්ධනය

4.1
වඩාත් නිවැරදිව හා 

නීතියට අනුගතව සිදු කළ 
ඉඩම් රාජකාරි

250 350

100
4.2

නිලධාරීන්ෙග් කාර්ය 
සාධනය ඉහළ නැංවු 
යහපත් කාර්යාල 

පරිසරයක්

100 100 100

400 450

40 50 55 60
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 බස්න

ෙදපාර්තෙම්න්

අෙනකුත් ෙභෝ

ෙලස බස්නාහි

ඉංජිෙන්රු කා

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ාහිර පළාත් කෘෂි

න්තුව ස්ථාපිත කර

ෝග වගාවන් සඳහා

හිර පළාත් වාරිමාර්

ාර්යාල 03ක් පිහිටු

 

ෙපෝෙරෙ

ෂිකර්ම, ඉඩම්, වා

ර තිෙබ්. බස්නාහිර

ා වාරි ජලය කමව

ර්ග ෙදපාර්තෙම්න්

වා තිෙබ්. 

 

ෙගදරබරාව කුඹුර 

ාරිමාර්ග, සත්ත්ව

ර පළාෙත් පිහිටි 

ත්ව ලබාදීම හා ප

න්තුව හැඳින්විය හැ

අමුෙණ් ජල ෙසොෙ

හැඳි

නිෂ්පාදන හා ෙ

සුළු වාරිමාර්ග ඉ

පළාෙත් ෙගොවි ජන

ක.ෙමම කාර්යයන්

ෙරොව්ව සාදා ගැනී

ඳින්වීම 

ෙසෞඛ්ය සහ ෙගොවි

දිකිරීම්, පතිසංස්ක

නතාවෙග් වාරි අවශ

න්ඉටුකිරීම සඳහා

 

 

ම 

විජන සංවර්ධන 

කරණ,අපත ජලය

ශ්යතාවයන් උපරිම

 පධාන කාර්යාලය

අමාත්යාංශය යට

ය බැහැර කරමින් 

ම අයුරින් සපුරාලීම

ය හා දිස්තික් තුන

මායා මාවත
කෘෂිමාර්ගය

ටෙත් බස්නාහිර ප

පළාෙත් ෙගොවි ජ

ම සඳහා කටයුතු ක

න ආවරණය කිරීම 

ත අවසාන ෙකොටස
ය සංවර්ධනය කිරි

පළාත් වාරිමාර්ග 

ජනතාවට වී සහ 

කරන  ආයතනය 

සඳහා වාරිමාර්ග 

ස 
රිම 
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මීතිරිග

 

 

 

 

 

 

 

 

ගල කරගහෙහේන අඅමුණ ඉදි කිරීම 

70 ඒ පහල කඳ

අමුණ හ

 

 

 

 

 

 

ඳවල පහලගම පධ

හා ඇල මාර්ග 

 
නාරං

ධාන 

 

ංවලෙවල්යාෙය් බ

 

බටෙහේනෙගොඩ අස

නාකඳඅමුණඉදි

ළමිල්ලගහ කුඹුර

දිකිරීම 

ට පැති බැම්මක් ඉඉදිකිරීම 
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වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතයට අදාල ගැටළු ඒ සඳහා ෙයොදාගත් උපාය මාර්ග 

 

01. ගැටළුව  

 

සුළු වාරිමාර්ග පද්ධතිෙය් පවතින ගැටළු ෙහේතුෙවන් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා බාධා ඇතිවීම  

 

 

උපාය මාර්ග 

 

01. ඇළමාර්ගඉදිකිරීමහාපතිසංස්කරණයකිරීම 

02. අමුණු ඉදිකිරීම හා පතිසංස්කරණය කිරීම 

03. වැව් ඉදිකිරීම හා පතිසංස්කරණය කිරීම 

04. පැතිබැමි ඉදිකිරීම හා පතිසංස්කරණය කිරීම 

05. කෘෂිමාර්ග, ටැක්ටර් පැන්නුම් ඉදිකිරීම හා පතිසංස්කරණය කිරීම 
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පමුඛ පරාසයන් 

1 :වාරිමාර්ග ෙක්ෙෂේතසංවර්ධනය කිරීම 

2 :වගාබිම්වලට පෙව්ශ පහසුකම් ලබාදීම 

අභිමතාර්ථයන් 

පමුඛපරාසය 1 :  වාරිමාර්ග ෙක්ෙෂේත සංවර්ධනයකිරීම 

I. වාරි පහසුකම්සපයන ලද බිම් පමාණය වැඩිකිරීම 

පමුඛ පරාසය 2 : වගාබිම් වලට පෙව්ශ පහසුකම් ලබාදීම 

I. කෘෂිකාර්මිකබිම්සඳහාපෙව්ශපහසුකම්සැපයීම 

පමුඛපරාසය 3 : ආයතනික ධාරිතා පවර්ධනය 

I. පුහුණුව තුළින්කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ ගිය ෙක්ෂේත නිලධාරීන් සංඛ්යාව වැඩි කිරීම 

 

අරමුණු 

i. වාරි පහසුකම් සපයන ලද බිම් පමාණය වැඩි කිරීම. ඒ සඳහා පහත කාර්යයන් සිදු කරනු ලබයි. 

• ඇළ මාර්ග පතිසංස්කරණය කිරීම 

• වැව් පතිසංස්කරණය කිරීම 

• අමුණු පතිසංස්කරණය කිරීම 

• නව අමුණු ඉදිකිරීම 

• පැති බැමි ඉදිකිරීම 

ii. කෘෂිකාර්මික බිම් සඳහා පෙව්ශ පහසුකම් සැපයීම.ඒ සඳහා පහත කාර්යයන් සිදු කරනු ලබයි. 

• ටැක්ටර් පැන්නුම් ඉදිකිරීම 

• කෘෂි මාර්ග ඉදිකිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම 
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ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ආයතනය :වාරිමාර්ග

පාදක
2014 2016 2017 2018

පතිඵල :-

වාරි ජලය සපයන ලද කුඹුරු ඉඩම් පමාණෙය් වැඩිවීම 100 0.8 47.6 62.6

නිමැවුම:-
i. පතිසංස්කරණය කරන ලද ඇල මාර්ග වල දිග (Km) 30 80 65 80
ii. පතිසංස්කරණය කරන ලද වැව් සංඛ්යාව 1 2 3 3
iii. ඉදිකරණ නව අමුණ සංඛ්යාව 5 19 10 11
iv. පතිසංස්කරණය කරන ලද අමුණු සංඛ්යාව 8 10 39 43
v. පතිලාභි ෙගොවි පවුල් ගණන 4326 3639 3700 4160

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ආයතනය : වාරිමාර්ග

පාදක
2014 2016 2017 2018

පතිඵල:-
i. පෙව්ශ පහසුකම් වැඩිවූ කෘෂි බිම් පමාණෙය් වැඩිවීම 
(ෙහක්ටයාර්) %

100 46 41 42

නිමැවුම:-

i. ටැක්ටර් පැන්නුම් සංඛ්යාව 14 12 15 18

ii. කෘෂි මාර්ග මාර්ග වල දිග (Km) 0 6

iii. පතිලාභී ෙගොවි පවුල් ගණන 629 630 675 875

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ආයතනය : වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව

පමුඛ පරාසය 1 :  වාරිමාර්ග ෙක්ෙෂේත සංවර්ධනය කිරීම

අනු අංකය අභිමතාර්ත
ඉලක්ක

1.1
වාරි පහසුකම් සපයන ලද බිම් 

පමාණය වැඩිකිරීම

පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්

පමුඛ පරාසය 2 : වගාබිම් වලට පෙව්ශ පහසුකම් ලබාදීම

අනු අංකය අභිමතාර්ත
ඉලක්ක

2.1
 කෘෂි කාර්මික බිම් සඳහා පෙව්ශ 

පහසුකම් සැපයීම

පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්
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ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ආයතනය :වාරිමාර්ග

පාදක

2014 2016 2017 2018

පතිඵල:-

(A). මට්ටම් ගැනීමට ඇති ව්යාපෘති සඳහා 27 26 25 24

(B). මට්ටම් ගැනීමට නැති ව්යාපෘති සඳහා 23 21 20 19

නිමැවුම :-

i. පුහුණු වාරිමාර්ග තාක්ෂණ නිලධාරීන් සංඛ්යාව 15 39 39 39

ii. කියාත්මක කරන ලද පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව 0 2 3 4

පමුඛ පරාසය 3 : ආයතනික ධාරිතා පවර්ධනය

අනු අංකය අභිමතාර්ත
ඉලක්ක

3.1
  පුහුණුව තුළින් කාර්යක්ෂමතාව 
ඉහළ ගිය ෙක්ෂේත නිලධාරීන් 

සංඛ්යාව වැඩි කිරීම

i. ඇස්තෙම්න්තුවක් සැකසීමට ගත වන සාමාන්ය කාලය 
(දින ගණන)

පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්
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පළාත්

ෙසෞඛ

අතර, 

සංවර්

 

ෙදපාර්

මධ්යස

එමගින්

 

මිනු

 බස්නාහි

ත් සත්ත්ව නිෂ්පාදන

ඛ්ය අධ්යක්ෂ කාර්ය

සෑම පාෙද්ශීය ක

ර්ධන උපෙද්ශකවරු

 තවද, අ

ර්තෙම්න්තුව යටෙ

ස්ථානෙය් තෘණ ස

න් පළාෙත් සත්ත්ව

 

 

නුවන්ෙගොඩ පශු ෛ
ගව නිවාස සංව

හිර පළාෙත් පශු ස

න හා ෙසෞඛ්ය ෙද

යාලය රාගම වැලි

කාර්යාලයක්ම ආව

රු 130ක ෙමන්ම 

අෙප්ක්ෂිත ඉලක්ක

ෙත් ෙකොටෙදනියා

සම්පත් මධ්යස්ථාන

ව නිෂ්පාදනය ඉහ

ෛවද්ය ෙකොට්ඨාශ
වර්ධනය කිරීම 

සම්පත් කර්මාන්ත

දපාර්තෙම්න්තුව පි

සර පිහිටා ඇත. ඒ

රණය වන පරිදි ප

සංවර්ධන නිළධාරී

ක සපුරා ගනු වස

ාව සහ ෙහොරණ 

නයක් සහ ඌරන්ෙ

ළ නැංවීම හා පචලි

ෙය් 

හ

තෙය් සංවර්ධනය ස

පිහිටුවා ඇත.  ෙදප

ඒ යටෙත්  දිස්තික්

පශු සම්පත් සම්බන්

රීන් 82 ෙසේවා නියු

ස් පළාත තුල පශු

සත්ත්ව පාලන  

ෙග් ආරය උසස් කි

ලිත කිරිමට අවශ්ය

ගව අභිජනන ෙ
පශු ෛවද

හැදින්වීම 

සදහා අවශ්යය වන

පාර්තෙම්න්තුෙව් ප

ක් පශු ෛවද්ය කාර්

න්ධ මහජන ෙසේවය

යුක්තව සිටි. 

ශු ෛවද්ය කාර්යා

පුහුණු මධ්යස්ථාන

කිරිෙම් කටයුතු කි

්ය මූලික කාර්යයන්

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙගොවිපල මරදගහ
ද්ය ෙකොටිඨාශය 

න තාක්ෂණික මූල

පධාන පරිපාලන ඒ

ර්යාල  03ක් සහ 

ය හා සෘජුව සම්බන්

ල වලට අමතරව

න ෙදකක් ස්ථාපිත

රීම සඳහා කෘතිම 

න් සිදුකරනු ලබයි

මුල 

ල්ය හා ෙභෞතික ෙස

ඒකකය වන බස්න

පාෙද්ශීය පශු ෛ

න්ධ වන පශු ෛව

ව බස්නාහිර පළාත්

ත කර ඇත.ෙකොට

සූකර අභිජනන ම

එළු අභිජන

සේවාවන්  සැපයීම 

නාහිර පළාත් සත්ත්

වද්ය කාර්යාල32 

වද්ය  නිලධාරින් 4

ත් සත්ත්ව නිෂ්පා

ටෙදනියාව සත්ත්

මධ්යස්ථානයක් පි

නන ෙගොවිපළවල්

සදහා බස්නාහිර 

ත්ව නිෂ්පාදන හා 

ක්  පිහිටුවා ඇති 

7 ක් සහ සත්ත්ව 

ාදන හා ෙසෞඛ්ය 

ත්ව පාලන පුහුණු 

හිටුවා ඇති අතර 

ල් පිහිටුවීම 
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සත්ත්ව ෙසෞඛ්ය ෙසේවා සැපයීමට අදාල ගැටළු හා ඒ සඳහා වන උපයමාර්ග 

1. ගැටළුව 

සතුන්ෙග් ෙරෝගී තත්වයන් නිසා සත්ත්ව නිෂ්පාදනය අඩුවීම 

උපාය මාර්ගය 

1. නිෙරෝගි පශු සම්පතක් පවත්වා ගැනීෙම් වැදගත් කම පිළිබඳව ෙගොවීන් දැනුවත් කිරීමසඳහා පුහුණු වැඩසටහන් හා  ක්ෙෂේත දින පැවැත්වීම 

2. සත්ත්ව ෙරෝග වැලැක්වීම සඳහා එන්නත් වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

3. ෙරෝගී සතුන්ට කාර්යාලෙය් දී හා ක්ෙෂේෙතය් දී පතිකාර කිරීම 

4. සත්ත්ව ෙපෝෂණය ඉහළ නැංවීම සඳහා වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම 

 

 

2. ගැටළුව  

ෙගොවිපල සතුන්ෙග් අඩු නිෂ්පාදනය හා උසස් ආරෙය් සතුන් හිග කම 

 උපායමාර්ග 

1. ෙගොවිපල වල සිටින සතුන් කෘතීම සිංචනය මගින් ආරය උසස් කිරීම 

2. වැඩි නිෂ්පාදනයක් සහිත උසස් ආරෙය් සතුන් සහන මිලට ෙගොවීන් ෙවත ලබාදීම 

3. ආරෙයන් උසස් සතුන් බිහිකරන අභිජණන ෙගොවිපල් ඇති කිරීම 

4. කෘතීම සංචනෙයන් බිහිවන පැටවුන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ෙසෞඛ්යාරක්ෂන වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම 
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3. ගැටළුව  

ෙගොවීන්ෙග් හා නිලධාරීනෙග් නව තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම හිග කම 

උපාය මාර්ග 

1. නිලධාරීන් සඳහා ෙසේවාස්ථ වැඩසටහන් පැවැත්වීම විෙද්ශ ශිෂ්යත්ව සඳහා ෙයොමු කිරීම 

2. නිලධාරීන් සඳහා අන්තර්ජාලය භාවිතය හුරු කිරීම 

3. ෙගොවීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්, ක්ෙෂේත දින පවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

4. ෙගොවීන්ට අවශ්යවන ෙතොරතුරු ඇතුළත් කර අත්පතිකා හා ෙපොත් පිංචවල් මුදණය කර ලබාදීම 

 

 

4. ගැටළුව 

පශු ෛවද්ය ෙසේවාවන් පහසුෙවන් හා කාර්යක්ෂමව ලබාගැනීමට ඇති අපහසුතාවය 

උපායමාර්ග 

1. ෙගොවීන්ට පහසුෙවන් හා කාර්යක්ෂමව ලබාගත හැකි පරිදි කාර්යාල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම 

2. පශු ෛවද්ය ෙකොට්ඨාශවල වපසරිය කුඩා කිරීම 

3. පශු ෛවද්ය කාර්යාලයක සිටින නිලධාරීන් සංඛ්යාව වැඩිකිරීම 

4. ක්ෙෂේත කටයුතු සඳහා පවාහන පහසුකම් වැඩි කිරීම 

5. කාර්යාලවලට අවශ්ය නව උපකරණ ලබාදීම 

6. සියළුම කාර්යාල පරිගණක ගත කර අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ කිරීම 
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5. ගැටළුව 

සත්ත්ව ෙගොවිපල් හා සම්බන්ධ පාරිසරික ගැටළු 

උපායමාර්ග 

1. ජීව වායු ඒකක ඉදිකිරීම 

2. සත්ත්ව ෙගොවිපල ආශිතව අපදව්ය කළමණාකරන වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

3. පරිසර හිතකාමී ෙලසට සත්ත්ව ෙගොවිපල සංවර්ධනය කිරීම 

 

6.ගැටළුව 

සත්ත්ව නිෂ්පාදනවල (කිරි, මස්, බිත්තර) පමිති පිළිබඳ ගැටළු 

උපායමාර්ග 

1. පිරිසිදු හා ෙසෞඛ්යාරක්ෂිත නිෂ්පාදන ඇති කිරීමට අවශ්ය පරිදි ෙගොවිපල සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහන්  

2. නිෂ්පාදනවල තත්ව පරීක්ෂණ වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම 

 

7.ගැටළුව 

නිෂ්පාදන අෙලවිය පිළීබඳ ගැටළු 

උපාය මාර්ග 

1. සත්ත්ව නිෂ්පාදන (කිරි, මස්,බිත්තර) පචලිත කිරීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම 

2. අගය එකතු කල නිෂප්ාදන සැකසීම දිරි ගැන්වීම 

3. අෙලවි පහසුකම් සැකසීම සඳහා (අලවි සැල් ඇති කිරීමට) සහය වීම 
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පමුඛ පරාසයන් 

1. සත්ත්ව ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවන් සැපයීම. 

2. සාර්ථක අභිජනන සතුන් සහ අභිජනන දව්ය සැපයීම. 

3. සියළුම ෙසේවාලාභීන්ෙග් හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම 

4. සත්ත්ව පාලන ෙගොවීන්ට අවශ්ය පහසුකම් සැපයීම සහ ශක්තිමත් කිරීම. 

5. යහපාලනයසහ ආයතනික සංවර්ධනය 

අභිමතාර්ථයන් 

පමුඛ පරාසය  1 -   සත්ත්ව ෙසෞඛ්යය ෙසේවාවන් සැපයීම 

I. නිෙරෝගි පශුසම්පතක් සහිතසත්ත්ව පාලනකර්මාන්තයක් 

II. කාර්යක්ෂම ෙසේවාසැපයුමක් ෙවනුෙවන් පහසුකම් වැඩි දියුණු කල කාර්යාල පද්ධතියක් 

පමුඛ පරාසය 2 - සාර්ථක ෙලස සතුන් අභිජණනයසහ අභිජණන දව්ය සැපයීම. 

I. උසස් ආරෙය් සතුන්භාවිතා කරන ෙගොවීන් පිරිසක් 

II. උසස් වර්ගෙය්අභිජනන දුව්යය නිපදවන ෙගොවීන් පිරිසක් 

පමුඛපරාසය 3  - සියලුම පාර්ශවකරුවන්ෙග් හැකියාවන්වර්ධනය කිරීම. 

I. පුහුණුව ලැබූෙගොවීන් සහ නිළධාරීන් පිරිසක් 

II. නව තාක්ෂණයභාවිතා කරන ෙගොවීන් පිරිසක් 

පමුඛ පරාසය 4  - සත්ත්ව පාලන ෙගොවීන්ට අවශ්ය පහසුකම්සැපයීම සහ ශක්තිමත් කිරීම. 

I. ඵලදායිතාවයඉහලනංවාගත්සත්ත්ව ෙගොවිපල් හිම ෙගොවි ජනතාවක් 

II. සුලභ වූ සත්ත්වනිෂ්පාදනය හා බැඳුනු ස්වයං රැකියා අවස්ථා 
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අරමුණු 

 

i. ෙගොවිපල සතුන්ෙග් ආරය උසස් කිරීමට අවශ්ය කෘතිම සහ ස්වාභාවික අභිජනන කටයුතු සිදුකිරීම 

 

ii. ෙගොවිපල සතුන්ෙග් සහ ගෘහාශිත සුරතල් සතුන්ෙග් ෙසෞඛ්යාරක්ෂිත වැඩ සටහන් කියාත්මක කිරීම, සතුන්ට පතිකාර කිරීම, ෙරෝග 

වැළැක්වීමට අවශ්ය එන්නත් කිරීම හා ෙරෝග විමර්ශනය 

 

iii. ෙගොවිපල සතුන්ෙග් ෙපෝෂණ තත්වය ඉහළ නැංවීමට අවශ්ය වැඩි දියුණු කරන ලද තෘණ වගා ඇති කිරීම හා සාන්ද ආහාර සැපයීම 

 

iv. සත්ත්ව පාලන ෙගොවීන්ෙග්, පාසල් සිසුන්ෙග් හා ගුරුවරුන්ෙග් සහ පාසල් හැර ගිය තරුණ තරුණියන්ෙග් සත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ දැනුම 

ඉහළ නැංවීමට අවශ්ය කරන පුහුණු වැඩසටහන්, ක්ෙෂේත දින, ක්ෙෂේත චාරිකා කියාත්මක කිරීම සහ දැනුම ලබාදීමට අවශ්ය ශව්ය දෘශ්ය උපාංග 

සැපයීම 

 

v. සත්ත්ව පාලන ක්ෙෂේතය වැඩි දියුණු කිරීමට අදාළ සංවර්ධන වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම, කියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය හා ඇගයීම 

 

vi. සත්ත්ව පාලන ක්ෙෂේතයට අදාළ නීති හා අණ පනත් කියාත්මක කිරීම 

 

vii. කාලීන අවශ්යතාවයන් අනුව පර්ෙය්ෂණ සිදු කිරීම 
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පාදක
2014 2016 2017 2018

පතිඵල
1. වාර්ෂික නිෂ්පාදනය වැඩි වීම. 
*වාර්ෂික මස් නිෂ්පාදනය (කි.ගෑ මිලියන) 35.00 38.5 39          39.5
*වාර්ෂික බිත්තර නිෂ්පාදනය (මිලියන) 221 228 230        231
* වාර්ෂික කිරි නිෂ්පාදනය (ලී . මිලියන) 29.25 31.51 32          32.5
නිමැවුම්
1. අභිජනන ගැටළු වලට පතිකාර කරන ලද ෙදනුන් සංඛ්යාව 250 1000 500        500

2. පවත්වන ලද ජංගම සත්ත්ව සායන සංඛ්යාව 200 350 350        350
3.බුරුළු පදාහය වැලැක්වීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක ෙගොවිපල 
සංඛ්යාව

11873 1000 500 500

4. පරෙපෝශිත ෙරෝග වැලැක්වීෙම් වැඩ සටහන් කියාත්මක කළ 
ෙගොවිපළ සංඛ්යාව

3568 1000 500 500

5. පතිකාර කළ සතුන් සංඛ්යාව 45,156          45,500  46000 47000

පතිඵල
1.ආයතනය සම්බන්ධ නිලධාරීන්ෙග් පැමිණිලි අඩු වීම 20 15            10 5

2.පශු ෛවද්ය කාර්යාලවලින් ෙසේවා ලබාගත් ෙගොවීන්ෙග් සංඛ්යාව 
වැඩිවීම

28356 35000 36000 37000

නිමැවුම්

1.නවීකරනය කළ කාර්යාල සංඛ්යාව 5 10 10 20

2. අළුතින් විවෘත කල කාර්යාල සංඛ්යාව 0 1 1 3

ෙදපාර්තෙම්න්තුව :  සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අනු අංකය අභිමතාර්ත පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්
ඉලක්ක

1.1

 නිෙරෝගි පශු 
සම්පතක් සහිත  
සත්ත්ව පාලන 
කර්මාන්තයක්

1.2

කාර්යක්ෂම ෙසේවා 
සැපයුමක් ෙවනුෙවන් 
පහසුකම් වැඩි දියුණු 

කල කාර්යාල 
පද්ධතියක්

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ආයතනය : සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව
පමුඛ පරාසය  1 -   සත්ත්ව ෙසෞඛ්යය ෙසේවාවන් සැපයීම.
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පාදක
2014 2016 2017 2018

පතිඵල

1. වාර්ෂික නිෂ්පාදනය වැඩි වීම. 

* වාර්ෂික මස් නිෂ්පාදනය කි.ගෑ මිලියන 35.00 38.5 39          39.5

* වාර්ෂික බිත්තර නිෂ්පාදනය (මිලියන) 221 228 230        231

*වාර්ෂික කිරි නිෂ්පාදනය (ලී . මිලියන) 29.25 31.51 32          32.5

නිමැවුම්

1.කෘතිම සිංචනෙයන් බිහිවූ පැටවුන් සංඛ්යාව 7934 10500 11,000   11500

2. පසු විපරම් කරන ලද කෘතිම සිංචන සංඛ්යාව 5321 6750 7,000     8000

3. ලබා ෙදන ලද අභිජනන සතුන් සංඛ්යාව 56 120 100        100

පතිඵල

1. වාර්ෂික නිෂ්පාදනය වැඩි වීම. 

* වාර්ෂික මස් නිෂ්පාදනය කි.ගෑ මිලියන 35.00 38.5 39          39.5

* වාර්ෂික බිත්තර නිෂ්පාදනය (මිලියන) 221 228 230        231

*වාර්ෂික කිරි නිෂ්පාදනය (ලී . මිලියන) 29.25 31.51 32          32.5

නිමැවුම්

1.අභිජනනය කර අලවි කරන ලද සදහා ලබා දුන් සතුන් සංඛ්යාව 2985 15000 15000 15000

පමුඛ පරාසය 2 - සාර්ථක ෙලස සතුන් අභිජණනය  සහ අභිජණන දව්ය සැපයීම.

අනු අංකය අභිමතාර්ත

2.2

උසස් වර්ගෙය් 
අභිජනන සතුන් 
නිපදවන ෙගොවීන් 

පිරිසක්

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ආයතනය : සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව

පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්
ඉලක්ක

2.1
උසස් ආරෙය් සතුන් 
භාවිතා කරන ෙගොවීන් 

පිරිසක්
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පාදක
2014 2016 2017 2018

පතිඵල

100 50 50          50                  

2.සත්ත්ව පාලනයට අළුතින් එක් වු ෙගොවීන් සංඛ්යාෙව් වැඩිවීම 12 25 10          10                  

3.පරිසර හිතකාමී ෙලස අපදව්යය බැහැර කරන ෙගොවීන් සංඛ්යාව 25 60 80          100                

නිමැවුම්

1.නව තාක්ෂණය පිළිබද පුහුණු ව ලැබු නිලධාරීන් සංඛ්යාව        ( 
කාෂිකර්ම ගුරුවරුන්, මහවැලි නිලධාරීන්, සත්ත්ව සංවර්ධන 
උපෙද්ශකවරුන්)

871 600 600        600                

2.නව තාක්ෂණය පිළිබද පුහුණු ව ලැබු ෙගොවින් සංඛ්යාව 15317 2000 2,500     2,500             

පතිඵල

1.අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සැකසීම නිසා ආදායම  ඉහල ගිය 
ෙගොවි සංඛ්යාව වැඩිවීම

80 150 150 150

2. වාර්ෂික නිෂ්පාදනය වැඩි වීම. 

*වාර්ෂික කිරි නිෂ්පාදනය වැඩිවීම ලී.මිලියන 29.25 31.51 32.00 32.50

*වාර්ෂික මස් නිෂ්පාදනය වැඩිවීම කි.ගෑ.මිලියන 35.00 38.5 39          39.5

නිමැවුම්

1.අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සකසන ෙගොවීන් සංඛ්යාව 80 150 150        150                

2.නව ෙපෝෂණ වැඩ සටහන් කියාත්මක කළ ෙගොවීන් සංඛ්යාව 20 85 100        150                

3.පමිතිෙයන් යුතු සත්ත්ව නිවාස භාවිතාකරන ෙගොවි සංඛ්යාව 5000 5625 5,650     5,700             

1.ෙගොවිපල කටයුතු සදහා නව තාක්ෂණය භාවිතා කරන ෙගොවීන් 
සංඛ්යාෙව් වැඩි වීම

3.2
නව තාක්ෂණය 

භාවිතා කරන ෙගොවීන් 
පිරිසක්

පමුඛ පරාසය 3                     : සියළුම පාර්ශවකරුවන්ෙග් හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම.

අනු අංකය අභිමතාර්ත පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්
ඉලක්ක

3.1
පුහුණුව ලැබූ ෙගොවීන් 
සහ නිළධාරීන් පිරිසක්

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ ආයතනය : සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව
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පාදක
2014 2016 2017 2018

පතිඵල

1. වාර්ෂික නිෂ්පාදනය වැඩි වීම. 

* වාර්ෂික මස් නිෂ්පාදනය කි.ගෑ මිලියන 35.00 38.5 39          39.5

* වාර්ෂික බිත්තර නිෂ්පාදනය (මිලියන) 221 228 230        231

*වාර්ෂික කිරි නිෂ්පාදනය (ලී . මිලියන) 29.25 31.51 32          32.5

නිමැවුම්

1 ෙගොවිපල කටයුතු සදහා යන්ත භාවිතයට ෙයොමු වූ පිරිස 3566 5566 5575 5600

2. පවත්වන ලද පවර්ධන වැඩ සටහන් සංඛ්යාව 1 3 3            3                    

3.ෙසේවාවන් ලබා ගන්නා ලද ෙගොවි පිරිස වැඩිවීම 8,709 18,200 19000 20,000           

පතිඵල

1. වාර්ෂික නිෂ්පාදනය වැඩි වීම. 

*වාර්ෂික මස් නිෂ්පාදනය කි.ගෑ මිලියන 35.00 38.5 39          39.5

*වාර්ෂික බිත්තර නිෂ්පාදනය මිලියන 221 228 230        231

*වාර්ෂික කිරි නිෂ්පාදනය ලී. මිලියන 29.25 31.51 32 33

2.සත්ත්ව පාලනයට අළුතින් ෙයොමු වූ ෙගොවීන් සංඛ්යාව 12 25 10 10

නිමැවුම්

1. පවත්වන ලද පවර්ධන වැඩ සටහන් සංඛ්යාව 1 3 3 3

2. ස්වයං රැකියා සදහා ආධාර කළ සංඛ්යාව * 10 100 150

3.සත්ත්ව පාලනයට අළුෙතන් ෙයොමුවූ පිරිස 356 25 35 45

සුලභ වූ සත්ත්ව 
නිෂ්පාදනය හා බැඳුනු 
ස්වයං රැකියා අවස්ථා

* කියාත්මක වී ෙනොමැත

4.2

ෙදපාර්තෙම්න්තුව/ ආයතනය : සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව

4.1

පමුඛ පරාසය 4  - සත්ත්ව පාලන ෙගොවීන්ට අවශ්ය පහසුකම් සැපයීම සහ ශක්තිමත් කිරීම.

අනු අංකය අභිමතාර්ත පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්
ඉලක්ක

ඵලදායිතාවය ඉහල 
නංවාගත්   සත්ත්ව 
ෙගොවිපල හිමි ෙගොවි 

ජනතාවක්
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පළාත්

කාබනි

ෙවනුව

ෙව්. 

 

පජාව

මීට අ

අෙප්ක

 

 

 

 

 

 

අංක 1754/11 

ත් කෘෂි ෙසේවා අධික

නික ෙපොෙහොර භා

වට සාම්පදායික එ

එෙමන්ම කාබනි

 දිරිගැන්වීම, වඳවී

අමතරව කෘෂිකාර්මි

කෂාවකි. 

 

 

 

 

ෙද්ශීය පාරම්

පිළිබඳව පැව

– 2012 අෙපේල් ම

කාරි පඥප්තිය” මගි

විතය පචලිත කිරී

එළවළු පළතුරු පා

නික ෙපොෙහොර නි

වීයන ශාක හා සත්

මික නිෂ්පාදන අෙ

පරික සහල් වගා 

වති පුහුණු වැඩසට

මස 20 වන දින ශී

ගින් 2012 වසෙර්දී

රීම මත වස විෙසන්

ාරිෙභෝගික ජනතා

නිෂ්පාදනය සඳහා ප

ත්ත්ව වර්ගයන් සංර

ෙලවිය සඳහා මැදි

කිරීම 

ටහන් 

හැඳි

ලංකා පජාතාන්ති

දී කෘෂි ෙසේවා අධික

න් ෙතොර කෘෂි නිෂ්

ව ෙවත ඉදිරිපත්කි

පජාව දිරිගැනීවීම,

රක්ෂණය කිරීම ස

දිහත්කරුවකු ෙලස

ඳින්වීම 

තික සමාජවාදී ජන

කාරිය ස්ථාපිත කර

ෂ්පාදනයක් පාරිෙභ

කිරීමට ෙගොවි ජන

 ෙගවතු වගා පචලි

සඳහා කටයුතු කිරීම

ස කියා කරමින් නි

ගුණාත්

පුහු

නරජෙය් අති විෙශේෂ

රන ලදී. 

භෝගික ජනතාවට පි

තාව ෙපළඹ වීමත්

ලිත කිරීම මගින් ග

ම  කෘෂි ෙසේවා අධි

නිෂ්පාදන සඳහා ෙ

ත්මක මී පැණි නිෂ්

හුණු වැඩසටහන් ප

ෂ ගැසට් පතය වන

පිරිනැමීමත්, ජාන 

ත් කෘෂි ෙසේවා අධික

ගෘහාශිත පාරිෙභෝ

ධිකාරිය මඟින් ඉටුක

ෙහොඳ ෙවළඳපලක්

ෂ්පාදනය සඳහා 

පැවැත්වීම 

න “2012 අංක 01

ෙවනස්කම් කරන

කාරිෙය් පධාන කි

ෝජන එළවළු පළතු

කරනු ලබන කාර්

ක් බිහිකිරීම අධිකා

1 දරන බස්නාහිර 

න ලද ආහාරපාන 

යාකාරකම් අතර 

තුරු නිෂ්පාදනයට 

යයන් ෙව්. 

ාරිෙය් තවත් එක් 
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ෙගොවීන් ෙවත කෘෂි උපකරණ ලබා දීම  කැස්බෑව වැව වටා ඉදිවන ව්යායාම මංතීරුව 

සාම්පදායික කෘෂිකාර්මික දැනුම එක් කර සම්පාදනය කළ “පළුමංෙකටීම”නැමති ගන්ථය ෙදොරට වැඩීම
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01. ගැටළුව 

ෙගොවීන් සාම්පදායික හා පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මාන්තෙයන් බැහැර වීම 

උපායමාර්ග 

01. ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 

02. ෙගොවීන් අතර අත්දැකීම් හුවමාරුකර ගැනීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම. 

03. ආදර්ශන වගා නිරීක්ෂණය හා පාෙයෝගික පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.  

04. බස්නාහිර පළාතට ගැලෙපන සාම්පදායික වී පෙභ්දයන් හඳුනාෙගන ඒවා ෙගොවීන් අතර ෙබදා දීම හා පචලිත කිරීම. 

05. කාබනික ෙගවතු වගාව ව්යාප්ත කිරීම 

 

02. ගැටළුව 

කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා වූ ශම හිඟය 

 උපායමාර්ග 

01. ෙගොවීන් කෘෂි යන්ෙතෝපකරණ භාවිතය සඳහා ෙයොමු කිරීම. 

02. නව කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණික කමෙව්ද හඳුන්වා දීම. 

 

03. ගැටළුව 

නිෂ්පාදන අතිරික්ත අපෙත් යාම. 

උපායමාර්ග 

01. නිමි අගය ඉහළ නැංවීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

02. නිමි අගය ඉහළ නැංවූ නව නිෂ්පාදන සැකසීම සඳහා නිෂ්පාදකයින් දිරිමත් කිරීම. 

03. ෙවළඳෙපොල පහසුකම් සැපයීම. 
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පමුඛතා පරාසයන් 

1 : කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්ය පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම 

2 : කෘෂි ව්යවසායකත්ව සංවර්ධනය හා කෘෂි නිෂ්පාදනය අෙලවිය 

3 : පරිසර හිතකාමී හා සාම්පදායික කෘෂිකර්මාන්තය පචලිත කිරීම 

4 : සත්ත්ව පාලන කටයුතු සඳහා අවශ්ය පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම 

 

අභිමතාර්ථයන් 

පමුඛතා පරාසය 1 : කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්ය පහසුකම් සංවර්ධනයකිරීම 

I. කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහාසංවර්ධනය කරන ලද ඉඩම් 

II. යන්ෙතෝපකරණ භාවිතය වැඩිවූ කෘෂිකර්මාන්තයක් 

III. කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන්පවතින යාවත්කාලීන ෙතොරතුරු හා නවීන කමෙව්දයන් 

පමුඛතා පරාසය 2 : කෘෂි ව්යවසායකත්ව සංවර්ධනය හා කෘෂි නිෂ්පාදනයඅෙලවිය 

I. කෘෂි නිෂ්පාදන ෙවළඳපළට ෙවතඉදිරිපත් කිරීමට නැඹුරුවන ෙගොවීන් 

II. ඉහල කෘෂි නිෂ්පාදන  හා සත්ත්ව නිෂ්පාදන අෙලවියක් 

පමුඛතා පරාසය 3 : පරිසර හිතකාමී හා සාම්පදායික කෘෂිකර්මාන්තයපචලිත කිරීම 

I. පචලිත වූ පාරම්පරික හා සාම්පදායික වගා කම 

II. සංරක්ෂණය හා ව්යාප්ත කරන ලද ඖෂධීය ශාක 

පමුඛතා පරාසය 4 : සත්ත්ව පාලන කටයුතු සඳහා අවශ්ය පහසුකම්සංවර්ධනය කිරීම 

I. ඉහල නිෂ්පාදනයක් සහිත සත්ත්ව ෙගොවිපළ ඒකක 
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අරමුණු 

 

• සම්පදායික කෘෂිකර්මය නගා සිටුවීම 

 

• පරිසරහිතකාමී කෘෂිකාර්මික කමෙව්ද පචලිත කිරීම. 

 

• කෘෂි නිෂ්පාදන සඳහා අෙලවි පහසුකම් සැපයීම. 

 

• භූමි අලංකරණ ෙසේවා සැපයීම. 

 

•  ෛජව විවිධත්ව සංරක්ෂණය. 

 

• කෘෂිකර්මාන්තය නගාසිටුවීම සඳහා ෙගොවීන්ට පහසුකම් සැපයීම. 
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ෙදපාර්තුෙම්න්තුව : කෘෂි ෙසේවා අධිකාරිය (බ.ප)
පමුඛතා පරාසය 1 : කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්ය පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම

පාදක
2014 2016 2017 2018

පතිඵල
1.වගාවන් සඳහා ෙයොදාගැෙනන නව භූමි පමාණෙය් 
වැඩිවීම (ෙහක්ටයාර්)

4 8 10 20

2.පවත්නා වගාවන් තුළ සාමාන්ය අදායෙම් 
වැඩිවීම.(රු/වසරකට/ෙගොවිෙයකුට)

         60,000 61,000 62,000 63,000

පතිඵල
1.ෙසෝදාපාලුව වළක්වා ගැනීම සඳහා කළ පිළියම් 
ඒකක ගණන

කියාත්මක 
වී ෙනොමැත

200 220 250

2.පිලිසකර කරන ලදෙකත් ඇළ මාර්ග පමාණය (දිග 
මීටර්)

300 400 500 500

පතිඵල

1.වගාකරන භූමි පමාණෙය් වැඩිවීම (ෙහක්ටයාර) 10 15 18 20

නිමැවුම

1.යන්ෙතෝපකරණ භාවිතා කරන ෙගොවීන් ගණන 20 50 55 65

2.යන්ෙතෝපකරණ භාවිතෙයන් වගා කරන භූමි 
වපසරිය (ෙහක්ටයාර්)

15 20 22 20

ෙදපාර්තෙම්න්තුව : කෘෂි ෙසේවා අධිකාරිය

අනු අංකය අභිමතාර්ත පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්
ඉලක්ක

1.1
කෘෂිකාර්මික කටයුතු 
සඳහා සංවර්ධනය කරන 
ලද ඉඩම්

1.2
යන්ෙතෝපකරණ භාවිතය 
වැඩිවූ කෘෂිකර්මාන්තයක්
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ෙදපාර්තුෙම්න්තුව : කෘෂි ෙසේවා අධිකාරිය (බ.ප)
පමුඛතා පරාසය 1 : කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්ය පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම

පාදක
2014 2016 2017 2018

පතිඵල
1.කඩිනම් විසඳුම් ලැෙබන ෙසේවාලාභීන් ගනන 
වැඩිවීම

100 100 100

නිමැවුම

1 . පළාෙත් කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට අදාල 
යාවත්කාලීනවූ ෙතොරතුරු ඇතුලත් දත්ත පද්ධතිය

1 - -

ෙදපාර්තුෙම්න්තුව : කෘෂි ෙසේවා අධිකාරිය (බ.ප)
පමුඛතා පරාසය 2 : කෘෂි ව්යවසායකත්ව සංවර්ධනය හා කෘෂි නිෂ්පාදනය අෙලවිය

පාදක
2014 2016 2017 2018

පතිඵල

1.ෙගොවීන්ෙග් වැඩිවූ සාමාන්ය ආදායම (රු./වසරකට)          60,000 61,000 62,000 63,000

නිමැවුම
1.කෘෂි ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා 
සහභාගීෙවන ෙගොවීන් ගනන

80 100 100 100

පතිඵල

1.ෙගොවීන්ෙග් වැඩිවූ සාමාන්ය ආදායම (රු./වසරකට)          45,000 61,000 62,000 63,000

නිමැවුම
1.පහසුකම් සපයා ගත්  ෙගොවීන් සංඛ්යාව 20 60 80 80

1.3

කෘෂිකර්මාන්තය 
සම්බන්ධෙයන් පවතින 
යාවත්කාලීන ෙතොරතුරු හා 
නවීන කමෙව්දන්

අනු අංකය අභිමතාර්ත

කියාත්මක වී 
ෙනොමැත

අනු අංකය අභිමතාර්ත පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්
ඉලක්ක

2.1
කෘෂි නිෂ්පාදන ෙවළඳපළට 
ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට 
නැඹුරුවන ෙගොවීන්

2.2
ඉහල කෘෂි නිෂ්පාදන  හා 
සත්ත්ව නිෂ්පාදන 
අෙලවියක්

පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්
ඉලක්ක
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ෙදපාර්තුෙම්න්තුව : කෘෂි ෙසේවා අධිකාරිය (බ.ප) 
පමුඛතා පරාසය 3 : පරිසර හිතකාමී හා සාම්පදායික කෘෂිකර්මාන්තය පචලිත කිරීම

පාදක
2014 2016 2017 2018

පතිඵල

1.පාරම්පරික හා සාම්පදායික කෘෂි නිෂ්පාදන 
ඵලදාෙව් වැඩිවීම (ෙම.ෙටො./ෙහක්ටයාර්) (වී, එළවළු, 
පළතුරු, අල) 30 40 40 45

නිමැවුම

1.වගා කරන භූමි පමාණය (ෙහක්ටයාර) 40 40 35 40
පතිඵල

1.සුලභ වු ෙද්ශීය ඖෂධීය ශාක වර්ග ගණන
කියාත්මක වී 
ෙනොමැත

5 9 12

නිමැවුම

1.වගා කරන භූමි පමාණය (ෙහක්ටයාර)
කියාත්මක වී 
ෙනොමැත

1 1.2 1.5

පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්

3.1
පචලිත වූ පාරම්පරික හා 
සාම්පදායික වගා කම

3.2
සංරක්ෂණය හා ව්යාප්ත 
කරන ලද ඖෂධීය ශාක

ඉලක්ක
අනු අංකය අභිමතාර්ත
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ෙදපාර්තුෙම්න්තුව : කෘෂි ෙසේවා අධිකාරිය (බ.ප)
පමුඛතා පරාසය 4 : සත්ත්ව පාලන කටයුතු සඳහා අවශ්ය පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම

පාදක
2014 2016 2017 2018

පතිඵල
1. සත්ත්ව නිෂ්පාදන ෙගොවීන්ෙග් වැඩි වූ ආදායම 
(රු/වසරකට)

  24,000.00     28,000.00      30,000.00 

නිමැවුම  
1.පතිලාභීන් ෙවත ලබා දුන් සතුන් ගනන 100 120 150
2.ව්යාප්තකරන ලද සතුන් වර්ග ගනන 3 4 5

අනු අංකය අභිමතාර්ත පමුඛ කාර්යය දර්ශකයන්
ඉලක්ක

4.1
සාර්ථක සත්ත්ව පාලනයක් 
පවත්වාෙගන යනු ලබන 

ගෘහ ඒකකයන්
කියාත්මක වී 
ෙනොමැත
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සංවර්ධන පරාසයන් 

 

1.අභ්යන්තර ධීවර කර්මාන්තය ආශිත ජලජීවී මත්ස්ය වගාව  සංවර්ධනය කිරීම 

 

2.කරදිය  ධීවර කර්මාන්තය  ආශිත  සුඑ  පරිමාණ  ධීවර කර්මාන්තය නගා සිටුවීම. 

 

118



පමුඛතා පරාසය 01 - අභ්යන්තර  ධීවර  කර්මාන්තය  ආශිත  ජලජීවී  මත්ස්ය  වගාව  සංවර්ධනය කිරීම.

Base Line

2014 2016 2017 2018
නිමැවුම

1.1
ෙගොවිපළ උපකරණ සහ පුහුණු වැඩසටහන් 
තුළින් සවිබල ගැන්වු වගාකරුවන්  සංඛ්යාව

60 65 70 75

පතිලාභ

වාර්ෂික විසිතුරු මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙය්  වැඩිවීම. මසුන් 
1.5ML

2% 2.50% 2.50%

නිමැවුම

1.2
ෙගොවිපළ උපකරණ සහ පුහුණු වැඩසටහන් 
තුළින් සවිබල ගැන්වු වගාකරුවන්  සංඛ්යාව

10 10 12 12

පතිලාභ

මිරිදිය හා කිවුල්දිය මත්ස්ය වගා නිෂ්පාදනය 
වැඩිවීම  50000kg 1% 2% 2%
නිමැවුම

1.3 පුහුණුව  ලැබූ වගාකරුවන්  සංඛ්යාව 50 75 75 80
පතිලාභ

ස්වයං රැකියාවක්  වශෙයන් ජල ජීවී කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතයට  ෙයොමු වූ  පිරිෙසේ වැඩි වීම.

48 70 72 75

සවිබල ගැන්වු මිරිදිය, 
කිවුල්දිය හා ඒකාබද්ධ 
මත්ස්ය වගාව සිදු කරන 
ජලජීවී වගාකරුවන්.

මත්ස්ය වගාව හා ඒ ආශිත 
කර්මාන්ත පිළිබද 
තාක්ෂණික දැනුම ලබා දුන් 
ජලජීවී මත්ස්ය වගාකරුවන්

සවිබල ගැන්වු විසිතුරු 
මත්ස්ය ජල ජීවී වගාකරුවන්

ධීවර අංශය   

Goal 
Number

Goals KPIS
Target
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පමුඛතා පරාසය 02 .කරදිය ධිවර කර්මාන්තය ආශිත සුඑ පරිමාන ධීවර කර්මාන්තය නගා සිටුවීම.

Base Line

2014 2016 2017 2018

නිමැවුම

ආම්පන්න ලබාගත්   ධිවර  කාර්මිකයන් 
සංඛ්යාව

160 180 200 220

පතිලාභ
 වාර්ශික මත්ස්ය නිශ්පාදනෙය්  වැඩිවීම. 300mt 1.20% 1.50% 1.50%
නිමැවුම
ආම්පන්න ලබා දුන්  මත්ස්ය ෙවළදුන් සංඛ්යාව

25 40 45 50

පතිලාභ

ඉහළ නැන් වූ  ඒක පුද්ගල මත්ස්ය පරිෙභෝජනය 11.7kg 0.50% 0.75% 0.75%

Target

2.2

සුරක්ෂිත මත්ස්ය ෙවළදාමක්

සවිබලගැන්වු සුළු පරිමාණ 
ධීවර කර්මාන්තයක්

2.1

Goal 
Number

Goals KPIS

120



121



122



123



Upliftment of health of citizens

Providing an efficient service

Securing the high quality of health service

Certifying a productive service
 Providing an easily accessible and bearable long term service for everyone
Providing service covering every citizen of the province

1.      Treatment service for diseases
2.      Disease prevention service

Province : Western Province

Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council Affaires

Department / Agency : Department of Health service

Prevention of diseases, treatment and health promotion activities within the province are mainly carried out 
by the Health Services Department.

The head of the Health Services Department is the Provincial Health Services Director whereas Divisional Health 
Services Directors have been appointed for the districts of Colombo, Gampaha and Kalutara for convenience. Apart 
from providing health services, coordination of administrative activities of District Base Hospitals, Base Hospitals, 
Primary Health Units and MOH Offices is also done by the Provincial Health Department.

High population density and issues aroused due to changes in lifestyle due to social and economic reasons 
are the major health issues within the province. Furthermore, poverty, prosperity as well as wrong 
advertising has given rise to a triple burden within the province. Though propagation of infectious diseases 
has been controlled upto a certain extent non-infectious diseases have become prominent in the province.

The Western Province Health Services Department maintains its health services under two major sections in 
order to provide qualitative and efficient services to the citizens:

The Provincial Health Services Department works towards maintaining a qualitative health service through 
following activities:

Introduction of Department :
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Province : Western Province

Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council Affaires

Department / Agency : Department of Health service

Problem Identification : 

1. High density population in the Western Province and associated issues of socio economic cultural and 
lifestyle.

2. Lack of staff Ex Public Health Midwifes/ Mechanical Lab Technicians

3. Unavailability's of proper waste disposal system and associated health and environmental issues.

4. Highest case density of Rabies, Leptospirosis, TB and Leprosy.

5. High density of dengue case load.

6. Increase of Elderly and and disabled population

7. Unavailability of well established system for elderly and disable care

8. Increase of teenage pregnancy in risk areas.

9. Health institutions like MOH and clinics are located at places which does not belong to health department. 
So limited opportunity to upgrade new constructions and expansions of those plans.
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Province : Western Province

Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council Affaires

Department / Agency : Department of Health service

1. Ensuring  infrastructure facilities in relation to building and other facilities in Western Province

12. Strengthening of neonatal   and infant healthcare facilities.

7. Development of health promoting environment 

8. Providing equitable services to vulnerable groups

9. Improved access to MCH services 

10. Emergency obstetric care provided in all hospitals

11. Ensuring  nutritional well being of the family.

2. Provision of equipment to improve quality of patient care in Western Province

3. Strengthening of  Indoor Morbidity and Mortality Reporting System 

4. Controlling of Communicable diseases in Western Province

5. Controlling of Non-communicable diseases 

6. Prepare for proper disaster management  plan system in Western Province and minimize the effect.

Strategies :
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Province : Western Province

Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council Affaires

Department / Agency : Department of Health service

2014 Base 
Line 2016 2017 2018

out come:-

i. Hospitals having fully equiped ETU*/PCU** 38 40 42 43

out put:-

i.No of hospitals having   ETU/PCU 38 40 42 43

ii.No  of provincially manage health facilities with ETUs for that 
level of facility based on standard guidelines(base and above) 10 25 35 43

iii No  of hospitals having dental clinics 40 41 42 43

iv.% of staff trained in Emergency care 50% 60% 80% 100%

out come-

i. Hospitals having fully equipped ETU/PCU 38 40 42 43

out put:-

i.Number of hospitals provided with fully equiped  medical / 
surgical wards / OPD / PCU / ETU for standerd care 8 12 15 17

1.1
Ensuring  infrastructure 
facilities in relation to 
building and other facilities 

Thrust area 01: Strengthening  of Curative Care Services and infrastructure

Goal No. Goals Key Performance Indicators (KPIs)

1.2
 Provision of equipment to 
improve quality of patient 
care 
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Province : Western Province

Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council Affaires

Department / Agency : Department of Health service

2014 Base 
Line 2016 2017 2018

out come:-

i. % of provincially manage health facilities sending indoor 
morbidity data through e-IMMR*** 30% 60% 70% 80%

out put:-

i.No of relavant staff trained ( Three per institute 43x 3) 75 100 110 129

ii. No of hospitals (43)with record rooms having computers and 
internet facilities

20 30 35 43

out come:-

i.No of drug review commities eslablished (base and above) 5 9 10 10

out put:-

i.New "drug store" building constructed (base and above) 1 2 2 1

ii.No. of  institutions with air condition drug  stores facilities 
(base and above) 1 2 3 5

iii.no of Logistic Management training programs conducted for 
the relavent staff - RMSD**** Staff/Management Assistance 
(One per district)

2 2 2 3

1.3
Strengthening of  Indoor 
Morbidity and Mortality 
Reporting System 

1.4 Strengthening of 
Information system and 
distribution with regard to 
medical supplies at 
provincial level 

Goal No. Goals Key Performance Indicators (KPIs)
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Province : Western Province

Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council Affaires

Department / Agency : Department of Health service

2014 2016 2017 2018
out  come:-
i.  Reduction of Number of Deaths due to Dengue 23 18 17 15

ii. Reduction of  Number of Deaths due to Leptospirosis 4 1 0 0

iii. Reduction  No. of rabies deaths reported 5 3 0 0
iv. Reduction of  No. of Dengue cases 9,000 7,000 5,000 4000
v. Reduction of No. of Leptospirosis cases reported 900 700 500 400
vi. BCG vaccination coverage 96% 99% 100% 100%
vii. Reduction of No. of TB new cases reported 3,646 2,800 2,600 2400
out put:-

i. No of dengue control programs conducted for volunteers -
Roga Mardaka Sahayaka. ( Two per MOH *****) 30 42 84 84

ii. No of clean up programs conducted at MOH level 60 75 84 84

iii.No of awareness program on rabies for general public (One 
per MOH) 10 35 42 42

iv. No of awareness program conducted for farmers about 
Leptospirosis at relavant MOH ares 12 24 24 30

2.1 Controlling of 
Communicable diseases 

Thrust  area 02:Strengthening preventive care services

Goal No. Goals Key Performance Indicators (KPIs)
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Province : Western Province

Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council Affaires

Department / Agency : Department of Health service

2014 2016 2017 2018
out come:-
ii . Decreased Percentage of persons admitted  with 
Hypertension out of total admissions 1.3 1.1 1 0.9

iii.Decreased Percentage of persons admitted with Diabetes  
out of total admissions 1.2 1 0.9 0.8

out put:-
i. Percentage of persons over 40 yrs screened for selected 
NCDs (hypertension, diabetes, breast and oral cancer) in 
HLC******s

6% 10% 12% 15%

ii % of MOH areas with atleast 2 healthy lifestyle clinics 25% 70% 90% 100%
out come:-

i. No of instititutions which have disaster response initiative 
Plan( One plan for each institutions) 50 100 150 165

ii. Percentage of health staff aware on Disaster Management 50% 70% 80%
100%

out put:-

i. % of institutions conforming to disaster preparedness plan 50 100 150 165

ii. No. disaster preparedness trainings conducted (Health Staff 
and the Community) 30 43 150 165

2.2 Controlling of Non-
communicable diseases 

2.3  Disaster preparedness 

Goal No. Goals Key Performance Indicators (KPIs)
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Province : Western Province

Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council Affaires

Department / Agency : Department of Health service

2014 2016 2017 2018

out come:-
i. % of health promotion settings 70% 85% 95% 100%
ii Reduced No of defects among School Children 80% 70% 50% 40%
out put:-
i.No of health promoting health institutions 80 100 140 165
No of Health Promotive schools 700 800 900 1000
out come-
i.Reduction of teenage pregnancies 4% 3% 3% 3%

ii Reduction of over crowding in Hospitals( Base and above ) 2 6 8 10

out put:-

i.No. of hospitals having access  to disable persons 20 80 100 100
iii. % of hospitals(BH and above) providing physiotherapy 
services 20 30 35 43

iv. No of developed Estate Hospitals 1 2 3 4

v.No. of Health programme for estate people 36 36 36 36

ii. No. of hospittal having park hospitals established ( Midway 
homes) 5 7 9 9

Key Performance Indicators (KPIs)

Equitable services to 
vulnerable groups

2.4 Development of health 
promoting environment 

2.5

Goal No. Goals
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Province : Western Province

Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council Affaires

Department / Agency : Department of Health service

2014 2016 2017 2018
out come:-

i Reduction of maternal mortality rate (per 100,000) 22.4 22.2 22.1 20
ii. Reduction of Infant mortality rate (per 1,000) 9 8 8 7
out put:-

i.increased  Registration of pregnant mothers before 8 weeks 70% 73% 74%
75%

ii % of post partum visits 75% 80% 82% 85%
iii. immunization coverage (Children) 99% 99% 99% 99%
iv.  % of school children screened by dental therapists 88% 95% 100% 100%

v. % of treatment needy children completing dental treatment 75% 95% 100%
100%

vi. % of testing VDRL******** Pregnancy 100% 100% 100% 100%
vii. % of MCH******* clinics with an agreed package of 
equipment and supplies for the provosion of care for pregnant 
women and children under 5 yrs

41% 80% 95%

100%
viii. % of MOH areas with atleast 3 health and nutrition 
community support group 20% 60% 90%

100%

ix.% of CeMOC********* facility providing 24*7 hrs CEMOC 
services 50% 65% 75%

100%

Thrust  area 03:Strengthen Family Health Services

Goal No. Goals Key Performance Indicators (KPIs)

3.1 Access to MCH services 
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Province : Western Province

Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council Affaires

Department / Agency : Department of Health service

2014 2016 2017 2018

out come:-
i. Maternal mortality rate(per 100,000) 22.4 22.2 22.1 20
out put:-
i.No. of  hospitals providing emergency obstetric care 8 10 10 10
ii. % of institutional deliveries 98% 99% 99% 99%
iii.  % of staff trained in EmOC 50% 90% 100% 100%
out come:-
i. % of infants born with low birthweight 11% 10.5% 10.2% 10%
ii % of pregnant mothers having BMI<18.5 kg/m2 16% 15.5% 15.2% 15.0%

iii.% of pregnant mothers with anaemia after the 2nd trimester 12% 11.5% 11.3% 11.0%
iv. % of children with moderate underweight 12.6% 12.3% 12.2% 12
v. % of children with severe underweight 3.0% 2.8% 2.7% 2.6
out put:-
i.No of Nutritional programme conducted for health staff 
(nutrition Staff) 30 50 80 100
ii of MOH offices having community dental clinics 60 90 100 120
out come:-
i. Neonatal death rate (per 1000) 3.6 3.4 3.3 3.2
out put:-
i.No of major hospitals with  Neonatal life-support facilities 8 9 10 10
ii. % of staff trained for neonatal life-support faccilities 60% 70% 80% 100%

Goal No.

3.2 Emergency obstetric care 
provided in all hospitals

Goals

3.3 Ensuring of family nutritional 
well being 

Key Performance Indicators (KPIs)

3.4

Strengthening of   neonatal 
and infant healthcare 
facilities avaible in all 
hospitals 
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Province : Western Province

Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council Affaires

Department / Agency : Department of Health service

2014 2016 2017 2018
out come:-
i. No of institutions adopted e-government policy(Hospitals & 
MOH) 50 70 80 85

ii.No percentage of institutions adopted to national e-gov policy 
(base and above) 5 6 8 10

Out put:-
i.No of hospitals(43) with HHIMS*********** 4 6 8 10

ii.No of institutions deal with e-gov policy compliance check list 50 70 80 85

iii.No of health institutions(165) having computers with internet 
connection 85 95 120 130

Thrust  area 04: ICT based e-Health delivery promotion

Goal No. Goals Key Performance Indicators (KPIs)

Service provision guided by 
national e-gov policy 
objectives

4.1
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Province : Western Province

Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council Affaires

Department / Agency : Department of Health service

* ETU Emergency Trust Unit

** PCU Preliminary Care Unit

*** IMMR Indoor Morbidity and Mortality

**** RMSD Regional Medical Supply Division

***** MOH Medical Officer of Health

****** HLC Healthy Lifestyle Clinic

******* MCH Maternal and Child Health

******** VDRL Blood Examination for sexual Transmitted Diseases

********* CEMOC Comprehensive Emergency Obstetric Care

*********** HHIMS Hospital Health Information Management System

District General Hospital 2

Base Hospital 8

Devisional Hospital 33
MOH 42
Primary Medical Care Units (PMCU) 80

165

Health Institutions in Western Province
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·         Provincial Hospitals                                                             
1

·         District Hospitals of Indigenous Medicine                          
3

·         Rural Ayurvedic Hospitals                                               
5

·         Specialized Panchakarma Treatment Centres                      
2

·         Central Dispensaries                                                          
18

·         District Community Medical Centres and Multipurpose 
Treatment Centres   2

·         Treatment Centres for each Divisional     Secretariat Area 
 (4 * 40)              160

Introduction of Department :

This Department of Ayurveda was established under The Provincial Ministry of Health and 
Indigenous Medicine of Western Province on 1988/08/01 with the formation of the Provincial 
Council system. The main concern of the department is to act accordingly in order to improve the 
health standard of the people of the Western Province by accomplishing the prevention of diseases 
and various other programmes annually.This Institution has been divided into three main units 
which are Establishment, Accounts and Development units. Besides these there are also the 
following under this Department.

Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and 

Council Affaires

Department / Agency : Department of Indigenous Medicine 
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and 

Council Affaires

Department / Agency : Department of Indigenous Medicine 

1. Strengthening the cultivate care services

2. Strengthening preventive care service

3. Preservation of traditional medical system

4. Disaster preparedness ensured

5. Health promoting environment developed

6. Herbal plants preservations and promotions

7.Supervising private ayurvedic institute

8.Good Governance

Problems Identification : 
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and 

Council Affaires

Department / Agency : Department of Indigenous Medicine 

Baseline 

2014 2016 2017 2018
outcome

1. No. of benifited traditional Medical practitioners 300 250 250 250

2. % of curative centers with streamlined clinical servises. 35% 35% 40% 45%

output
1.No. of apprasal programs conducted to upgrade traditional 
medical practitioners. 1 3 6 9

2.Number of clinics launched to diversified delivary of services. 15 16 16 16

outcome
1. Increase the percentage of endangered species of herbal 
plants. 

35% 35% 40% 40%

2. Increase the percentage of required Herbal raw materials  
for production of medicine. 50% 80% 90% 90%

output
1. No. of well established herbal gardens. 100 105 120 150

1.2 Conserved and developed 
herbaria.

1.1 Developed and conserved 
indigenous medicinal 
methods/ system.

Thrust Area 1 : Development and conservation of indigenous medicinal system.

Goal 
No. Goals Key Performance Indicators (KPIs) Targets
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and 

Council Affaires

Department / Agency : Department of Indigenous Medicine 

Baseline 

2014 2016 2017 2018
outcome
1. Increase the percentage of people seeking indigenous medicinal 
services.

22% 24% 25% 30%

2. No. of Satisfied outdoor patients 800,000 905,000 910,000 910,500

3. No. of Satisfied in-door patients 3,200 3,250 3,300 3,350
output
1. No. of institutes offer curative services. 27 30 31 32
2. % of institutes with improved facilities 50% 60% 65% 70%
outcome
1. Increase the quality of indigenous medicine (%) 60% 80% 100% 100%

2. Increase the usage of easiness of using herbal medicine (%) 80% 90% 100% 100%

output

1. No.of training programs for manufacturing groups 2 6 6 10

2. No.of Hospital based production of medicine 9 9 10 10
outcome

1. Enhancing the percentage of quality of health care services 30% 40% 45% 50%

output
1. No. of training programs conducted for Medical Officers and Para 
Medical Officers. 95 170 170 200

2. % of institutes with improved facilities 50% 60% 65% 70%

Thrust Area 2 : Strengthening delivery of quality curative care services.

Goal No. Goals KPIs Targets

2.1 Ensured quality treatment 
and follow up facilities . 

2.2 Standardized production and 
use of indigenous medicine.

2.3 Established properly used 
"Waidya Chathuspadaya".
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and 

Council Affaires

Department / Agency : Department of Indigenous Medicine 

Baseline 

2014 2016 2017 2018
outcome

1. % cost reduction for health protection. 90% 88% 87% 85%
2. Increase the Prcentage of people with upgraded knowledge/ 
attitudes on diseases prevention. 20% 30% 40% 40%

output

1. No. of  people participated for awareness programs on non-
communicable diseases.

50,000 51,000 52,000 53,000

2. No. of awareness programs  conducted to address nutritional 
issues in Western province 200 450 450 450

Baseline 

2014 2016 2017 2018
outcome

1. No of Institutions with increased productivity.
60% 70% 75% 80%

2. Percentage of Time Reduction for service delivery. 42% 35% 30% 30%
output 3 5 6 7
1. No of training programs conducted for Medical Officers & minor 
staff . 10 15 25 30

4.1 Evaluated results based 
organizational performance.

Thrust Area 3 - Strengthening delivery of quality preventive care services.

Goal No. Goals KPIs Targets

3.1 Achieved Indigenous medicine 
based quality service for 
disease prevention .

Thrust Area 4 - Good governance.

Goal No. Goals KPIs Targets
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Problems Identification : 

Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council 

Department / Agency : Department of Social Service

●  රැකවරණය අහිමිව මහමග, ෙරෝහල්වල හා  නිෙවස්වල අසරණ වන වැඩිහිටි හා ආබාධිත පජාව ඉහළ යාම.

Introduction of Department :

බස්නාහිර පළාෙත් ආබාධිත හා අසරණ අවාසි සහගත පජාවෙග් ජීවන අවශ්යතා හඳුනා ගනිමින් ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය 
ඉහළ නැංවීම, ආධාර අවශ්ය වූවන් හඳුනා ගනිමින් එම ආධාර ලබාදීම, හදිසි ෛවද්ය ආධාර ලබාදීම හා වෘත්තීය පුහුණුව 
ලබාදීම, විවිධ ආබාධිත හා මන්ද මානසික අසරණ පුද්ගලයින් රැකබලා ගැනීම, අයාල ආඥා පනත යටෙත් අධිකරණ 
නිෙයෝගයන් මඟින් එවනු ලබන කාන්තාවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම, වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවූ අසරණ වැඩිහිටියන් රැකබලා 
ගැනීම, නඩත්තු කිරීම හා මානසික ෙසෞඛ්ය සුභසාධන වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම මඟින් සමාජීය ෙසේවාවන් සැපයීම ඉලක්ක 
කරගත් සමාජ ෙසේවා කාර්යයන් ඉටු කරනු ලබන ආයතනයකි.

●  ආබාධිත දරු උපත් ඉහල යාම.

● වැඩිහිටියන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වලට ෙගොදුරුවීෙම් අවදානම වැඩිවීම.

●  අවාසි සහගත පජාවෙග් ෙමන්ම සමස්ත සමාජෙය්ම පවතින සමාජ ගැටළු දිෙනන් දින ඉහළයාම.( මත්දව්යවලට ඇබ්බැහි 
වීම, පවුල් සංස්කෘතිය බිඳවැටීම, ළමා මාතෘත්වය ඉහලයාම ආදිය)

●  අවාසි සහගත පජාව( ආබාධිත, වැඩිහිටි, වැන්දඹු) ඉහල යාම.

●  අවාසි සහගත පජාව පිළිබඳව සමාජය තුල පවතින ෙනොදැනුවත්භාවය.

●  අවාසි සහගත පජාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉතා පහළ මට්ටමක පැවතීම හා ඔවුනට පවතින රැකියා අවස්ථා සංඛ්යාව අඩුවීම.

●  රැකවරණය අහිමිවන කාන්තාවන්ෙග් පමාණය ඉහළ යාම.

●  අවාසි සහගත පජාව (වැඩිහිටි, ආබාධිත) සමාජය තුල හුෙදකලා වීම.

●  අවාසි සහගත පජාව තුල පවතින යැපුම් මානසිකත්වය.
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council 

Department / Agency : Department of Social Service

Strategies :

●   වැඩිහිටි හා ආබාධිත පජාව ෙවත රැකවරණය සපයන ආයතන සඳහා ෙභෞතික පහසුකම් සැපයීම හා නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම 
මඟින් එම ආයතන වල පමිතිය වැඩිදියුණු කර විධිමත් රැකවරණ නිවාස ඇති කිරීම.

●  නිෙවස්වල අසරණව සිටින ආබාධිත පජාව සඳහා පහසුකම් සැලසීම.

●  කුසලතා ඇගයීම මඟින් අවාසි සහගත පජාව පිළිබඳව සමාජෙය් පවතින ආකල්ප ෙවනස් කිරීම හා ඔවුන්ෙග් දක්ෂතා එළි 
දැක්වීෙම් අවස්ථා පුළුල් කිරීම.

●  සහන අෙප්ක්ෂිත ආවාසි සහගත පජාව සඳහා මූල්යමය හා දව්යමය ආධාර සැපයීම.

●  අවාසි සහගත පජාව පිළිබඳව සමාජය හා සංවිධාන බල ගැන්වීම.

●  පුනරුත්ථාපනය කරන ලද අවාසි සහගත පජාව රෙට් සංවර්ධනයට දායක කරවීම.

●  අවාසි සහගත පජාවෙග් ආධ්යාත්මික සංවර්ධනය.

●  අවාසි සහගත පජාව වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථා සඳහා ෙයොමු කිරීම හා ආර්ථික උත්පාදන අවස්ථා සැලසීම මඟින් ඔවුන්ෙග් 
ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම.

●  ආබාධිත පජාව පිළිබඳව ඔවුන් හා සමාජය දැනුවත් කිරීම.

●  ඒකාබද්ධ පෙව්ශය හරහා සමාජ ගැටළු වලට විසඳුම් ෙසවීම.
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council 

Department / Agency : Department of Social Service

Thrust Area 1 : අවාසි සහගත කණ්ඩායම් සඳහා රැකවරණය, පුනරුත්ථාපනය හා බලගැන්වීම.

Key Performance Indicatores Baseline
2014 2016 2017 2018

Outcome
1. සමානාත්මතාවය අත්විඳින පුද්ගලයින් සංඛ්යාෙව් පතිශතය ඉහළ යාම. ( 
2014 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව)

3,500 2.86% 4.26% 7.14%

Output
1. ෙභෞතික පහසුකම් සැලසූ රැකවරණ නිවාස සංඛ්යාව. 111 250 250 250
2. රැකවරණයට පත්කල පුද්ගලයින් සංඛ්යාව. 70 115 130 175

3. ෙභෞතික පහසුකම් සැලසූ පවුල් සංඛ්යාව. ‐ 44 50 50

Outcome

1. මනා සමාජ ආර්ථික තත්ත්වයක් හිමි ආබාධිත සංඛ්යාව. 20 50 50 75

Output

1. උපෙත් සිට අවුරුදු 06 දක්වා හඳුනාගත් ආබාධිත දරුවන්. (MOH හරහා හඳුනා 
ගැනීම)

2,500 3,000 3,000 3,000

2. සී.ජී.සී. (ළමා මාර්ෙගෝපෙද්ශන ආයතන) ෙවත ෙයොමුකල දරුවන් සංඛ්යාව. * ‐ 100 200 300

3. විෙශේෂිත ළදරු පාසල් ෙවත ෙයොමු කල සංඛ්යාව. ‐ 10 50 100

4. විෙශේෂ අධ්යාපන ඒකක ෙවත ෙයොමු කල සංඛ්යාව. ‐ 5 25 50

5. ආබාධිත වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථාන ෙවත ෙයොමු කල සංඛ්යාව. 10 20 25 100

6. රැකියාවල නියුක්ත ආබාධිත සංඛ්යාව. 30 50 100 200

උපෙත් සිට සමාජගත කිරීම 
දක්වා ආබාධිත පජාව 
සංවර්ධනය හා පුනරුත්ථාපනය.

1.2

Goal 
No.

Goals
Targets

රැකවරණය අවශ්ය පජාව ෙවත 
රැකවරණය ලබාදීම.

1.1
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council 

Department / Agency : Department of Social Service

Outcome

1. කුසලතාවෙයන් පිරිපුන් අවාසි සහගත පජාෙව් පතිශතය ඉහළයාම.( 2014 
වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව)

1,000 2% 3% 5%

Output

1.පවත්වන ලද වෘත්තීය පුහුණු / කීඩා/ සංස්කෘතික වැඩසටහන් සංඛ්යාව. 10 13 13 15

* අවු. 06ට අඩු ආබාධිත දරුවන් පුනරුත්ථාපනය කරන මධ්යස්ථාන.

Outcome

1.සමාජ සුභසාධනය ෙකෙරහි පජා දායකත්වය ඉහළයාම.(රු.මි.) (එමගින් 
රජෙය් සමාජ සුභසාධන පිරිවැය අවම වීම )

13.0 16.54 19.58 22.58

Output
1. කැපකරු මාපිය සංඛ්යාව 10 20 50 50

2. කැපකරු දූපුතු සංඛ්යාව 30 50 60 75

3. ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් පවත්වාෙගන යන නිවාසවලට පජාවෙග් 
දායකත්වෙය් වටිනාකම * (රු.මිලි.)

10 15 17 20

4. ඡන්ද අයිතිය හිමි වූ අවාසි සහගත පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 20 200 500 500

5. සුව ෙසවන නිවාස ගණන 6 3 5 5

6. සමාජ සූභසාධනෙය් ෙයෙදන පුද්ගලයින්/ ආයතන සංඛ්යාව වැඩිවීම. 50 100 100 100

අවාසි සහගත පජාවෙග් 
කුසලතා වර්ධනය කිරීම.

1.3

* ෙමත්ෙසවන රජෙය් නිවර්තන නිවාසය, මිත්ෙසවන රජෙය් ළමා පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථානය, ෙසත්ෙසවන රජෙය් වැඩිහිටි නිවාසය, සත්ෙසවන ළමා (පිරිමි) 
පුනරුත්ථාපන මධ්යස්ථානය.

අවාසි සහගත පුද්ගලයින්ෙග් 
වගකීම් දරන පජාවක්.

1.4
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council 

Department / Agency : Department of Social Service

Thrust Area 2 : අවාසි සහගත පජාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම.
Key Performance Indicatores Baseline

2014 2016 2017 2018

Outcome

1. ආර්ථික කියාවලියට දායක වන අවාසි සහගත පජාවෙග් පතිශතය ඉහළ යාම. 
(2014 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව)

210 80.9% 90.5% 114.0%

Output

1. ව්යවසායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව. 6 10 15 15
2. උපකරණ ලබාදීෙම් වැඩසටහන් සංඛ්යාව. ‐ 10 10 10
3. ෙවලඳෙපොළ අවස්ථා සංඛ්යාව. 4 9 10 15

4. වෘත්තීය උපෙද්ශන වැඩසටහන් සංඛ්යාව. ‐ 2 3 5

Outcome

1. රාජ්ය, රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන, ෙපෞද්ගලික, පජා මූලික ආයතන ෙවතින් 
අවාසි සහගත පජාව ෙවත ලද අවස්ථා සංඛ්යාව ඉහළයාම.

20 100 150 250

2. සාමාජීය කටයුතු සඳහා පජා දායකත්වය සපයන සංඛ්යාව ඉහළ යාම. 200 250 350 500

Output

1. රාජ්ය, රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන, ෙපෞද්ගලික, පජා මූලික සංවිධාන දැනුවත් 
කිරීෙම් වැඩසටහන් පමාණය.

10 15 15 20

2. ආගමික/ සංස්කෘතික/ ආධ්යාත්මික වැඩසටහන් පමාණය (වැඩිහිටි/ ආබාධිත/ 
තනි මව්වරුන්/ ගැබිණි මව්වරුන් සඳහා)

9 50 40 50

අවාසි සහගත පජාව පිළිබඳව 
සංවිධාන හා සමාජය 
බලගැන්වීම.

2.2

Targets

ආර්ථික කියාවලියට දායක වූ 
අවාසි සහගත පජාවක්

2.1

Goal 
No.

Goals
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council 

Department / Agency : Department of Social Service

Thrust Area 3 : අවාසි සහගත කණ්ඩායෙම් සමාජ ගැටළු අවම කිරීම.

Key Performance Indicatores Baseline

2014 2016 2017 2018

Outcome

1. පතිපත්ති පකාශන, මාධ්ය පකාශන, පර්ෙය්ෂණ ගන්ථ සංඛ්යාව. 5 5 5 5

2. ජීවන රටාෙව් යහපරිවර්තනය සිදුවූ පවුල් සංඛ්යාව 50 200 300 500

Output

1. පවත්වන ලද සමීක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ සංඛ්යාව 3 3 3 4

2. සමාජ ගැටළු අවම කිරීෙම් වැඩසටහන් සංඛ්යාව. 10 25 40 40

3. සමාජ ගැටළු අරභයා සිදුවන මාධ්ය වැඩසටහන් පමාණය 10 15 25 30

Outcome

1. මානසික තෘප්තිය ලබන පජාවෙග් පතිශතය 60% 90% 95% 95%

Output

1. දක්ෂතා එළිදැක්වීෙම් වැඩසටහන් සංඛ්යාව 4 45 40 40

2. පවත්වන ලද රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන් සංඛ්යාව. 6 5 5 5

3. සමාජ ගැටළු නිවාරණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් සංඛ්යාව. 3 5 8 10

3.2 සමාජ ගැටළු වලට සුදුසු 
නිවාරණාත්මක පෙව්ශයක්

Goal 
No.

Goals
Targets

3.1 සමාජ ගැටළු අවම වූ පජාවක්.

150



Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and Council 

Department / Agency : Department of Social Service

Thrust Area 4 : යහපාලනය

Key Performance Indicatores Baseline

2014 2016 2017 2018

Outcome

1.වැඩසටහනක් බලාත්මක කිරීම සඳහා ගතවන කාලය අවම වීම. සති 06 සති 03 සති 01 සති 01

2. ෙදපාර්තෙම්න්තු පමිතිය ලත් රැකවරණ නිවාස සංඛ්යාව 111 250 250 250

3. මාසික පැමිණිලි ලැබීෙම් පතිශතය අඩුවීම. (2014 වසරට සාෙප්ක්ෂව) 100 25% 10% 0%

Output

1. පරිගණක ගත කරන ලද දත්ත පද්ධති සංඛ්යාව (ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙසේවාවන්ට අදාලව)

1 4 4 4

2. දැනුම යාවත්කාලීන කිරීමට අදාල පුහුණු සංඛ්යාව (ලියාපදිංචි නිවාස වල 
කාර්ය මණ්ඩලය ද ඇතුළුව)

- 1 1 1

ඵලදායීව ෙසේවා සැපයීම4.1

Goal 
No.

Goals
Targets
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and 

Council Affaires - Western Province

Department / Agency : Department of Probation & Child Care Service

පරිවාස හා ළමා රක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව යනු ‐ බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමා රක්ෂක ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙකොළඹ ,ගම්පහ සහ කළුතර යන දිස්තික්ක තුෙනහි  අනාථ,අත්හළ,අසරණ සහ 
අපෙයෝජනයට ලක් වු දරුවන් 4000 කට ආසන්න පිරිසක් උෙදසා සිය ෙසේවා කටයුතු ෙමෙහයවයි.

දැෙය් අනාගත නියමුවන් වන ෙමකී දූ දරුවන්ෙග් ෙහට දවස ආෙලෝකමත් කිරීම පරිවාස හා ළමා රක්ෂක 
ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය සතු වගකීමයි.එහිදි රම්මුතුගල සහතික කළ 
පාසල,රම්මුතුගල රැඳවුම් නිවාසය,මාෙකොළ සහතික කළ පාසල,මාෙකොළ රැඳවුම් නිවාසය හා පජාපති 
රජෙය් ළමුන් භාර ගැනීෙම් මධ්යස්ථාන යනුෙවන් රජෙය් ආයතන 05 ක රඳවා සිටින දරුවන්ට 
ආහාරපාන,ඇඳුම්,ඖෂධ,අධ්යාපනය ලබා දීම ඇතුළු ෛදනික කාර්යයන් සිදු ෙකෙර්.එෙසේම ලියාපදිංචි 
ළමා සංවර්ධන මධ්යස්ථාන 120 කට අධික පමාණයක අධීක්ෂණ කටයුතු, දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථාන 
රාජකාරී කටයුතු හා අධිකරණයට වාර්තා 3000 ක් පමණ සැපයීමද ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු පමුඛ 
රාජකාරියකි.

Introduction of Department :

4.අඩු ආදායම්ලාභී හා බිදුණු පව්ල්වල දරුවන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු, ආර්ථික දුෂ්කරතා නිසා අතරමග 
ඇන හිටීම.

3.ළමුන් සමාජ ගත වීෙම්දී රැකියා ෙසොයා ගැනීෙම් ගැටළු පැන නැගීම.

2.ළමුන්ට රැකවරණය සලසන ආයතන වල පහසුකම් පමාණවත් ෙනොවීම.

1. අවිධිමත් පරිදි ළමුන් ආයතන හැරයාම.

Problems Identification : 

5.නිසි වයසට එළඹි දරුවන් සමාජ ගත වීෙම්දී ඇතිවන විවිධ දුෂ්කරතා.
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and 

Council Affaires - Western Province

Department / Agency : Department of Probation & Child Care Service

07) නිසි වයසට එළඹි දරුවන් සමාජගත කිරීම (විවාහ කර දීම,රැකියා ගත කිරීම)

Strategies :

1) දරුවන් ආයතනය හැරයාෙම් පතිශතය අවම කිරීම සදහා ළමුන් සම්බන්ධව වැඩ කටයුතු සිදු කරන 
කාර්ය මණ්ඩලයට ෙමවැනි දරුවන්ෙග් මානසික තත්වය පිළිබඳ  මනා පුහුණුවක් ලබා දීම

2) මානසික හා ශාරීරිකව  ශක්තිමත් වූ දරුවන් පිරිසක් සමාජට මුදා හැරීමට දරුවන්ට  උපෙද්ශන හා 
ෙසෞන්දර්යාත්මක වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

3) මනාව නඩත්තු කරන ලද ෙගොඩනැගිලි පහසුකම් සහිත සුවදායී පරිසරයක් ළමා සංවර්ධන මධ්යස්ථාන 
තුළ ඇතිකිරීෙමන් දරුවන් ආයතන හැර යාම අවම කිරීම.

4)ආර්ථික හා සමාජීය වශෙයන් ශක්තිමත් වූ දරුවන් සමාජගත කිරීම සදහා ළමා සංවර්ධන මධ්යස්ථාන 
ආශිතව ස්වයං රැකියා පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම හා මනාව පාඨමාලා හදාරන දරුවන් හට ස්වයං රැකියා 
උපකරණ ලබා දීම.

5)අවදානම් සහිත තත්වෙයන් මුදාගත් අධ්යාපනික හා සාමාජීය වශෙයන් සුරක්ෂිත වූ  ළමා පරපුරක් 
උෙදසා  ෙකොළඹ,ගම්පහ,කළුතර දිස්තික්ක 03 හි අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වල දරුවන් උෙදසා පාසල් 
උපකරණ ලබා දීම හා එමඟින් ආර්ථික දුෂ්කරතා ෙහේතුෙවන් අධ්යාපනය නවතාලන දරුවන් පමාණය 
අවම වීම.

6)ෙකොළඹ,ගම්පහ,කළුතර දිස්තික්ක 03 ට අදාළව බිඳුණු පවුල්වල දරුවන්ෙග් භාරකරුවන්ෙග් සමාජ 
තත්වය ඉහළ නංවනු පිණිස ස්වයං රැකියා උපකරණ ලබා දීම.ෙමමඟින් ආර්ථික දුෂ්කරතා ෙහේතුෙවන් 
ආයතන ගත වන දරුවන් පමාණය අවම කිරීම.
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and 

Council Affaires - Western Province

Department / Agency : Department of Probation & Child Care Service

Baseline

2014 2016 2017 2018

Out Come:‐

1.දරුවන් ආයතනය හැරයාෙම් පතිශතය අවම කිරිම 25% 15% 10% 5%

OUT PUT:‐

 1.ළමුන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට පුහුණුව ලැබූ ෙසේවක 
සංඛ්යාව

75 120 150 180

 2.පවත්වන පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව 5 10 12 14

outcome:‐

 1. දරුවන් ආයතන හැර යාම අඩු වීම. 25 15 10 5

OUT PUT   

1. පවත්වන ලද උපෙද්ශනාත්මක හා රස වින්දනාත්මක 
වැඩසටහන් සංඛ්යාව

5 12 15 18

2.උපෙද්ශන හා ෙසෞන්දර්යාත්මක වැඩසටහන් සඳහා 
දායකත්වය ලබා ෙදන දරුවන් සංඛ්යාව

25 35 40 45

3. සා.ෙප.ළ. හා උ.ෙපළ ෙහොඳින් සමත් වන දරුවන් සංඛ්යාව 2 4 6 8

Thrust Area 1 : අනාථ , අත්හළ, අසරණ හා අපෙයෝජනයට ලක්වූ  දරුවන්ෙග් භාරය,ආරක්ෂාව,රැකවරණය හා පුනරුත්ථාපනය සැලසීෙමන් සුරක්ෂිත වූ ළමා පරපුරක්.

Goal No Goals KPIs
Target

1.1  රාජ්ය හා රාජ්ය ෙනොවන ළමා සංවර්ධන 
මධ්යස්ථාන වල දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව හා 
රැකවරනය තහවුරු කිරීම

1.2 මානසික හා ශාරීරිකව ශක්තිමත් වූ දරුවන්
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and 

Council Affaires - Western Province

Department / Agency : Department of Probation & Child Care Service

Baselin

2014 2016 2017 2018
outcome:‐
1. දරුවන් ආයතනය හැරයාෙම් පතිශතය අවම කිරිම 25% 15% 10% 5%
OUTPUT
1. ෙභෞතික පහසුකම් වැඩි දියුණු කරන ලද ෙගොඩනැගිලි 
සංඛ්යාව

8 12 15 18

2.පරිවාස ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් පවතින වැඩි 
දියුණු කරන ලද ළමා සංවර්ධන මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව

15 50 79 90

2.1 ෙහොඳින් නඩත්තු කරන ලද ෙගොඩනැගිලි 
පද්ධතියක්

Thrust Area 2 : ආයතනික පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් තෘප්තිමත් වූ ආයතනගත දරුවන්
Goal 

No
Goals KPIs

Target
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and 

Council Affaires - Western Province

Department / Agency : Department of Probation & Child Care Service

Thrust Area 3 :සමාන අවස්ථා ලද දරු පරපුරක්.

Baselin
e

2014 2016 2017 2018
OUTCOME
1.ආර්ථික දුෂ්කරතා ෙහේතුෙවන් අධ්යාපනය අතරමග නවතන 
දරුවන්ෙග්  පතිශතය අඩු වීම. 3.9% 3.8% 3.8% 3.7%

2.අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වල දරුවන්ෙගන් විශ්ව විද්යාල 
අධ්යාපනයට ෙයොමු වන පතිශතය වැඩි වීම. 1.1% 1.2% 1.2% 1.3%

OUTPUT
1.අඛණ්ඩ අධ්යාපනය සඳහා පහසුකම් ලද දරුවන් සංඛ්යාව 2477 2900 3000 3100

2.ආයතන ගත වූ ළමුන් සංඛ්යාව 32 18 10 9
OUTCOME
1..ජීවෙනෝපාය සහෙයෝගයක් සකස්කර දී   සමාජගත කරනලද 
දරුවන් සංඛ්යාව ඉහල යාම

20% 20% 20% 20%

OUTPUT    
1.සමාජගත කරන ලද දරුවන් සංඛ්යාව (විවාහ කර දුන්, 
නීත්යනුකූල දරුකමට ලබා දුන්, ෙදමාපියන්ට ලබා දුන්)

20 30 35 40

2.ස්වයං රැකියා පුහුණුව ලද දරුවන් සංඛ්යාව 15 40 50 60

3.2 ආර්ථික හා සමාජීය වශෙයන් ශක්තිමත් 
සමාජගත වූ දරුවන්

Goal 
No

Goals KPIs
Target

3.1 අවදානම් සහිත තත්වෙයන් මුදාගත් 
අධ්යාපනික හා සමාජීය වශෙයන් සුරක්ෂිත 
වූ දරුවන්
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Province : Western Province
Ministry : Ministry of Health, Indegeneous Medicine, Social welfare, Probation and Childcare Service, Women Affaires and 

Council Affaires - Western Province

Department / Agency : Department of Probation & Child Care Service

Thrust Area 4 : යහපාලනය තුළින් ආයතනෙය් ෙසේවා ඵලදායීත්වය ඉහළ නැංවිම.
Baselin

2014 2016 2017 2018
outcome:‐

1.කාර්යක්ෂමව කටයුතු කරන ෙසේවක පිරි ෙසේ පතිශතය ඉහළ 
යෑම

20% 40% 50% 60%

2.ආයතනය තුළ සිටින දරුවන්ෙගන් ආයතනෙය් ෙසේවක පිරිස 
පිළිබද පැන නගින ගැටුම් ඇතිවීෙම් පතිශතය අඩුවීම

85% 70% 60% 50%

OUTPUT    

1.පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගීකර වන නිලධාරීන් සංඛ්යාව
10 50 100 150

2. පවත්වන රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන් සංඛ්යාව 2 5 5 5

3.පවත්වන ආකල්ප සංවර්ධන වැඩසටහන් සංඛ්යාව 3 8 8 8

4.1 කාර්යක්ෂම ෙසේවක පිරිසක් හා තෘප්තිමත් 
වන ෙසේවා ලාභීන්.

Goal 
No

Goals KPIs
Target
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කාර්යයන් 

1. බස්නාහිර පළාත තුළ ඇති “සී” හා “ඩී” ෙශේණියට අයත් මාර්ග නඩත්තු කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම. 
 

2. පළාත් පාලන ආයතන සතු මාර්ග සංවර්ධනයට අවශ්ය දැනුම හා තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම සහ මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘති ඉටු කිරීම තුළින් ආදායම් උත්පාදනය. 
 

3. බස්නාහිර පළාත තුළ ලියාපදිංචි වී ඇති වාහන සඳහා ආදායම් බලපත නිකුත් කිරීම සහ මගී පවාහනය විධිමත්ව සිදු කිරීම සඳහා පතිපත්ති සම්පාදනය සහ ඒවා 

කියාත්මක කිරීමට වග බලා ගැනීම. 
 

4. පාෙද්ශීය සංවර්ධනෙය්දී සමුපකාර ව්යාපාරය සාධනීය පාර්ශවකරුෙවක් බවට පත් කිරීම සඳහා සමුපකාර ව්යාපාරය සංවර්ධනය සහ ව්යාප්ත කිරීම, සමුපකාර 

සමිති වල කළමණාකරණ කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීම තුළින් පාරිෙභෝගිකයාට ගුණාත්මක ෙසේවාවක් ලබා දීම, සමුපකාර ව්යාපාරය සාමාජිකත්වයට 

වගකියන ව්යාපාරයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු සම්පාදනය සහ පතිපත්ති සැකසීම සහ කියාත්මක කිරීමට වග බලා ගැනීම. 
 

5. බස්නාහිර පළාත තුළ ෙගවල් කුලී පනත කියාත්මක කිරීම, නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම සහ නිවාස සංවර්ධන අරමුදල පවත්වාෙගන යාම ෙමන්ම 

අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා සහ රාජ්ය ෙසේවකයින් සඳහා ෙද්ශීය/විෙද්ශීය ආධාර මත නිවාස ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම. 
 

6. මාර්ග, පවාහන ආදී යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය තුළින් වඩා ෙහොඳ පහසුකම් භුක්ති විඳින වතු ආශිත ජන පජාවක් බිහි කිරීම. 
 

7. සුළු හා මධ්යම පරිමාණ කර්මාන්ත පවර්ධනය උෙදසා ව්යාපෘති හඳුනා ගැනීම, සැලසුම් කිරීම , කියාත්මක කිරීම හා අධීක්ෂණය. 
 

8. සුළු හා මධ්යම පරිමාණ කර්මාන්ත පවර්ධනය සඳහා වෘත්තීය පුහුණු ආයතන මගින් ශිල්පීය පුහුණු වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම. 
 

9. ගාමීය ජනතාව ඒකරාශී කරමින් ගම් මට්ටමින් පිහිටුවා ඇති සමාජ හා සංවිධාන සවිබල ගන්වා, යටිතල පහසුකම් දියුණු කරමින් ගාමීය ජනතාවෙග් ජීවන මට්ටම 

උසස් කිරීම සඳහා පජා පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.  
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අප ආයතනය

මීටර් 1952 ක්

මාර්ග 408 ක්

ආශිත යටිතල

 

මුහුණ දීමට 

01. පළාත්

කාපට්

පිහිටා

ෙව්.ත

පළාත්

ෙනොෙ

මඟින්

 

02. මාර්ග

බවත්,

03.කාපට් 

මාර්ග

බැමි ඉ

 

 

 ස්ථාපිත වී ඇත්ෙ

ක් පවතින අතර,  ම

ක් ඇත . අපඅධිකාරි

ල පහසුකම් වැඩි දියු

සිදුවන ගැටළු 

ත්මාර්ගකිෙලෝමීටර්

ට් ෙනොකරන ලද ම

ා තිෙබන මාර්ග ෙ

තවද,මාර්ග වල ගම

ත් සභාව් මඟින් වා

ෙව්. කාපට කරන 

න් මාර්ගයට හාන් සි

ග කිෙලෝමීටර් 1 ක්

, ඊට අමතරව ජල

කරන ලද මාර්ග 

ග ආරක්ෂාව වැඩි දි

ඉදිකිරීම සිදු කළ යු

ෙත් වර්ෂ 1989 අං

මාර්ග 792 ක් ඊට අ

රිෙය් පධාන වගකී

යුණු කිරීම , සංවර්

: 

ර් 1952 න්දැනටකි

මාර්ග වන අතර එ

ව්. කළුතර දිස්තීක්

මනාගමනය වන 

ාර්ෂිකව  ලැෙබන 

ලද මාර්ගද අයින් 

සිදු ෙව් . එම නිසා 

ක් කාපට් කිරීම සඳ

බස්නා කාණු ෙබෝ

වල අධික ෙව්ගෙ

දියුණු කිරීම සඳහා

යුතුය. ඒ සදහාද ව

ක  4 දරණ පළාත්

අයත්ය. එම මාර්ග

කීම වනුෙය් බස්න

ර්ධනය කිරීම සහ න

කිෙලෝමීටර් 1400 

ම කිෙලෝ මීටර් 55

ක්කයට වර්ෂාපතන

වාහන පමාණයද

පතිපාදන පමාණ

කැඩීම, උරහිස් ෙ

කාපට් කරන ලද 

ඳහා රු. මිලියන 1

ෝක්කු පාලම් වැනි 

යන් වාහන ගමන

ා  ආරක්ෂිත නාම 

ාර්ෂිකව පිරිවැයක්

හැඳි

ත් සභා පඥප්තියට

ග අතුරින් “ C “ පංති

නාහිර පළාත තුළ ප

නඩත්තු කිරීමයි.

ක්කාපට්කරනිමක

52 න් කිෙලෝ මීටර්

නය වැඩි බැවින් ම

ද වැඩි බැවින් ෙම්

ය කිෙලෝ මීටර් 1

ෙසේදී යාම, කාණු ෙ

මාර්ග සඳහා ද නඩ

13 ක් පමණ වැය 

දෑ අබලන් වීම ෙහ

ාගමනය වන බැවි

පුවරු, මාර්ග සංඥ

ක් දැරිය යුතුය. 

 

ඳින්වීම 
  අනුවය. අප අධි

තිෙය් මාර්ග  334

පවතින පළාත් මා

කරඇත. නමුත් කි

ර් 300 ක් පමණ ක

මාර්ග අබලන් වීම 

ම් තත්වය උග ෙව්

952 නඩත්තු කිරීම

ෙගොඩ වීම , මාර්ග

ඩත්තුව සදහා පතිප

වන බවත්,ලැෙබ

හේතුෙවන් ඒවා සදහ

වින් පදිකයන්ට සහ

ඥා පුවරු සහ අන

කාරියට මාර්ග කි

ක් සහ  “D” පංතිෙ

ාර්ග පද්ධතිය සහ

කිෙලෝ මීටර් 552

කළුතර දිස්තීක්කෙ

විශාල වශෙයන් සි

ව්. දැනට බස්නාහි

ම සඳහා පමාණව

ග ෙදපස කැලය වැ

පාදන ෙවන් කළ 

න පතිපාදන මුදලි

හා ද පතිපාදන ෙව

හ මාර්ග භාවිතා ක

නාරක්ෂිත ස්ථාන ව

ෙලෝ 

ෙය් 

හ ඒ 

ක් 

ෙය් 

සිදු 

හිර 

ත් 

ැවීම 

යුතුය. 

ලින් කිෙලෝ මීටර් 

වන් කළ යුතුය. 

කරන්නන් හට අන

වල ෙකොන්කීට් ක

15 ක් පමණ වාර්

නාරක්ෂිත තත්වයක්

ාණු ඉදිකර ඒවා ම

ර්ෂිකව කාපට් කළ

ක් උදා වීඇත. එම 

මතු පිට වැසීම සහ

ළ හැකි 

නිසා, 

හ පැති 
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ඉහත කටයුතුසිදු කිරිම සඳහා   පහත සඳහන් පරාසයන්ට අනුව  2016-2018  තුන් අවුරුදු ආයතනික පතිඵල  රාමුවක් සකස් කරන ලදී. 

1. මාර්ග ආරක්ෂාව ඉහළ නැන්වීම. 

2. මාර්ග පිලිසකර කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම. 

3. මාර්ග වල නිර්මිතයන් සෑදීම හා වැඩි දියුණු කිරීම. 

4. ආයතනෙය් ධාරිතා සංවර්ධනය 

 

ඒ අනුව 2016-2018 ආයතනික පතිඵල රාමුවට අනුව මාර්ග ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සදහා මාර්ග වල අනතුරු දායක ස්ථාන අවම කිරීමට මං සන්ධි සංවර්ධනය කිරීම, මාර්ග 

සංඥා පුවරු සවි කිරීම, මාර්ග පළල් කිරීම හා මාර්ග මතු පිට කාපට් සහ ෙකොන්කීට් කිරීම සිදු කිරීම අෙප්ක්ෂිත අතර  ඒ තුළින් ඉහත ගැටළු අවම කිරිමට හැකි ෙව් යැයි අෙප්ක්ෂා 

ෙකෙර්.  

 

 

හදුනාගත් සංවර්ධන පරාසයන් 

1. මාර්ග ආරක්ෂාව ඉහළ නැංවීම. 

 

2. මාර්ග පිළිසකර කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම 

 

3. මාර්ග වල නිර්මිතයන් සෑදීම හා වැඩි දියුණු කිරීම 

 

4. ආයතනෙය් ධාරිතා සංවර්ධනය 
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2016 2017 2018
OUT put: 1.    Reduced no of                  
           blackspots 70 nos 55 40 20

Out  Come: 1. travel time saving  
(saved time/travel   time) 18% 20% 25% 30%

Out Come: 2. Reduced no of red 
spots

45 37 27 17

2016 2017 2018

OUT put: 1. Improved road 
length(PRDA roads)

1380 km 1410 km 1450 km 1480km

OUT COME: 1. percentage of good 
conditioned roads

71% 72% 74% 76%

out come 2: Increased average 
speed of the vehicles

32 km/hr 40km/hr 45km/hr 50km/hr

1.ROAD SAFETY IMPROVEMENT

1.1
Safe Road for 
road users

2.ROAD IMPROVEMENT AND REHABILITATION
Goal 
No.

Goals Key performanance 
indicators(KPI)

Baseline 2014 Target

2.1

Provincial 
Road 

Network with 
improved 

accessibility 
and Mobility

පළාත් බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

TargetBaseline 2014Key performanance 
indicators(KPI)

GoalsGoal 
No.
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2016 2017 2018
Out put: 1.  no of Bridges and 
Culverts  to be improved 33 25 15 5

Out come:1.  Reduced no of 
innundations  in roads

50 40 25 15

2016 2017 2018

OUT put: 1. No of  Technical staff  
Training opportunities provided

18 20 22 24

out come:1. Increase efficiency of 
the technical staff /Number of  road 
projects and other projects handled 
by one technical person

2 2 3 3

3. IMPROVEMENT  AND RECONSTRUCTION OF ROAD INFRASTRUCTURE
Goal 
No.

Goals Key performanance 
indicators(KPI)

Baseline 2014 Target

4.1

Staff with 
updated 
knowledge 
for future 
planning.

3.1

Provincial 
Road 
Network with 
Proper 
Drainage 
system.

4. INSTITUITIONAL CAPACITY ENHANCEMENT
Goal 
No.

Goals Key performanance 
indicators(KPI)

Baseline 2014 Target
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බස්නාහිර පළ

,ෙමෙහයවීම හ

කියාත්මක ක

අංශෙය් කාර්ය

 

 

වර්තමාන තත්

වර්තමානෙය් 

සමිති හරහා ග

 

ගාම සංවර්ධන

 

1. සංවර්

2.  අඩු ආ

3. ගාමීය

4.  ගාමීය

5.  අකීය

 

 

 

 

ළාෙත් ගාමීය ජනා

හා අධීක්ෂණය පි

කරමින්  ගාමීය හා

යයභාරය ෙව්. 

ත්වය 

පළාෙත් පාෙද්ශිය

ගාමීය ජජාව බලග

න අංශය ෙලස පළ

ර්ධනය ෙනොවූ ගාමී

ආදායම්ලාභී පැල්ප

ය පජා ජල පහසුක

ය පෙද්ශවල ජනත

ය තත්වෙය් පවත්න

ාතවෙග් ජීවන තත්

ළිබදව වගකීම ග

ා නාගරික පද්ධති

ය ෙල්කම් බල ප

ැන්වීම සිදු කරනු 

ළාත තුළ හඳුනාගත්

මීය මාර්ග 

පත් නිවාස 

ම් හිඟය 

තාවට ෙපොදු කටයුතු

නා ගාම සංවර්ධන 

ත්වය නගා සිටුවී

ාම සංවර්ධන අංශ

ති අතර ඇති අසම

ෙද්ශ 40 තුළ සකී

ලැෙබ්. 

ත් ගැටලු 

තු සඳහා ඒකරාශී 

සමිති 

හැඳි

ම සදහා අවශ්ය ව

ශය ෙවත පැවරී ඇ

මතුලිතතාවය අවම

කීය සමිති 767 ස්ථ

වීමට ස්ථානයක් ෙ

ඳින්වීම 

වන ෙභෞතික හා 

ඇත.ඒ අනුව ගාමීය

ම කිරීම සදහා අව

ථාපිතව ඇති අතර

ෙනොමැති වීම 

මානව සම්පත් ස

ය ජනතාවෙග් ජීව

වශ්ය වන ව්යාපෘති

ර එම 

සපයා ෙදමින් පජා

වන තත්වය නගා 

ති හා වැඩසටහන් 

ා මුල සංවිධාන ශ

සිටුවීමට අවශ්ය 

කියාත්මක කිරීම

ශක්තිමත් කරවීම 

වන වැඩසටහන් 

ම ගාම සංවර්ධන 
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2016-2018 තුන් අවුරුදු සැලැස්ම තුළ  ඉදිරි සංවර්ධන කියා මාර්ග 

ඉහත ගැටළු අවම කිරීෙම් අරමුණු ෙපරදැරිව 2016-2018 මධ්ය කාලීන ආයතනික පතිඵල රාමුව (තුන් අවුරුදු සැලැස්ම) සකස් කරන ලද අතර,එමඟින්  ගාමීය ජනතාවෙග් 

ජීවන තත්වය නගා සිටුවීමටත්,පජා මුල සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීමටත් අවශ්ය වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන අතර එම වැඩසටහන් අතර  ගාමීය මාර්ග 

සංවර්ධනය, බහු කාර්යය ෙගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම, පජා ජල ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම, ගෘහ ආර්ථික කළමණාකරන පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම ,ගාමීය අභිවෘද්ධි 

මධ්යස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීම හා සමිති බලගැන්වීම සදහා අවශ්ය වැඩසටහන්  දියත් කිරිමට ඉදිරි තුන් අවුරුදු කාලසීමාව තුළ අෙප්ක්ෂිත අතර ගාම සංවර්ධන  අංශෙය් 

අෙප්ක්ෂිත අරමුණු කරා ලගාවීමට ෙමම සැලැස්ම තුළින් හැකියාවක් ඇති ෙව් යැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.  

 

 

 

 

හදුනා ගත් සංවර්ධන පරාසයන් 

 

 1.ගාමීය ජනතාවෙග්  ජීවන තත්වය නගා සිටුවීම. 

 

                                                             2.පජා මූල සංවිධාන ශක්තිමත් කිරිම.  

 

 3.යහ පාලනය. 
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Key Performance Indicators (KPIs) Baseline Targets
2014 2016 2017 2018

නිමැවුම
1.සංවර්ධනය කරන ලද ගාමීය මාර්ග (කිෙලෝමීටර) 6 15 22 25
2.සංවර්ධනය කරන ලද බහුකාර්යය ෙගොඩනැගිලි සංඛ්යාව

7 10 5 5

3.සංවර්ධනය කරන ලද පජා ජල ව්යාපෘති සංඛ්යාව 2 5 2 2
පතිලාභ
1.ගාමීය යටිතල පහසුකම් භුක්තිවිදන පතිලාභී පමාණය ඉහල යාම

980 1050 1100 1250

1.2 මානව සම්පත සංවර්ධනය වු ගාමීය 
පජාවක්

නිමැවුම

1.කාන්තාවන් සඳහා පැවැත්වු ගෘහ ආර්ථිකය  කළමනාකරණය පිලිබඳව  පුහුණු 
වැඩ සටහන් සංඛ්යාව 30 38 60 70

පතිලාභ
2.ගෘහ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කර ගත් කාන්තාවන්  සංඛ්යාව වැඩිවීම

360 480 600 850

නිමැවුම
1.ව්යවසායකත්ව පුහුණුව සදහා ෙයොමු කරන ලද සමිති සංඛ්යාව

පතිලාභ
1.රැකියා අවස්ථා උදාකරගත්   සංඛ්යාව වැඩිවීෙම් පතිශතය

නිමැවුම
1.වැඩි දියුණු කරන ලද අභිවෘද්ධි මධ්යස්ථාන  සංඛ්යාව

පතිලාභ
1.ෙභෞතික සම්පත් වටිනාකම ඉහල යාම

1.4 ෙභෞතිකව හා ගුණාත්මකව වැඩි දියුණු 
වූ ජංගම පුහුණු ඒකක 11 13 15 25

4,200,000 4,500,000 4,800,000 6,000,000

1.3 ව්යවසායකත්ව හැකියා වර්ධනය වූ 
ගාමීය පජාවක් 660 745 825

265 3.77% 5.66% 13.20%

720

ගාම සංවර්ධන  අංශය
පමුඛතා පරාසය 01 : ගාමීය ජනතාවෙග් ජීවන තත්වය නඟා සිටුවීම

Goal No.
Goals

1.1
 වැඩි දියුණු වූ  යටිතල  පහසුකම්  සතු  
ගාමීය පෙද්ශයක්
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පමුඛතා පරාසය 02 : පජා මුල සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම 
Key Performance Indicators (KPIs) Baseline Targets

2014 2016 2017 2018
නිමැවුම
සවි බල ගැන්වු සමිති සංඛ්යාව
පතිලාභ

1.සමිති අරමුදල් මගින් කියාත්මක ව්යාපෘති වටිනාකම ඉහල යාම

නිමැවුම
පැවැත්වූ වැඩසටහන් සංඛ්යාව
පතිලාභ
දැනුවත් වූ පතිලාභීන් සංඛ්යාව ඉහල යාම

2.3 නිමැවුම
1.පුහුණු කළ නායකයින් සංඛ්යාව
පතිලාභ

1.ඔවුන්ෙග් ෙමෙහයවීම තුළ ඉටු කරන ලද වැඩසටහන් සංඛ්යාව  ඉහල යාම

කුසලතා පිරි පගතිශීලී ගාමීය පජා 
නායකත්වයක්

600 625 650 800

500 525 550 700

2.2
සිවිල් අයිතීන් පිළිබඳ දැනුවත් වු 
ගාමීය පජාවක්

80 90 100

3200 3600 4000

-

-

Goal No.
Goals

2.1
ෙභෞතික හා ගුණාත්මකව 
බලගන්වන ලද  ගාම සංවර්ධන 
සමිති

700 920 1100 1300

මිලියන 26 මිලියන 30 මිලියන 33 මිලියන 37
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පමුඛතා පරාසය 03 :යහ පාලනය.
Key Performance Indicators (KPIs) Baseline Targets

2014 2016 2017 2018
නිමැවුම
විගණනය කරන ලද සමිති සංඛ්යාව
පතිලාභ

මූල්ය විනය වර්ධනය කර ගත් සංවිධාන සංඛ්යාව වැඩිවීම
නිමැවුම
වාර්ෂිකව පමිතිය පරීක්ෂාවට ලක් කළ සමිති ගණන
පතිලාභ
ෙදපාර්තෙම්න්තු පමිතීන්ට අනුගත වූ සංවිධාන ගණෙන් වැඩිවීම.

Goal No.
Goals

3.2
පමිතිකරණයට ලක් වූ සංවිධාන 
ජාලයක්

520

530

3.1
විධිමත් විගණනයකින් හා මූල්ය 
පාලනයකින් යුත් ගාම සංවර්ධන 
සමිතීන් 510 545 700

655

480 525 545

550 560 655

600 640

700

440
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සම්පත් උපරිම

නගා සිටු වීම ස

 සුඵ හා මධ්ය

1. සාම්ප

2. නවීන

3. නිෂ්පා

4. කාලීන

5. කර්මා

වැනි ගැටළු

2016-2018

ෙම් සදහා ෙප්ෂ

පමුඛ පරාසයන්

දීම, ගුණාත්ම

කිරිම, මූල්ය ම

 

ම අයුරින් ෙයොදා ග

සහ සංවර්ධනය කි

්ය පරිමාණ කර්ම

පදායික කර්මාන්ත 

න තාක්ෂණය භාවිත

ාදන හා පුහුණු මධ

න අවශ්යතාවන්ට 

ාන්ත කරුවන්ෙග් 

ළු නිසා ෙදපාර්තෙ

8 තුන් අවුරුදු  ස

ෂ කර්මාන්ත, කුඩ

න් යටෙත් ෙවළද 

ක ෙසේවාව තුළින්

මානව හා ෙභෞතික

ගනිමින් ජනතාවෙ

කිරිම බස්නාහිර පළ

මාන්ත නඟා සිටු

සඳහා පමුඛතාවය

තය ඉතා අඩු මට්ට

ධ්යස්ථාන ආකර්ෂණ

ගැලෙපන ෙලස ප

ආදායම් මට්ටම අ

ෙම්න්තු අරමුණු ල

සැලැසුම තුළ  ඉ

ඩා කර්මාන්ත හා හ

ෙපොළ අභිෙයෝග ජ

න් බාහිර ෙසේවාලාභි

ක සම්පත් මනා ෙල

ෙග් ශීල්පීය දක්ෂත

ළාත් කර්මාන්ත ෙ

ටුවීෙම්දී හදුනාග

ය ලබාෙදනු ලැබූව

ටමක පැවතීම. 

ණය ෙනොවීම.  

පාඨමාලා නවීකරණ

අඩුවීම. 

ගා කර ගැනීමට අ

ඉදිරි සංවර්ධන කි

හස්ත කර්මාන්ත ප

ජයගත් ගුණාත්මක

භින් ආකර්ෂණය 

ලස කළමණාකරණ

හැඳි

තා සහ නූතන තාක්

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්

ගත් ගැටළු. 

වද එම කර්මාන්ත 

ණය ෙනොවීම. 

අපහසු වී ඇත. 

කියා මාර්ග. 

පශස්ත ෙලස සංවර්

ක නිෂ්පාදන බිහි කි

කර ගැනීමට කට

ණය කිරිම යන උප

ඳින්වීම 

ක්ෂණික ඥානය පරි

ව් පරමාර්ථය ෙව්. 

වලින් ජනතාව ඈ

ර්ධනය කිරිම හා ය

කිරීම, නව ෙලොවට

ටයුතු කිරිම, සාම්ප

පාය මාර්ග ඔස්ෙසේ 

රිහරණය කරමින්

 

ඈත් වීම. 

යහපාලනය යන 

ට ගැලෙපන වෘත්

පදායික හා සාම්පද

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙ

න් බස්නාහිර පළාත්

තීය පුහුණුව 

දායික ෙනොවන සු

ෙව් අභිමතාර්ථ ඉටු

ත් සුළු හා මධ්ය පරි

ළු පරිමාණ කර්ම

ටු කර ගැනිම සදහ

රිමාණ කර්මාන්ත 

ලබා 

මාන්ත පවර්ධනය 

හා  ඉදිරි ෙතවසර  
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තුළ  බලාෙපොෙරොත්තු  ෙව් .ඒ තුළින් නිෂ්පාදන හා පුහුණූ මධ්යස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම ,අෙලවි සැල් සංවර්ධනය හා අෙලවි පවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම , 

වෘත්තීය පුහුණූ පාඨමාලාවන්හි  ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා වන පරිදි පාඨමාලා නවීකරණය කිරිම , පළාෙත් පාසල්වල අබලන් උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම 

,කර්මාන්තකරුවන්ෙග් අවශ්ය ෙසේවා පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම හා මධ්යස්ථාන ෙමෙහයුම් කටයුතු පමිති ගත කිරීමට ඉදිරි ෙතවසර තුළ අෙප්ක්ෂිත වන අතර ඒ තුළින් 

ෙදපාර්තෙම්න්තු අරමුණු කරා ලගා කර ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. 

 

 

               සංවර්ධන පරාසයන් 

01. ෙප්ෂ කර්මාන්ත, කුඩා කර්මාන්ත වෘත්තීය පුහුණු සහ හස්ත කර්මාන්ත යන ක්ෙෂේත පශස්ත ෙලස සංවර්ධනය කිරීම 

 

02. යහ පාලනය 
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Thrust Area 1 :        ෙප්ෂ කර්මාන්ත, කුඩා කර්මාන්ත  වෘත්තීය පුහුණු සහ හස්ත කර්මාන්ත යන ක්ෙෂේත පශස්ත ෙලස සංවර්ධනය කිරීම
Baseline

2014 2016 2017 2018
out put                                                       

1.සංවර්ධනය  වූ  නිෂ්පාදන  මධ්යස්ථාන
සංඛ්යාව 10/85 15/ 85 20/ 85 25/ 85
2.සංවර්ධනය  වූ  අෙලවිසැල් සංඛ්යාව 5 /12 7 /12 8 /12 9 /12
3.වාර්ෂික නිෂ්පාදන  ඇණවුම්  වටිනාකම රු .මි 29 30 31 32
4.කාෆ්ට් ලංකා  අෙලවි පාරිෙභෝගිකයින්  සංඛ්යාව 3000 5000 5500 6000
out come 
1.වාර්ෂික ෙදපාර්තෙම්න්තු ආදායම්  වටිනාකම  වැඩිවීම පතිශතය රු.මි.96.5 5% 5% 5%
2.වාර්ශික නිෂ්පාදන වටිනාකම වැඩිවීෙම් පතිශතය රු.මි.92.0 5% 5% 5%
out put                                                       

1.ෙකටි කාලීන පාඨමාලා  පුහුණුලාභීන් සංඛ්යාව 550 575 600 610
2.දිගු කාලීන පාඨමාලා  පුහුණුලාභීන් සංඛ්යාව 286 300 305 310
3.පශස්ත ෙලස  සංවර්ධනය වූ  නිෂ්පාදන හා  පුහුණු මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව 10/ 96 15 /96 20/ 96 25/ 96
4.උපකරණ ලබා දුන්  පුහුණු ලාභීන්  සංඛ්යාව 215 220 222 225
5.ෙකටි කාලීන පුහුණු  පාඨමාලා සංඛ්යාව 7 8 9 10
out come 
රැකියාලාභී වර්ධන  පතිශතය 545 10% 13% 15%
out put                                                       

1.උපකරණ ලබාදුන්  කර්මාන්ත ශිල්පින් සංඛ්යාව 10 12 15 18

2.පැවැත් වූ පුහුණු වැඩ සටහන් සංඛ්යාව 6 8 8 10

3.පුහුණුව ලත්  කර්මාන්ත ශිල්පීන් 512 515 520 525

out come 
කර්මාන්ත කරුවන්ෙග් වාර්ෂික ආදායම් වර්ධනය  රු.420000 5% 6% 7%
out put                                                       
අඑත් වැඩියා කරන ලද  උපකරණ සංඛ්යාව                 11,888          11,950 12,000 12,100
ෙසේවා ලාභී ආයතන සංඛ්යාව 100 105 110 115
out come 
රජයට ඉතිරි වූ  වාර්ෂික  ආදායම රු .මි. 26 27 28 29

කර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුව.  

KPIS Targets 

1.4
ගුණාත්මක ෙසේවාව තුළින් 
ආකර්ෂණය වු  බාහිර ෙසේවාලාභීන්

Goal No: Goals

1.1
ෙවළඳපළ අභිෙයෝග ජයගත්  
ගුණාත්මක නිෂ්පාදනයන්

1.2
නවෙලොවට ගැලෙපන  වෘත්තීය 
පුහුණුවක්

1.3
පවර්ධනය වු සම්පදායික හා  
සම්පදායික ෙනොවන සුඑ පරිමාණ 
කර්මාන්තයන්
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Thrust Area  :        යහ පාලනය
Baseline

2014 2016 2017 2018

2.1 out put                                                       

1.ලබා දුන් පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව 30 35 37 40

2.පුහුණුව සඳහා සහභාගී වු  සංඛ්යාව 53 75 80 85
out come 
1.ඇගයීමට ලක් වූ   සංඛ්යාෙව්  වැඩිවීම 2 4 5 6
2.වාර්ෂික  නිෂ්පාදන  වටිනාකම වැඩි වීම. රු. මි92.0 5% 5% 5%

2.2 මනා ෙලස කළමනාකරණය වූ 
මූල්ය හා  ෙභෞතික සම්පත්

out put                                                       

1.පාරිෙභෝගික පැමිණිලි සංඛ්යාව 10 7 5 2
2.වාර්ෂික අෙලවි ආදායම රු.මි 96.5 99 103 105
3.නිෂ්පාදන වටිනාකම රු.මි 92 96.6 101 106
out come 
විගණන විමසුම් සංඛ්යාව අඩු වීම. 18 50% 30% 10%

Goal No: Goals KPIS Targets 

මනා ෙලස කළමනාකරණය වූ 
මානව සම්පතක්
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පවාහන ෙසේවා

හා විකල්ප 

,ආරක්ෂාකාරී 

,බස්රථ හා වි

මාර්ෙගෝපෙද්ශ

දැනට හදුනාෙ

 

1. වාර්ෂික

2. මගී ප

3. ෙපොදු 

4. නියමි

5. බස් න

බිහි ෙ

6. ස්ථාව

7. විනය 

ෙනොවී

8. රාතී ෙ

9. විකල්

10. ෙපොදු 

 

 

ා සැපයීමට අදාළ 

මඟී පවාහන ෙස

හා ගුණාත්මක පි

විකල්ප මගී පවා

ශකත්වය ලබා දීම

ෙගන ඇති ගැටළු  

ක අනතුරු හා මහ

පවාහනෙය් ෙයෙදන

පවාහනය පිළිබද 

ත කාල සීමාව තුළ

නැවතුම්පෙළන් නිය

ෙනොවීම. 

වර අෙයෝජිකයින් පි

ගරුක පුහුණු නිපු

වීම. 

ෙසේවා පවාහන පහ

ල්ප මඟී පවාහන ෙස

පහසුකම් අවම වු 

සැලසුම් සම්පාදන

සේවා ව්යාපාරිකය

පිරිවැය ඵලදායී ෙප

ාහන ෙසේවා ව්යාප

ම මාර්ගස්ථ මගී පව

හජන පැමිණිලි පම

න ෙපෞද්ගලික බස

මහජන අපසාදය 

ළ බස් ධාවනය ෙන

යමිත ගමන් කාල

පිරිසකෙගන් යුත් 

පුනතාවෙයන් යුත් 

හසුකම් ෙනොතිබිම.

සේවා වැඩිවීෙමන් ම

බස් නැවතුම් ස්ථා

නය කර ,අදාළ යටි

න් මගින් පළාෙ

පොදු පවාහන ෙසේව

පාරිකයන්ට ව්යාප

වාහන අධිකාරිෙය්

මාණය ඉහළ යාම.

ස් රථ අවිධිමත් තර

වර්ධනය වීම. (ම

නොකිරීම. (ෙසමින් 

ය තුළදී බස්රථය 

මඟී පවාහන ෙසේව

බස් ෙසේවක කාර්ය

 

මාර්ග තදබදය ඉහ

ාන පැවැතිම. 

හැඳි

ටිතල පහසුකම් සප

ෙත් ජනතාවට ක

වා සැපයීම ,නියාම

පාර ස්ථාවර කර

ය් කාර්යය භාරය ෙ

 

රඟකාරීත්වයක් පැ

ඟී ඉල්ලුම අඩු වීම

ගමන් කිරිම. ) 

පිට ෙනොවීම හා න

වාවක් ෙනොමැති ක

යය මණ්ඩලයක් (

හළ යාම. 

ඳින්වීම 

පයා ,බස් රථ 

කාර්යක්ෂම 

මනය කිරිම 

ර ගැනීමට 

ෙව්. 

ැවැතීම. 

ම. ) 

නැවත බස් නැවතුම්

කම. 

(බස් හිමියන්/බස් ෙ

ම්පළට පැමිණීම ප

ෙසේවකයින්/ආයත

පමාද වීෙමන් ගුණා

තනික ෙසේවකයින් 

ාත්මක මඟී පවාහ

) ෙපොදු පවාහන ක්

න ෙසේවාවක් 

ක්ෙෂේතෙයන් බිහි 
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ඉහත ගැටළු විසදීෙමන් අරමුණු ෙපරදැරිව 2016-2018 මධ්ය කාලීන ආයතනික පතිඵල රාමුව (තුන් අවුරුදු සැලැස්ම) සකස් කරන ලද අතර ඒ තුළින් මඟී පවාහන 

ෙසේවාෙව් ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීමට සැලැසුම් සම්පාදනය කිරීම මඟී අවශ්යාත සහිත ෙමෙහයුම් කළමණාකරණෙය් යුත් සුරක්ෂිත පවාහන ෙසේවාවක් හා 

කාර්යක්ෂම විනයගරුක පවාහන ෙසේවක පිරිසක් බිහිකිරීෙම් අරමුණින් ඉදිරි ෙතවසර සදහා ෙපොදු පහසුකම් සහිත බස්නැවතුම්පලවල් සංවර්ධනය ,ධාවන සැලසුම් 

සම්පාදනය ,බස් හිමියන්, බස් ෙසේවකයන් හා ආයතන ෙසේවකයන්ෙග් කාර්යක්ෂමතාවන් වර්ධනය කිරීෙම් පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.  

 

ඒ තුළින් පහත සදහන් පතිඵල ඉදිරි වසර වලදී ලගා කර ගැනීමට හැකි ෙවතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. 

1.බස් රථ වැඩි පමාණයක් නගරවල මාර්ගෙය් ෙදපස ගාල් කර තිබීම අවම වීම. 

2.බස් රථ ධාවනෙය්දී සිදුවන අවිධිමත් තරඟය අවම වීම. 

3.ෙසමින් ධාවනය අවම වීම. 

4.ඉන්ධන පිරිවැය අඩුවීම. 

5.රාතී බස් ෙසේවා විධිමත් පරිදි කියාත්මක වීම. 

6.රියදුරු/ෙකොන්ෙදොස්තර රැකියා සුරක්ෂිතභාවය. 

7.කර්මාන්තයක් ෙලස මඟී පවාහනය හා ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින ස්ථාවර අෙයෝජිකයින් පිරිසක් බිහි වීම. 

8.අනතුරු අවම වීම හා මඟී පැමිණිලි අවම වීම. 

09.ෙපොදු පවාහන ෙසේවාව සදහා මඟීන්ෙග් ඉල්ලුම වැඩිවීම. 

10.විකල්ප මඟී පවාහන ෙසේවා අවම වීම. 

 

සංවර්ධන පරාසයන් 

1. මගී පවාහන ෙසේවාෙව් ගුණාත්මකභාවය වර්ධනයකිරීමට සැලසුම් සම්පාදනය කිරිම. 

2. මගී අවශ්යතා  සහිත  ෙමෙහයුම්  කළමනාකරණයකින්  යුත් සුරක්ෂිත  පවාහන ෙසේවාවක් 

3. කාර්යක්ෂම විනය ගරුක පවාහන ෙසේවක පිරිසක් බිහි කිරීම. 
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Trust Area 001.මගී පවාහන ෙසේවාෙව්  ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය  කිරීමට  සැලසුම් සම්පාදනය කිරීම.
Baseline

Key Performance Indicators (KPIs)

1.1 නිමැවුම්
1.වසරකට  නිමකරන ලද ධාවන  සැලසුම් 
සංඛ්යාව

328 60 60 60

පතිලාභ
1.වාර්ෂිකව ලැෙබන මගී පැමිණිලි සංඛ්යාව 
අඩුවීෙම්  පතිශතය

10% 10% 20% 30%

2.ගමන් කාලය අඩු වීම නිසා ඉතිරි වන මිනිස් 
පැය ගණන වැඩි වීෙම් පතිශතය

10% 10% 20% 30%

1.2 නිමැවුම්

 1.වසරකට නිම කරන ලද ධාවන සැලසුම්  
සංඛ්යාව

328 60 60 60

පතිලාභ
 1.වාර්ෂිකව ලැෙබන  ෙසේව්ය-ෙසේවක පැමිණිලි 
සංඛ්යාව අඩු වීෙම් පතිශතය

10% 15% 30% 45%

2.එක් බස්රථයක වාර්ෂික  ආදායම ඉහළ යෑෙම් 
පතිශතය

10% 15% 15% 15%

1.3 නිමැවුම්
 1.වසරකට නිම කරන ලද ධාවන සැලසුම්  
සංඛ්යාව

328 60 60 60

පතිලාභ

 1.වාර්ෂිකව සිදු වන අනතුරු සංඛ්යාවඅඩුවීම 
(පාදක වර්ෂෙය් පතිශතයක් ෙලස)

10% 10% 10% 10%

 මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිය

Goal No. Goals
Targets

2014 2016 2017 2018

මගීන්ට අවම වු නිශ්චිත ගමන් කාලයක් සහිත 
ගුණාත්මක මගී පවාහන ෙසේවාවක්

වාහන හා ෙසේවක උපෙයෝගීතාව උපරිම වන  
ලාභදායී පවාහන ෙසේවාවක්

අනතුරු අවම වූ මගී පවාහන ෙසේවාවක්
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Trust Area 0      02.මගී අවශ්යතා  සහිත  ෙමෙහයුම්  කළමනාකරණයකින්  යුත් සුරක්ෂිත  පවාහන ෙසේවාවක් 
Key Performance Indicators (KPIs) Baseline

2014

Output
1.සංවර්ධනය කරන ලද බස්නැවතුම් සංඛ්යාව

28 2 6 6

Outcome
ෙපොදු මගී පවාහන  ෙසේවා ලබන මගීන්  
සංඛ්යාෙව්  වර්ධනය වැඩිවිෙම් පතිශතය

40% 40% 45% 50%

(විකල්ප පවාහන ෙසේවා මාර්ගයට එකතු වීම 
අඩු වීෙම් පතිශතය)

Trust Area 0   03.  කාර්යක්ෂම විනයගරුක පවාහන ෙසේවක පිරිසක් බිහිකිරීම. 
Key Performance Indicators (KPIs) Baseline

2014 2016 2017 2018
Output
1.පුහුණූවලත් බස් හිමියන් ගණන 7000 1000 1000 1000
2.පුහුණුවලත් බස් ෙසේවකයින්  ගණන 7000 2000 1000 1000

3.පුහුණුවලත් ආයතනික ෙසේවකයින් ගණන 765 200 200 200

Outcome
 ෙපොදු මගී පවාහන  ෙසේවා ලබන මගීන්  
සංඛ්යාව  වර්ධනය වීෙම් පතිශතය

10% 40% 45% 50%

2016 2017 2018

TargetsGoal No.

Targets

3.1
පුහුණු නිපුණතාවෙයන් යුත් බස්රථ කාර්ය 
මණ්ඩලයකින් සමන්විත මගී පවාහන ෙසේවාවක්

Goals

2.1
ෙපොදු පහසුකම් ‚සංවර්ධනය වු  
බස්නැවතුම්පලවල්

Goal No. Goals
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හැඳින්වීම 

 

13 වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් පළාත් සභා වලට පැවරී ඇති බලතල අනුව පළාත තුල අත්කම් නිවාස ව්යාපෘති, නිවාස ණය සහ ෙගොඩනැගිලි 

උපකරණ සැපයීම ඇතුළුව පළාත්බද නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම, සම්බන්ධීකරණය, අධීක්ෂණය සහ පසුවිපරම් කිරීම පළාත් නිවාස 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැවරී ඇත. ඒ අනුව විවිධ මුල්ය පභවයන් යටෙත් සෑම වසරකම පළාත තුළ ෙතෝරාගත් අඩු ආදායම්ලාභීන්ෙග් නිවාස අවශ්යතා සුපරා ගැනීමට 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව කටයුතු කර ෙගන යනු ලැෙබ්. 

 

 

 

පළාත් තුළ හදුනාගත් ගැටළු  

1. අඩු ආදායම්ලාභීන්ෙග් නිවාස ගැටළු  

2. මධ්යම පාන්තික පජාවෙග් නිවාස ගැටළු 

3. කුලී නිවැසියන්ෙග් නිවාස ගැටළු 

 

 

එම ගැටළු විසදීම අරමුණු කරෙගන ඉදිරි වසර තුන තුළ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අභිමතාර්ථය අනුව 

අඩු ආදායම්ලාභීන්ෙග් මුලික පහසුකම් සහිත නිවාස ලබා දීම හා මධ්යම පාන්තිකයන්ට මුලික 

පහසුකම් සහිත නිවාස ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂිතය. ඒ අනුව අඩු 

අදායම්ලාභී නිවාස ඉදිකිරීම සදහා ආධාර රු 40000/-  උපරිමයට යටත්ව වාරික ෙදකකින් මුල්යම වශෙයන් ආධාර ලබා ෙදන අතර පළමු වටෙය් ලබා ෙදනු ලබන ආධාර 

මුදලින් ඉටු කරනු ලබන ඉදි කිරිම් පරීක්ෂා කිරීෙමන් අනතුරුව ෙදවන වාරිකය නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. ෙමම මුදල පාෙද්ශිය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශ හරහා 

ආධාරලාභීන් ෙවත නිකුත් කරනු ලබන අතර ආධාරලාභීන් ෙතෝරා ගැනීම  පහත නිර්නායකයන් යටෙත් සිදු ෙව්. 
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1. සමෘද්ධි ෙහෝ මහජන ආධාරලාභිෙයකු වීම. 

 

2. ස්වාමිපුරුෂයා ෙහෝ පවුෙල් ආදායම උපයන්නා මියයාම නිසා අසරණභාවයට පත් වූ පවුල් ඒකකයක් වීම. 

 

3. ස්වාමිපුරුෂයා ෙනොමැති ගෘහමූලිකයා කාන්තාවක් වූ අඩුආදායම්ලාභී පවුල් ඒකකයක් වීම.  

 

ඒ අනුව ඉදිරි වසර තුන සදහා කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂිත ෙමම සැලැස්ම තුළින් අප ෙදපාර්තෙම්න්තු ඉහත අරමුණු ලඟා කර ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනු ඇතැයි 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. 

 

 

 

 

සංවර්ධන පරාසයන් 

 

1.නිවාස සංවර්ධනය 
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Trust Area 1  නිවාස සංවර්ධනය 
Key Performance Indicators (KPIs) Baseline Targets

2014 2016 2017 2018

Output
මූලික පහසුකම් සහිත නිවාසයක්  තැනීම සඳහා  ආධාර ලබා දුන් පවුල් 
සංඛ්යාව

1211 2500 3000 3500

Outcome
මූලික  පහසුකම් සහිත නිවසක ජීවත් වන  ජනතාව ඉහළ යාම 6055 12500 15000 17500

Output
නිම කළ නිවාස ෙයෝජනා කම - - 1 -

Outcome
පහසුකම්  සහිත  නිවාස වල ජීවත් වන  මධ්යම  පාන්තික  ජනතාව - - 2300 -

1.3
මධ්යම පාන්තිකයන්ට 
මුලික පහසුකම් සහිත 
නිවාස ලබා දීම

නිවාස ෙදපාර්තෙම්න්තුව

Goal No. Goals

1.1
 අඩු ආදායම්ලාභීන්ට මූලික 
පහසුකම් සහිත නිවාස ලබා 
දීම.
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          බස්නාහි

සංවර්ධනය කි

විෙශේෂෙයන් 

ෙකොට්ඨාශ කි

,පාදුක්ක ,ෙදො

යන පාෙද්ශිය 

 

වර්තමාන ත

 

වර්තමානය ව

වාර්ෂිකව සංව

75.55 ක පමා

 

ක් රියාත්මක

 

පළාත් නිශ්චිත

අතර ෙමහිදී ව

අදාල වතු සම

 

 

 

 

 

හිරපළාත තුළ  වි

කිරීෙම්  වගකීම  ෙම

බස්නාහිර පළාෙත්

කිහිපයක්පුරා ෙමම

ොඩන්ෙගොඩ ,අගල

ෙල්කම් ෙකොට්ඨා

තත්වය 

වන විට අමාත්යා

වර්ධනය කිරීමට ක

ණයක් වතු සමාග

ක කරන ආකාරය

ත පතිපාදන යටෙත්

වතු හරහා ගම්මාන

ාගෙම් ෙහෝ  කුඩා 

හැදින්

විසිරී ඇති  වතු  

මම අමාත්යාංශය 

ත් ෙකොළඹ හා ක

ම වතු ආශිත ජනා

ලවත්ත ,ෙහොරණ 

ාශ පුරා වැඩි වශෙ

ාංශය විසින් වතු 

කටයුතු කරන අත

ගම් වල සහෙයෝගය

ය 

ත් වාර්ෂිකව ලැෙබ

නවලට පිවිෙසන ප

ෙත්වතු සංවර්ධන

න්වීම 
ආශිත  ජනතාව

ෙවත පැවරී ඇත.

කළුතර දිස්තික්ක

ාවාස පිහිටා ඇත.

,ඉංගිරිය ,පාලින්ද

ෙයන් ව්යාප්තව ඇත

මාර්ග කිෙලෝමීට

තර සංවර්ධනය කළ

ය යුතුව හදුනාෙගන

බන පතිපාදන පමා

පළාත් සභා හා පළ

න සමිතිෙය් ශම දාය

ට අවශ්ය යටිතල

කයන් තුළ පාෙද්ශි

උදාහරණයක් ෙල

දනුවර ,මතුගම ,

ත. 

ටර 5කට පමණ 

ළ යුතු වතු මාර්ග 

න ඇත. 

ාණය වතු සමාගම්

ළාත් පාලන මාර්ග

යකත්වය ලබා ගනු

ල  පහසුකම්  

ශිය ෙල්කම් 

ලස සීතාවක 

බුලත්සිංහල 

පමාණවත් 

කිෙලෝමීටර 

ම් වල සහාෙයන් හ

ග වල අත්යවශ්ය පි

නු ලැෙබ්. 

හදුනාගන්නා ලද ව

පිළිසකර කිරීම් සිදු

වතු මාර්ග සංර්ධන

දු කරන අතර සංව

නයට වාර්ෂිකව ෙය

වර්ධනය කරන ස

යොමු කරනු ලබන 

ෑම මාර්ගයකටම 
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හදුනා ගන්නා ලද ගැටළු  

 

පළාත තුළ වතු ආශිත ජනතාව භුක්ති විදින පධාන යටිතල පහසුකම් වතු මාර්ග පද්ධතිෙය් කිෙලෝමීටර 75.55 පමාණයක් ගමනාගමනයට නුසුදුසු මට්ටමක පවතින බව 

වර්තමානය වන විට හදුනාෙගන ඇත. 

 

2016-2018 මධ්යකාලීන ආයතනික පතිඵල රාමුව තුළින් හදුනා ගන්නා ලද සංවර්ධන පරාසයන් 

 

ඒ අනුව 2016 -2018 අමාත්යාංශ සංවර්ධන සැලැස්ම යටෙත් "බස්නාහිර පළාෙත් සංවර්ධනය වු වතු මාර්ග පද්ධතියක්" යන සංවර්ධන පරාසය යටෙත් ගමනාගමනයට 

සුදුසු වතු මාර්ග පද්ධතියක් ජනතාවට සකස් කර දීෙම් අරමුණින් ෙමම සැලැස්ම සකස් කර ඇති අතර ඒ අනුව අමාත්යාංශෙය් අරමුණු ඉටුෙව් යැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙර් . 

 

 

 

 

                                                               සංවර්ධන පරාසයන් 

 
1.බස්නාහිර  පළාෙත්  සංවර්ධනය වූ වතු මාර්ග පද්ධතියක්   
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Trust Area 1.බස්නාහිර පළාෙත් සංවර්ධනය වු වතු මාර්ග පද්ධතියක් 

Baseline

2014 2016 2017 2018
නිමැවුම
 සංවර්ධනය  කරන ලද ගාමීය වතු මාර්ග කිෙලෝමීටර ගණන

3.5km 4km 5km 6km

පතිලාභ
සංවර්ධනය කරන ලද  වතුමාර්ග භාවිතා කරන පතිලාභීන් 
සංඛ්යාෙව් ඉහළ යාම 400 700 1000 1500

වතුමාර්ග  

Goal No: Goals
Targets

1.1 ගමනාගමනයට සුදුසු වතු මාර්ග පද්ධතියක්

Key Performance Indicators (KPIs)
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1998 අංක 0

ෙදපාර්තෙම්න්

සභාෙව් 2011 

සංවර්ධන කට

සඳහා  පළාෙ

කරන අතර එ

ඇත. 

 

පළාත්  සමුප

 

 ෙදපාර්තෙම්න්

ෙසේවා  සමුපක

ඇති  පමාණය

 

සමුපකාර ක්

 

වර්තමානය ව

සපයන  විවිධ 

 01.දුර්වල  ක

02. ෙද්ශපාලන

03. තරඟ කාරී

04. විධිමත්  නි

05.මූල්ය දුෂ්ක

 

03 දරන  සමුපක

න්තුව  වර්තමානය

 අංක 4 දරණ පන

ටයුතු  හා  උන්න

ෙත් දිස්තික්ක 03 

එහි නිලධාරීන්  30

පකාර සමිති  ව්ය

න්තුව යටෙත් ව්යා

කාර සමිති 38ක් කි

ය  ලක්ෂ 12 කි  .ෙ

ක්ෙෂේතය තුළ හදු

වන විට ෙබොෙහෝ ස

ෙසේවා සමුපකාර 

ළමනාකරණය  

න මැදිහත් විම්  

රීත්වයට සරිලන  

නියාමන  කමෙව්ද

කරතා  

හ

කාර  පඥප්තියට

යට හා  ෙවළඳපළ

නතින්  සංෙශෝධන

තිය ෙවනුෙවන්  

නිෙයෝජනය  කර

00ක්  පළාත් සමුප

්යාප්තිය.  

ප්ත වී ඇති  සමුප

කියාකාරීව පවතින

ම් සමිති තුළ  සිටින

දුනාගත් ගැටළු.

සමුපකාර සමිති ජ

 සමිති ෙම් අතුරින්

දැනුෙමන් සමිති  නි

යකට  ලක් ෙනොවී

හැදින්විම 
ට අනුව  පිහිටුවා

ළ තරඟකාරීත්වය

නය කර ඇත. පළාත්

කටයුතු කිරීම  ෙ

රමින්  සමුපකාර 

පකාර  සංවර්ධන 

කාර සමිති  පමාණ

න අතර  ඒවා වටා 

න සමුපකාර සමිති

. 

ජනතාවට සතුටුදා

න්  පමුඛ ෙව් . ඒ අනු

නිලධාරීන්  හා  ෙස

වීම. 

ා ඇති  පළාත් 

යට  ගැලෙපන ප

ත් සමුපකාර සමිති

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්

ෙකොමසාරිස්  කා

 කටයුතු  ෙවනුෙ

ණය 1524 ක් වන 

සිටින  පාරිෙභෝගි

ති ෙසේවක සංඛ්යාව

යක ෙසේවාවන් ල

නුව  සමුපකාර සං

සේවකයන්  ෙපෝෂණ

සමුපකාර  සංව

රිදි  බස්නාහිර ප

ති  ලියාපදිංචිය හා

ව්  පධන වගකීමයි

ාර්යාල 03ක්  කට

ෙවන් ෙසේවෙය් ෙය

අතර  වර්තමානය

ගිකයන් පමාණය  

ව 7000 ක් පමණ ෙ

බා දීමට ෙනොහැකි

ංවර්ධනෙය්  ඉදිරි 

ණය ෙනොවීම. 

ර්ධන 

පළාත් 

ා  එහි  

යි .ඒ 

ටයුතු 

යොදවා 

ය වන විට  ඉන් කි

ලක්ෂ 50 ක් පමණ

ෙව්. 

කි මට්ටමකට  පත්

පැවැත්මට  අහිතක

යාකාරී සමිති සංඛ

ණ  ෙව්.  ඉන්  නිල

ත් වී ඇත.  විෙශේෂ

කර ගැටඑ ෙලස 

ඛ්යාව 1266කි. ෙම්

ල සමුපකාර  සාම

ෂෙයන් ජනතාවට 

ම් තුළ  සි/ස විවිධ 

මාජිකත්වය  ලබා 

  බහු විධ ෙසේවා 
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2016-2018 තුන් අවුරුදු සැලැස්ම  තුළ  ඉදිරි සංවර්ධන  කියාමාර්ග  

 

 ෙදපාර්තෙම්න්තු තුන් අවුරුදු  මධ්ය කාලීන  සැලැස්ම තුළ  සමුපකාර ක්ෙෂේතෙය්  හදුනාගත්  ගැටඑ  වලට  විසදුම්  ලබා ෙදමින්  සංවර්ධන  ව්යාපෘති  දියත් කිරීමට 

අෙප්ක්ෂිත අතර  එම අරමුණු  ලඟා කර ගැනීමට  පහත සඳහන් පරාසයන් හදුනාෙගන ඇත. 

 

ඉදිරි තුන් අවුරුදු කාලසීමාව  තුළ හදුනාගත්  සංවර්ධන පරාසයන්  

 

                  01.සමුපකාර ව්යවසායකයන් ලියාපදිංචි කිරීම. 

02 කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි ෙසේවාවක්  සඳහා  සමුපකාර සමිති නියාමනය  

           03. මූල්ය හා  තාක්ෂණික පහසුකම්  සැපයීම. 

           04. අධ්යාපනය හා පුහුණුව 

 

ඉදිරි තුන් අවුරුදු කාලසීමාව තුළ  ඉහත පරාසයන් තුළින්  ෙදපාර්තෙම්න්තූන්  ඉලක්කයන් කරා ළඟා වීම අෙප්ක්ෂාව ෙව්.  

 

හදුනාගත් සංවර්ධන පරාසයන් 

 

1.සමුපකාර ව්යවසායන්  ලියාපදිංචි කිරීම. 

2. කාර්යක්ෂම හා  ඵලදායිෙසේවාවක් සඳහා සමුපකාර සමිති නියාමනය. 

3. මූල්ය හා තාක්ෂණික පහසුකම් සැපයීම. 

4. අධ්යාපනය හා පුහුණුව 
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Trust Area  01.සමුපකාර ව්යවසායන්  ලියාපදිංචි කිරීම.
Key Performance Indicators (KPSIS) Baseline

2014 2016 2017 2018

නිමැවුම
ලියාපදිංචි කළ සමුපකාර  ව්යවසායන් සංඛ්යාව    
 ( වාර්ෂිකව) 21 11 21 32

පතිලාභ
නව ලියාපදිංචි  සමිති මගින්  ව්යාපාරයට  
අළුෙතන්  එක් වූ  සාමාජිකයන් සංඛ්යාව  
වර්ධනය

1812 286 546 832

Trust Area  02.කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි ෙසේවාවක් සදහා  සමුපකාර සමිති නියාමනය
Key Performance Indicators (KPIs) Baseline

2014 2016 2017 2018

නිමැවුම
විධිමත්  වූ  නිත්යනුකූල  පාලන කමයකට  හා  
නියාමන කමෙව්දයට අනුගතකර  වූ  සමුපකාර 
සමිති සංඛ්යාව 1050 1100 1150 1200
පතිලාභ

ව්යවස්ථාපිත  විගණනය  යාවත්කාලීන වූ  සමිති 
සංඛ්යාෙව්  වර්ධනය 843 892 955 990

2.2 බලගැන් වූ  විමර්ශන හා  පරීක්ෂණ කටයුතු  නිමැවුම
වාර්ෂිකව  අවසන් කළ  විමර්ශන සංඛ්යාව 14 05 11 17
පතිලාභ
පරිපාලන හාෛනතික ගැටඑ  වලට ලැෙබන
විසදුම්  සංඛ්යාව අවම වීම. 7 8 10 8
යථාවත් වූ  සමිති සංඛ්යාෙව් වර්ධනය 14 5 11 17

2.3 නියාමනය වූ  මූල්ය  ෙසේවා  සමුපකාර සමිතීන් නිමැවුම

අකීය ණය අය කර ගැනීෙම් වැඩසටහන් සංඛ්යාව
36 42 42 42

පතිලාභ
කල් පසු  ණය  පතිශතය  පහළ යාම. 13% 11% 9% 7%

සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

Goal No: Goals
Targets

2

2.1 විධීමත් වු සමුපකාර සමිති ෙසේවාවන්

Goal No: Goals
Targets

1   ස්ථාපිත  වූ නව  සමුපකාර  වයයසායන්
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Trust Area 3 මුල්ය හා තාක්ෂණික පහසුකම් සැපයීම .

Key Performance Indicators (KPIs) Baseline

2014 2016 2017 2018

3.1 පුඑල් ෙලස සංවර්ධනය වූ  සමුපකාර 
ව්යවසායක් නිමැවුම

 පුඑල් කළ ව්යාපාර ඒකක සංඛ්යාව 4 6 7 9
පතිලාභ
සමිති වල  වාර්ෂික  පිරි වැටුම වර්ධනය               

     (රු මිලියන )
9537 10537 11037 11137

Trust Area 4 අධ්යාපනය හා පුහුණුව .

Key Performance Indicators (KPIs) Baseline

2014 2016 2017 2018
නිමැවුම
පැවැත් වූ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් සංඛ්යාව

14 16 17 18

පතිලාභ
පුහුණුව ලැබු කාර්යය මණ්ඩල සංඛ්යාෙව් ඉහල 
යාම. 250 365 390 425

නිමැවුම
පැවැත් වූ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් සංඛ්යාව

6 6 6 6

පතිලාභ
පුහුණුව ලැබු කාර්යය මණ්ඩල සංඛ්යාව ඉහළ 
යාම 200 225 250 275

Goal No: Goals
Targets

4

4.1.දැනුවත් වු සමිති කාර්ය මණ්ඩලය

4.2.දැනුවත් වු සමිති නිලධාරීන් හා සාමාජිකයන්

Goal No: Goals
Targets

3
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හැඳින්වීම 
 

        බස්නාහිර  පළාත් සංවර්ධනයට  කර්මාන්ත අංශෙයන්  දක්වන දායකත්වය  ඉහළ නැංවීම  ෙමන්ම  පළාත් සංවර්ධන කටයුතු වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ජනාතාවට 

වඩාත් සමීපව ඉටු කිරීෙම් අරමුණින් 1997 අංක 02 දරණ බස්නාහිර පළාත් පඥප්තිය මගින් පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවා ඇත. 

පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය නිශ්චිත උපාය මාර්ග සහිත වැඩපිළිෙවලක් කර්මාන්ත සංවර්ධනය උෙදසා සකස් කරනු ලබන අතර පුහුණු වැඩසටහන් ,තාක්ෂණ 

සංවර්ධන වැඩසටහන් ,නව ෙවළදෙපොල හදුන්වාදීම ව්යාපෘති සදහා ආධාර ලබා දීම සුමක වැඩසටහන් සදහා ණය සහ ණය ෙනොවන ආධාර ලබා දීමට කියා කරනු ඇත. 

අරමුණු 

1. පළාත් කර්මාන්ත පඥප්තිය කියාත්මක කිරීම. 

2. පළාෙත් ව්යවසායකයන් දිරිමත් කිරිම සහ ඔවුන්ෙග් කර්මාන්ත දියුණු කිරීම සදහා සහාය ලබා දීම. 

3. ෙද්ශිය සහ විෙද්ශිය ආෙයෝජකයන් පළාත් තුළට ආකර්ශනය කර ගැනීම සදහා නව ආෙයෝජන අවස්ථා හදුන්වා දීම සහ ඔවුනට අවශ්ය මඟ ෙපන්වීම සහ අවශ්ය 

සහාය ෙසේවා ලබා දිම. 

හදුනාගත් ගැටළු 

 

1.සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත සංවර්ධනය සදහා වු පළාත් පතිපත්තියක් ෙනොමැති වීම. 

2.නිශ්චිත ආයතන ව හයක් සකස් වී ෙනොමැති කම 

3.සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත වල දුර්වල ව්යවසායක සංස්කෘතියක් පැවැතීම 

4.ආර්ථිකෙය් ඇති වන පසුගාමී පවණතා 

5.අඩු ගුණාත්මක බවකින් යුත් ව්යාපාරික සංවර්ධන ෙසේවා ජාලයක් පැවැතීම 

6.සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත නිෂප්ාදන වල පවතින අඩු ගුණාත්මක භාවය සහ අඩු ඵලදායිතාවය. 

7.කර්මාන්ත ක්ෙෂේතවල නියැලී සිටින පජාව බලසතු ෙනොවීම. 

8.ෙවළදෙපොල අඩුපාඩු 
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2016-2018 තුන් අවුරුදු මධ්යකාලී සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

කර්මාන්ත අධිකාරිය ෙලස කර්මාන්ත ක්ෙෂේත ෙය් හදුනාගත් ගැටළු වලට විසදුම් ලබා ෙදමින් පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධනයට දායකත්වය ලබා දීෙම් අරමුණින් 

මධ්යකාලින සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කර ඇත. ඊට අනුව ලගාකර ගත යුතු පධාන සංවර්ධන පරාසයන් 02 ක් හදුනාෙගන ඇත. 

 

01.බස්නාහිර පළාත තුළ කර්මාන්ත සදහා ආෙයෝජනයට සුදුසු පරිසරයක් ඇති කිරීම. 

 

02.ෙවළදෙපොල තරගකාරීත්වයට ගැළෙපන ගුණාත්මක නිෂ්පාදන බිහිකිරීම. 

 

උක්ත සංවර්ධන පාරාසයක් ලගා කර ගැනීම අරමුණින් තුන් අවුරුදු සැලැස්ම තුළ ව්යාපෘති කටයුතු කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනු ලබයි. 

 

ඉදිරි වසර තුන තුළ හදුනාගත් ගැටළු වලට විසදුම් ලබා ෙදමින් සංවර්ධන පරාසයන් ලගා කර ගැනීමට ෙයෝජිත උපාය මාර්ග 

1. බස්නාහිර පළාත් තුළ ව්යාපාරික සහ කර්මාන්ත සදහා සුදුසු ව්යාපාරික පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම. 

2. ව්යාපාරික කුසලතා ධාරිතා දැනුම සහ අවෙබෝධය වැඩිදියුණු කිරීම 

3. නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක භාවය වර්ධනය කිරීම සහ ෙවළදෙපොල පුළුල් කිරීම. 

4. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් අතර දැනුම හුවමාරු කිරීම සදහ ඔවුන්ෙග් ආයතන ධාරිතාවය ඉහළ නැංවීම. 

5. ෙද්ශිය නිෂ්පාදකයන්ෙග් නිෂ්පාදන සදහා ෙවළදෙපොල සපයා දීම. 

6. බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්තකරුවන් සදහා වාර්ෂික ඇගයීම් කම ෙව්දයක් හදුන්වා දීම. 

7. කර්මාන්ත සංවර්ධන අරමුදලක් සකසා නැගී එන කර්මාන්තකරුවන්ට සහාය දීම. 

8. කර්මාන්ත ක්ෙෂේෙතය් මානව සම්පත සංවර්ධනය සදහාත් ෙභෞතික සම්පත් සම්පාදනය සදහාත් ඒකක ඇති කිරීම. 

 

ඒ අනුව 2016-2018 තුන් අවුරුදු මධ්ය කාලීන  සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින්  අධිකාරිෙය්  අරමුණු  ඉටු ෙව් යැයි  අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.  
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පමුඛ පරාසය 

 

01.බස්නාහිර පළාත තුළ කර්මාන්ත සදහා ආෙයෝජනයට සුදුසු පරිසරයක් ඇති කිරීම 

 

02.ෙවළඳෙපොළ තරඟකාරීත්වයට ගැලෙපන ගුණාත්මක නිෂ්පාදන බිහි කිරීම 

 

03.යහ පාලනය 
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 කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය 
Trust Area (පමුඛ පරාසය) :‐ 1. බස්නාහිර පළාත තුල කර්මාන්ත සදහා ආෙයෝජනයට සුදුසු පරිසරයක් ඇති කිරීම.

2016 2017 2018

out put
I.දැනුවත් කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය තුළින් සවිබල ගැන්වු විසිරී
සිටින කුඩා පරිමාණ කර්මාන්ත කරුවන් ගණන 105 450 455 460
II. දැව ‚ෙරදිපිළි ‚මැටි ‚සම්  ආදී ෙලස සංවිධාන ගත කළ 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේත  ගණන

02
4 4 4

iii.  දැව ‚ෙරදිපිළි ‚මැටි ‚සම්  ආදී ක්ෙෂේත අනුව පැවැත්වු පුහුණු 
වැඩ සටහන් ගණන

03
10 11 11

out come

I. බිහි වු නව රැකියා ගණෙන් වැඩිවීම 6 12 15 15

ii.නිෂ්පාදන වැඩිවු කර්මාන්ත ගණෙන් වැඩිවිම 10 45 48 50

out put

I.වානිජ්ය බැංකු හා සම්බන්ධ කළ නව කර්මාන්ත ගණන 8 50 50 50

ii.වානිජ්ය බැංකු හා සම්බන්ධ කළ පවත්නා කර්මාන්ත ගණන 10 30 30 30
iii.ණය පහසුකම් සදහා සකස් කළ ව්යාපෘති වාර්තා ගණන 18 80 80 80
iv.ණය පහසුකම් සැලසුන කර්මාන්ත ගනන 18 25 35 40

out come

I.ආරම්භ වු නව කර්මාන්ත ගණෙන් වැඩිවිම 8 10 15 20

II.පසාරණය වු කර්මාන්ත  ගණෙන් වැඩීවිම 10 15 20 20

iiI. බිහි වු නව රැකියා ගණෙන් වැඩ්විම 9 12 15 15

Goal No Goals Key Performance Indicators(KPIS)

1.1
පරිසර බාධා  හා ෛනතික බාධා 
විසදීෙමන් සවිබලගැන් වු කර්මාන්තයන්

Baseline 
2014

Targets

1.2 මුල්ය ගැටළු විසදීෙමන් ශක්තිමත් වු 
කර්මාන්තයන්
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Trust Area (පමුඛ පරාසය) :‐ 2. ෙවෙළදපළ තරගකාරිත්වයට ගැලෙපන ගුණාත්මක නිෂ්පාදන බිහිකිරීම.

2016 2017 2018
out put
I.පැවැත්වු තාක්ෂණික වැඩසටහන් ගණන 1 3 3 3
II.තාක්ෂණික වැඩ සටහන් සදහා සහභාගි වු ගණන 60 180 180 180
iii.පැවැත්වු ඇසුරුම්කරණය වැඩසටහන් ගණන 2 2 2 3
iv.ඇසුරැම්කරණ වැඩ සටහන් සදහා සහභාගි වු ගණන 100 120 120 180
v.පැවැත්වු ව්යවසායකත්ව වැඩ සටහන් ගණන 3 4 4 5
v.ව්යවසායකත්ව වැඩ සටහන් සදහා සහභාගි වු ගණන 105 140 140 175
out come

I.නිෂ්පාදන වල ගුණාත්මක බව වැඩි වු කර්මාන්ත ගණෙන් වැඩිවීම 95 125 130 135
II.අෙලවිය වැඩිවු කර්මාන්ත ගණෙන් වැඩිවිම 70 100 130 130
iii.පමිති සහතික ලත් නිෂ්පාදන ගණෙන් වැඩිවිම 1 2 3 3
out put
I.පැවැත්වු ෙද්ශිය අෙලව් ෙපොළ  ගණන 3 10 10 10
II. සහභාගි වු කර්මාන්ත ගණන 30 100 150 200
iv.සහභාගි වු කර්මාන්ත කරුවන් ගණන 06 20 30 30
out come
I.ෙද්ශීයව අෙලවිය වැඩිවු කර්මාන්ත සංඛ්යාෙව් වැඩිවීම 28 97 145 195
out put
I.යාන්තිකරණයට  ෙයොමුවු කර්මාන්ත ගණන 60 180 180 185
ii.සැපයු උපකරණ සංඛ්යාව 190 210 270 260
iii.පුහුණූ වැඩසටහන් හා වැඩමුළු තුළින් කාර්යක්ෂමතාවය 
වර්ධනය කර ගත් කර්මාන්ත ගණන 50 170 175 175
iv.ඇගැයීමට පාතවු කර්මාන්තකරුවන් ගණන 105 150 150 150
out come
I.ඵලදායිත්වය ඉහලගිය කර්මාන්ත ගණෙන් වැඩිවීම 60 160 160 160
II.ලාභාංශ වැඩිවු කර්මාන්ත ගණෙන් වැඩිවිම 90 170 170 175
iii.නිෂ්පාදන වියදම අඩුවු කර්මාන්ත ගණෙන් වැඩිවිම 50 150 150 160

Key Performance Indicators(KPIS)
Baseline 
2014

Targets

2.1

2.2 පුළුල් වු ෙද්ශිය ෙවෙළදපල අවස්ථාවන්

Goal No Goals

ව්යවසායකත්ව දැනුම,කුසලතා ආකල්ප 
සංවර්ධනය වු කර්මාන්ත සමුහයක්

2.3 නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායිතාව 
ඉහල ගිය කර්මාන්ත සමුහයක්
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Trust Area (පමුඛ පරාසය) :‐ 3.යහපාලනය

2016 2017 2018
out put

I.කියාත්මක වු සංවර්ධන ව්යාපෘති සංඛ්යාව 6 8 10 12

out come
i.විගණන විමසුම් සංඛ්යාෙව් අඩු වීම. 30 15 10 5
II.පැමිණිලි සංඛ්යාෙව් අඩුවිම 5 4 3 3
out put
I.සිදුකළ පගතිපාලන අවස්ථා ගණන 15 20 20 20
II.සිදු කළඇගයිම් හා පසුවිපරම් වාර්තා ගණන 5 10 15 15

out come
I.ලගාකර ගත් මුල්ය පගතිෙය් වැඩිවිම 70% 100% 100% 100%
II.ලගාකර ගත් ෙභෞතික පගතිෙය් වැඩිවිම 80% 90% 95% 100%

Key Performance Indicators(KPIS)
Baseline 
2014

Targets

3.1

නිර්නායක මත පදනම් වු පතිලාභින්ට 
සැපයු සාධාරණ  ෙසේවය හා 
මාර්ෙගෝපෙද්ශයන්ට අනුව කියාත්මක කළ 
සංවර්ධන ව්යාපෘතින්

3.2
පගතිපාලනය ඇගයීම හා ෙමෙහයුම් 
කියාවලිෙයන් ලගාකරගත් පගතිය

Goal No Goals
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The western provincial education administrative structure consists of 

Provincial Ministry of Education, Provincial Department of Education, 11 

Zonal Education Offices and 38 Divisional Education Offices. 

 

Western Province has a network of 1288 provincial schools directly 

administrated by the Western Provincial Department of Education. These 

schools provide opportunities to primary and secondary education more 

than seven hundred thousand students of the western province.  

 
 
 
 
Table 1.1: Distribution of provincial schools by school category  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1.2: Distribution of students’ population by school category 

 
 
Table 1.3: Number of teachers and Teacher: Student Ratio 

District 1AB 1C Type 2 

 
Type 

3 

 
Total 

Teacher: 
Student 
Ratio 

Colombo 3,722 3,504 3,511 1,328 12,065 1:21 

Gampaha 3,402 4,467 3,957 2,332 14,158 1:22 

Kalutara 2,125 2,641 3,053 1,270 9,089 1:20 

 
Western 
Province 

9,249 10,612 10,521 4,930 35,312 
 

1:21 

District 1AB 1C Type 2 
 

Type 3
 

Total 

Colombo 44 77 157 90 368 

Gampaha 46 108 199 169 522 

Kalutara 30 68 167 133 398 
 
Western 
Province 

120 253 523 392 1,288 

District 1AB 1C Type 2 
 

Type 3 
 

Total 

Colombo 88,317 69,233 60,413 31,746 249,709 

Gampaha 84,571 98,238 67,236 59,016 309,061 

Kalutara 49,582 53,773 46,114 24,837 174,306 

 
Western 
Province 

222,470 221,244 173,763 115,599 733,076 

Education Sector of Western Province - Background 
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1. No equal opportunities to access compulsory education. 

 

2. Quality of education remains below standards 

 

3. Inferior standards of human resources  

 

4. Lack of properly established Education Information Management 

System. 

 
 

 

 

 

 

 

1. To improve opportunities for primary and secondary education  

 

2. To improve quality of primary and secondary education. 

 

3. To improve quality of human resource of education sector 

 

 

4. To establish a school based evaluation system 

 

5. Reinforcing service delivery 

 

6. Development of an Education Management Information System in 

a way of enabling efficient decision making. 

Education Sector of Western Province – Challenges 

Education Sector of Western Province – Objectives 
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Thrust Area 01: Promoting equal access to basic & secondary education 
 

Goal 1.1  
 

Assured free & 
compulsory 
education 

 

Goal 1.2 
 

Assured child 
friendly school 
environment. 

Goal 1.3 
 

Enrolment of 
students with 

special needs to 
formal school 

system 

Goal 1.4 
 

Absorption of 
young school   

leavers & dropouts 
for vocational 

education 

Thrust Areas & Goals 
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Thrust Area 02: Quality Improvement of primary & secondary education 
 

Goal 2.1  
 

Motivated, dedicated 
and competent 

teachers. 

Goal 2.2 
 

Motivated, dedicated 
and competent 

Students 

Goal 2.3 
 

Quality improvement 
of schools with less 
than 20 students of 

enrolment to Grade-1 
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Thrust Area 03: Strengthening institutional capacity & human resources 

Goal 3.1  
 

Skill developed 
academic staff 

Goal 3.2        
 

Empowered zonal and 
divisional education 

offices 
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Thrust Area 04: Maintaining a strengthened Good Governance 

Goal 4.1  
 

Updated education 
information system 

220



2016 2017 2018
Outcome                                                                (i) 
Increased admission rate to formal education 97.5% 98% 99%

(ii) Increased admission rate to non-formal education 37.0% 38% 40%

(iii) Increased admission rate to special education 90.0% 95% 100%

(iv) Increased survival rate (Grade 1-11) 93.0% 94% 95%

(v) Increased Literacy rate ( Age >= 10 years ) 94.0% 95.0% 96.0%

(vi) Decreased dropout  rate 13.0% 12.0% 10.0%

Output                                                                   (i) 
GCE(O/L) participant rate                                        94.0% 96.0% 100.0%

Thrust Area (1): Promoting equal access to basic & secondary education

1.1

Assured free and 
compulsory 
education.

13.4%

92%

80%

Targets   Baseline                  
(Year 2014)              

97%

36%

92.5%

Agency : Provincial Department of Education

Goal 
No.

Goal Key Performance Indicator (KPIs)

93.3%
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2016 2017 2018
Outcome                                                               (i) 
Increased admission rate to formal education 97.5% 98% 99%

(ii) Increased survival rate (Grade 1-11) 93.0% 94% 95%

(iii) Increased GCE(O/L) participant rate 94% 96% 100%

Output                                                                  
(i) No. of schools facilitated with child friendly 
environment

1288 1288 1288 

(ii) No. of newly constructed buildings & other 
structures of schools

185 185 185 

(iii) No. of repaired buildings & other structures of 
schools

429 429 429 

(iv) No. of  half-way buildings of which 
constructions continued

54 54 50 

(v) No. of furniture & equipment sets purchased 
for schools 

392 392 392 

Thrust Area (1): Promoting equal access to basic & secondary education

Goal 
No.

Goal Key Performance Indicator (KPIs)    Baseline                  
(Year 2014)              

Targets

97%

1288 

230 

250 

92 

92.5%

92%

Agency : Provincial Ministry of Education 

227 

Assured child 
friendly school 
environment.1.2
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2016 2017 2018

Output (contd..)                                                  
(vi) No. of machinery & equipment sets purchased 
for schools 

259 259 259 

(vii) No. of capacity development programmes 
conducted

114 114 114 

(viii) No. of special education programmes 
conducted

460 500 500 

(ix) No. of other programmes  related to general 
education 

4 4 4 

Goal Key Performance Indicator (KPIs)    Baseline                  
(Year 2014)              

Targets

58 

538 

4 

Assured child 
friendly school 

environment (contd..)1.2

Agency : Provincial Ministry of Education 
Thrust Area (1): Promoting equal access to basic & secondary education

Goal 
No.

168 
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2016 2017 2018
Outcome
(i) Increased number of students who brought to formal 
education

400 600 800

(ii) Increased number  of students integrated 160 183 190

Output
(i) No. of special education units newly constructed 3 6 8

(ii) No. of special education units repaired/renovated 3 6 8

(iii) No. of equipment sets provided for inclusive 
process

500          
20 

800          
 20 

1000     
20

Outcome
(i) Increased number of persons forwarded for 
employment

2000 2500 2500

(ii) Increased number of students qualified for NVQ 
certificates

500 750 1000

Output
(i) No. of vocational training  programmes conducted 
for school leavers

500 600 700

(ii) No of participanst for vocational trainning 
programmes

2000 2000 2000

1.3

Agency : Provincial Department of Education

381

   Baseline                  
(Year 2014)              

Enrolment of students 
with special needs to  
formal school system

Targets

250

3

Thrust Area (1): Promoting equal access to basic & secondary education
Goal 
No.

Goal Key Performance Indicator (KPIs)

3

Spectacals   - 355       
Hearing aid - 40

1700

133

1782

1.4

  Absorption of young  
school   leavers & 

dropouts for vocational 
education

400
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2016 2017 2018

English 50 52 54 56

Mathematics 34 36 40 42

Science 58 60 62 64

Sinhala Language & 
Litereature 81 82 85 86

Tamil lanuage 78 80 82 84

History 56 58 60 62

Buddhism 72 74 76 78

Saivism 75 77 79 81

Islam 86 88 90 92

Christianity (R.C.) 71 73 75 77

Christianity (N.R.C.) 78 80 82 84

Art 74 76 78 80

Music 72 74 76 78

Dancing 79 81 83 85

Drama & Theoter 92 94 96 98

Seond language Tamil 45 47 49 51

Seond language sinhala 71 73 75 77

Outcome                                                               (i) 
Increased performance of students  at year-end term 
test conducted by the Provincial Education Department   

    (for Grdae 8 & Grade 10)                       

Grade 8 (% of students who  obtained >40 marks)

Thrust Area (2):  Quality Improvement of primary & secondary education

2.1
Motivated ,Dedicated  
and competent teachers.

   Baseline                  
(Year 2014)              

Agency : Department of Education

Goal 
No.

Goal Key Performance Indicator (KPIs) Targets
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2016 2017 2018

Health 63 65 67 69

Geography 70 72 74 76

Life skills & 
Citizenship education 83 85 87 89

English 48 50 52 54

Mathematics 33 35 37 39

Science 38 40 42 44

Sinhala Language & 
Litereature 67 69 71 73

Tamil lanuage 44 46 48 50

Outcome(Contd ..)                                                            
    (i) Increased performance of students  at year-end 
term test conducted by the Provincial Education 
Department    (for Grdae 8 & Grade 10)        

Thrust Area (2):  Quality Improvement of primary & secondary education

Key Performance Indicator (KPIs)

2.1

Motivated ,Dedicated  
and competent teachers 
(Contd. .)

Targets

Grade 10 (% of students who obtained >40 marks)

Goal 
No.

Goal    Baseline                  
(Year 2014)              

Agency : Department of Education
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2016 2017 2018

History 45 47 49 51

Buddhism 69 71 73 75

Saivism 41 43 45 47

Islam 67 69 71 73

Christianity (R.C.) 82 84 86 88

Christianity (N.R.C.) 63 65 67 69

Art 73 75 77 79

Dancing 74 76 78 80

Drama & Theoter 76 78 80 82

Music 72 74 76 78

Sinhala Litereature 65 67 69 71

English Litereature 63 65 67 69

business studies & 
accountancy 79 81 83 85

Geography 51 53 55 57

Motivated ,Dedicated  
and competent 
teachers(Contd ..)

Agency : Department of Education
Thrust Area (2):  Quality Improvement of primary & secondary education
Goal 
No.

Goal Key Performance Indicator (KPIs)    Baseline                  
(Year 2014)              

Targets

Outcome(Contd ..)                                                            
    (i) Increased performance of students  at year-end 
term test conducted by the Provincial Education 
Department    (for Grdae 8 & Grade 10)        

2.1
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2016 2017 2018

Life compitencies& 
Civic education 52 54 56 58

ICT 62 64 66 68

Health & physical 
education 82 84 86 88

Agriculture & Food 
technology 49 51 53 55

Home science 75 77 79 81

Design & Technology 40 42 44 46

Art & craft 98 99 100 100

(ii) Increased ratio of teachers' daily attendance 84% 88% 90%

Output                                                                 (i) 
Number of teachers trained (Subject base)

16000 20000 25000

(ii) No. of  teacher training programmes        (Subject 
base) 792 854 896

(iii) No. of  capacity development programmes 
conducted 300 350 400

(iv) No. of teacher conventions held 11 22 38

Agency : Department of Education
Thrust Area (2):  Quality Improvement of primary & secondary education
Goal 
No.

Goal Key Performance Indicator (KPIs)    Baseline                  
(Year 2014)              

Targets

594

256

Not Applicable

11880

Outcome (Contd.. )                                                           
     (i) Increased performance of students  at year-end 
term test conducted by the Provincial Education 
Department    (for Grdae 8 & Grade 10)        

2.1

82%

Motivated ,Dedicated  
and competent 
teachers(Contd..).
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2016 2017 2018

Grade 5 Scholarship (% 
of students obtained 
>100 marks)

61 62 63 64

% of students who 
passed GCE (O/L) 71 72 73 74

% of students who 
passed GCE (A/L) 64 65 66 67

English 52 53 54 55
Mathematics 56 57 58 59
Science 64 65 66 67

Sinhala Language & 
Litereature 85 86 87 88

Tamil lanuage 74 75 76 77

Hstory 67 68 69 70
Buddhism 89 91 92 93
Saivism 96 96.5 97 98
Islam 90 91 92 93
Christianity (R.C.) 91 92 93 94

Christianity (N.R.C.) 89 90 91 92

Output                                                                  (i) No. 
of results  improvement programmes 1550 1600 1800

Agency : Provincial Department of Education

1487

Goal Key Performance Indicator (KPIs) Targets   Baseline                  
(Year 2014)              

Thrust Area (2):  Quality Improvement of primary & secondary education

Outcome                                                              (i) 
Higher performance standards of students at national 
level evaluations.                                                               
   

                                                                           (ii) 
Higher performance level of core subjects at G.C.E 
(O/L) examination (% of students who passed the 
subject)

Goal 
No.

Motivated , Dedicated  
and competent Students 2.2
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2016 2017 2018

Outcome                                                             (i) 
Increased number of students enroled to Grad -01 30% 40% 50%

Output                                                                  (i) % 
of schools with  developed basic infrastructure facilities

20% 40% 60%

2.3

Quality improvement 
of schools with  less 
than 20 students of 
enrolment to Grade-1

2786

   Baseline                  
(Year 2014)              

Agency : Provincial Department of Education

Goal 
No.

Goal Key Performance Indicator (KPIs)

Thrust Area (2):  Quality Improvement of primary & secondary education

Targets

No. of identified schools:  
218 (year 2015)
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2016 2017 2018
Outcome                                                             (i) 
Increased number of empowered schools 20% 40% 60%

Output                                                                (i) No. 
of zones with schools implemented  the Programme of 
School Improvement (PSI)

11 11 11

(ii) No.of School-based teacher development 
programmes 90% 95% 100

Outcome                                                             (i) 
Increased number of divisions fulfilled placement 
requirement

38 38 38

(ii) Increased number of zones fulfilled placement 
requirement 222 222 222

Output                                                                 (i) 
No. of  Zonal Education Offices with newly 
constructed buildings 

3 1 _

(ii) No. of Zonal Education Offices renovated 1 5 5

(ii) No. of Divisional Education Offices with newly 
constructed buildings 1 _ _

(iii) No. of  Divisional Education Offices renovated 3 6 6

(iv) No. of Zonal Education Offices provided with 
furniture, machinery & equipment 6 6 6

(v) No. of  Divisional Education Offices provided with 
furniture, machinery & equipment 8 8 8

(vi) No. of capacity building programmes conducted 5 8 9

Thrust Area (3): Strengthening institutional capacity & human resources

Key Performance Indicator (KPIs)

Skill developed 
academic staff

3.2

Empowered Education 
Management 
Institutional Structure

1

9

1

3

0

students>=500 schools:551

7 zones completed

85%

32/38

158/222

7

3

   Baseline                  
(Year 2014)              

Goal 
No.

Goal

Agency : Provincial Department of Education

Targets

3.1
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2016 2017 2018

Outcome
(i) Increased number of zones adopted e- 

 governance policy 
8 9 11

(ii)Increased number of divisions adapted e- 
governance policy 90% 95% 100%

Output                                                                (i)  
% of officers adapted to the  e - governance policy 90% 95% 100%

THRUST AREA - 4  :Maintaining a strengthened Good Governance

Goal 
No.

Goal Key Performance Indicator (KPIs)    Baseline                  
(Year 2014)              

Targets

Department : Department of Education

4.1
Updated education  
information system

Not Applicable

Not Applicable

80%
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හැඳින්වීම 
 

බස්නාහිර  පළාත් ජනතාවෙග් ජාතී හා ආගම් විවිධත්වය නිසාම ඔවුන්ෙග් සමාජ සංස්කෘතික පසුබිම සංකීර්ණ ෙව්.එවන් වූ සමාජ වටපිටාවක් තුළ පලාතට උරුම ස්කෘතික 

අංගයන් ඇතුළු සංස්කෘතිකමය වටිනාකමක් ඇති ෙද් රැකගනිමින් ආර්ථික සංවර්ධනය හා සමගාමීව, සාරධර්ම අගයමින්,සතුටින්, සහජීවනෙයන් දිවි ෙගවන, 

ෙසෞන්දර්යාත්මක රසවින්දනෙයන් පිරිපුන්, ජනතාවක් බිහි කිරීමට සිය කියාකාරකම් ෙමෙහයවීම බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික අමාත්යාංශෙය් අරමුණයි. 

 

ආගම විසින් මිනිසාෙග් හික්මීම, සංයමය හා මානසික සුවතාවය පිණිස ෙකෙරන්ෙන් දැවන්ත කාර්යභාරයකි. එබැවින් ෙබෞද්ධ, කෙතෝලික, හින්දු, ඉස්ලාම් ආගමික ස්ථාන 

නවීකරණය කිරීම, සංචර්ධනය කිරිම සහ එයට අත්යාවශ්ය අංග එකතු කිරිම ෙමන්ම දහම් අධ්යාපන ව හය ශක්තිමත් කිරීමද ෙම් කාර්ය භාරය හා බද්ධව පවති. ෙමහිදී 

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු ක්ෙෂේතයට අදාළව  හදුනා ගත් ගැටළු නිරාකරණය වන පරිදි කියාකාරකම් ෙමහයවනු ලබයි. 

 

පාරම්පරික  සංස්කෘතික උරුමයන් හා කලාවන්  පිළිබද පජාවෙග් දැනුවත්භාවය අවම වීම නිසා එයට ෙයොමු වන පිරිස අඩුවී  ඒවා සමාජෙයන් වියැකී යාම, කලා ශිල්පීන්ට 

නිසි ඇගයීමක්  ෙනොලැබීම සහ තම කුසලතා ඔප්නංවා ගැනීමට ලැෙබන අවස්ථා හා පහසුකම් අවම වීම, උසස් ගණෙය් සංස්කෘතික හා කලා නිර්මාණ  අවම වීම, සංකීර්ණ 

ජීවන රටාව ආදී ෙහේතු  නිසා පජාව ෙසෞන්දර්යාත්මක රසවින්දනෙයන් ඈත් වීම සහ ආධ්යාත්මික සංවර්ධනයට ඇති නැඹුරුතාවය අඩු වීම  සාරධර්ම පිරිහීම,අපරාධ 

වැඩිවීම වැනි සමාජ පශ්න වර්ධනයට රුකුලක් වීම හදුනා ගත් ගැටළු  අතර පමුඛතාව ගනී. 

 
 
 ගැටළු නිරාකරණය කිරීෙම් උපාය මාර්ග  

I. පාරම්පරික  සංස්කෘතික උරුමයන් හා කලාවන් පචලිත කිරීෙම් හා එම ශිල්පීන් දිරිගැන්වීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම 

II. ෙසෞන්දර්යාත්මක රසාස්වාදනයට පජාවට ලැෙබන අවස්ථා පුළුල් ෙකෙරන වැඩසටහන් කියාත්ම කිරීම 

III. ආගමික,සංස්කෘතික,සාහිත්ය කලා කටයුතු මගින් සමාජ සංවර්ධනෙය් නිරත වූ නිරත වන පුද්ගලයන්, ආයතන සවිබල ගැන්වීම,උපහාර පිරිනැමීමට වැඩසටහන් 

කියාත්මක කිරීම  

IV. දහම් අධ්යාපන ව හය ශක්තිමත් කිරීම   
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බස්නාහිර පළාත් අවසන් නර්තන තරගාවලිෙය් විෙශේෂ අවස්ථා
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Goal No Goals Key performance indicator(KPI) Base line

2014 2016 2017 2018
1.1 නිමැවුම (out put)

සංස්කෘතික උරුමයන් ඒකරාශී කර පදර්ශනය 
කිරීෙම් වැඩසටහන්  ගණන(සාම්පදායික ජාතික 
ආගමික උත්සව,යාතු කර්ම,ෙපරහැර...... )

5 6 7 8

පතිලාභ(out come)

සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ දැනුවත් වන 
පජාව/පුද්ගල සංඛ්යාව

1500 1800 2100 2400

Targets

බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන ,සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්යාංශය
 සංස්කෘතික අංශය

Trust Area 01 :සංස්කෘතික උරුමයන් සුරක්ෂණය හා ජනගත කිරිම

පවර්ධනය හා ජනගත කරන ලද 
සාම්පදායික සංස්කෘතික උරුමයන්
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Goal No Goals Key performance indicator(KPI) Base line
2014 2016 2017 2018

2.1 නිමැවුම (out put)
පවීන කලාකරුවන්  අභිෙපේරණය කිරීෙම් සහ 
ඇගයීෙම් වැඩසටහන් ගණන

3 3 3

පතිලාභ(out come)
ඇගයුම් ලබමින් ක්ෙෂේතය තුළ තෘප්තිමත්ව රැදී 
සිටිමට අභිෙපේරණය වන  පවීන කලාකරුවන් 
සංඛ්යාව

120 240 330

2.2 නිමැවුම (out put)
අංකුර  කලාකරුවන් සදහා පවත්වන  ලද පුහුණු 
වැඩසටහන් ගණන

6 10 10 10

පතිලාභ(out come)

වාර්ෂික පළාත් තරඟ නිෙයෝජනය කරන  ආධුනික 
කලාකරුවන් සංඛ්යාව වැඩිවීෙම් පතිශතය

            5000           
      (පළාත් තරඟ 

නිෙයෝජනය කරන ලද 
ආධුනික කලාකරුවන් 

සංඛ්යාව)

10% 10% 10%

2.3 නිමැවුම (out put)

දිරිගන්වන ලද කලායතන/සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන 
සංඛ්යාව

30 120 120 120

පතිලාභ(out come)

වාර්ෂික පළාත් තරඟ නිෙයෝජනය කරන  ආධුනික 
කලාකරුවන් සංඛ්යාව වැඩිවීෙම් පතිශතය

            5000           
      (පළාත් තරඟ 

නිෙයෝජනය කරන ලද 
ආධුනික කලාකරුවන් 

සංඛ්යාව)

10% 10% 10%

කුසලතාවයන් නංවන ලද අංකුර  
කලාකරුවන්

දිරිගන්වන ලද කලායතන හා 
සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන

ක්ෙෂේතය තුළ තෘප්තිමත්ව රැදී 
සිටින පවීන කලාකරුවන්

Targets
Trust Area 02 :කලා ක්ෙෂේතෙය් සියළු පාර්ශවකරුවන්ෙග් අභිවෘද්ධිය

‐
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Goal No Goals Key performance indicator(KPI) Base line
2014 2016 2017 2018

3.1 නිමැවුම (out put)

කියාත්මක කරන ලද ෙද්ශීය සංස්කෘතික 
වැඩසටහන්(සංගීත,නැටුම්,සාහිත්ය,සාම්පදායි කලා 
ශිල්ප) ගණන

3 30 30 30

පතිලාභ(out come)
ෙසෞන්දර්යාත්මක රසවින්දනය පුළුල් වූ  
පජාව/පුද්ගල සංඛ්යාව වැඩි වීම

       2250            
  (පුද්ගල සංඛ්යාව)

3000 3750

Goal No Goals Key performance indicator(KPI) Base line
2014 2016 2017 2018

4.1 නිමැවුම (out put)

දහම් ගුරුවරුන් සඳහා කියාත්මක කරන ලද ධාරිතා 
සංවර්ධන වැඩසටහන් ගණන 1 4 5 6

පහසුකම් වැඩිදියුණු කළ දහම් පාසැල් සංඛ්යාව 118 100 100 100

සංවර්ධනය කළ ආගමික සිද්ධස්ථාන සංඛ්යාව 165 100 100 100

පතිලාභ(out come)

දහම් අධ්යාපනය තුළින් ආධ්යාත්මික හා ෙපෞරුෂ 
සංවර්ධනයට ෙයොමු වන  සිසුන් සංඛ්යාව වැඩිවීෙම් 
පතිශතය

            591,044      
   (දහම් පාසැල් සිසුන් 
සංඛ්යාව සංඛ්යාව)

3% 3% 3%

Trust Area 04 :සාමයික සහජීවනය සහ අධ්යාත්මික සංවර්ධනය  

Targets
Trust Area 03 :පජාව රස වින්දනයට හුරුකරවීම

ෙසෞන්දර්යාත්මක රසාස්වාදනයට 
 හුරු වූ පජාවක්

Targets

ආධ්යාත්මික සංවර්ධනයට ෙයොමු 
වූ සහජීවනෙයන්  දිවි ෙගවන 
සාරධර්ම අගයන අනාගත 
පරපුරක්
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කීඩා ක්ෙෂේතය තුල අපෙග් අරමුණු වන්ෙන්, 

 දැඩි කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟ දිෙනන් දින පිරිෙහමින් පවතින ශාරීරික හා මානසික ෙසෞඛ්ය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරමින්, 

ශාරීරික ෙයෝග්යතාවය ඉහළ නැංවීමට හා එමගින් මානසික සමබරතාවය ලඟා කර ගැනීම සඳහා පලාත් වාසීන් ෙපළඹවීම. 
 

 

 අසංවිධානාත්මක ස්වරූපෙයන් කියාත්මක වන කීඩක පජාව කීඩා සමාජ යටෙත් බල ගැන්වීම, කීඩා සමාජ වලට අවශ්ය කීඩා භාණ්ඩ හා 

උපකරණ ලබා දීම, කීඩාව සඳහා අවශ්ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, කිඩා පුහුණු වැඩසටහන් හා කීඩා පජාව ඇගයීෙම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

ආදී විවිධ පෙව්ශ මගින් බස්නාහිර පළාෙත් කීඩාව ජාතික තලෙය් ඉහළ ස්ථානයකට ෙගන ඒමට කටයුතු කිරීම. 
 
 

 

 

 

ඒ සඳහා අපෙග් උපාය මාර්ග වන්ෙන්, 
 

 පළාත් වාසීන්ෙග් ශාරීරික හා මානසික ෙයෝග්යතාවය මනාව පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 

 කීඩක කීඩිකාවන් කීඩා සමාජ යටෙත් සංවිධානගත කිරීම. 

 කීඩාවන්හි නිරතවන්නන් සඳහා දව්යමය හා මූල්යමය ආධාර ලබා දීම හා යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම. 

 කීඩා ක්ෙෂේතෙය් සියළුම පර්ශවකරුවන්ට අවශ්ය පුහුණු අවස්ථා සැළසීම හා දක්ෂතා ඇගයීම. 
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කීඩා තරගාවලි

පුහුණු වැඩසටහ

ලි පැවැත්වීම 

හන් පැවැත්වීම
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Baseline

2014 2016 2017 2018

නිමැවුම (out put)

1. ශරීර සුවතා වැඩස ටහන් සංඛ්යාව 5 16 18 20

පතිලාභ (out come)

1. සහභාගී වූවන්ෙගන් ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය 
නිවැරදි පරාසෙය් පවත්වාෙගන යන සංඛ්යාව

දත්ත 
ෙනොමැත 600 800 1,000

Baseline

2014 2016 2017 2018

නිමැවුම (out put)

1. ලියාපදිංචි කළ කීඩා සමාජ සංඛ්යාව 1,682 2,000 2,100 2,200

පතිලාභ (out come)

1. සාමාජිකත්වය ලද සාමාජිකයින් සංඛ්යාව 30,000 45000 47000 50000

නිමැවුම (out put)

1. කීඩා භාණ්ඩ හා උපකරණ ලබා දුන් ලියාපදිංචි 
කීඩා සමිති සංඛ්යාව

1,250 1,500 1,550 1,600

පතිලාභ (out come)

1. ජාතික මට්ටෙම් ජයගහන අත් කර ගත් පළාෙත් 
කීඩක, කීඩිකාවන් සංඛ්යාව

200 200 210 220

2.1
මැනවින් සංවිධානගත වූ පළාත් කීඩා 
ව හයක්

2.2 බල ගන්වන ලද කීඩක පජාවක්

1.1
මනා ශාරීරික හා මානසික 
ෙසෞඛ්යෙයන් යුතු ජනතාවක්

Trust Area 2 : කීඩා ක්ෙෂේතෙය් පාර්ශවකරුවන් සංවිධානය හා සවිබල ගැන්වීම

Goal No.

බස්නාහිර පළාත් අධ්යාපන, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, කීඩා හා ෙයෞවන කටයුතු අමාත්යාංශය

කීඩා අංශය

Trust Area 1 : පළාත් වාසීන් අතර කීඩාව පවර්ධනය

Goal No. Goals KPIs
Targets

Goals KPIs
Targets
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Basline

2014 2016 2017 2018

නිමැවුම (out put)

1. පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව 25 30 35 40

පතිලාභ (out come)

1. ජාතික මට්ටෙම් ජයගහන අත් කර ගත් පළාෙත් 
කීඩක, කීඩිකාවන් සංඛ්යාව

200 200 210 220

Baseline

2014 2016 2017 2018

නිමැවුම (out put)

1.සංවර්ධනය කරන ලද කීඩාපිටි හා කාය වර්ධන 
මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව

4 7 8 10

පතිලාභ (out come)

1. ජාතික මට්ටෙම් ජයගහන අත් කර ගත් පළාෙත් 
කීඩක, කීඩිකාවන් සංඛ්යාව

200 200 210 220

4.1
කීඩාව සදහා සුදුසු යටිතල පහසුකම් 
පද්ධතියක්

Thrust Area 4 : කීඩා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය

Goal No. Goals KPIs
Targets

3.1
ජාතික මට්ටෙම් ජයගහණ අත්කර 
ගත් කීඩක පිරිසක්

Trust Area 3 : කීඩාවට සම්බන්ධ පාර්ශවයන්ෙග් කුසලතා සංවර්ධනය හා ඇගයීම

Goal No. Goals KPIs
Targets
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