
 ක්රියාකාරාමර  උප ක්රයාකාරාමර  ජනවාරි පපබමවාරි  ාර්තු අපරේල්  ැයි ජුනි ජූලි අප ෝස්තු සැප්තැම්බ
ර් 

ඔක්පතෝබ
ර් 

පනොවැම්බ
ර් 

පෙසැම්බර් ඉලක්රයාක 

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

1. පරිපාලන 
රටයුතු ඉටු 
කිරී  

පපෞද් ලිර ලිපි ප ොනු 
වලට අොල සියාකළු  
රාර්යාකයාකන් ඉටු 
කිරී (පසේවයාක ස්ථිම 
කිරී , පසේවා දිගු 
සැරසී , විෂ්රා  
 ැන්වී , පසේවයාක උසස් 
කිරී , වැටුප් වර්ධර හා 
වැටුප් පරිවර්තන 
සැරසී , ස්ථාන  ාරු 
ක්රියාකාමක ර කිරී  ිදියාක) 

                                                නිලධාරින් 
425 රට 
අොල 

බෙවා  ැනීම් පටිපාටි 
සැරසී  
 

                                                

පුමප්පාඩු පිමවී  
 

                                                නිලධාරින් 
107 රට 
අොලව 

2 ගිණුම් රටයුතු 
පවමකවාප න 
යාකා  හා 
ඇස්තපම්න්තු 
සරස් කිරී  

විසර්ජන ගිණු , මජපේ 
නිලධාරින්පේ 
අමකතිරාමම් ගිණු  හා 
වාණිජ අමකතිරාමම් 
ගිණු  සැරසී  
 

                                                 ාර්තු 31 
දිනට පපම 
ඉදිරිපමක 
කිරී  සෙහා  

පුපමෝරතන සැරසී  
 

                                                 

වැටුප්, අතිරාල,   න් 
වියාකෙම්, අමකතිරාමම්, 
බිල්්්්්්්්්පමක, ණයාක, 
රාර්මිර වැටුප්හා පුහුණු 
දී නා ිදියාක ප වීම් 
කිරී  
 

                                                නිමිත දිනට 
ප වීම් කිරී  
සෙහා  

 මූලධන හා 
පුනමාවර්තන වියාකෙම් 
ඇස්තපම්න්තු සැරසී  
 
 

                                                 

වාර්ෂිර ක්රියාකාරාරි සැලැස්  - 2015- රර් ාන්ත පෙපාර්තපම්න්තුව බස්නාහිම පළාත 



3 සංවර්ධන 
වයාපිති සෙහා 
සැලසුම් සරස් 
කිරී , වයාපිති 
ක්රියාකාමක ර 
කිරී  , නි  
කිරී  හා පසු 
විපමම් කිරී  

පළාමක නිෂ්චිත 
සංවර්ධන රොන 

                                                රු.මි 14.0 
රට අොලව 
වයාපිති 
අවසන් කිරී  
සෙහා  

පළාමක සංවර්ධන රොන                                                 රු.මි 35.0 
රට අොලව 
වයාපිති 
අවසන් කිරී  
සෙහා 

උප ාන පාෙර  න්ත්රි 
රතිපාෙන 

                                                 

වැයාක ශිර්ෂ යාකටපමක 
ලැපබන රතිපාෙන 

                                                රු.මි 12.0 
රට අොලව 
වයාපිති 
අවසන් කිරී  
සෙහා 

4 නියාකා නයාක හා 
ඇ යී  

 ාසිර ර ති 
ස ාපලෝචන රැස්වීම් 
පැවැමකවී  

                                                සෑ   සරදී  
පැවැමකවී  

  මූලය, සැලසුම්, 
නිෂ්පාෙන, අපලවි හා 
පුහුණු අංශ වලට අොල 
ෙමකත එක් රැස් කිරී  හා 
යාකාවමකරාලීන කිරී  

                                                 ධයස්ථාන 
104 රට 
අොලව 
පතොමතුරු 
රුස් රම 
 ැනී    ෙමකත පද්ධති පවමකවා 

 ැනී  සහ පතොමතුරු 
විශ්පල්ෂණයාක 
 

                                                

   ධයස්ථාන සහ 
අපලවිසැල් අධීක්ෂණයාක 
හා හදිසි පසෝදිසි 
පරීක්ෂණ 

                                                 

5 භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණ 
රටයුතු 

සියාකළු  පෙපාර්තපම්න්තු 
 ධයස්ථාන වලට අොල 
වාර්ෂිර භාණ්ඩ 
සමීක්ෂණ සැලසුම් 
කිරී  ,  සිදු කිරී  හා 
පසු රටයුතු සිදු කිරී  
 

                                                 ධයස්ථාන 
116 රට 
අොලව සිදු 
කිරී  



6 රසම්පාෙන 
ක්රියාකාවලින් ඉටු 
කිරී  

භාණ්ඩ සහ පසේවා 
අවශයතාවයාකන් සෙහා 
රසම්පාෙන ක්රායාකාවලීන් 
අනු  නයාක කිරී  

                                                 

  ඉදි කිරීම් හා 
අළුමකවැඩියාකා රටයුතු 
සෙහා රසම්පාෙන 
ක්රියාකාවලින් අනු  නයාක 
කිරී  

                                                 

7 නිෂ්පාෙන හා 
පුහුණු 
 ධයස්ථාන 
සෙහා බෙවා 
 ැනීම් සිදු 
කිරී  

කුඩා රර් ාන්ත හා 
පප්ෂ රර් ාන්ත 
 ධයස්ථාන සෙහා 
රාර්මිර/ රාර්මිරාවන් 
බෙවා  ැනී  
 

                                                 

  විමකතීයාක පුහුණූ 
පාඨ ාලා සෙහා 
පුහුණුලාභීන් බෙවා 
 ැනී  

                                                 

8 විමකතීයාක පුහුණු 
රටයුතු සිදු 
කිරී  

පුහුණු වැඩමුළු හා 
විපශේෂ පුහුණු 
වැඩසටහන් පැවැමකවී  

                                                 

පුහුණුව අවසන් රළ 
පුහුණුලාභීන් සෙහා 
විභා  පැවැමකවී  

                                                 

සහතිර පමක රොනයාක 
 

                                                 

 ානව සම්පමක 
සංවර්ධනයාක 

උපපද්ශරවරුන් 
ඇමකළුව 
පෙපාර්තපම්න්තු 
නිලධාරින් පුහුණු 
වැඩසටහන් සෙහා 
පයාකොමු කිරී  

                                                 

10 පප්ෂ 
රර් ාන්ත හා 
කුඩා 
රර් ාන්ත 
ඇණවුම් සිදු 
කිරී  
 

අධයාපන හා 
ෙහම්පාසැල් ඇණවුම් 
අනුව නිෂ්පාෙන සිදු 
කිරී  
 
 

                                                 



  පප්ෂ රර් ාන්ත භාහිම 
ඇණවුම් අනුව 
නිෂ්පාෙන සිදු කිරී  
 

                                                 

11 අපලවි සැල් 
හා අපලවි 
රවර්ධන 
රටයුතු 

ජං   අපලවිසැල් 
පැවැමකවී  
 

                                                 

ණයාක අපලවිසල්පිල් 
සංවිධානයාක, ක්රියාකාමක ර 
කිරී , අවරමණ 
රටයුතු හා පසුරටයුතු 
සිදු කිරී  
 

                                                 

අපලවි රවර්ධන 
රටයුතු (අමකපත්රිරා 
සැරසී , පුවමකපමක 
ෙැන්වීම් පල කිරී , නා  
පුවරු හා පහෝඩින්ස් 
සැරසී , වාර්ෂිර 
තිළිණ සැරසී ) 
 

                                                 

අපලවි සැල් සෙහා 
හස්ත රර් ාන්ත 
භාණ්ඩ සදුනා  ැනී , 
මිළ දී  ැනී , හා ප වීම් 
රටයුතු සිදු කිරී  

                                                 

රධාන  බඩාව පවතින් 
ක්රාෆ්්ට ල ලංරා 
අපලවිසැල් සෙහා පප්ෂ 
රර් ාන්ත නිෂ්පාෙන 
නිකුමක කිරී  

                                                 

12 වාර්ෂිර 
රෙර්ශන 
සංවිධානයාක හා  

හස්ත රර් ාන්ත හා 
පප්ෂ රර් ාන්ත 
ශිල්පීන් සෙහා වැඩමූළු 
පැවැමකවී  

                                                 



 

 

 

 
 

  හස්ත රර් ාන්ත හා 
පප්ෂ රර් ාන්ත 
නිර් ාණ ඇතුලමක 
පළාමක   ලටපම් 
රෙර්ශන හා තම  
පැවැමකවී  
 

                                                 

  හස්ත රර් ාන්ත හා 
පප්ෂ රර් ාන්ත ජාතිර 
  ලටපම් රෙර්ශන හා 
තම  සෙහා සහභාගි වී  
 

                                                 


