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ර්ත 

ඔකපතෝබ

ර්ත 

පනාවැම්බ

ර්ත 

පෙස්ැම්බර්ත ඉලකරයාක 

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. ප සපාසන කටයුු 
ඉටු කිරී  

දපෞද්ගලික ලිපි දගානු 
වසට අොස සියාකළු  
කාර්ෂයාකයාකන් ඉටු කිරී  
(දල වයාක ල ිර කිරී , 
දල වා දිගු ලැකසී , 
විෂ්රා  ගැන්, , දල වයාක 
උලල  කිරී , වැටුප් 
වර්ෂධක හා වැටුප් 
ප සවර්ෂතන ලැකසී , 
ල ථාන  ාරු ක්රියාකාම ක 
කිරී  ආදියාක) 

                                                නිසධා සන් 425 
කට අොස 

බෙවා ගැනීේ පටිපාටි 
ලැකසී  
 

                                                

පුරප්පාඩු පිර,  
 

                                                නිසධා සන් 107 
කට අොසව 

2 ගිණුේ කටයුු 
පවමවාදගන යාකා  
හා ඇල තදේන්ු 
ලකල  කිරී  

විලර්ෂජන ගිණු , රජදේ 
නිසධා සන්දේ 
අමිකාරේ ගිණු  හා 
වාණිජ අමිකාරේ 
ගිණු  ලැකසී  
 

                                                 ාර්ෂු 31 දිනට 
දපර ඉදි සපම 
කිරී  ලෙහා  

පුදරෝකතන ලැකසී  
 
 

                                                 

වැටුප්, අිකාස, ග න් 
වියාකෙේ, අමිකාරේ, 
බිල්පම, යයාක, කාර්ෂමිකක 
වැටුප්හා පුහුණු දී නා 
ආදියාක දග,ේ කිරී  
 

                                                නිමිකත දිනට 
දග,ේ කිරී  
ලෙහා  



 
 
 
 
 
 
 
 

වාර්ෂික ක්රියාකාකා ස ලැසැල   - 2016- කර්ෂ ාන්ත දෙපාර්ෂතදේන්ුව බල නාහිර පළාත 

 මූසධන හා 
පුනරාවර්ෂතන වියාකෙේ 
ඇල තදේන්ු ලැකසී  
 
 
 

                                                 

3 ලංවර්ෂධන වයාපිි 
ලෙහා ලැසසුේ 
ලකල  කිරී , 
වයාපිි 
ක්රියාකාම ක කිරී  , 
නි  කිරී  හා පසු 
විපරේ කිරී  

පළාම නිශ් ිත 
ලංවර්ෂධන ප්රොන 

                                                රු.මික 15.0 කට 
අොසව වයාපිි 
අවලන් කිරී  
ලෙහා  
 

පළාම ලංවර්ෂධන ප්රොන                                                 රු.මික 5.5 කට 
අොසව වයාපිි 
අවලන් කිරී  
ලෙහා 
 

උප ාන පාෙක  න්ි 
ප්රිපාෙන 
 
 

                                                 

වැයාක ශිර්ෂෂ යාකටදම 
සැදබන ප්රිපාෙන 

                                                රු.මික 12.0 කට 
අොසව වයාපිි 
අවලන් කිරී  
ලෙහා 
 

4 නියාකා නයාක හා 
ඇගයී  

 ාසික ප්රගි 
ල ාදසෝචන රැල ,ේ 
පැවැම,  
 

                                                ලෑ   ලකදී  
පැවැම,  

  මූසය, ලැසසුේ, 
නිෂ පාෙන, අදසවි හා 
පුහුණු අංශ් වසට අොස 
ෙමත එක් රැල  කිරී  හා 
යාකාවමකාලීන කිරී  

                                                 ධයල ථාන 
104 කට 
අොසව 
දතාරුරු රුල  
කර ගැනී  
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  ෙමත පද්ධි පවමවා 
ගැනී  ලහ දතාරුරු 
විශ් දල්ෂයයාක 
 
 

                                                

   ධයල ථාන ලහ 
අදසවිලැල් අධීක්ෂයයාක 
හා හදිසි දලෝදිසි 
පරීක්ෂය 
 
 
 

                                                 ධයල ථාන 
104 ක් ලහ 
අදසවිලැල් 12 
අධීක්ෂයයාක 

5 භාණ්ඩ ලමීක්ෂය 
කටයුු 

සියාකළු  
දෙපාර්ෂතදේන්ු 
 ධයල ථාන වසට අොස 
වාර්ෂික භාණ්ඩ 
ලමීක්ෂය ලැසසුේ 
කිරී  ,  සිදු කිරී  හා 
පසු කටයුු සිදු කිරී  
 

                                                 ධයල ථාන 
104 ක් හා 
අදසවිලැල් 12 
කට අොසව 

6 ප්රලේපාෙන 
ක්රියාකාවලින් ඉටු 
කිරී  

භාණ්ඩ ලහ දල වා 
අවශ්යතාවයාකන් ලෙහා 
ප්රලේපාෙන ්ායාකාවලීන් 
අනුග නයාක කිරී  
 

                                                 

  ඉදි කිරීේ හා 
අළුමවැඩියාකා කටයුු 
ලෙහා ප්රලේපාෙන 
ක්රියාකාවලින් අනුග නයාක 
කිරී  

                                                 

7 නිෂ පාෙන  
 ධයල ථාන ලෙහා 
බෙවා ගැනීේ සිදු 

කුඩා කර්ෂ ාන්ත හා 
දප්ෂ කර්ෂ ාන්ත 
 ධයල ථාන ලෙහා 
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කිරී  කාර්ෂමිකක/ කාර්ෂමිකකාවන් 
බෙවා ගැනී  
 

8 නිෂ පාෙන හා 
විමීයාක පුහුණු 
කටයුු සිදු කිරී  

විමීයාක පුහුණූ 
පාඨ ාසා ලෙහා 
පුහුණුසාභීන් බෙවා 
ගැනී  

                                                පූර්ෂයකාලීන හා 
දකටිකාලීන 
පාඨ ාසා ලෙහා 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

පුහුණු වැඩමුළු හා 
විදශ් ෂ පුහුණු 
වැඩලටහන් පැවැම,  
 
 

                                                

පුහුණුව අවලන් කළ 
පුහුණුසාභීන් ලෙහා 
විභාග පැවැම,  
 

                                                

 
ලහික පම ප්රොනයාක 
 
 
 

                                                

 ානව ලේපම 
ලංවර්ෂධනයාක 

උපදද්ශ්කවරුන් 
ඇමළුව 
දෙපාර්ෂතදේන්ු 
නිසධා සන් පුහුණු 
වැඩලටහන් ලෙහා 
දයාකාමු කිරී  
 

                                                 

1
0 

දප්ෂ කර්ෂ ාන්ත 
හා කුඩා 
කර්ෂ ාන්ත 
ඇයවුේ සිදු කිරී  

අධයාපන හා 
ෙහේපාලැල් ඇයවුේ 
අනුව නිෂ පාෙන සිදු 
කිරී  
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 දප්ෂ කර්ෂ ාන්ත භාහිර 
ඇයවුේ අනුව 
නිෂ පාෙන සිදු කිරී  
 

                                                 

1
1 

අදසවි ලැල් හා 
අදසවි ප්රවර්ෂධන 
කටයුු 

ජංග  අදසවිලැල් 
පැවැම,  
 

                                                 

යයාක අදසවිලල්පිල් 
ලංවිධානයාක, ක්රියාකාම ක 
කිරී , අවකරය 
කටයුු හා පසුකටයුු 
සිදු කිරී  
 

                                                 

අදසවි ප්රවර්ෂධන 
කටයුු (අමපිකා 
ලැකසී , පුවමපම 
ෙැන්,ේ පස කිරී , 
නා  පුවරු හා 
දහෝඩින්ල  ලැකසී , 
වාර්ෂික ිළිය 
ලැකසී ) 
 
 

                                                 

අදසවි ලැල් ලෙහා 
හල ත කර්ෂ ාන්ත 
භාණ්ඩ ලදුනා ගැනී , 
මිකළ දී ගැනී , හා 
දග,ේ කටයුු සිදු 
කිරී  

                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 

වාර්ෂික ක්රියාකාකා ස ලැසැල   - 2016- කර්ෂ ාන්ත දෙපාර්ෂතදේන්ුව බල නාහිර පළාත 

 

 

 

ප්රධාන ගබඩාව දවින් 
්ාෆ්ට් ල සංකා 
අදසවිලැල් ලෙහා දප්ෂ 
කර්ෂ ාන්ත නිෂ පාෙන 
නිකුම කිරී  

                                                 

1
2 

වාර්ෂික ප්රෙර්ෂශ්න 
ලංවිධානයාක හා  

හල ත කර්ෂ ාන්ත හා 
දප්ෂ කර්ෂ ාන්ත 
ශිල්ීන් ලෙහා වැඩමූළු 
පැවැම,  
 
 

                                                 

  හල ත කර්ෂ ාන්ත හා 
දප්ෂ කර්ෂ ාන්ත 
නිර්ෂ ාය ඇුසම 
පළාම  ලටදේ 
ප්රෙර්ෂශ්න හා තරග 
පැවැම,  
 

                                                 

  හල ත කර්ෂ ාන්ත හා 
දප්ෂ කර්ෂ ාන්ත ජාික 
 ලටදේ ප්රෙර්ෂශ්න හා 
තරග ලෙහා ලහභාගි 
,  
 

                                                 


