රාජය පරිපාලන, පළාත් පාලන හා ප්රජාතාන්ත්රීය පාලනය පිළිබඳ අමාතයාං ය.
විශ්රාම වැටුේ වදපාර්තවම්න්තුව
2015 වර්ෂවේ (සංව ෝධිත) ක්රියාකාරී සැලැස්ම
අනු
අංකය

වැඩ විෂය

1 මුලධන වත්කම් හා පුනරාවර්තන වියදම්
කැලණිය නිවාඩු නිවක්තනය

වවන් කරන මුදල
ප්රතිපාදන

ඒකක ප්රමාණය

මිලියන 21.4

මිලියන 2.5

ඒකක 1

1.2 පවත්නා වැසිකිලි පද්ධතීන් නවීකරණය කිරීම.

මිලියන 6

ඒකක 35

1.3 සියලුම ග ොඩනැගිලිවලට තීන්ත ආගල්ප කිරීම.

මිලියන 3

වර් අඩි 80,000

1.4 ග ොඩනැගිලිවල වහලයන් අලුත්වැඩියා කිරිම.

මිලියන 1

වර් අඩි 2,500

1.5 පවත්නා සිවිලිම අලුත්වැඩියා කිරිම.

මිලියන 1

වර් අඩි 2,000

1.6 විදුලි රැහැන් පද්ධතීන් පිලිසකර කිරීම.

මිලියන 1

ඒකක 10

1.7 ගන්වාසික ග ොඩනැගිලිවල බිම් ගඩොල් ඇතිරීම.

මිලියන 1.5

වර් අඩි 750

1.1

ප්රධාන ග ොඩනැගිල්ල අසල පිටතින් වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.

අවේක්ෂිත ප්රතිලාභ

කාල රාමුව
ජනවාරි
වපබරවාරි මාර්තු
අවප්රේල්
මැයි
ජුනි
ජුලි
අව ෝස්තු ව කියන
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 නිලධාරියා

සහකාර
අධයක්ෂ
විශ්රාමික ප්රජාවට සාමකාමී හා ගුණාත්මක
කාර්යාල පරිසරයක් ඇතිකිරීම තුලින්
මනා ගසේවාවක් සැපයීම.

(පාලන
හා
සුබසාධන)

2 විශ්රාම වැටුේ වදපාර්තවම්න්තුව
2.1 ශ්රවණා ාරය අලුත්වැඩියා කිරිම.

මිලියන 0.5

ඒකක 1

බාහිර හා අභ්යන්තර ගසේවාලාභීන් සඳහා ශ්රවණා ාරය
තුල ඉහල හා ගුණාත්මක ගසේවාවක් සැපයීම.

2.2 විශ්රාම වැටුප් ලියා පදිිංචි හා ප්රතිපත්ති අිංශය නවීකරණය කිරීම.

මිලියන1.9

ඒකක 1

නව විශ්රාමිකයන් සඳහා කාර්යක්ෂ හා ව කීම සහිත
ගුණාත්මක ගසේවාවක් සැපයීම.

2.3 ගසෞඛ්යය ගසේවා අධයක්ෂ කාර්යාලගේ වැසිකිලි පද්ධතිය
නවීකරණය කිරීම.

අධයක්ෂ
(පාලන

කුලී පාර්ශවයන් සඳහා ඉහළ පහසුකම් ලබා දීම.

මිලියන 1

2.4 ජලවාරක ආගල්පන කිරීම. (Waterproofing Work)
2.5 තුන්වන මහගල් නවීකරණ කටයුතු

මිලියන 0.8
මිලියන 1.2

3 මුලධන හා වත්කම් අත්පත්කර ැනීම.

මිලියන 7.4

ඒකක 1
වර් අඩි 2000
ඒකක 1

3.1 විදුලි උපාිං මිළදී ැනීම.

මිලියන 3

බල්බ/රැහැන්/ස්වීචර්/
අගනකුත් උපාිං /ශීතකරනයක්

3.2 නිවාඩු නිගක්තනය සඳහා ෙැව භ්ාණ්ඩ මිළදී ැනීම.

මිලියන 2.9

ලියන ගම්ස/පුටු/කබඩ්/

3.3 ගමට්ට , ගකොට්ට සහ ඇඳ ඇතිරිලි මිළදී ැනීම.

මිලියන 1.5

ඒකක 200

විශ්රාම වැටුප් අධයක්ෂ ජනරාල්
විශ්රාම වැටුේ වදපාර්තවම්න්තුව

සහකාර

වි.වැ.ගෙපාර්තගම්න්තු ග ොඩනැගිලි වල දිර්ඝකාලීන
පැවැත්ම තහවුරු කිරීම.

ගන්වාසිකයන් සඳහා වඩාත් ගුණාත්මක හා
කාර්යක්ෂම ගසේවාවන් හා පහසුකම් සැපයීම.

හා
සුබසාධන)

ණකාධිකාරී
(සැපයුම්)

