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ප්රධාන ලේකම්
බස් නහිර/ලමධායම/ලකුණු//ලතුරු//ල ගේන හිර/ලයඹ//ලතුරු/ලමගක/ලවය/ලසබරනුවයලළාන
2016 වර්ෂයේ පළාත් මූලධන වියදම් අවශ්යතා මම්න්ධධ ාාර්යප පයශශ්
2016 යර්ෂේේලළානත්ලනිශ්චි ලසංයර්ධා ලප්රකන ලවයශය නයඹන්ලේ්ලසමනලවුවණනලඇතිලආමෘතිලළත්රඹටල(
වනුය, ලඑක්ලඑක්ලආඹ

ඹලසඳහනලපිළිේඹලලකිරීමලවයශයලේ. ලේමහිී, ල ල ලආඹ

ඹලසඳහනල2013-2017ල

මනලලළරිච්ේේකඹලආයරණඹලය ලළරිදිලසමස්ල මර ලලකලමධායමනීන ලආඹ නිමලප්රතිලලලරනුවයටලවනුකූලලය ල
ළරිදිල2016ලයර්ෂේේලප්රනග්ධනධා ලවයශය නයඹන්ලඉකලු්ලමාලයුුරලව ර ලවේේක්ෂි ලවරුවු/ලල(

ලඟනලමරල

නගනීමලපිණිසලක්රිඹනත්මමලකිරීමටලේඹෝජි ලයයනළෘනන්ලඉදිරිළත්ලමාලයුුරලේ. ල
ඇුවු/මල1ලහිලසඳහන්ලය ලඑක්ලඑක්ලවිෂඹඹන්ලඹටේත්ලකක්යනලඇතිලප්රුවත නයඹලලබනලදිඹලයුුරලප්රධාන ලසංයර්ධා ල
ක්ේෂේත්රඹන්යලටලවනුකූලලය ලළරිදිලේමමලයයනළෘතිලේ ෝරනලනගනීමලදු කලකිරීමලසඳහනලඔබේග්ධනලවිේශේෂලවයධාන ඹල
ේඹොුවලමාලයුුරලේ. ල
ේමමලආමෘතිලළත්රඹලස්ූරර්ණලකිරීේ්ලී, ලළුගියඹලයර්ෂයලලී,ලළාන ටලලගබුු/ලප්රතිළනක ලහනලස යලයශේඹන්ලකර ල
ලකලවිඹක්ලසගලකිකලටලේන ලඹථනර් යත්ලවයුරින්ලඇස් ේ්න්ුරලසමස්ල මාලයුුරලේ. ලවකනලලයයනළෘතිලහඳු නල
නගනීේ්ලී,ලළහ ලකගක්ේය ලමු/ු/ලේමේරහිලකලනිදුලවයධාන ඹලේඹොුවලමාලයුුරලේ.
රජේේලසනර්යලහනලආංශිමලමට්ටේ්ලප්රතිළත්තියලටලවනුන ලවීම
යයනළෘතියන්න්ලණාණනත්මමලනිමගවු්ලජ

ඹලකිරීමල හවුු/ලමාලයුුරලව ර ලඑමඟින්ලවේේක්ෂි ල

ප්රතිලලලසනක්ෂනත්ලමරලනගනීමලපිළිබඳයලයගඩිලවයධාන ඹලේඹොුවලකිරීම
ළානේත්ලඑක්ලඑක්ලදිස්ත්රික්මේේලසංයර්ධා ලමට්ට්ලවනුයලසනධානරණලේලසලවරුවකකලේබී,ලඹ ලළරිදිල
යයළෘතිල හඳු නලනගනීමල(ේ්ලසඳහනලභනවි ඹටලන ලහගකිලකර්ශමලකිහිළඹක්ලඇුවු/මල2ලහිල කක්යනල
ඇ )
ළානේත්ලසංයර්ධා ඹටලවකනලලමගපීලේළේ

ලයයනළෘතිල(flagshipලprojects)ලහඳු නලනගනීම

සගලුග්මරණේේලී,ලහනලසගලුග්ලක්රිඹනත්මමලකිරීේ්ලී,ලජ

නලසහභනියත්යඹලහගකිලතළරිමලවයුරින්ල

ලබනලනගනීම
1

විවිධාලමට්ටේ්ලරනජයලනිලධානරීන්ේග්ධනලකනඹමත්යඹලප්රශස් ලවයුරින්ලලබනලනගනීම
යනණිජමඹලක්රිඹනමනරම්ලසඳහනලරනජය ේළෞද්නන්මලහවුකමනරිත්යලප්රේ.ශඹලේහෝලමාම නමරණල
ේමොන්ත්රනත්ලරමේ.කඹලවනුනම ඹලකිරීම
නිෂ්ළනක ඹල යර්ධා ඹල කිරීේ්ල යගඩසටහන්යලී,ල ළානේත්ල ුගළුල හනල මධායල ළරිමනණල
යයයසනඹමඹන්ේග්ධනලකනඹමත්යඹලපුළුකලේලසලලබනලනගනීම
ේළෞද්නන්මලආේඹෝජ ලදිරිනගන්වීමලහනලඊටලවකනලලඹටි ලලළහුගම්ලසගළයීම
ළානත්ලව රලහනලළාන ලුරාලළයත් නලසංයර්ධා ලවිෂම නලවයමලකිරීම
භූේනෝීනඹලයශේඹන්ලේයන්යලළගයනමලනිසනලවයනදුකනඹමල ත්යඹමටලුවහුණලී,ලදුටි ලන්/ලප්රේද්ශල
පිළිබඳලවිේශේෂලසගලකිකලක්ලකගක්වීම
යයනළෘතිලක්රිඹනත්මමලකිරීමටලඇතිලේළරලසූකන මලහනල යනේේලශමය නයඹ
ළානේත්ල ේභෞතිමල හනල මන යල ස්ළත්ල විභය නයඹල සහල සනේේක්ෂල යනදුල ප්රශස් ල ේලසල
තළේඹෝජ ඹටලනගනීම
ජනතිමලහනලළානත්ලසංයර්ධා ලයයනළෘතියන්න්ලදු කලවිඹලහගකිලද්විමරණඹලයාක්යනලනගනීම
යලයගඩයලටලප්රථමේඹන්ල ළුගියඹලයර්ෂයලල වවිච්ේේකලයගඩල නිමලකිරීමල සඳහනලප්රුවත නයඹලලබනල
ී,ම
ේනොඩ ගියන්ලඉදිලකිරීේ්ලයයනළෘතියලී,ලසගබෑලවයශය නයඹලඉක්මයනලඹ ලළරිදිලඉදිලකිරී්ලේඹෝජ නල
කිරීේමන්ලහනලවධිමලපිරියගඹක්ලසහි ලඇස් ේ්න්ුරලසගමසීේමන්ලයගලකීලදුටීම
ේනොඩ ගියන්ලවිශනලලප්රමනණඹක්ලඉදිලකිරීමලආර්භලකිරීමලේයනුයටලයර්ෂඹලුරාලනිමලමාලහගකිලය ල
ළරිදිලේනොඩ ගියන්ලකිහිළඹක්ලළමණක්ලඉදිලකිරීමටලේ ෝරනලනගනීම
ුවකකල ේමොමිෂන්ල සභනයල විදුන්ල යරින්ල යරල නිුණත්ල මරල ඇතිල ප්රනග්ධනධා ල විඹක්යලටල වකනලල
මනර්ේනෝළේද්ශලහනලචරේකතයලලසඳහන්ලතළේකස්ලවනුනම ඹලකිරීම
ඉහ ල මු/ු/යන්න්ල වේේක්ෂනල මරනුල ලබන්ේන්ල සීමි ල ස්ළත්ල ආේඹෝජ ඹල මර ල ළානේත්ල ජ

නයේග්ධනල ජීය ල

ත්යඹල ංයනීනමලේ. ලඑබගවින් ේමමලවයශය නයඹන්ලඉදිරිළත්ලකිරීේ්ලී,ලළානත්ලවමන යනංශලේකම්යු/න්ේග්ධනල
නඹමත්යේඹන්ලවිධිමත්යලසමස්ල මරලළානේත්ලේද්ශළනල ල නඹමත්යඹලසමනලකලසනමච්ඡනලමරලඉදිරිළත්ලකිරීමල
මාලයුුරලේ. ලනිදුලළරිදිලස්ූරර්ණලමර ලලකලේමමලආමෘතිලළත්රඹල2015ලජුන්ල15ලදි ටලේළරලුවකකලේමොමිෂන්ලසභනයල
ේය ලඉදිරිළත්ලමර ලේමන්ලමනු/ණිමයලකන්යමි ල

ඩබ් එච් ුවණදුංහ
ේකම්
ුවකකලේමොමිෂන්ලසභනය

පිටළත්:
නිේඹෝජයලප්රධාන ලේකම්ල(සගලුග්)
නිේඹෝජයලප්රධාන ලේකම්ල(ුවකක)
සහමනරලවිනණමනධිළති
2

Form 02

Annual Provincial Needs – 2016
Province Specific Development Grants (PSDG)
Province: …………………………………………………………………..
Provincial Ministry: ……………………………………………………
Department/ Agency: ………………………………………………..

Thrust Area 1: …………………………………………….
Goal No.

Goals

KPIs

Baseline
2011

Target
2015

Projects In order of priority

Need for
2016
(Rs.mn)

Projects In order of priority

Need for
2016
(Rs.mn)

2016

Sub Total
Thrust Area 2: …………………………………………….
GoalNo.
Goals
KPIs

Baseline
2011

Target
2015

2016

Sub Total
Summary of Needs under Thrust Areas
Thrust Area
Sub Total (Rs.mn)
1
2
Cumulative Total
3

