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උතයෙස් මාලාව
අතමුණ
01. යමම උතයෙස් මාලායවහි අයමුණ වනුයේ ජාතික ක්රමසම්තාෙන යෙතාර්ථතයම්වතුව විසිව සිංයශනධිත
නව වාතෘති යයනජනා ඉදරිත් කිරියම් කෘති තත්රයට අනුූලලව ජාතික හා තළා් මට්ටයම් යාජ
යතන විසිව අයමුෙල් ලවා ගැනීයම් අයමුණිව ඉදරිත් කයනු ලවන වාතෘති යයනජනා සකස්
කයන කායය ළිබඳව ව අවශ මගයතවීම ලවා දීමයි.
02. ඇගයීමට ලක්කයන වාතෘති යයනජනාවට ඉලක්කගත ජනගහනයයහි ප්රයද්ශයයහි යහන අිංශයයහි
සැවෑ අවශතා ස හා විසඳුම් යසීම ළිණිස ක්රයමනතායික හා ප්රතිලල අයමුණුකයග්/ ප්රතිලල
අභිමුඛ වාතෘති සකස් කිරීම ස හා වැෙග් යතායතුරු ප්රමාණව් කායයට සායාිංශ ගත යකාට
ඇතුළ් කය තිබීම අයේක්ෂා යකයර්ථ.
ජාතික ක්රමසම්තාෙන යෙතාර්ථතයම්වතුව වාතෘති ඇගයීයම් කාර්ථයය ස හා භාවිත කයනු ලවන
ප්රධානතම ලියවිල්ල වාතෘති යයනජනා වාර්ථතාව වන වැවිව එය ඒ්තු ගැවයවන යලස සකසා
ඉදරිත් කිරීම වාතෘති යයනජකයායගව අයේක්ෂා යකයර්ථ.
03. ජාතික ක්රමසම්තාෙන යෙතාර්ථතයම්වතුව විසිව ඉදරිත් කයන ලෙ වාතෘති යයනජනා ඉදරිත්
කිරියම් කෘති තත්රයයහි එක් එක් අයිතමයව විධිම්ව ෙක්වා ඇති යලස නියමිත ක්රමයව්ෙයට
අනුව වාතෘති යයනජනා ඉදරිත් කයනයමව වාතෘති යයනජකයායගව ඉල්ලා සිනුනු ලැය . එම
කෘති තත්රයේ එක් එක් අයිතමයව ස හා යතායතුරු සැතයිය යුතු කායය යමම උතයෙස් මාලාව
මගිව අනුළිබඳයවලට තැහැදලි කය ඇති වැවිව වාතෘති යයනජකයාට තමවට අවශ අයිතමයට
අොළ උතයෙස් තහම්යවව යමමගිව යසායා ගැනීයම් හැකියාව ඇත.
04. එක් එක් අයිතමය සම්වවධයයව යවන යවනම තැහැදලි කිරීමට අමතයව ප්රතිලල යාමුව වැනි
අයිතම කිහිතයක් හා සම්වවධ යතාදු වියශ්ෂිත සිංකල්තවලිව සමවවිත අයිතම කාණ්ඩ වශයයව
ඒකාවද්ධ කය ඒවාට යතාදු මඟයතවීමක් ලවා දීමට උ්සාහ ෙයා ඇත.
05. යමම උතයෙස් මාලාව මගිව ඉලක්කගත කණ්ඩායම් යලස යර්ථඛීය අමාතාිංශයවහි
සැලම්ම්කයණයට සම්වවධ නිලධාරීව සහ සැලම්ම් ක්රියා්මක කිරීයම් යතනවල නිලධාරීව
ප්රධාන වශයයව හඳුනායගන ඇති අතය උත ජාතික මට්ටම ඇතුළු අයනකු් යාජ යතනයවහි
නිලධාරීවට ෙ යමය භාවිත කළ හැකිය.
06. යමම උතයෙස් මාලායවහි ප්රධාන යකාටසිව යකනු හා සිංක්ෂිේත මගයතවීමක් ලවා දී ඇත.
යම්කිසි අයයකුට යතනයා ග් මාතෘකාවට අොළ විධික්රම හා උතයෙස් ළිබඳව ව විස්තයා්මකව
ෙැනුව් ීමට අවශ නම් ඒ ශ්රිත ධායක විධික්රම හා උතයෙස් ප්රතිලල අයමුණුකයග්/ ප්රතිලල
අභිමුඛ සැලම්ම් දය ඇමුණුම් මඟිව ෙක්වා ඇති වැවිව තමාට අොළ වූ ක්යෂ්ත්ර සස්යස් ප්රමාණව්
විශ්යල්ෂණයක් සහිතව වාතෘති යයනජනාවක් ළිබඳයයල කය ගැනීමට අවශ සහාය යමම උතයෙස්
මාලාව තුබඳව ලවා දී ඇත.
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ප්රතිලල තාෙක වාතෘති සැලම්ම්කයණය ළිබඳව ව හැන්වීම
ව්යාපෘති

 ග ය ාඩනැීම

වාතෘතියේ
යම්භය
(initiation)
සිංකල්ත
යගාඩනැගීම
(conceptualization)
සහ
සැලම්ම්කයණය (planning) වාතෘති චක්රයේ වඩා්
ීයණා්මක ළියවයයව යව්. යයනජිත වාතෘතිය
විධිම් යලස සැලම්ම් කය තිබීම යහන යනාතිබීම
වාතෘති චක්රයේ තම් අවධි වියශ්ෂයයව වාතෘතිය
ක්රියා්මක කිරීයම් අවධිය යවත ඍජු වලතෑමක් ඇති
කයයි. එවැවිව වාතෘතියක් සැලම්ම් කිරීයම්දී හා
සකස් කිරීයම්දී සමස්ත වාතෘති චක්රයම සැළකිල්ලට
ගැනීම කළ යුතු යව්. යමම උතයෙස් මාලායව් සාකච්ඡා
කයන ප්රතිලල තාෙක වාතෘති සැලම්ම්කයණ ක්රියාවලිය
ජාතවතය භාවිත තරිචයට අInternational best
practice) අනුූලලව සකසා ඇත.

සටහන 1: ව්යාපෘති ්ක්ර

ව්යාපෘති සැලසුේකතණයබ මූල ර්ම
වාතෘති සැලම්ම්කයණයේ ප්රධාන මූලධර්ථම 07 කි. එනම්


සිශස්තතාත්මකවාව් (Comprehensive) - සියලුම වැෙග් විකල්තයව සහ වලතෑම්
සැලකිල්ලට ගැනීම.
කාර්  ගණමතාව් (Efficient) - කාලය හා මුෙල් අතය් යායමව යතාය ක්රියාවලියක් ීම.
සහවාගිත්ව් (Inclusive ) - සැලම්ම මඟිව වලතෑමට ලක්වන ජනතාවට මැදහ් ීම ස හා
අවස්ථා තිබීම.
යතාතුු  ස තත ව් (Informative ) - වාතෘතියයව අයේක්ෂිත ප්රතිලල තාර්ථශවකරුවව
විසිව අවයවනධ කය ගැනීම අීයණය මගිව වලතෑමක් ඇති කයන ප්රජාව).
ඒකා ද් තාව් (Integrated ) - තනි පුද්ගල යකනු කාලීන ීයණ උතායමාර්ථගික ප්රතිලල ස හා
උතකාරී ීම.
තාර්කිකවාව් (Logical ) - සෑම ළියවයක් මඟිවම ඊලඟ අවධිය ස හා මඟයතවීම.
ිශනිිශෙවාව් (Transparent ) - සහභාගී වන සියලුම යෙනා ක්රියාවලිය සිදුකයන කායය
ළිබඳව අවයවනධයයව සිටීම.








ය ෝජිත ව්යාපෘති

ක සැලසුේකතණ තාමුව්

සාමානයයව යයනජිත වාතෘතියක සැලම්ම්කයණ යාමුවක් තුළ තහත ස හව ෙෑ අඩිංගු යව්.
i.

මූල ර්ම (Principles ) - ීයණ ගැනීම ස හා භාවිත කයනු ලවන මූලික සිංකල්ත යහන නීති
රීති

ii.

ෙැ ගම (Vision) - සැලම්ම්කයණ ක්රියාවලිය මඟිව අයේක්ෂිත ප්රතිලල ළිබඳව සාමාන
විස්තයයක්

iii.

අව්කයතා/ ැටළුව් (Need/Problem) - අනයේක්ෂිත ත්වයව අවම කය ගැනීම අවිසඳීම
අඩු කිරීම යහන හිලව් කිරීම). අවශතාවය ගැටළුව යහන අවශතාවය තෙනම් කයග්
ගැටළු විසඳීම මීට අය් යව්.
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iv.

ප්ර ලල (Outcomes) - ඉහත හඳුනාගවනා ලෙ අවශතාවය යහන ගැටළුවට අොළව ලඟා
කය ගැනීමට අයේක්ෂා කයන ත්්වය

v.

කාර් සා න ෙර්කක (Performance Indicators) - අයේක්ෂිත ප්රතිලල ලඟාකය ගැනීයම්දී
ප්රගතිය මැන වැලීම ස හා ප්රායයනගික සාක්ෂි සහ ක්රම යයාො ගැනීම. උො
වියශ්ෂිත නිර්ථවචනයව

vi.

ඉල ගක යහෝ ප්රමිත

ොයයම්

(Targets or Standards) - ළඟා කයගත යුතු ප්රතිලල ළිබඳව

සිංඛා්මක මට්ටම. සමහය අවස්ථාවලදී නීති යහන යයගුලාසි මඟිව ප්රමිීව නියම
යකයර්ථ.
vii.

ිශස්තතාත්මක සැලසුම (Detailed Plan) - වැඩසටහනක් යහන ලවාදීමට වලායතායයා්තු
වන නිමැවුම් සමූහයක් හා ඒවා ක්රියා්මක කිරීම ස හා වන ක්රියාකායකම් මීට ඇතුළ් යව්.
යමය උතායමාර්ථගික අසාමාන සහ පුළුල්) යහන ක්රියාකාරී සැලැම්මක් අවියශ්ෂිත සහ තටු)
විය හැකිය.

viii.

අව්ොනම සහ උපෘතකල්පෘතන (Risk and Assumptions) - සිදුීමට අඩු හැකියාවක් තියවන අසිදු
විය හැකි යහන යනාහැකි අවිනිශ්චිත) නමු් ප්රතිලල ලඟාකය ගැනීම සෙහා ඍණා්මක
යලස වලතාන හා වාතෘතියේ සෘජු තාලනය ඉක්මවා ගිය ත්වයව අවොනම් යලස
නිර්ථවචනය යකයර්ථ. සිදුවිය හැකි හා අයේක්ෂිත ප්රතිලල ලඟාකය ගැනීම ස හා අතාවශ
වන එයහ් වාතෘතියේ ඍජු තාලනය ඉක්මවා ගිය ත්වයව උතකල්තන යලස
නිර්ථවචනය යකයර්ථ.

ix.

ව්යාපෘති ළිරිව්ැ හා අ ව්ැ සැකමම (Costing and Project Budgeting) - එනම් හඳුනාග්
ප්රතිලල ලඟා කය ගැනීම ස හා අවශ වන මූල සම්ත්වල වනුනාකමයි. එයමවම
වාතෘති ස හා අවශ වන මුළු ප්රාග්ධන ළිරිවැය සහ යමයහයුම් හා නඩ්තු ළිරිවැය යවන
යවනම ඇතුළ් සමස්ත මූල සම්ත්වල විස්තයා්මක වාර්ථතාවක්ෙ ඇතුළ් යව්. වාතෘති
ළිරිවැය සැකසීයම්දී ශිල්ීය ෙැනුම යවත්ර ූත්ර හා යමවලම් භූමිය දී අයනකු්
සම්ත්වල අවශතාවය යමවම මානව සම්ත්වල අවශතාවය ෙ වාතෘති යයනජකයා
විසිව තක්යස්රු කළ යුතුය.

x.

සමාජයී

ව්ැෙ ත්කම (ආත ගණාව්) (Social Considerations (Safeguards) - ස්ී

පුරුෂභාවය යවනස් හැකියාවව සහිත පුද්ගලයිව හා නැවත තදිංචි කිරීයම් ගැටළු
සමාජයීය ත්වයව ළිබඳව ව ෙ සැළකිල්ලට ගත යුතු යව්.

දී

xi. අී ගණණ, ඇ යීේ හා ව්ාර්තාකතණ සැලැස්ම (Monitoring, Evaluation and Reporting
Plan) - හඳුනාග් ප්රතිලල ලඟා කය ගැනීයම් ප්රගතිය සම්වවධයයව අධීක්ෂණය ඇගයීම
හා වාර්ථතාකයණය සැලම්ම් කිරීම.
xii. ආර්ික හා මූලය ඇ ුම (Economic and Financial Appraisal) - සම්ත් සීමිත වන අතය
එම සම්ත් හා වැඳුණු වස්ික ළිරිවැයක්ෙ තවී. එයහයිව වාතෘතිය/ වැඩසටහන
ක්රියා්මක කිරීම ලලොයීෙ යවන තක්යස්රු කිරීම ස හා වාතෘති ළිරිවැයට සායේක්ෂව
වාතෘතියේ ප්රතිලාභ අප්රතිලල) ඇගයීම අවශ යව්.
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ව්යාපෘති
ළිබඳ ඳ සාමානය යතාතුු 
(Items on General Information of the Project)
අිංක 1 සිට 5 ෙක්වා අයිතම වාතෘතියේ සාමාන යතායතුරු ස හා යවවකය ඇත.

වාතෘතියේ නම
සිංක්ෂිේතව හා ප්රමාණව් තරිද සායාිංශ කයන ලෙ හා වාතෘතියයහි අඩිංගු කරුණු නියයනජනය වන
වියශ්ෂයයවම වාතෘතියක යකනු කාලීන හා දගු කාලීන ප්රතිලල යතවවන ම්දුම් වාතෘති මාතෘකාවක්
ලවා යෙවන.
උො - ජල තහම්කම් සැතයීයම් තද්ධතිය වැඩිදයුණු කිරීම තුබඳව xxx දස්ික්කයේ ජනතාවයග් යසෞඛ
ත්්වය ඉහළ නැිංීයම් වාතෘතිය
අිංශය
තහත ස හව ලැයිස්තුයවව ම්දුම් අිංශයව යමවම උත අිංශයව යතනයා ගවන.
උො - අිංශය 3 යනුතල තහම්කම් / උත අිංශය 3-1 විදුලිවල හා වල ශක්ති
අිංශය
කිෂිකර්ම

යව්ළඳ හා
කර්මාන්තත

ටිතල පෘතහසුකේ

ප්රායද්ී
සංව්ර් න

මානව් සේපෘතත්
සංව්ර් න

උත අිංශය
කෘෂිකර්ථම
වැවිලි කර්ථමාවත
ධීවය
තශු සම්ත්
කර්ථමාවත
අභවතය යවළ ාම
ජාතවතය යවළ ාම
සිංචායක
විදුලි වල හා වල ශක්ති
වාරිමාර්ථග
නගය සිංවර්ථධන
නිවාස
ජල සම්තාෙන හා
සනීතායක්ෂාව
ප්රවාහන
මාර්ථග
වයාය
ගුවව යස්වා
ප්රායද්ීය සිංවර්ථධනය
ග්රාමීය සිංවර්ථධනය
යසෞඛ
අධාතනය
උසස් අධාතනය
නිපුණතා සිංවර්ථධනය
කම්කරු
වියද්ශ රැකියා
ක්රීඩා
යයෞවන කටයුතු

අිංශය
පෘතරිසත
කළමනාකතණ

සමාජ
ආත ගණණ

සන්තනියනෙන,
තා ගණණ හා
පෘතර්යබණණ

හපෘතාලන

උත අිංශය
තරිසය
වන ජීී හා වනාවතය
තො කළමනාකයණය
ඉඩම්
කාවතා සවිවල ගැවීම
ළමා යක්ෂණය
වැඩිහිනු රැකවයණය
වියශ්ෂ අවශතා සහිත පුද්ගලයව
සවිවල ගැවීම
වවධනාගාය ගත වූවවයග්
ම්භසාධනය / පුනරු්ථාතනය
අගතියට ලක් වූවව සවිවල ගැවීම
ම්භසාධනය හා සමාජ
යක්ෂාව
යතායතුරු හා සවනියව්ෙන
තාක්ෂණය
විො හා තාක්ෂණ
තැතැල්
ජනමාධ
විදුලි සිංයද්ශ
යාජ තරිතාලනය
වියශ්ෂ වියෙම් ඒකක
වියද්ශ කටයුතු
අභවතය කටයුතු
යක්ෂාව
අධිකයණ
නීතිය හා සාමය
සිංස්කෘතික හා ගමික
කටයුතු
ජාතික ඒකාවද්ධතා හා
ප්රතිසිංධාන
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වාතෘතිය ක්රියා්මක කයනු ලවන ස්ථානය
වාතෘති ක්රියාකායකම් සිදු කයනු ලවන ස්ථානවල ළිහිටීම අතළා් ප්රයද්ීය යල්කම් යකාට්ඨාශයව
ග්රාම නිලධාරී යකාට්ඨාශයව යලස) වියශ්ෂයයව ස හව කළ යුතුය. අවශ නම් අමතය විස්තයයක් හා
අොළ ප්රයද්ශය සලකුණු කළ සිතියමක්ෙ ඇතුළ් කළ හැකිය.

වාතෘතිය ස හා ඉඩම් අවශතාවය අඅොල නම්)

වාතෘතිය ස හා භූමිය යවව කිරීම අවශ නම් ඒ ළිබඳව විස්තයයක් වාතෘති යයනජකයා විසිව
සැතයිය යුතු අතය එම අයිතමය යටය් ඇති ප්රශ්ණවලට ළිබඳතුරු සැතයිය යුතුය. සමහය වාතෘති
ක්රියා්මක කිරීම ස හා ඉඩම් අවශ යනාවිය හැකිය. එවිට වාතෘති යයනජකයා විසිව “අොළ යනායව්”
යවන ස හව කිරීම ප්රමාණව් යව්.

වාතෘතියේ මූලික ක්රියාකායකම්
ඇතැම් වාතෘති ස හා අවසාන වාතෘති යයනජනාව සැකසීමට යතය ර්ථව ශකතා අධයනයක්
තාරිසරික අවොනම තක්යස්රු කිරීම වැනි මූලික ක්රියාකායකම් සිදු කිරීම අවශ යව්.
එවැනි වාර්ථතා සකස් කය ඇ්නම් එම වාර්ථතා වාතෘති යයනජනාවට අමුණා අයිතම 05හි ෙක්වා ඇති
“වාතෘතියේ මූලික ක්රියාකායකම්” (Project Preliminary Activities) යටය් ඇති වගුයව් අොළ වාර්ථතා
ඉදරියයව අ√) ලකුණ යයාෙවන.
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මූලික ව්යාපෘති සැලසුම/ ව්ැඩ තාමුව්
(Items on Basic Project Design / Framework)

කෘති තත්රයේ අිංක 06 සිට 09 ෙක්වා අයිතමයව ස හා වාතෘතියේ මූලික වැඩ යාමුව අවශ යව්.
යමම අයිතම හතය සහ ප්රතිලල තාෙක හා අවොනම් තාෙක වැඩ යාමුව හා සම්වවධ අිංක 10 සිට 16
ෙක්වා වන අයිතමයව කාණ්ඩය ෙ අයනනන වශයයව සම්වවධ වන අතය තාර්ථකික විෝමක
තෙනමක් මත යතළගස්වා ඇත. එයහයිව වාතෘති යයනජකයා විසිව යමම අයිතම ස හා තාර්ථකික හා
නියවෙ කායයයව යතායතුරු සැතයීම අවශ යව්. යමම අයිතම යටය් ඉදරිත් කය ඇති
යතායතුරුවල විශ්වාසනීය්වය සහ සතයා ඇති ේතයවහි ප්රමාණා්මකභාවය ළිබඳව ව වාතෘති
යයනජකයා සහතික විය යුතුය.

වාතෘතියේ අයමුණු
යමමඟිව වාතෘතිය ක්රියා්මක කළ යු්ය් කුමන යහ්න්ව මත ෙ යවන තැහැදලි විය යුතුය. යම්
යටය් වdතෘතිය ක්රියා්මක කයනු ලවවයව අයේක්ෂිත නිමැවුම (output) ලවා ගැනීම fyda
වාතෘතියට ඇතුළ් ක්රියාකායකම් ක්රියා්මක කිරීම ස හා වව ස හව කිරීයමව වැළකිය යුතුය.
වාතෘතියේ අයමුණු මඟිව ඉලක්ක කළ යු්ය් එහි ක්රියාකායකම් ක්රියා්මක කිරීම සහ නිමැවුම
සම් ර්ථණ කිරීම යන කාර්ථයයව ඉක්ම වූ ඉහළ මට්ටමකි.
උො
1. ෙක්ෂිණ අධියව්ගී මාර්ථගය ඉද කිරීයම් වාතෘතියේ අයමුණ විය හැක්යක් ෙක්ෂිණ කලාතය සහ අග
නගයය අතය
ර්ථික ක්රියාකායකම් ප්රවර්ථධනය ීම හා මාර්ථගයේ උතයයනගීතාවය ළිබඳව
පුයයනකථනයයි.
2. ජලසම්තාෙන වාතෘතියක අයමුණ විය හැක්යක් දස්ික්ක 06 ක් තුළ වසය 2020 වන විට ජලය
ශ්රිතව හටගවනා යයනග 2. ස සිට 0.2ස ෙක්වා තහත ෙැමීමයි.

වාතෘතිය ක්රියා්මක කිරීයම් තාර්ථකික තම්බිම
වාතෘතිය ක්රියා්මක කිරීයම් සැවෑ අවශතාවය යජයට ඒ්තු ගැවීම යමම අයිතමය මඟිව තැහැදලි
යකයයන වැවිව ‘’වාතෘතියේ තාර්ථකිකභාවය’’ යවන ඉතා වැෙග් අිංගයක් යව්. තළමු අවස්ථායව්දී
ම යයනජිත වාතෘතිය ක්රියා්මක කිරීයම් අවශතාවය යමමඟිව තැහැදලි යකයර්ථ. යයනජිත වාතෘතිය
ස හා යයෙීමට අයේක්ෂිත සම්ත් යවන් කාර්ථයයකට යනායයාො එම වාතෘතිය ස හාම යයෙීමට
යතාළඹවන ප්රවල යහ්න්ව යමමඟිව ඉදරිත් කළ යුතුය.
වාතෘතියේ තාර්ථකිකභාවය ඉදරිත් කිරීයම්දී වෘතෘතියේ අවශතා විස්තය යකයයන ‘’අවශතා
තක්යස්රුව’’ අneed assessment) සහ අොල ප්රජාවයග් ගැටළු විග්රහ යකයයන ‘’ගැටළු විශ්යල්ෂණය’’
(problem analysis) සිදු කළ කායය අොළ කයගත හැකි අතය එම අවශතා හා ගැටළු ස හා යයනජිත
වාතෘතිය මඟිව විසඳුම් ලවා දය හැක්යක් යකයස්ෙ යවන තැහැදලි කළ යුතුය. යමම වාතෘතිය
අතවශ වවයව කුමන යහ්තු නිසා ෙ යවන ස හා තැහැදලි සාක්ෂි ඉදරිත් කළ යුතුය.
වාතෘතියේ තාර්ථකිකභාවය ඉදරිත් කිරීයම්දී එම වාතෘතිය ප්රතික්යෂ්ත ීයම් අවොනම අවම කය
ගැනීම ස හා ඉදරිත් කයන කරුණු සම්වවධයයව අතිශයිව සැලකිලිම් විය යුතුය. උොහයණයක්
වශයයව ෙැනට ක්රීඩා ළිනුයක් තමණක් තියවන ස්ථානයක ක්රීඩාගායයක් ඉද කිරීමට යයනජනා කය ඇති
වාතෘතියක් සලකා වලමු. ෙැනට ක්රීඩාගායයක් යනාමැති නිසා අලුතිව ඉද කිරීම අවශ යැයි තැවසීම
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එහි අවශතාවය තැහැදලි කිරීමට යහ්තුවක් වශයයව ළිබඳගත යනාහැක. එයමවම එහි ක්රීඩාගායයක් ඉද
කිරීයම් හැකියාවක් තැවීම ෙ තාර්ථකික යනායව්. යමහිදී තැහැදලි කළ යු්ය් ෙැනට තවතින ක්රීඩා ළිනුය
සහ ශ්රිත යනුතල තහම්කම් ප්රමාණව් යනාවවයව කුමන යහ්න්ව නිසා ෙ යයනජිත ඉද කිරීම ෙැනට
තවතින අඩුතාඩුවලට විසඳුමක් වවයව යකයස්ෙ අොල ස්ථානය ක්රීඩාගායයක් ස හා භාවිත කිරීයම්
වැෙග්කම කුමක්ෙ යනාදී කරුණුය. වාතෘති ඉදරිත් කිරීයම් කෘති තත්රයේ අිංක 07 යටය් යමම
කරුණු ඉදරිත් කළ යුතු යව්.
7.1 වාතෘතිය මගිව විසන්ය යුතු නිශ්චිත ගැටළු

වාතෘති ඉදරිත් කිරීයම්
සමවවිත යව්.






කෘති තත්රයේ යමම උත අයිතමය තහත ස හව වියශ්ෂිත ප්රශ්නවලිව

ගැටළුව අවශතාවය යහන තව්නා තයතයය / ඌණතාවය කුමක්ෙ?
වාතෘතිය මඟිව විසඳීමට අයේක්ෂිත ගැටළුවට මූල යහ්න්ව(root causes) තාෙක යහ්න්ව
(underline causes) සහ සවනතම යහ්න්ව යමානවාෙ?
අොළ අිංශයේ තවතින තයතයය ළියීම ස හා යමම වාතෘතිය ොයක වවයව යකයස්ෙ?
යමම ගැටළුව විසඳීම ස හා මැදහ් වන ක්රමයව්ෙය කුමක්ෙ?
මැදහ් විය හැකි යවන් විකල්ත ක්රමයව්ෙයව ඇ්නම් ඒ යමානවාෙ?

ඉහත ප්රශ්නවලට ප්රමාණව් ළිබඳතුරු සැතයීම ස හා වාතෘති යයනජකයා විසිව වාතෘතිය ඉදරිත්
කිරීම ස හා යහ්තු වන ‘’ගැටළුව’’ නිවැයදව නිර්ථවචනය කළ යුතුය. ගැටළුව ළිබඳව ව විස්තය කිරීයම්දී
ඒ ස හා තාෙක වන යහ්න්ව යමානවාෙ එම යහ්න්ව තැන නගිවයව යකයස්ෙ කුමන ස්ථානයකෙ යනාදී
වශයයව ගැටළුයව් ප්රමාණය හා විශාල්වය තැහැදලි කළ යුතුය. එයමවම අවශ අවස්ථාවවහිදී
අයේක්ෂිත ප්රතිලාීනවයගව යමවම වාතෘතිය යහ්තුයවව අගතියට ත්වන තාර්ථශවයවයගව ෙ
උතයෙස් / අෙහස් ලවා ගවනා යලස වාතෘති යයනජකයාට උතයෙස් යෙනු ලැය . එක් එක් ප්රශ්නය
සම්වවධයයව තැහැදලි කිරීම් අොළ මාතෘකා යටය් තහතිව ෙක්වා ඇත.

7.1.1. ැටළුව්, අව්කයතාව් යහෝ පෘතව්ත්නා පෘතතතත / ඌණතාව් කුම ගෙ? (What is the problem, need
or the existing gap / deficiency?)

කරුණාකය වාතෘතියයව වයණය කිරීමට අයේක්ෂිත ජනගහනය ෙැනට මුහුණ යෙන ගැටළුව
අතයතයය /ඌණතාවය) ප්රමාණව් ේත සහිතව යකනුයයව තැහැදලි කයවන.
යමම විස්තයය ‘’ගැටළුව’’ ළිබඳව විස්තය කිරීමකට සීමා යනාී අොළ තාර්ථශවකරුවවයග් අෙහස් ෙ
සැලකිල්ලට ගනිමිව සියලුම කායයේ යතායතුරු උතයයනගී කයයගන ම්දුම් ‘’අවශතා විග්රහයක’’
(need analysis) යහන ‘’ගැටළු විග්රහයක’’ (problem analysis) ප්රතිලල තාෙක කයයගන ඉදරිත් කළ
යුතු යව්.

7.1.2. ව්යාපෘති
මගින්ත ිශසඳීමට අයේ ගෂිත අෙහස් කතන ැටළුව් යහෝ අව්කයතාව් ට ො ක ව්න මූල
සා ක(root causes), පෘතාෙක යහ්ු (underline causes) සහ ආසන්තනතම යහ්තූ යමානව්ාෙ?
යමම විග්රහයට ෙ හඳුනාග් ගැටළුවලට යහ්තුව ඇතුළ් කළ යුතු යව්.

7.1.3. අොළ අංකයබ පෘතව් න පෘතතතත ළි වීම සඳහා යමම ව්යාපෘති

ො ක ව්න්තයන්ත යකයස්ෙ?
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සව විසිව ඉදරිත් කයනු ලවන වාතෘති යයනජනාව හඳුනාග් ගැටළුව විසඳීම/ හඳුනාග් තයතයය
ළියීම ස හා ොයක වවයව යකයස්ෙ යවන ඉහත 7.1.1 හි විස්තය කය ඇති තරිද වාතෘතිය ළිබඳව
යකනු විස්තයයක් ෙ සහිතව තැහැදලි කයවන.

7.1.4. ැටළු ිශසඳා ැනීම සඳහා යමම ව්යාපෘති

මැදිහත් ව්න ආකාත ?

ඉහත 7.1.1 හා 7.1.2 හි විස්තය කය ඇති හඳුනාග් තයතයය ගැටළුව / ගැටළු විසඳීම ස හා යමම
වාතෘතිය මැදහ් වන ක්රමයව්ෙය/ කායය විස්තය කයවන.

7.1.5. මැදිහත් ිශ හැකි ිශකල්පෘත මාර් , යේ නේ,
වාතෘතිය සැලම්ම් කයන ක්රියාවලියේ දී ගැටළුව විසඳීම ස හා මැදහ් විය හැකි විකල්ත ක්රමයව්ෙයක්
සලකා වැලුයව් නම් කරුණාකය එය විස්තය කයවන. එවැනි විකල්ත ක්රමයව්ෙ ඇ්නම් එම ක්රමයව්ෙ
අතරිව ඉහත 7.1.3 හි ස හව ක්රමයව්ෙය යතනයා ගැනීමට යහ්තුව වාතෘති යයනජකයා විසිව තැහැදලි
කළ යුතුය. වාතෘතිය සැලම්ම් කයන ක්රියාවලියේ දී වාතෘති යයනජකයා විසිව ගැටළුවට විසඳුම් යසවිය
හැකි විකල්ත ක්රියාමාර්ථග සියල්ල සැලකිල්ලට හා සාකච්ඡාවට භාජනය කය වඩා් ම්දුම් ක්රමයව්ෙය
හඳුනා ගැනීයමව තම් වාතෘතියේ අවසාන සැලම්ම සකස් කිරීම අවශ යව්.

පෘතව්ත්නා තත්ව් , යහ්ු සහ උපෘතා මාර්ථ ිශස්තත කිරීම සඳහා මාර්ථය ෝපෘතයද්ක
අොළ තළායතහි / ප්රයද්ශයයහි තව්නා ත්වය තැහැදලි කයමිව හා ගැටළුවලට යහ්න්ව යසීම / හඳුනා
ගැනීම තුබඳව වඩා් ම්දුම් වාතෘතිය හඳුනා ගැනීම අවශ යව්. ගැටළු විග්රහය’’ (problem analysis)
තෙනම් කයයගන ගැටළුවට මූලික වන යහ්න්ව හඳුනාගනු ලවන අතය එකී මූලික යහ්තු ඉලක්ක
කයයගන ඒවාට විසඳුම් ලවායෙන උතායමාර්ථග රැසක් හඳුනා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.
එකී විකල්ත උතායමාර්ථග අතරිව ප්රමුඛතාව හා වාතෘතිය ස හා වන ළිරිවැය ඇස්තයම්වතු තෙනම්
කයගනිමිව වඩා් ප්රායයනගික හා ශකතාවයක් ඇති උතායමාර්ථග වාතෘති කාලසීමාව තුළ ක්රියා්මක
කිරීම ස හා හඳුනා ගත යුතු යව්. හඳුනාග් අයනකු් උතායමාර්ථග දගු කාලීනව ක්රියා්මක කිරීම ස හා
දීර්ථඝ කාලීන සැලම්ම් ස හා යයාො ගැනීම ම්දුම් විය හැකිය.
ගැටළුවට මුල් වූ යහ්තු (root causes) සහ ලලොයී ප්රතිලල යගනයෙන උතායමාර්ථග හඳුනා ගැනීම ස හා
වාතෘති යයනජකයා විසිව ගැටළු රුක් සටහව විග්රහය (problem tree analysis) අයමුණු රුක් සටහව
විග්රහය (objective tree analysis) සහ ප්රතිලල ූරයාවලි විග්රහය (outcome hierarchy analysis) යනාදී
තාක්ෂණික සැලම්ම් ක්රම යයාො ගැනීම ම්දුම් යව්.

7.2 ඉල ගක ත ප්ර ලාීනන්ත (Targeted beneficiaries)
ප්රතිලාීනව යනු යයනජිත වාතෘතිය / වැඩසටහන ක්රියා්මක කිරීම යහ්තුයවව වාසිොයක ප්රතිලල
අ්කය දීමට ඉලක්ක කළ පුද්ගලයයක් කණ්ඩායමක් යහන යතනයක් යව්. වාතෘතිය / වැඩසටහන
මගිව නිතෙවනු ලැබූ භාණ්ඩ යහන යස්වාවව සෘජුව යහන වක්රව අ්ත් කයග් තාර්ථශවයව ප්රතිලාීනවට
අය් යව්.
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ජාතික ප්රතිත්ති හා උතායමාර්ථගවලට වාතෘතියේ තවතින සම්වවධතාවය
(Relationship of the Project to National Policies and Strategies)

ජාතික ප්රතිත්තියකට/ ප්රතිත්ීවට උතායමාර්ථගයකට/ උතායමාර්ථගයවට සහ ප්රධාන
ිංශික
සැලම්මකට / සැලම්ම්වලට (sectoral master plan/s) වාතෘතියේ ඇති සම්වවධතාවය ළිබඳව ව අසා
ඇති ප්රශ්න ස හා කරුණාකය ම්දුම් ළිබඳතුරු සහ යතායතුරු සතයවන.
ජාතික ප්රතිත්ති යාමුව හා ඊට අොළ ජාතික සිංවර්ථධන සැලම්ම් ෙ ජාතික මට්ටමිව අයේක්ෂිත ප්රතිලල
හා ඉලක්ක යතවනුම් කයන යල්ඛන වශයයව ෙැක්විය හැකිය. ඒ අනුව වාතෘති යයනජනායව්
අවතර්ථගතය යමම සැලම්ම් හා ඉලක්ක සමඟ අනුූලල විය යුතුයි.

ව්යාපෘති
රි ාත්මක කිරීම සඳහා පෘතාර්කව්කු ව්න්ත සහ හවුල්කු ව්න්ත අතත
සේ න්තීකතණ
)Coordination with Stakeholders and Partners for Implementation of the Projectඅ
වාතෘතිය සකස් කිරීයම් ක්රියාවලියේ දී වාතෘති යයනජකයිව විසිව වාතෘතිය ක්රියා්මක කිරීයම්දී
සම්වවධ වන අමාතිංශ තළා් සභා සහ අයනකු් යතනවලිව අෙහස් විමසමිව සියලුම
තාර්ථශවකරුවව සමඟ සක්රීය අවතර්ථ සම්වවධතාවයක් තව්වා ගැනීම අවශ යව්. වාතෘතිය
ක්රියා්මක කිරීයම්දී එහි ලලොයි්වය හා කාර්ථයක්ෂමතාවය උතරිම කය ගැනීම් අනවශ නාස්තිය
අවම කය ගැනීම් සහතික කය ගැනීමට එකී සක්රීය අවතර්ථ සම්වවධතාවය හා අෙහස් විමසීම අතවශ
යව්. වියශ්ෂයයව වාතෘතිය සකස් කිරීම යම්භ කිරීමට යතය අවතර්ථ සම්වවධතාවයක් තව්වා
ගැනීම තුබඳව තහත ස හව තරිද වඩා් යහාන්ව වාතෘතිය සැලම්ම් කිරීමට හැකි වනු ඇත.





වාතෘතිය සකස් කිරීම ක්රියා්මක කිරීම හා සම් ර්ථණ කිරීම යන සෑම ළියවයකදීම වාතෘතියේ
වලතෑම ඇති යකයයන අයනකු් අිංශවලට යමවම එම අිංශවලිව යයනජිත වාතෘතියට
අවයයනන වශයයව සහාය ලැබීම හා එම වාතෘතියේ සැලම්ම අයනකු් අොළ වාතෘති
සැලම්ම්වලට සහයයනගය ෙැක්යවන තරිද අනුගත ීම සහතික ීම මගිව මහජන යද්තළ
කළමනාකයණය සහ උතයයනජනය උතරිම කය ගැනීම.
යයනජිත වාතෘතියේ විෂයය තථය හා ක්රියාකායකම් අයනකු් වාතෘීව හා ද්විකයණය ීම
වැළැක්ීම.
වාතෘතිය ක්රියා්මක වන කාලසීමාව තුළ එහි විෂයය තථය අනවශ යලස යවනස් ීම
වැළැක්ීම.

වාතෘතිය සකස් කයන කාල සීමාව තුළ අොළ තාර්ථශවකරුවවයගව අෙහස් විමසීම හා සවුව අතය මනා
සම්වවධතාවයක්
තව්වා
ගැනීම
මගිව
අයනකු් අොල වාතෘති සමග සම්වවධීකයණය යවමිව සාර්ථථක වාතෘතියක් සැලම්ම් කයගත හැකි
වන අතය එය වඩා් පුළුල් ප්රතිලල (outcomes) හා වලතෑම් (impacts) ඇති කිරීමට යහ්තු වනු ඇත.
උො නාගරික සිංවර්ථධන වාතෘතියකදී මාර්ථග සිංවර්ථධන අධිකාරිය ජාතික ජලසම්තාෙන හා
ජලාතවාහන මණ්ඩලය ලිංකා විදුලිවල මණ්ඩලය ශ්රී ලිංකා යටලියකාම් යතනය ප්රායද්ීය
අධිකාරීව වාරිමාර්ථග යෙතාර්ථතයම්වතුව යන යතන තාර්ථශවකරුවව වන අතය සවුවයග් අෙහස්
විමසීම අවශ යව්. යම් සම්වවධයයව අවශ යතායතුරු සැතයීම ෙ සිදු කළ යුතු යව්.
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ප්ර ලල සහ අව්ොනේ තාමුව්
යයනජිත වාතෘතියේ මූලික සැලම්ම සහ වැඩ යාමුව අිංක 06 සිට 09 ෙක්වා ඉදරිත් කය ඇති අතය
වාතෘති යයනජකයා විසිව වාතෘතියේ ප්රතිලල (project results) සහ අවොනම් යමම යකාටස යටය්
හඳුනාගත යුතුය. මීට යතය ස හව අයිතම යමවම යමම අයිතමයව අතය ෙ සමීත අවතර්ථ
සම්වවධතාවයක් ඇති අතය තාර්ථකික තෙනමක් මත යතළගස්වා ඇත. එයහයිව වාතෘති යයනජකයා
විසිව ප්රථමයයව යමම ප්රතිලල යාමුව හා අවොනම් යාමුව අතය අයනනන වශයයව ඇති
සම්වවධතාවය ෙැක්යවන යස් තර්ථකානුූලලව ඉතා සැලකිල්ලකිව යුතුව සකස් කිරීම අයේක්ෂා
යකයයන අතය අනතුරුව නියමිත ස්ථානවල අොළ කරුණු ස හව කළ යුතුය. තවෙ යමහි අඩිංගු
කරුණු අිංක 01-09 ෙක්වා ස හව කරුණු සමග අනුගත වන වවට සහතික කයගත යුතුය.
* 10.1 10.2 10.3 11 සහ 16 යන උත අයිතම ළිබඳව ව ප්ර ලල තාමුව්ට සේ න්ත යපෘතාදු පෘතාරිවාෂිත

ව්්න මාලාව් ළිබඳ ඳ යකටි පෘතැහැදිලි කිරීයේ සටහන්ත සවයග් ෙැන ගැනීම ළිණිස යමම යල්ඛනයේ 14
වන ළිටුයව් ඉදරිත් කය ඇත.
* ප්රතිලල යාමුව යගාඩනැගීමට නියවතයයයව අවශ වන තාර්කික යමාඩල
ළිබඳව ව තවදුයට් හැෙෑරීමට අවශ නම් කරුණාකය ඇමුණුම 1 වලවන.

(logical model)

ව්යාපෘති යබ ලපෘත ේ, ප්ර ලල, නිමැවුේ/ ව්යාපෘති යබ ප්ර ලල තාමුව්/ ව්යාපෘති යබ
කාර් සා න තාමුව්
(Project Impacts, Outcomes and Outputs/ Result Framework of the Project/ Performance
Framework of the Project)
හඳුනාග් ගැටළු යහන අවශතා තෙනම් කයයගන ප්රමාණව් වාතෘති ප්රතිලල යාමුවක් වාතෘති
යයනජකයා විසිව සකස් කය කෘතියේ අොළ අයිතම සම් ර්ථණ කළ යුතුය. වාතෘතියේ ප්රධාන
කාර්ථයසාධන ෙර්ථශක අkey performance indicators) මගිව අනාගතයේ අ්ත් කයගවනා වාතෘතියේ
ප්රතිලල හා නිමැවුම මැන වලන වැවිව වාතෘති යයනජකයා විසිව යමම ෙර්ථශක ීයණය කිරීමට යතය
අොල තාර්ථශවකරුවවයගව අෙහස් ලවා ගත යුතුය. අධීක්ෂණ හා ඇගයීම් වාර්ථතාවවහි ෙැක්යවන
කරුණු ළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම වාතෘති / වැඩසටහව වැඩිදයුණු කිරීම හා වගීම ඉහළ මට්ටමකිව
තව්වා ගැනීමට ම්දුම් නිර්ථයද්ශ ඉදරිත් කිරීමට උතකාරී යව්.
10.1 ව්යාපෘති යබ ලපෘත ේ (Project Impacts)
වාතෘතිය යහ්තුයවව ඇති වූ ප්රතිලල එකක් යහන කිහිතයක් නිසා ඇති වන යවනස්කම් යහන වලතෑම්
යමයිව අෙහස් යකයර්ථ. එයමවම යමම වලතෑම වාතෘති එකක යහන කිහිතයක ප්රතිලල එකක් යහන
කිහිතයක් යහ්තු යකාටයගන යහන එම ප්රතිලල සියල්ලවයග්ම එකතුවක් නිසා ඇති යව්. වාතෘතියක
වලතෑම දීර්ථඝ කාලීන යහන මධ කාලීන විය හැකි වුවෙ සමහය වාතෘති සම්වවධයයව
අතවශයයවම යමයස් සිදු යනායව්. වලතෑම් සිදු ීයම් නිශ්චිත කාල තයාසයක් ළිබඳව ව කිව යනාහැකි
අතය එකියනකට සමගාමීව ඇතිවන ප්රතිලල එකක් යහන කිහිතයක් නිසා ඇති විය හැක.
උො




යගාීවයග් ජීවන ත්වය ඉහළ යාම
සාක්ෂයතාවය ඉහළ යාම
ෙළ යද්ීය නිෂ්තාෙනය ඉහළ යාම
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10.2 ව්යාපෘති යබ ප්ර ලල (Project Outcomes)
වාතෘතියක / වැඩසටහනක නිමැවුම යහ්තුයවව ඇති වන යවනස්කම් ප්ර ලල (outcomes) යලස
හැන්වවිය හැකිය. ප්රතිලාභ ලවවනවයග් අවශතා සැළිරීමට / ගැටළුවලට විසඳුම් ලවා දීමට සෘජුවම
සම්වවධ වන ප්රතිලල (outcomes) එකක් යහන කිහිතයක් වාතෘතියකිව / වැඩසටහනකිව අයේක්ෂා
යකයර්ථ. සාමානයයව වාතෘතිය / වැඩසටහන ක්රියා්මක කය යකනු කාලයක් ඇතුළත ප්රතිලල
(outcomes) ලවා ගත හැකි විය යුතුය අඋොහයණ යලස ගැටළුවකට ළිබඳයම් වශයයව ලවා ගත යුතු
වවට හඳුනාග් ප්රතිලල ෙැක්යවන තහත ස හව සටහන වලවන).
ගැටළුව
ි ගතතා දිස්ි ගක ක ග්රාමී
ප්රයද්ක ක ජල යහ්ු
යකාටය න ස යෙන ය ෝව්න
යතෝ ඉහළ මට්ටමක පෘතැව්තීම
තු ණයින්තයේ යස්ව්ා
ිශු ග
ඉහළ ාම
ිච්අයිවී ඒඩ්ස් ආසාදිතයින්ත
ප්රමාණ ඉහළ මට්ටමක
පෘතැව්තීම

වාතෘතිය/ වැඩසටහන
ග්රාමීය ජල සම්තාෙන හා
සනීතායක්ෂක තහම්කම් වැඩි
දයුණු කිරීයම් වාතෘතිය
ඇඟළුම් කර්ථමාවත 500ක්
ස්ථාළිත කිරීයම් වැඩසටහන
ජාතික ඒඩ්ස් මර්ථෙන වැඩසටහන

ප්රාථමික ප්රතිලල (Preliminary
Outcomes)
අොල ප්රයද්ශයේ ජලය ශ්රිත
යවනවන යයනග තියසය යලස
අඩු ීම
තරුණ විරැකියාව අඩු ීම
එච්අයිී සාදත යයනගීව
සිංඛායව් වර්ථධනය තියසය
යලස අඩු ීම

මූලික ප්ර ලල (Preliminary Outcome(s)), අතතමැදි සහ ති යික ප්ර ලල අIntermediate and
Tertiary Outcomes) සහ ලපෘත ම අImpact )
වාතෘතියක් සකස් කයනු ලවවයව හා ක්රියා්මක කයනු ලවවයව ගැටළුවක් විසඳීම යහන
අවශතාවයක් සම් ර්ථණ කිරීම ස හායි. වාතෘතිය යගාඩනගනු ලවවයව හුයෙක්ම හඳුනාග් ගැටළු
විසඳීමට යහන අවශතා සම් ර්ථණ කිරීමට වන වැවිව එකී වාතෘතියට එම හඳුනාග් ගැටළු විසඳීයම්
යහන අවශතා සම් ර්ථණ කිරීයම් වගකීම තැවයර්ථ. යම් අයුරිව වාතෘතිය ක්රියා්මක කිරීයමව ඇති වන
යවනස වාතෘතියේ ප්රාථමික ප්රතිලල අpreliminary outcomes) යලස හඳුනා ගැයව. මීට සමගාමීව
යවන් වාතෘති / වැඩසටහවවල ෙ ොයක්වයයව ඇති වූ යවනස්කම් අතයමැද ප්රතිලල අintermediate
outcomes) සහ තෘතියික ප්රතිලල යලස හැන්වයව්. යමවැනි ප්රතිලල යාශියක ප්රතිලලයක් වශයයව වඩා්
සාර්ථව මට්ටමිව ඇති වූ යවනස්කම් වලතෑම් අimpact ) යලස හැන්වයව්.

10.3 ව්යාපෘති යබ නිමැවුේ (Project Outputs)
ඉහත අිංක 10.2 හි ස හව තරිද අයේක්ෂිත ප්රතිලල අ්කය ගැනීයම් අයමුණිව වාතෘතිය මගිව
ඉලක්කගත ප්රතිලාීනව යවත අ්කය / ලවා යෙනු ලැබූ භාණ්ඩ හා යස්වා වාතෘතියේ නිමැවුම යලස
හැන්වයව්. යමම නිමැවුම් වාතෘතියේ අයේක්ෂිත ප්රතිලල අ්කය ගැනීම ස හා සෘජුවම වැෙග් යව්.
එනම් නිමැවුම හඳුනාගත යු්ය් හඳුනාග් ගැටළුව යහන අවශතාවයට යහ්තු වන සාධක ශ්රිතවයි.
උො ග්රාමීය ප්රයද්ශවල ජලය ශ්රිත යවන වන යයනග තියසය යලස අඩු කිරීම ස හා එම ප්රයද්ශ
දය් කළ වාතෘතියේ නිමැවුම් වූයේ




ශ්රිතව

ම්යක්ෂිත ජලය ලවා ගැනීයම් හැකියාව ඉහළ යාම
සනීතායක්ෂක තහම්කම් ලවා ගැනීයම් හැකියාව ඉහළ යාම අවැසිකිබඳ වැනි)
පුද්ගල යසෞඛය සහ සනීතායක්ෂක ක්රියාකායකම් සම්වවධව ග්රාමීය ජනතාවයග්
ෙැනුම්ව්භාවය ඉහළ මට්ටමකට ත් ීම
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රි ාව්ලි නිමැවුම අProcess Output) සහ ව්ැඩසටහන්ත (ව්යාපෘති ) නිමැවුම අProgramme (Project)
Output) යලස යව්න්ත කිරීයේ අව්කයතාව්
නිමැවුම යවන ක්රියාවලි නිමැවුම අprocess output) සහ වාතෘති / වැඩසටහව නිමැවුම අproject output)
වශයයව යවව කළ යුතුය. ක්රියාවලි නිමැවුම යනු වාතෘතියක ක්රියාකායකම් ගණනාවක් යහ්තුයවව ඇති
වන නිමැවුමයි අධාරිතා වර්ථධන වැඩසටහව වැඩමුළු සම් ර්ථණ කිරීම යනාදය). වාතෘති / වැඩසටහව
නිමැවුම යනු වාතෘතිය / වැඩසටහන සම් ර්ථණ කිරීයමව තම් ඇති වන අවසාන නිමැවුමයි. යමකී නිමැවුම්
අයේක්ෂිත ප්රතිලල ලවා ගැනීම ස හා සෘජුවම අොළ යව්.
උො වැඩමුළුවකට සහභාගිවූවව විසිව ලවා ගවනා ලෙ ෙැනුම සහ කුසලතාව ම්යක්ෂිත ජලය ලවා
ගැනීයම් හැකියාව ඉහළ යාම නගය අතය යක්ෂිත මාර්ථග ප්රමාණය ඉහළ යාම

10.4 නිමැවුම ලඟාකත ැනීම සඳහා සැලසුේ කත ඇ රි ාකාතකේ (Planned Activities in
Achieving Outputs)
යම් යටය් ඉහත 10.3 හි විස්තය කයන ලෙ තරිද නිමැවුම ලවා ගැනීම ස හා සකස් කයන ලෙ ප්රධාන
ක්රියාකායකම් ලියා ෙැක්විය යුතුය.
යමහිදී වාතෘතියේ ක්රියාකායකම් ළිබඳව ප්රමාණව් විස්තයයක් සැතයීම වාතෘතියේ සාර්ථථක්වය
අධීක්ෂණය කිරීමට හා ඇගයීමට තමණක් යනාව වාතෘතිය සකස් කයවනාට එහි යයෙවුම් ළිරිවැය ම්දුම්
තරිද ගණනය කිරීමට ෙ ඉවහල් යව්.
යමම අයිතමය වියශ්ෂයයව නිමැවුම් ගණනාවක් අයේක්ෂා කයන විවිධ උත අිංග ගණනාවකිව
අmultiple sub-components) සමවවිත වාතෘති ස හා වැෙග් යව්. යකයස් වුවෙ යගාඩනැගිල්ලක් ඉද
කිරීම වැනි සයල සැලම්මක් සහිත වාතෘතියක වුවෙ ඒ ඒ ක්රියාකායකම් ළිබඳව ප්රමාණව් විස්තයයක්
සැතයීම මගිව වාතෘතියේ ළිරිවැය සකස් කිරීම හා අධීක්ෂණය හා ඇගයීම යන කාර්ථයයව වඩා්
සාධනීය යලස සිදු කිරීමට ඉවහල් යව්.

අොළ තියසය සිංවර්ථධන ඉලක්කය / ඉලක්ක සමඟ ව්යාතෘතියේ අයමුණ
/අයමුණු අනුගත ීම(

Aligning the Project Objective/s with the Relevant Sustainable Development Goal/s (SDGs)
යමම අයිතමය මඟිව වාතෘතියේ ඉලක්ක තියසය සිංවර්ථධන ඉලක්ක සමඟ ඇති සම්වවධතාවය
තැහැදලි කයයි (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/).
වාතෘති යයනජකයා විසිව අොළ වාතෘතිය තියසය සිංවර්ථධන ඉලක්ක අතරිව කුමන ඉලක්කයක් /
ඉලක්ක සපුයා ගැනීම ස හා සහ ජාතික මට්ටයමව අ්ත් කයගත යුතු ඉලක්ක කයා ලඟා ීම ස හා
ොයක වවයව ෙ යවන ස හව කිරීම අවශ යව්.

වාතෘතිය මඟිව සමාජයට , ර්ථිකයට
සෘණා්මක වලතෑම්

හා තරිසයයට සිදු විය හැකි

වාතෘතිය ක්රියා්මක කිරීම තුබඳව සමාජ ර්ථික ක්රියාකයකම් හා තරිසයය මත ධනා්මක යමවම
සෘණා්මක වලතෑම් ෙ ඇති කළ හැකිය. එයහයිව එවැනි වලතෑම් වාතෘති වාර්ථතාවට ඇතුළ් කිරීම
අවශ යව්. ඒ අනුව කෘති තත්රයේ අිංක 12 යටය් ඇති වගුයව් හඳුනාග් සෘණා්මක වලතෑම් අ√)
වශයයව ප්රථමයයව ලකුණු කළ යුතුය. සෘණා්මක වලතෑම් හඳුනාග් සෑම විටකම වාතෘති
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යයනජකයා විසිව එකී වලතෑම් අවම කිරීම ස හා වාතෘතිය මඟිව සිදු කිරීමට අයේක්ෂිත ක්රියාකයකම්
තැහැදලි කළ යුතුය. එයස් යයනජිත ක්රියාකයකම් අොළ වාතෘතිය මඟිව යහන යවන් වැඩසටහනක්
මඟිව ක්රියා්මක කළ හැකිය. එම ක්රියාකායකම් සිදු කයවයව කුමන වාතෘතියක් මඟිව ෙ යවන එම
වාතෘතිය ක්රියා්මක කයන යතනයට අොළ විෂය තථය යහන කාර්ථයභායය මත තෙනම් යව්. යකයස්
වුවෙ සෘණා්මක වලතෑම් අවම කය ගැනීම ස හා ගනු ලවන ක්රියාමාර්ථග වාතෘති යයනජකයා විසිව
අොළ අයිතමය යටය් යහන යවන් වාර්ථතාවක් මඟිව ඉදරිත් කළ යුතුය.

අවොනම් සහ උතකල්තන
අවොනම් යනු සිදු ීයම් හැකියාව අඩු අසිදු විය හැකි / යනාහැකි අවිනිශ්චිත) එයහ් වාතෘතියේ
අයේක්ෂිත ප්රතිලල යකයයහි සෘණා්මක වලතෑමක් කළ හැකි සහ වාතෘතියට සෘජු යලස තාලනය කළ
යනාහැකි ත්වයවය.
උතකල්තන යනු වාතෘතියකිව අයේක්ෂිත ප්රතිලල ලවා ගැනීම ස හා අතවශ වන සිදු ීයම්
හැකියාවක් ඇති නමු් වාතෘතියේ සෘජු තාලනයයව වැහැය ත්වයව යව්.
වාතෘතියට අොළ අවොනම් හා උතකල්තන වාතෘතිය ඉදරිත් කිරීයම් කෘති තත්රයේ නියමිත
අයිතමයව යටය් ස හව කළ යුතුය. යකයස් වුවෙ වාතෘතියේ ප්රතිලල අ්ත් කය ගැනීමට අොළව
විවිධ මට්ටම් වල දී අවොනම් හා උතකල්තන ගණනාවක් තිබිය හැකි අතය එයස් හඳුනාග් අවොනම්
හා උතකල්තන ස හව කිරීමට යමම මාර්ථයගනතයද්ශය මඟිව වාතෘති යයනජකයව දරිම් කයනු
ලැය . එමඟිව වාතෘති යයනජකයාට වාතෘතිය ක්රියා්මක වන අවස්ථායව් දී එකී අවොනම් හා
උතකල්තන සැලකිල්ලට ගනිමිව අවශ ක්රියාමාර්ථග ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

අව්ොනේ හා උපෘතකල්පෘතන න්තනට ජලසේපෘතාෙන ව්යාපෘති
මාර්ය ෝපෘතයද්කයබ ඇමුණුම 02 ටයත් ෙ ගව්ා ඇත.
i.

 ග ආරය න්ත ෙ ගව්න ලෙ උොහතණ යමම

ප්රධාන උතකල්තන අmajor assumptions)
ඉහත ස හව කළ නිමැවුම් අoutput) හා ප්රතිලල අoutcome) වලට අොළ උතකල්තන යම්
යටය් ඉදරිත් කළ යුතුය.

ii.

අව්ොනේ හා ඒව්ා අව්ම කිරීයේ ළි ව්ත
ඒ ඒ නිමැවුමට හා ප්රතිලලයට අොළව හඳුනාග් අවොනම් හා ඒවා අවම කය ගැනීමට යයනජනා
කයනු ලවන ක්රියාමාර්ථග ඉදරිත් කළ යුතුය.

iii.

යයනජිත අවොනම් අවම කිරීයම් ක්රියාමාර්ථග වාතෘතියේ ක්රියාකායකම් යලස අවතර්ථගත කය
තිය ෙ?
වාතෘතියයව අයේක්ෂිත නිමැවුම හා ප්රතිලල අ්කය ගැනීම සාධක ගණනාවක් මත ය ා තවී.
යමම සාධක වලට අවොනම් හා උතකල්තන ෙ අය් යව්. යමම අයිතමයේ අයමුණ වනුයේ
හඳුනාග් උතකල්තන යථාර්ථථයක් වවට ත්කය ගැනීයම් ක්රමයව්ෙ හා හඳුනාග් අවොනම්
අවම කිරීමට අවශ ක්රියාකායකම් සකස් කිරීම මඟිව වාතෘතියයව අයේක්ෂිත ප්රතිලල අ්කය
ගැනීම තහවුරු කිරීමයි.
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තො අවොනම අවම කිරීයම් ක්රියාකායකම් වාතෘතියට ඇතුළ් කිරීම
යද්ශගුණික විතර්ථයාස හා අයනකු් සාධක යහ්තු යකාට යගන ස්වභාවික තො අතරිව ශ්රී
ලිංකාව ෙැනට නායයාම් ගිංවතුය හා නියඟ යන තොවවට ලක් ීයම් වැඩි ප්රවණතාවයක් තවී.
යමවැනි ත්වයක් යටය් වාතෘතියේ නිමැවුම් හා යස්වා සහ ශ්රිත තහම්කම් එම තොවලට
ලක්ීයම් වැඩි ඉඩකඩක් තවී. ඒ අනුව වාතෘතියක් ම්දුම් තරිද සැලම්ම් යනාකිරීම නිසා එවැනි තො
මඟිව වන හානිය වඩා් ීව්ර විය හැකි අතය එය මිනිසා විසිව ඇති කයනු ලවන තොවක් වවට
ත්ීමට ෙ හැකියාවක් ඇත. අයනක් අතට ස්වභාවික තොවවට සයයා්තු දය හැකි තරිද මනා යලස
සැලම්ම් කයන ලෙ වාතෘතියකට යමවැනි ස්වභාවික තො වලිව යක්ෂාීමට යහන හානිය අවම කය
ගැනීමට හැකි යව්.
ඉදරිත් කයනු ලවන වාතෘතිය ශ්රිතව වල තෑ හැකි ස්වභාවික තො ළිබඳව ව මනා අධනයක් කිරීම
සෑම වාතෘති යයනජකයයකුටම ඉතා වැෙග් වන අතය අවශ අවස්ථාවවහි දී ඒ ස හා ගත හැකි
සාධනීය ක්රියාකායකම් වාතෘතියට ඇතුළ් කිරීම අවශ යව්. වාතෘති යයනජකයා විසිව සිදු කයන ලෙ
තො අවම කිරීයම් ක්රියා මාර්ථග ළිබඳව විග්රහය තෙනම් කය ගනිමිව වාතෘතිය ශ්රිතව වල තෑ හැකි
හඳුනාග් තො හා ඒවා අවම කය ගැනීමට යයනජනා කයන ක්රමයව්ෙය කෘති තත්රයේ අිංක 14 යටය්
ස හව කළ යුතුය.

වාතෘතිය අධීක්ෂණ හා ඇගයීයම් සැලම්ම
කෘතියේ අයිතම 15.1 හා 15.2 යටය් ෙක්වා ඇති අධීක්ෂණ හා ඇගයීම් සැලම්ම වාතෘතියේ ප්රගතිය
හා ප්රතිලල අයේක්ෂිත තරිද අ්ත් කය ගවයව ෙ යවන තහවුරු කිරීම ස හා යව්. යමම වගුව
වාතෘතියේ සෑම ළියවයකම ප්රගතිය හා ප්රතිලල මැන වැලීම ස හා සැලම්මක් සකස් කිරීමට උතකාරී
යව්. වාතෘතිය ලලොයීව ක්රියා්මක කිරීමට් ඉහළ ප්රතිලලයක් අ්ත් කය ගැනීමට් ඉහත සැලම්ම
උතකාරී යව්.
එයහයිව වාතෘතිය ක්රියා්මක කිරීමට යතය එහි ප්රගතිය මැන වැලීයම් සැලම්මක් සකස් කිරීම
අතවශ යව්.
යමම අයිතමය සකස් කිරීයම් තළමු ළියවය යම්භ වවයව සැලම්ම් කයන ලෙ ප්රතිලල එනම් අයිතම
10.2 සහ 10.3 යටය් විස්තය කය ඇති ප්රතිලල හා නිමැවුම් වලිනි. ඒ අනුව අධීක්ෂණ හා ඇගයීම්
සැලම්ම යටය් ස හව කයනු ලවන වාතෘතියේ / වැඩ සටහයව මැදහ්ීම ප්රතිලල හා නිමැවුම්
කෘති තත්රයේ යතය ස හව කළ ඒවාම යව්.
යමම විස්තය මුලිව ස හව තරිද වගුයව් ඇතුළ් කිරීයමව අනතුරුව ෙර්ථශක අIndicators) මිනුම්
ඒකක අUnit of measure) ේත රැස් කිරීයම් වගකීම යනාදී සාධක භාවිතා කයමිව යමම අධීක්ෂණ
සැලම්ම සකස් කළ යුතුය. ඉහත ස හව සාධක නිවැයදව හඳුනා ගැනීයමව හා සකස් කිරීයමව තම්ව
වාතෘති කළමණාකරුවවට හා කාර්ථය මණ්ඩලයට එම වාතෘතිය ලලොයීව හා කාර්ථයක්ෂමව
ක්රියා්මක කිරීම තහම් යව්.
අධීක්ෂණ සැලැස්ම ළිබඳව උොහයණයක් ඇමුණුම 03 හි ෙක්වා ඇත.
සටහන : අයිතම 10.1 10.2 10.3 සහ 15 යටය් එන ප්රතිලල යාමුව
ළිබඳව තැහැදලි කිරීම
ප්ර ාන කාර් සා න ෙර්කක නු යමානව්ාෙ ?

ශ්රිතව ස හව තාරිභාෂික වචන
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අයේක්ෂිත ප්රතිලල අ්කය යගන ඇති යහන යනාමැති වව ෙර්ථශක මඟිව යතවනුම් යකයර්ථ. එනම්
වාතෘතිය විසිව අ්ත් කයයගන ඇති ප්රතිලල වාර්ථතා කිරීමට යයාො ගවනා සාක්ෂි ෙර්ථශක යලස
විස්තය කළ හැකිය. එක් ප්රතිලලයක් අ්කය ගැනීම සම්වවධයයව සාක්ෂි ගණනාවක් තැවතිය හැකි
වැවිව අොළ ප්රතිලල ප්රකාශනයට වඩා්ම වලතානු ලවන සාක්ෂි තමණක් යතනයා ගත යුතුය. එක්
ප්රතිලල ප්රකාශනයකට ෙර්ථශක කිහිතයක් යයාො ගැනීම සිංකීර්ථණ වන වැවිව එම ප්රතිලලයට ඉතා
වැෙග්වන හා ප්රමුඛතම ෙර්ථශකය හඳුනා ගැනීම අවශ යව්. ප්රතිලල ප්රකාශනය සම්වවධ වඩා් ම්දුම්
ප්රමුඛ වැෙග් හා ප්රායයනගික සාක්ෂි ප්රධාන කාර්ථයසාධන ෙර්ථශකය (KPI) යලස හඳුවවනු ලැය .
ප්රතිලල අ්කය ගැනීම මැනීයම් ප්රධාන සාධක ෙර්ථශක ප්රමාණා්මක යහන ගුණා්මක විය හැකිය.
ප්රමාණා්මක ෙර්ථශක සිංඛා්මකව ප්රකාශ කළ හැකිය. එනම් සිංඛාව ප්රතිශතය අනුතාතය
විචලතාව යනාදය. ගුණා්මක ෙර්ථශක යනු ළිබඳග් ප්රමිීව වියශ්ෂිත ත්වයව යහන ප්රතිලාීනවයග්
තෘේතිම්භාවය වැනි සාධක තෙනම් කයයගන යගාඩනඟනු ලවන ෙර්ථශකයවය.
KPI s මඟිව යතනයේ අයේක්ෂිත ප්රතිලල හා නිමැවුම් මැන වලන වැවිව KPI s ීයණය කිරීමට ප්රථම
වාතෘතියට අොල තාර්ථශවකරුවව සමඟ උතයද්ශන සාකච්ඡා අconsultative discussions) තව්වා KPI
s ළිබඳව ව එකඟතාවයකට තැමිණීමට වාතෘති යයනජකයා කටයුතු කළ යුතුය.
වාතෘතියයව අයේක්ෂිත ප්රතිලල කුමක්ෙ යවන තැහැදලි කිරීමට ෙර්ථශක මඟිව සාක්ෂි සතයයි.
එයමවම වාතෘති ක්රියාකායකම් වල සාර්ථථක්වය / අසාර්ථථක්වය ෙ ෙර්ථශක මඟිව යතවනුම්
යකයයන අතය අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම ස හා ප්රමාණා්මක තෙනමක් ෙ සතයයි.
සාමානයයව ෙර්ථශකයක්





සහභාගී්ව ප්රයව්ශයක් තුබඳව යගාඩනැඟිය යුතුය
භාවිත කයවනාට අොළ විය යුතු අතය ීයණ ගැනීම ස හා සහාය විය යුතුය
ප්රතිලල සමඟ තවතින සම්වවධතාව තහවුරු විය යුතුය
ප්රමාණා්මක සහ / යහන ගුණා්මක විය යුතුය

මිතණුේ ඒකක

නු කුම ගෙ?

ප්රමාණා්මක

කායයට ෙර්ථශක මනිනු ලැය . උො :- සිංඛා ප්රතිශත අනුතාත තයාසය

කරුණාකය තහත උොහයණ වලවන.
ෙර්කක

මිතණුේ ඒකක
මුළු ජනගහනයේ ප්රතිශතයක්
යලස
අවැඩිහිනුයවයග්) ස

01

වාර්ථතාවන HIV යයනගීව

02

සාමාන
මහජනතාවයග්
ෙැනුම්ව්ීයම් ප්රමාණය
පුද්ගලයව 10 000 ට සිනුන වවෙවරුව සිංඛාව
පුද්ගලයව 10 000 ට ඇති ඇ ව ගණන
යු අයේක්ෂාව

03
04
05

වවෙවරුව ගණන
ඇ ව සිංඛාව
වසය සිංඛාව
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තහවුු  කත ැනීයේ ක්රමයනෙ (means of verification)

නු කුම ගෙ?

රැස් කය ගවනා ලෙ ේත හා ඒවායේ මුලාශ්ර තහවුරු කය ගවයව යකයස්ෙ යවන යමයිව අෙහස් යව්.
යමහි වැෙග්කම වවයව එමඟිව ේතවල විශ්වසනීය්වය හා නිවැයද වව තහවුරු ීමයි.
වාතෘතියක ේත තහවුරු කය ගැනීයම් ක්රමයව්ෙය ළිබඳව උොහයණ තහත ලැයිස්තුයව් ෙැක්යව්. ෙර්ථශක
ස හා අොළ වන ේතවල ස්වභාවය හා ඒවායේ නියවෙතාව හා විශ්වසනීය්වය වාතෘතිය මඟිව
තහවුරු කයවයව යකයස්ෙ යවන සලකා වැලිය යුතුය.
උොහයණ : වාතෘතියකට අොළවන විවිධ වාහිය තාර්ථශව විසිව ෙැනට තළ කය ඇති වාර්ථතා හා ේත
තරීක්ෂා කිරීම.
 වාතෘතිය ක්රියා්මක කයන
යතනයේ අභවතය වාර්ථතා හා අයනකු් ප්රකාශන
සමායලනචනය.
 අොළ යතනය යහන වාතෘතිය විසිව රැස් කයන ලෙ ේත විශ්යල්ෂණය කිරීම.
 කළමනාකයණ වාර්ථතා සටහව හා අභවතය තිකා (memos)
 සම්මුඛ සාකච්ඡා රැස්ීම් දයයහි වාර්ථතා හා සටහව
 ඉලක්කගත කණ්ඩායම් සමඟ කයන ලෙ සාකච්ඡාවල සහ තාර්ථශවකරුවව සමඟ තව්වන ලෙ
රැස්ීම් වල සටහව සහ වාර්ථතා.
 දුයකථන මඟිව කයන ලෙ සාකච්ඡාවල වාර්ථතා සහ සටහව
 යස්වාලාීනව සහ තාර්ථශවකරුවවයග් අෙහස්.
අතැමිණිලි යයනජනා ලිළි මඟිව අෙහස් ෙැක්ීම් යනාදී විවිධ ක්රම යටය් යම්වා ලැබිය හැකිය)
 ප්රශ්නාවලී සමීක්ෂණ.
 වැඩමුළුවල වාර්ථතා.
 නිරීක්ෂණ හා ක්යෂ්ත්ර චාරිකාවල වාර්ථතා
පෘතාෙක මට්ටම (Base line)
තාෙක කාර්ථය සාධන මටට්ම යවන ප්රතිශතා්මකව අනුතාතයක් වශයයව සිංඛා්මකව යහන KPI
ස හා හඳුනාග් යවන් ඕනෑම අර්ථථාවවිත මිණුම් ක්රමයකට මැනිය හැකිය. යකයස් වුවෙ යම් ස හා
යයාො ග් ේත මූලාශ්රය තාෙ සටහනක් වශයයව ෙැක්විය යුතුය. යම් වර්ථෂයක දී වාතෘතියේ ප්රධාන
කාර්ථයසාධන ෙර්ථශක කයා ළඟා වියම් ප්රගතිය එහි තාෙක වර්ථෂයට සායේක්ෂව සිංසවෙනය කිරීම ස හා
තාෙක කාර්ථය සාධන මට්ටම යයාො ගැයව.
පෘතාෙක ව්ර්ණ

නු කුම ගෙ?

යම් වියශ්ෂිත කාර්ථය ෙර්ථශකයක මට්ටම සිංසවෙනය කිරීම ස හා යයාො ගවනා වර්ථෂය තාෙක වර්ථෂයයි.
උො :- කිසියම් තළාතක 2017 වසයර්ථ දී අතව්නා වර්ථෂය) එච්.අයි.ී. සාධිත වුවව ප්රමාණය 0.2 ස ට
වඩා අඩු ප්රතිශතයකි. තව්නා වර්ථෂයේ ේත යනාමැති අවස්ථාවක දී ඊට යතය වසයර්ථ ේත තාෙක
කාර්ථයසාධන ේත යලස් එම වසය තාෙක වසය යලස් සැලකිය හැකිය.
මීළඟ ව්සත / අනා ත ව්සත සඳහා ඉල ගක සකස් කිරීම
වාතෘති කාල සීමාව ස හා ඉලක්කගත කාර්ථය සාධන මට්ටම් වගුවට ඇතුළ් යකයර්ථ. අොළ ීරුයව්
ස හව කය ඇති ඒ ඒ ප්රතිලලයට අොළ ඉලක්ක වාතෘති කාල සීමාව තුළ වාතෘතිය විසිව අ්කය
ගත යුතු ප්රතිලලවල මට්ටම යතවනුම් කයයි. ඒ ඒ නිමැවුම් යමවම ප්රතිලල ස හා ෙ ළගා කය ගත යුතු
ඉලක්ක ෙැක්විය යුතුය.
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ව්යාපෘති

ක ළිරිව්ැ සේපෘතාෙන හා මූලය න

(Items on Project Costing, Budget and Financing)

වාතෘති ළිරිවැය අProject Budget)
වාතෘති යයනජනා ඉදරිත් කිරීයම් කෘති තත්රයේ යමම අයිතමය යටය් වාතෘතියේ සමස්ත
ඇස්තයම්වතුගත ළිරිවැය අයවැය හා වාතෘතියේ මූලයනය ළිබඳව ව ස හව කය ඇති අතය
වියශ්ෂයයව තම් කාලීනව අතියර්ථක අයමුෙල් සම්තාෙනය කිරීම අසීරු වන වැවිව සියලුම ක්රියාකායකම්
ස හා අවශ සමස්ත මූල අවශතාවය යමහි ස හව කිරීම අතවශ යව්. එයස්ම අවශ
ක්රියාකායකම් ඇතුළ් යනාකිරීම යහ්තුයවව වාතෘතියේ ස හව යම් ක්රියාකායකමක් සිදු කිරීමට
යනාහැකි ීම වාතෘතිය අසාර්ථථක ීමට ෙ යහ්තු වන වැවිව වාතෘතියේ ප්රතිලල හා අවොනම් යාමුව
තෙනම් කය ගනිමිව සියලු ක්රියාකායකම් ප්රමාණව් යලස ළිබඳබිු  වන කායයට වාතෘතියේ ළිරිවැය
සකස් කිරීම සිදු කළ යුතුය. යමයස් වාතෘති ළිරිවැය තුළට ඇතුළ් කිරීමට අතතම් වන, නමු් වාතෘති
ළිරිවැය තුළට ඇතුළ් කිරීම ස හා යයනජනා කයනු ලවන ක්රියාකායකම් වනුයේ : අධීක්ෂණය කිරීයම්
ළිරිවැය ඇගයීම් කටයුතු ස හා අවශ ප්රතිතාෙන සමීක්ෂණ හා අධයන කටයුතු ස හා අවශ වන
වියෙම් සහ වාතෘතිය තැවරීයම්දී / අවසව කිරීයම්දී සිදු කයනු ලවන කටයුතු ස හා අවශ වියෙම්ය.
තවෙ වාතෘති යයනජකයා විසිව වාතෘතියේ ප්රාග්ධන ළිරිවැය ප්රමාණව් යලස ඇස්තයම්වතු කය
තිබිය යුතු අතයම එම වාතෘතිය ක්රියා්මක කිරීම හා නඩ්තු කිරීම ස හා අයේක්ෂිත ළිරිවැය ළිබඳව
ඇස්තයම්වතු තැහැදලිව සහ තර්ථකානුූලලව සකස් කය වාතෘති ඉදරිත් කිරීයම් කෘති තත්රයේ අොළ
යකාටයසහි ස හව කළ යුතුය . එයස්ම යම් වාතෘතියක් ජාතික ක්රමසම්තාෙන යෙතාර්ථතයම්වතුව යවත
ඇගයීම ස හා ඉදරිත් කිරීමට යතයාතුව අොල සියලු තාර්ථශවකරුවව යවත ඉදරිත් කය සවුවයග්
එකඟතාව ලවා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.
16.1 ළිරිව්ැ ප්රයදෙන (Cost Breakdown)
වාතෘතියේ මුළු කාලය ස හා එක් එක් සිංයචකයට අොළව ළිරිවැය ගණනය කළ යුතු යව්.
16.2 රි ාකාතකේ ළිබඳ ඳ ිශස්තත (ඉදිකිරීේ, උපෘතකතණ සහ ව්ාහන මිතලට
Activities (Construction, Purchase of Equipment and Vehicles))

ැනීේ) (Details of the

යයනජිත වාතෘතිය ඉදකිරීම් කටයුතු හා සම්වවධ වාතෘතියක් නම් එම වාතෘතිය හා සම්වවධ
උතකයණ මිලදී ගැනීම් සහ වාහන මිලදී ගැනීම් සම්වවධයයව 16.2 වගුයව් ස හව ළිරිවැය අයිතමයව
තුළ ස හව කළ යුතුය. තවෙ සවිස්තයා්මක ඇස්තයම්වතුවක් ඇමුණුම් යලස වාතෘති වාර්ථතාව සමඟ
ඉදරිත් කළ යුතුය.

මූලයන සැලැස්ම (Financing Plan)
යයනජිත වතෘතිය ස හා අයමුෙල් සතයා ගැනීමට සැලම්ම් කයනු ලවන මූලාශ්ර ළිබඳව ව යතායතුරු යමම
අයිතමයේ ස හව යව්.

17.1 මූලය න ක්රමයනෙ (Method of Financing)
යම් වාතෘතියක් ස හා අයමුෙල් සතයා ගැනීම වහු මූලාශ්ර හයහා සිදු කයගත හැක. වර්ථතමානයේ යද්ීය
අයමුෙල් යටය් ක්රියා්මක වාතෘති යාශියක් තවතින අතයම යද්ීය හා වියද්ීය අයමුෙල්
සම්මිශ්රණයයව ක්රියා්මක වන වාතෘති ගණනාවක් ෙ ෙක්නට ඇත. මීට අමතයව යතෞද්ගලික අිංශය
හා ප්රජා ොයක්වය හයහා ක්රියා්මක වන වාතෘති කිහිතයක් ෙ හඳුනාගත හැකි යව්.
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17.2 ආො ේ පුයතෝකථන අRevenue Forecast)
වාතෘති යමයහයුම් කාලය තුළදී ොයම් උ්තාෙනය කළ හැකි වාතෘති තවතින අතය එයස් ොයම්
උ්තාෙනය කිරීමට අයේක්ෂා කයන වාතෘතියක් ස හා ොයම් පුයයනකථන වාර්ථතාවක් ඉදරිත් කළ
යුතු යව්. එයස්ම අවශ සවිස්තයා්මක යතායතුරු ඇතුළ් වාර්ථතාවක් වාතෘති යයනජනාව සමඟ
ඇමුණුමක් යලස ඉදරිත් කළ යුතුය.

17.3 ව්යාපෘති
අව්සන්ත කිරීයමන්ත අනුු ව් යමයහුේ හා නඩත්ු ළිරිව්ැ (Project Operation and
Maintenance Costs after Completion)
වාතෘතිය අවසව කිරීයමව තම් එහි තියසයභාවය තහවුරු කිරීම ස හා ම්දුම් ක්රමයව්ෙයක් සකස් කළ
යුතු යව්. ඒ අනුව එක් එක් අයමුෙල් ප්රභවයව යටය් වාතෘති යමයහයුම් හා නඩ්තු ළිරිවැය යවව
යවව සිංයචක යලස ඉදරිත් කළ යුතුය.
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සමාජයී සා ක
( Social Considerations)
නැවත තදිංචි කිරීයම් කටයුතු අඅොළ යව් නම්) Resettlement Activities (if
applicable)
ප්රධාන යාජ යයනජන වාතෘීව ස හා ඉඩම් අ්ත් කය ගැනීයම් දී තදිංචිකරුවව ඉව් කිරීයම්
අවශතාවයක් තැන නඟින විට එවඳු වාතෘතියක් ස හා නැවත තදිංචි කිරීයම් සැලම්ම් සකස් කිරීම
අතවශ යව්. මාර්ථග ඉදකිරීම් මහා තරිමාණ නිවාස යයනජනා ක්රම මහා තරිමාණ ර්ථික කලාත
ළිහිටුීම විශාල වාරිමාර්ථග වාතෘති යයනහල් හා අධාතන යතන පුළුල් කිරීයම් වාතෘති යමයස්
නැවත තදිංචි කිරීයම් අවශතාවය තැන නඟින වාතෘීවයගව සමහයක් යව්.
එවඳු වාතෘති යයනජනාවක් සකස් කයනු ලවන සෑම අවස්ථාවකදීම වාතෘති යයනජකයිව විසිව නැවත
තදිංචි කිරීයම් අවශතාවය ළිබඳව පුළුල් විමර්ථශනයක් සිදු කළ යුතු අතය එම කටයුතු හා සම්වවධ
ළිරිවැය ෙ ඇතුළ්ව නැවත තදිංචි කිරීම් ස හා සැලම්ම් සකස් කළ යුතු යව්.යමම සැලම්ම් සකස් කිරීයම්දී
සියලුම අොල තාර්ථශවකරුවව වියශ්ෂයයව වාතෘතිය ක්රියා්මක කිරීම යහ්තුයවව සිය
වාසස්ථානයයව වැහැයව නව ස්ථානයක තදිංචි ීමට සිදුවන පුද්ගලයව සමඟ සාකච්ජා කය අොළ
යයනජනා හා යතායතුරු ලවා ගැනීයමව තම් ඉහත සැලම්ම් සකස් කළ යුතු යව්.
යයනජිත වාතෘතියක් ස හා යමම නැවත තදිංචි කිරීයම් අයිතමය අොළ වවයව නම් වාතෘති
යයනජකයා විසිව යමම කෘතියේ ස හව වගුව සම් ර්ථණ කළ යුතුය. එයස්ම යම් වාතෘතියක් ස හා
සිංකීර්ථණ හා වහුවිධ නැවත තදිංචි කිරීයම් ක්රියාකායකම් ඇතුළ් වන අවස්ථාවකදී යමම කෘතියේ
ස හව වගුව ප්රමාණා්මක යනාවන විට අවශ ේත හා තැහැදලි කිරීම් ඇතුල් විස්තයා්මක
වාර්ථතාවක් වාතෘති යයනජකයා විසිව ඇමුණුමක් යලස ඉදරිත් කළ යුතුය.

ස්ි / පුරුෂ සමාජභාවය

ශ්රිත කරුණු අGender Perspective)

සියලුම වාතෘති යයනජකයව විසිව වාතෘති සැලම්ම් සකස් කිරීයම්දී ස්ී පුරුෂ සමානා්මතාව හා
සම්වවධ ෙැක්මකිව කටයුතු කළ යුතුය. සමහය වාතෘීව සැලම්ම් කිරීයම්දී එහි ප්රධාන අයමුණ යලස
ස්ී පුරුෂ තයතයයව අවම කිරීම ළිබඳව ව වියශ්ෂ අවධානයක් යයාමු කයන අතය, අයනකු් වාතෘති
සැලම්ම් සකස් කිරීයම්දී ෙ ඉලක්කගත ක්යෂ්ත්රයව / ප්රයද්ශයවහි තවතින ස්ී පුරුෂ සමාජභාවයේ ඇති
තයතයය අවම කිරීම ස හා අවශ ලලොයී උතායමාර්ථග වාතෘීව තුළට ඇතුළ් කළ යුතු යව්. ඒ අනුව
සියලුම වාතෘති යයනජකයව විසිව ස්ී පුරුෂ සමානා්මතාව ළිබඳව ඉදරි ෙැක්ම යකයයහි
ප්රමාණා්මක අවධානයක් යයාමු කිරීම් අවශ අවස්ථාවවවලදී ම්දුම් උතායමාර්ථග හා ක්රියාකායකම්
අොළ ළිරිවැය සමඟ වාතෘති යයනජනාව තුළට ඇතුළ් කිරීම් සිදු කළ යුතු යව්.

වියශ්ෂ අවශතා සහිත පුද්ගලයිව අDifferently Abled Persons’
Perspective)
වාතෘති යයනජකයා විසිව වාතෘතියක් සැලම්ම් කිරීයම්දී වියශ්ෂ අවශතා සහිත පුද්ගලයවයග්
අයිතිවාසිකම් හා අවශතා සපුයා දීම ළිබඳව ව සලකා වැලිය යුතුය. එයස්ම එම අවශතා සපුයා දීම
ස හා ම්දුම් ක්රියාමාර්ථග ගැනීමට අවශ ළිරිවැය හා අයනකු් තහම්කම් ස හා වන වියෙම් වාතෘතියේ
මුල ළිරිවැය තුළ අවතර්ථගත ීම යහන යනාීම ළිබඳව වාතෘති යයනජකයා විසිව යමම යකාටයසහි
ස හව කළ යුතු යව්.
යම් වාතෘති යයනජනාවක් ක්රියා්මක කිරීයම්දී වාතෘතිය ක්රියා්මක ප්රයද්ශයේ සිනුන වියශ්ෂ
අවශතා සහිත පුද්ගලයවයග් අවශතා සම් ර්ථණ කිරීමට යහන එම අවශතාවයව සපුයා දීමට ම්දුම්
ළියවයයව අනුගමනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතු යව්. එවඳු අවස්ථාවවවලදී ඒ ඒ අවශතාවයවට
ගැලයතන යලස සැලම්ම් කයන ලෙ ක්රියාකායකම් ළිබඳව විස්තයයක් වාතෘති යයනජනාව තුළ ස හව
කළ යුතු යව්.
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ව්යාපෘති
රි ාත්මක කිරීම හා ි ත තසතවාව්
(Implementation Arrangements and Project Sustainability)
වාතෘතිය ක්රියා්මක කිරීයම් ක්රමයව්ෙය (Implementation
Arrangements)
වාතෘතිය නිම කිරීයමව තම් එහි තියසයභාවය ,යමයහයීම හා
නඩ්තුව ස හා වූ කටයුතු (Arrangements for Sustainability,
Operation and Maintenance after completion)
කාර්ථයමණ්ඩල නිසි තරිද යයාො ගැනීම සහ තියසයභාවය ස හා විධිවිධාන සැලැස්ීම වාතෘතිය නිම
ීයමව තම් යමයහයුම් හා නඩ්තු කටයුතු යකයයහි අවධානය යයාමු කිරීම් වැෙග් යව්. වාතෘතියක්
ඉදරිත් කිරීයම්දී වාතෘති යයනජකයව විසිව එය නිසි ක්රියාතනුතාටීව නිශ්චිත අිංශයව සහ
පුද්ගලයිවට වගකීම් තැවරීම අයේක්ෂිත ප්රතිලල හා නිමවුම් තව්වා ගැනීම ළිබඳව ව ඉදරිත් කිරීම
වාතෘති යයනජනාකරුවවයග් වගකීම් යව්. වාතෘති යයනජකයව වාතෘති යයනජනා ඉදරිත් කිරීයම්දී
ඉහත ස හව කරුණු ඇතුළුව ක්රියා්මක කිරීම හා වාතෘති තියසායභාවය ඇතුළ්ව වාතෘති
යයනජනා අකෘති තත්රයේ නිසි ස්ථානවල ස හව කය ඉදරිත් කළ යුතුය.
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ආර්ික හා මූලය ිශක්යල්ණණ
(Economic and Financial Appraisal)
ආර්ික හා මූලය ිශක්යල්ණණ (Economic and Financial Analysis)
වාතෘති යයනජනාව ඉදරිත් කිරීයම්දී ඒ සමග යයනජිත වාතෘතියේ ර්ථික හා මූල විශ්යල්ෂණය ෙ
ඉදරිත් කළ යුතුය. යමවැනි ර්ථික හා මූල විශ්යල්ෂණය ළිබඳව වාර්ථතාවව ඉදරිත් කිරීයම්දී ඒ
ස හා භාවිතා කයන ලෙ ගණනය කිරීයම් විස්තයා්මක සටහව ඉදරිත් කිරීම කළ යුතුය.
සාමානයයව යයනජිත වාතෘතියක ර්ථික හා මූල විශ්යල්ෂණයක් සිදු කිරීයම්දී මූලිකව එම
වාතෘතියේ ස්වභාවය අනුව වාතෘතිය ඉදරිත් කිරීයම් කෘතියේ 23 වැනි අයිතමය යටය්
ලැයිස්තුගත කය ඇති විධික්රම අතුරිව ම්දුම් විශ්යල්ෂණ ක්රමයව්ෙයක් භාවිත කළ හැක.
 ළිරිවැය - ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණ ක්රමයව්ෙයව
- අභවතය ර්ථික ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණය අEIRR)
- වර්ථතමාන ර්ථික ශුද්ධ වනුනාකම අENPV)
- ළිරිවැය ප්රතිලාභ අනුතාතය අC/b)
 මුල විශ්යල්ෂණ ක්රමයව්ෙයව
- මූල අභවතය ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණය
- ශුද්ධ මූල වර්ථතමාන වනුනාකම
තම් යගීයම් ක්රමයව්ෙය
 ළිරිවැය ප්රතිලල විශ්යල්ෂණය
විවිධ විශ්යල්ෂණ ක්රම අතරිව EIRR , ENPV, යහන C/b ළිරිවැය ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණයේ ප්රධාන
ක්රමයව්ෙයව යව්. එයස්ම යමම විශ්යල්ෂණ ක්රමයව්ෙයව වාතෘති ඇගයීම ස හා වඩා් යයනග වන
අතයම එමඟිව ර්ථික හා සමාජයීය වශයයව වාතෘතියේ ශුද්ධ ොයක්වය නිර්ථණය කිරීමට ෙ
හැකියාව ලැය . මාර්ථග ඉදකිරීම් වැනි යනුතල තහම්කම් වාතෘීව ස හා ළිරිවැය ප්රතිලාභ
විශ්යල්ෂණය ස හා EIRR යහන ENPV යන ක්රමයව්ෙයව භාවිතය සායේක්ෂව තහම් විය හැකිය. මවෙය්
එවැනි වාතෘීවවල ප්රතිලාභ සායේක්ෂව නියත යලස ගණනය කළ හැකි අතය ඒ ස හා යයාො ගවනා
ක්රමයව්ෙයව හා ෙර්ථශක නිශ්චිත යව්.
එයමවම ළිරිවැය ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණ ක්රමය අධාතන අිංශය ස හා සිදුකයන සිංවර්ථධන වාතෘීව
වැනි සමාජයීය වාතෘතිය අSocial Project) ස හා තහම් යනාවන අතය එවැනි වාතෘීවවලදී වඩා්
ම්දුම් විකල්ත ක්රමයව්ෙය වනුයේ “ළිරිවැය ප්රතිලල විශ්යල්ෂණය” ක්රමයව්ෙයයි. යමහිදී වාතෘතිය
ක්රියා්මක කිරීම යහ්තුයවව වර්ථධනය වූ වලතෑම වාතෘතියේ ළිරිවැයට ෙක්වන අනුතාතයයහි
වර්ථතමාන වනුනාකම අdiscounted) යලස ගණනය කළ හැකිය.
කුඩා හා ක්ුද්ර තරිමාණයේ වාතෘතිව ස හා ළිරිවැය ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණය යමවම ළිරිවැය ප්රතිලල
විශ්යල්ෂණයව සිදුකිරීයම් හැකියාව ඇත. ඇතැම් අවස්ථාවලදී එම විශ්යල්ෂණයව සිදු කිරීමට ගත වන
කාලය හා ළිරිවැය සළකන විට ඒවා විශයල්ෂණය යකාට ක්රියා්මක කිරීම එතයම් ප්රායයනගික යනායව්
. ඇතැම් වාතෘති එනම් ප්රතිලාභ මූල වනුනාකමක් යලස ගණනය කිරීම් ස හා සැලකීමට ලක් කළ
හැකි වාතෘති ස හා විවිධ වූ මූල ප්රතිලාභ ඇස්තයම්වතු ක්රම වන FIRR , FNPV යහන තම් යගීයම්
ක්රමයව්ෙයව විකල්ත යලස භාවිතා කළ හැකිය. එයස්ම ඇතැම් වාතෘීව එනම් වාතෘතියේ
ප්රතිලාභයව ප්රමාණා්මක යලස ගණනය කළ යනාහැකි වාතෘීව, වාතෘති යයනජකයව විසිව
වහුවිධ ක්රමයව්ෙයව භාවිත කයමිව විශ්යල්ෂණය සිදුකළ හැකිය. යමහිදී ප්රමාණා්මක හා ගුණා්මක
ේතයව භාවිත කළ හැකිය. යමම විශ්යල්ෂණයව මඟිව යයනජිත වාතෘතිය ර්ථික වශයයව ජාතික
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ර්ථිකයට යමවම සමාජයීය සිංවර්ථධනයට සිදු කයනු ලවන වලතෑම යකයයහි අවයවනධයක් ලවාගත
හැකිය.

ආර්ික අවයන්තතත ලලොයිතා අනුපෘතාත (EIRR)
අභවතය ලලොයිතා අනුතාතය (IRR) යනු යම් යමයහයුමක් මගිව ජනනය වන ප්රතිලාභයව ී
ඇස්තයම්වතු ගත වනුනාකම සහ යමයහයුම නඩ්තු සහ ප්රාග්ධන යයනජනය ස හා වන ළිරිවැය
ශූන වන අවස්ථායව්දී යතවනුම් කයන වට්ටම් අනුතාතයයි. යමම ප්රතිශත අගය වාතෘතියක
අභවතය ලලොයිතා අනුතාතය යලස ෙැක්යව්.
අභවතය ලලොයිතා අනුතාතය අIRR) සැලකීයම්දී
ර්ථික අභවතය ලලොයිතා අනුතාතය
(“Economic” IRR ) හා අභවතය මූල ලලොයිතා අනුතාතය (“ Financial” IRR) යන අනුතාතයව යෙක
තැහැදලිව හඳුනා ගත යුතුය. යමහිදී අභවතය ර්ථික ලලොයිතා අනුතාතය මගිව යයනජිත වාතෘතිය
සමස්තයක් යලස ර්ථිකයට ෙක්වන ොයක්වය ඇගයීමට ලක් කයනු ලවයි. එයස්ම, අභවතය මූල
ලලොයිතා අනුතාතය මගිව යයනජකයායග් ෙෘෂ්නු යකනණයයව වාතෘතියේ ශකතාවය තරික්ෂා
කිරීමට උ්සාහ කයයි. අභවතය ර්ථික ලලොයිතා අනුතාතය ගණනය කිරීයම්දී සත අreal) මිල
ගණව භාවිත කයන අතය එමඟිව වදු සහනාධාය හා මිල තාලනය කිරීම දය යහ්තුයවව ඇතිවවනා
වූ යවළෙතල මියලහි ඇති වන යවනස්කම්වල වලතෑම ඉව් කයනු ලැය . අභවතය ර්ථික
ලලොයිතා අනුතාතය ගණනය කිරීයම්දී භාවිතා වන සැවෑ මිල එනම් ප්රකාශිත මිලඅUndistoreted
Price) යයෙවුම්වල විකල්ත භාවිතයයව ළිබඳබිු  වන වස්ික ළිරිවැයට සමාන යව්.

ආර්ික ද්ද් ව්ර්තමාන අ

(ENPV)

ර්ථික ශුද්ධ වර්ථතමාන අගය යලස ස හව කයනුයේ වට්ටම් කයන ලෙ ශුද්ධ ප්රතිලාභයවහි ශුද්ධ
වර්ථතමාන අගයයි. එනම් ප්රාග්ධන යයනජන සහ යමයහයුම් හා නඩ්තු සහ යමයහයුමක් මගිව
උ්තාෙනය යවතැයි ඇස්තයම්වතුගත ප්රතිලාභවල අගය ප්රාග්ධන ළිරිවැය අනුතාතය සමග ගැලීම හා
වට්ටම් කිරීම යමහිදී සිදු යව්. වාර්ථෂික වට්ටම් අගයවහි ශුද්ධ වනුනාකම, ර්ථික ශුද්ධ වර්ථතමාන අගය
යලස නිරූතණය කයයි. යයනජනයක යහන යමයහයුමක ප්රතිලාභ ජනනය වන කාලතරිච්යදෙය
ර්ථික යු කාලය වශයයව සැලකිය හැකි වන අතය වාතෘතියක් ක්රියා්මක කය අවසව වූ තම්ව
ෙ ඉහත ප්රතිලාභ ජනනය විය හැක.
‘’ ර්ථික’’ ශුද්ධ වර්ථතමාන අගය සහ ‘’ ර්ථික’’ අභවතය ලලොයිතා අනුතාතිකය මූල අභවතය
ලලොයිතා අනුතාතිකයයව යවව කය හඳුනා ගත යුතු යව්. ර්ථික අභවතය ලලොයිතා අනුතාතිකය
ගණනය කිරීම ස හා තත මිල අReal Price) භාවිත යකයයන අතය වදු සහ සහනාධාය වැනි සිංක්රාම
යගීම් සහ විවිධ තාලනයව යහ්තුයකාට යගන යවළ යතාළ මියලහි සිදු වන විකෘති ීම් යමහිදී වැහැය
යකයයන වැවිව යමමගිව ර්ථිකයට සහ සමාජයට ෙක්වන සෘජු ොයක්වය විශ්යල්ෂණය කිරීමට
හැකි යව්.

ළිරිව්ැ -ප්ර ලාව අනුපෘතා ක / (C/B)
වට්ටම් කයන ලෙ සියළු වාතෘති ළිරිවැයයහි එකතුව වට්ටම් කයන ලෙ සියළු වාතෘති ප්රතිලාභවල
එකතුයවව යවදූ විට ළිරිවැය-ප්රතිලාභ අනුතාතිකය ලැය . ඒ අනුව යම් වාතෘතියක ළිරිවැය-ප්රතිලාභ
අනුතාතිකය එකට වඩා වැඩි නම් එමඟිව සමාජයට ොයක්වයක් ෙක්වනු ලැය යැයි සැලයක්.
අසැලම්ම් ශිල්ීය ක්රම ‘’මූල විශ්යල්ෂණය’’ තරිච්යදෙ 13 ජාතික ක්රමසම්තාෙන යෙතාර්ථතයම්වතුව2001 යකාළඹ).
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මූලය අවයන්තතත ලලොයිතා අනුපෘතා ක (FIRR)
ඉහතිව ෙක්වා ඇති තරිද මූල විශ්යල්ෂණයේදී යයාො ගවනා ලෙ අභවතය ලලොයිතා අනුතාතිකය
විධික්රමය මූල අභවතය ලලොයිතා අනුතාතිකය යලස නම් යකයර්ථ. මූල අභවතය ලලොයිතා
අනුතාතිකය යන ඇගයීම් විධික්රමය මඟිව යයනජකයායග් ෙෘෂ්කයකනණයයව වාතෘතියක ශකතාව
තරික්ෂා යකයර්ථ.
uQ,H අභවතය ලලොයිතා අනුතාතික විශ්යල්ෂණය, යවළ යතාල මිල මත තෙනම්ව සිදුයකයයන
අතය,යමහිදී ර්ථික අභවතය ලලොයිතා අනුතාතිකයේදී යමව යවළ යතාල විකෘති ීම් සලකා
වැලීමක් සිදු යනාකයයි.

මූලය ද්ද් ව්ර්තමාන අ

(FNPV)

මූල ශුද්ධ වර්ථතමාන අගය යලස ස හව කයනුයේ වට්ටම් කයන ලෙ ශුද්ධ ප්රතිලාභයවහි ශුද්ධ
වර්ථතමාන අගයයි. එනම් ප්රාග්ධන යයනජන හා යමයහයුම් හා නඩ්තු සහ යමයහයුමක් මගිව
උ්තාෙනය වන ප්රතිලාභවල ඇස්තයම්වතුගත අගය ප්රාග්ධන ළිරිවැය අනුතාතය සමඟ ගැලීම හා
වට්ටම් කිරීම යමහිදී සිදුයව්. වාර්ථෂික වට්ටම් අගයයහි ශුද්ධ වනුනාකම ර්ථික ශුද්ධ වර්ථතමාන අගය
යලස නිරූතණය කයයි. යයනජනයක යහන යමයහයුමක ප්රතිලාභ උතෙවන කාලතරිච්යදෙය ර්ථික
යු කාලය වශයයව සැලකිය හැකිය. වාතෘතියක් ක්රියා්මක කය අවසව වූ තම්ව ඉහත ප්රතිලාභ
ජනනය වනු ඇත.
ර්ථික ශුද්ධ වර්ථතමාන අගය යමව යනාව මූල ශුද්ධ වර්ථතමාන අගය යවළ යතාල මිල අනුව
ගණනය යකයයන අතය යමහිදී යවළ යතායලහි ඇති විකෘීව සලකා වැලීමක් සිදු යනායකයර්ථ.

ළිබඳය වුේ කාල (Payback Period)
ප්රාග්ධන යයනජන ප්රමාණය ඇස්තයම්වතුගත ශුද්ධ මූල ප්රතිලාභවලිව තම් ලවා ගැනීම ස හා
ගත වන කාලතරිච්යදෙය ළිබඳයගවුම් කාල සීමාව වශයයව ස හව යකයර්ථ. එනම් වාතෘතියක
යයනජනය කයන ප්රමාණය එහි ශුද්ධ වාර්ථෂික මූල ප්රතිලාභ මඟිව නැවත ලවා ගැනීමට ගත වන
කාලතරිච්යදෙය යමයලස හැන්වයව්. ළිබඳයගවුම් කාලතරිච්යදෙය හඳුනා ගැනීම ස හා මුෙල් ප්රවාහයයහි
වට්ටම් කිරීමක් අවශ යනායව්.

ළිරිව්ැ ලලොයිතා ිශක්යල්ණණ (Cost Effective Analysis)
ළිරිවැය ලලොයිතා විශ්යල්ෂණය ර්ථික විශ්යල්ෂණයයහි තව් එක් තැතිකඩක් විෙහා ෙක්වයි. එමඟිව
විවිධ වූ ක්රියාකායකම්වලිව ජනිත වන ප්රතිලල අවලතෑම) සමඟ සායේක්ෂ ළිරිවැය සැසඳීමක් සිදු කයයි.
ළිරිවැය-ප්රතිලාභ විශ්යල්ෂණයේදී ප්රතිලල නිර්ථණය මූල අගයව මත සිදු කයන වැවිව ළිරිවැය
ලලොයිතා විශ්යල්ෂණයයව එය යවනස් යව්. යමය සාමානයයව අනුතාතයක් වශයයව ප්රකාශ
යකයයන අතය ප්රතිලාභවල අගයව අප්රතිලල) හයය වශයයව ෙ ප්රතිලාභ සමඟ වැඳුනු ළිරිවැය ලවය
වශයයව ෙ ගැයව.
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ව්යාපෘති
ළිබඳ ඳ යතාතුු  ිශමමේ
(Items on Project Contact Details
අ දුේකු යේ යතාතුු  (Applicant’s Information)
වාතෘති යයනජක හා වාතෘතිය ඉදරිත් කයනු ලවන අමාතාිංශය/ තළා් සභාව යටය් ස හව කයනු
ලවන සම්වවධ කය ගත යුතු යෙවන පුද්ගලයා විය යු්ය් ජාතික ක්රමසම්තාෙන යෙතාර්ථතයම්වතුව
විසිව වාතෘති වාර්ථතායව් ඇතුළ් යතායතුරු ළිබඳව ව අමතය විස්තය යහන තැහැදලි කය ගැනීම් ලවා
ගැනීම ස හා සම්වවධ කය ගත යුතු නිලධාරියාය.
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වාතෘති යයනජනා ස හා ඉදරිත් කයනු ලවන ඇමුණුම් සකස් කිරීම ස හා
උතයෙස්
(Guidance on the preparation of annexes for project proposal)
වාතෘති යයනජනාවක් ස හා විවිධ මූලාශ්ර වලිව යතායතුරු හා ේත ප්රමාණව් තයමිව අවශ වුවෙ
වාතෘති යයනජනා කෘති තත්රයයහි එම සියලු යතායතුරු හා ේත ස හව කළ යනාහැක. වාතෘති
යයනජනාවට අොළ ඇමුණුම් වාතෘති යයනජනායව් අවසාන යකාටස යලස ෙැක්වුවෙ එහි වැෙග්කම
අවතක්යස්රු කළ යනාහැක. වාතෘති යයනජනායව් එක් එක් වියශ්ෂිත අයිතමයව යවනුයවව යයාොග්
යතායතුරු හා ේතයව හි සියලුම මූලාශ්රයව ඇමුණුම්හි ඇතුළ් කළ යුතුය.
උතකායක යමවලමක් වශයයව ෙ ඇමුණුම් වැෙග් වන අතයම ේත මූලාශ්රයව වාතෘති වාර්ථතාව
සැකසීම අවසව ීයමව හා එයට අනුමැතිය ලැබීයමව තම්වෙ ප්රයයනජනව් යව්.
එම යතායතුරු ප්රයයනජනව් විය හැකි අවස්ථා
-

වාතෘති යයනජනාව සකස් කිරීයම් දී යයාොග් උතකල්තනයව සවිස්තායා්මකව තැහැදලි
කිරීමට
වාතෘති යයනජනාව සැකසීයම් දී ගනු ලැබු ීයණ ස හා සාක්ෂි සැතයීමට
වාතෘති යයනජනායව් ඇතුළ් යතායතුරු තහවුරු කිරීම ස හා සවිස්තයා්මක ේත
යතායතුරු මූලාශ්රයව සැතයීමට
තහත ස හව අිංග තෙනම් කය ගනිමිව වාතෘති යයනජනාව යගාඩනැිංීයම්දී අතයමැද
නාසයව අMetrics) හා කෘීව (Template) සැතයීමට







කාර්ථයසාධන හා අධීක්ෂණ සැලැස්ම.
ළිරිවැයකයණය හා අයවැය ප්රයේෙනය.
ක්රියා්මක කිරීයම් ක්රමයව්ෙය හා වාර්ථතාකයණය.
ක්රියාකායකම් තාෙක ඇස්තයම්වතුගත වියෙම.
තරිතාලන යමයහයුම් ක්රියාකායකම් ස හා ඇස්තයම්වතුගත වියෙම හා
ප්රාග්ධන කාර්ථයයව ස හා වූ ඇස්තයම්වතුගත වියෙම.
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උපෘතග්රන්තථ 1

තාර්ථකික

කෘතිය -හඳුවවාදීයම් සටහන

තාර්ථකික
කෘතිය යනු ක්රියාකායකම් ප්රතිොනයව/ නිමවුම හා ප්රතිලල අතය ඇති තාර්ථකික
සම්වවධතාවය තැහැදලිවම යතවනුම් කයන රූත සටහනකි. එමගිව මැදහ්ීමක යහන සිංවිධානයක
ළිටුතස ඇති තර්ථකාවවිතභාවය/ යුක්තිසහගත වව යතවවයි. එමඟිව අයේක්ෂිත යහන අෙහස් කයන ලෙ
ප්රතිලල ප්රස්ථාරිකව යතවවයි.

රූපෘත 01: තාර්කික ආකි

හා අන්තතර් සේ

තාව්න්ත ළිබඳ ඳ සටහන ග

ලපෘත ම

සමාජමය - මට්ටයම්
වලතෑම

තෘතියික ප්රතිලලය

ොයකවූ අයනකු්
සිංවිධාන/වැඩසටහව/
වාතාති යවත වූ ිංශික/
ඉහළ මට්ටයම් වලතෑම

අතයමැද ප්රතිලලය

සිංවිධාන/වැඩසටහව/
වාතෘති මට්ටයම්
ප්රතිලල

මූලික ප්රතිලලය

මූලික ප්රතිලලය

1

2

සිංවිධාන/වැඩසටහව/
වාතෘති මට්ටයම්
නිමවුම්/ ප්රතිොන

නිමවුම/ප්රතිොනය 1

නිමවුම/ප්රතිොනය 2

සිංවිධාන/වැඩසටහව/
වාතෘති මට්ටයම්
ක්රියාවලි නිමවුම්/ ප්රතිොන
සිංවිධාන/වැඩසටහව/
වාතෘති මට්ටයම්
ක්රියාවලි ක්රියාකායකම්

ක්රියාවලි නිමවුම 1

ක්රියාකායකම
1

ක්රියාවලි නිමවුම 2

ක්රියාකායකම
2

ක්රියාකායකම
3

ක්රියාවලි නිමවුම 3

ක්රියාකායකම
4

වැඩසටහනක් ප්රතිත්තියක් වාතෘතියක් යහන යතනයක් ස හා තාර්ථකික කෘතිය යයාොගත
හැකියි. එය වාතෘතියක යහන සිංවිධානයක කලමණාකයණ අධික්ෂණ හා ඇගයිම් කටයුතු සැලම්ම්
කිරිමට හා සැලම්ම් කිරීම සවනියව්ෙනය කිරීයම් මාර්ථගයක් යලස ප්රයයනජනව් යව්. ඉහත රූතයේ
ෙැක්වූ කායයට සියලුම මට්ටම්වලදී ප්රතිලල හඳුනා ගැනීමට හා ප්රතිලලොමයේ ඍජු සම්වවධතාවය
හඳුනා ගැනිමට තාර්ථකික කෘතිය උතකාරී යව්.
නිවැයද තාර්ථකික

කෘතියක /යමාඩියුලයක තහත ලක්ෂණ තිබිය යුතුය.
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-

තැහැදලි තර්ථකයක් තැවීම. ක්රියාකායකම් ප්රතිොනයව ප්රතිලලයව හා වලතෑම් අතය තාර්ථකික
හා තැහැදලි සම්වවධතාවයක් තැවතිය යුතුය. තාර්ථකික කෘතිය මගිව වාතෘති සිංවිධානයේ
“ නම් ----- එවිට” යන තර්ථකය මැනවිව ළිබඳබිු  විය යුතුය. යම් ක්රියාකායකමක් සිදු යව් නම්
එයට අනුරූතව යම් නිමවුමක්/ ප්රතිොනයක් ලවා යද්.

-

සිංවිධානයේ උතායමාර්ථගික මගයතවවිම හා අයමුණු මත යගාඩනැිංී තිබීම.

-

යයනග විෂය තථය හා ඉලක්ක යතවවිය යුතුය.

-

තැහැදලිතාවය - වාහිය පුද්ගලයයකුට වාතෘතිය යහන සිංවිධානය ගැන අවයවනධයක් යමම
කෘතිය නිරීක්ෂණය කිරීයමව ලවා ගත හැකි විය යුතුය.

-

සහභාගී්වය/එකඟතාවය - ප්රධාන තාර්ථශවකරුවව සමග සහභාගී්ව ක්රමයව්ෙයකිව
යගාඩනිංවා තිය ෙ යවන.

කෘතිය

-

සාර්ථථක තාර්ථකික කෘතියක, නිමවුම/ ප්රතිොනය හා ිංීය සහ ඉහළ මට්ටයම් ප්රතිලල සමග
යහා සම්වවධවධතාවයක් යතවනුම් කළයුතු අතය සිංවිධානයේ තහල මට්ටයම් ඒකක හා
අිංශ ෙක්වා ප්රතිලල ගලා යෑයම් තෙනමක් ෙ සැතයිය යුතුය.

තර්ථකානුූලල යතළගැස්මක් යගාඩනැගීයම් තව් කායයක් වනුයේ සවයග් වැඩසටහව වාතෘති හා
ක්රියාකායකම් මගිව ඉහළ මට්ටයම් ප්රතිලල ලවා ගැනීමට ක්රියාකිරීමයි. යමම තර්ථකය
යෙතාර්ථතයම්වතුගත වැඩසටහව ස හා ෙ ම්දුම් යව්.
-

අත කයන කාර්ථයය කුමක්ෙ යනුයවව ප්රශ්න කිරීයමව සවට යමම ක්රියාවලිය යම්භ කළ
හැක. උොහයණයක් යලස අමාතාිංශයේ කාර්ථය මණ්ඩලය ස හා පුහුණුීම් කිරීම සැලකිය
හැකිය අයමය ක්රියාකායකමකි).

-

සවට ඉවතම් එයස් කයවයව ඇයි යවන විමසිය හැක. උොහයණ යලස අත පුහුණු ීම්
ලවා යෙවයව ඇයි? සහභාගිවවනව එයිව ලවා ගවයව යමානවාෙ? එම ප්රශ්නවලට
ලැයවන ළිබඳතුය සිංවිධානයේ නිමවුම / ප්රතිොනය යව්. එනම් යමහිදී අයේක්ෂිත නිමවුම
වවයව යස්වාලාීනවයග් කුසලතාවයව හා ෙැනුම ඉහළ නැිංීමයි.

-

අත අමාතිංශයේ නිලධාරීවයග් ෙැනුම හා කුසලතාවයව ඉහළ නිංවවයව ඇයි යවනට
ලැයවන ළිබඳතුය සිංවිධානයේ ප්රතිලලය යව්. එනම් යස්වාලාීන කාර්ථය මණ්ඩලයේ
කාර්ථයසාධනය / යස්වා සැතයීම වැඩි දයුණු කිරීමයි.

ඉහත තාර්ථකික

කෘතියේ / ප්රතිලල ූරයාවලියේ තහත ෙැක්යවන අිංගයව සලකා වලවන.

- වැඩසටහන / සිංවිධානය මගිව නිෂ්තාදත හා සතයන ලෙ භාණ්ඩ හා යස්වා සිංවිධානයේ
නිමවුම් / ප්රතිොනයව යව්.
- සිංවිධානයේ මැදහ් ීයමව ඉටුකළ යුතු ˝ඍජු වලතෑම්˝ තමණක් සිංවිධානයේ ප්රතිලල යව්.
වාතෘති සැලම්ම්කයණ අවධියේදී ක්රියාවලිය අයේක්ෂිත ප්රතිලලවල සිට ක්රියාකායකම් ෙක්වා
සැලකිල්ලට ගැනීම වැෙග් යව්. ගැටළුව යහන අවශතාවය මත තෙනම්ව මූලික ප්රතිලල තළමුව හඳුනා
ගැනීම සිදුයව්. එවිට අතට යමම යවනස සිදුකළ හැක්යක් යකයස්ෙ යන ගැටළුව මතුයව්. එනම් අත
වලායතායයා්තු වූ යවනස්කම් සිදු කිරීමට කුමන භාණ්ඩ හා යස්වාවව ප්රතිලාීනවට / යස්වාලාීනවට
ලවා දය යුතුෙ යවනයි. යමම නිතෙවන භාණ්ඩ හා යස්වා නිමවුම / ප්රතිොනය යලස හැන්වයව්. එවිට
අතට එම භාණ්ඩ හා යස්වා ප්රතිලාීනවට ලවා දීම අවශ නම් ඒ ස හා කුමක් කළ යුතුෙ යන ප්රශ්න මතු
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යව්. අතයග් ක්රියාවලිය කුමක් විය යුතුෙ? ක්රියාකායකම් කුමක් විය යුතුෙ? හා අවශ සම්ත් යමානවාෙ?
දී ප්රශ්න එවිට මතුයව්.
සාමානයයව නව වැඩසටහනක් නම් යහන සැලම්ම් කයමිව තවතින වැඩසටහනක් නම් යහන
ක්රියාකායකම් ස්ථාළිත කය යනාමැති නිසා ප්රතිලල මුල් කයයගන අප්රතිලලොමය) යගාඩනැිංවිය හැක.
එයහ් වාතෘතිය ෙැනටම් ස්ථාළිත කය ඇ්නම් ප්රතිලලොමය යගාඩනැිංීම ක්රියාකායකම්වලිව
යම්භ කළ හැක.

රූපෘත

2: ප්ර ලලොමයබ ඉහළ පෘතහළ ාම

පෘතව් න ව්ැඩසටහන
ක්රියාකායකම්වලිව
යම්භ කයන විට
“නම් හා ..... එවිට”
තර්ථකය භාවිතා
කයවන.
යමම
ක්රියාකායකම් සිදු ී
නම් එවිට යමම
නිමවුම/ප්රතිොනය
ඇතියව්.

නව් ව්ැඩසටහන
ප්රතිලල

නේ
හා
ිිශට

නිමවුම
ක්රියාකායකම

යකයස්ෙ

ප්රතිලල මට්ටමිව
යම්භ කයන විට
හා නිමවුම කයා
ළඟා වන විට
ප්රතිලල අ්
කයගවයව
යකයස්ෙ යවන
විමසීම.
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ක්රියා්මක යවමිව තවතින වාතෘතියක තාර්ථකික

කෘතියක් නිෙම්නක් යලස තහතිව ෙැක්යව්.

රූපෘත 3: ප්ර ලලොම , අන්තතර් ස ඳතා හා යහ්ු ළිබඳ ඳ නිෙසුන

ින්තනත් කිරීම ළිබඳ ඳ නව් ප්රමිත
නිමවුම/ප්රතිොනය

 ග හුනන්තව්ා ීම

ප්රතිලලය

ෙැනුම

වලතෑම

හැසීරීම/ ප්රාගුණය

භාවිතයේ ප්රතිලාභය/යවනස

හැකියාව
භාවිතය

නව ප්රමිත නිකු් කිරීම

නිෙසුන - ින්තනත් කිරීයේ නව් ප්රමිත නිකුත් කිරීම

හා ප්රසිද්ධියට
ත් හා
නව ප්රමිත
නිකු් කිරීම
ප්රසිද්ධියට ත් කිරීම

භාවිතය/ළිබඳතැදීම හා
අනුූලලතාවය වැඩි කිරීම

වසිංගත තාලනය වර්ථධනය ීම

ැබිණි මනව්ු න්තට උපෘතයද්කන ල ාීයේ නිෙසුන
නියයනගිම් හා ප්රීතිම් තවුලක්
ෙරුවායග් සහ මවයග් යසෞඛ වර්ථධනය
එම මව්වරු සහ යෙමාළියව ෙැනුම ලවා
ගැනීම හා ඒවා ප්රායයනගිකව ක්රියාවට නැිංීම
සහභාගි වූ ගැබිණි මව්වරුවට සහ යෙමාළියවට විවිධ
මාර්ථයගනතයද්ශන හා ෙැනුව් කිරීම් ලවා දීම
යසෞඛ යෙතාර්ථතයම්වතුව කාලය හා
සම්ත් යයනජනය කිරිම

සමහය අවස්ථාවලදී ප්රතිලලොම සැකසීයම්දී ඇතිවන ගැටලුව ප්රතිලල යලස ලැයවන
නිමවුම/ප්රතිලල/වලතෑම කුමක්ෙ යවන ීයණය කිරීමට යගාඩනැඟිය යුතු ප්රශ්න යමානවාෙ යවන
ස හා තහත වගුව මඟිව නිෙම්ව සතයයි.
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රූපෘත 4: ප්ර ලලව්ල මට්ටේ යව්න්තකත හුනනා ැනීම සඳහා මඟයපෘතන්තවීම
නිමවුම

ප්රතිලලය

ලලොයී නිණ්පෘතාෙන / යස්ව්ා/
ෙැනුම/නිපුණතා සඳහා
ප්රයනක

 නිමවුම/ෙැනුම/හැකියාව
භාවිතය
 නිමවුම/ෙැනුම/හැකියාව
භාවිතයයව ලැබූ සෘජු
ප්රතිවිතාක

වලතෑම

සාර්ථව ර්ථික සමාජයීය
ෙර්ථශකයව යකයයහි ොයකීම

ව්යාපෘති /ව්ැඩසටහන මඟින්ත
හසුතව්යි

යස්වාලාීනව විසිව හම්යවයි

පුලුල් ජාතික මට්ටමිව හම්යවයි

ව්යාපෘති /ව්ැඩසටහන්තව්ලට
ඉහළ මට්ටයේ අනු ල

වාතෘති/වැඩසටහවවලට
තාර්ථශීය අනුවලය

වාතෘති/වැඩසටහවවලට අඩු
අනුවලය

ව්යාපෘති / ව්ැඩසටහන්ත සඳහා
ව් වීම

 මූලික ප්රතිලල ස හා වගීම
 කළමණාකයණය කිරීම

ොයක්වය වැඩිදයුණු ීම

යස්ව්ාලාීනන්තට/යස්ව්ාලාීනන්ත
සඳහා

යස්වාලාීනවයග් ප්රයයනජනය ස හා

පුළුල් මට්ටයම් වලතෑම

ව්යාපෘති /ව්ැඩසටහන
අතතුත

වාතෘතිය/වැඩසටහන
අතයතුය/අවසානයේදී

වාතෘතිය/ වැඩසටහනට තම්ව

පෘතහසුයව්න්ත යව්නස්වීම

වාතෘතිය/වැඩසටහන/ අවශතාවය
මත ය ා තවී

එක් ප්රතිලලයක් යහන කිහිතයක්
මත ය ා තවී

නිෙම්නක් යලස සිංවිධානයට අොළව එහි නිමවුම වනුයේ එමඟිව නිතෙවන ලෙ භාණ්ඩ හා යස්වාවවය.
එහි ප්රතිලල වනුයේ එමඟිව වන වක්රකාය වලතෑම්ය.
ප්රකාශයව නිවැයද මට්ටයම් ඇති වවට තහවුරු කය ගැනීම ස හා ප්රතිලල වචනයට නඟා ඇ්ය්
යකයස්ෙ යවන ළිබඳව සැලකිලිම් ීම අවශ යව්. ප්රතිලල මඟිව සිදු වූ යවනස්ීම් තහත ස හව තරිද
ෙැක්විය යුතුය.









වැඩිදයුණු වූ
වැඩි වූ
වර්ථධනය වූ
වඩා විශාල
වඩා උසස්
වඩා තහ්
තිබීම/තැමිණීම
යනාතිබීම/යනාතැමිණීම
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මීට අමතයව තහත ස හව වාක ඛණ්ඩ එහි යනාතිබිය යුතුය.




මඟිව......
ළිණිස......
ස හා......

ිනේ, ප්ර ලල ප්රකාකන න්ත ුළ යහ්ුලල න්ත සඳහන්ත යනාකළ ුු .

ප්රතිලල ප්රකාශයව මූලමය වනුනාකම් කාලය හා තරිශ්රමය අනුව තා්වික විය යුතුය. නිමවුම් හා
ප්රතිලල අතිශයයනක්තියයව ෙැක්ීම නිතය සිදුවන ප්රවණතාවකි.
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උපෘතග්රන්තථ 2

අවොනම් සහ උතකල්තන ඉදරිත් කිරීම ස හා නිෙර්ථශනය
මද්ි : පෘතළාත ග ුළ ග්රාමී ප්රයද්ක කි තපෘත  ග ආව්තණ කතමිතන්ත රි ාත්මක ව්න ග්රාමී ජල සැපෘතුේ
ව්යාපෘති  ග
ප්ර ලල මට්ටම/ ප්ර ලල (Result
Level / Result)

යර්ණි
ත කිරීම
(Rating
)

සේවාිශතාව්
(Probability
)

ප්ර ිශපෘතාක
(Effect)

අව්ම කිරීයේ උපෘතා මාර්
(Mitigation
Strategy)

ති යික ප්ර ලල / ලපෘත ම
ව්ැඩි දිුණු වූ ග්රාමී ම්භ සාධනය
උපෘතකල්පෘතන - ගම්වලට අයනකු්
යස්වාවව අඛණ්ඩව හා අඛණ්ඩ/
තියසය තෙනමකිව ලැය අඅධාතන
යනුතල තහම්කම් යවළ යතාළ දී )
අව්ොනම - අයනකු් යස්වාවවයග්
කලිව කලට සිදුවන බි වැටීම්

අව්ොනම – යද්ශතාලනික
සමාජයීය අසහනය

හා

අයනකු් අමාතාිංශ හා
යතන සමග
ක්රියා්මක කිරීම් සම්වවධීකයණය කිරීම.
අඩු

අඩු

අඩු

සිංවිධාන සමග සම්වවධතා තව්වා ගැනීම.
යස්වා ත්වයව හා මට්ටම් ළිබඳව ක්රමව්
තක්යස්රුව.

අඩු

අඩු

අඩු

ග්රාමීය ප්රජාව තුළ සමාජයීය එකමුතුකම සහ
සමානා්මතාවය තව්වායගන යාම සහතික
කිරීම.

අතතමැදි ප්ර ලල
ග්රාමී ප්රජාව්යේ ව්ර් න වූ යස ්ය
උපෘතකල්පෘතන
–
කුටුම්භයවට
ගුණා්මක යසෞඛ යස්වයක් සතයන
ලෙ අතය සවුව විසිව යහත් යසෞඛ
හා සනීතායක්ෂක පුරුදු අනුගමනය
කයයි.
අව්ොනම – ප්රයද්ශයේ තවතින
අයහත් සමස්ත තරිසයය හා
සමාජයීය ත්වය අඋො අත ජලය
වැහැය කිරීම යනාසලකා හැරීම
ළිබඳසකය යනාකිරීම අවලව වූ
අතවහන තද්ධති ඝන අතද්රව නිසි
යලස වැහැය යනාකිරීම)
අව්ොනම – කලිව කලට සිදුවන
සිද්ධීව හා අයනකු් යහ්න්ව මත
යයනග වාේතිය අසිංචායකයිව යයනග
වාහකයිව නිසා ඇතිවන යලඩ යයනග
සහ අයනකු් වසිංගත යයනග දී)

ඇගයීම හා නිරීක්ෂණය කිරීම තුබඳව සහතික
කයගැනීම

මධම

අඩු

මධම

අයනකු් තාර්ථශවකරුවවයග් අතළා් තාලන
යතන තරිසය අධිකාරිය දී) ක්රියාවල
ප්රතිලලයක් යලස තාරිසරික තර්ථයේෂණ හා
ප්රමාණව් සම්ත් සැතයීම සහතික කිරීම

අඩු

අඩු

මධම



ප්රාථමිතක ප්ර ලල
ජල මගින්ත ඇ ව්න යතෝ
තසත යලස අව්ම කිරීම
උපෘතකල්පෘතන – කුටුම්භයව විසිව
නිවැයද හා ක්රමව් කායයට නව
මූලාශ්රයවයගව ජලය භාවිතයට
ගැනීම




සිංවිධාන සමග සම්වවධතා තව්වා
ගැනීම
ග්රාමීය කුටුම්භයවහි යසෞඛ ත්වය
ළිබඳව නියවතය තක්යස්රුව
නිවායණ වැඩසටහව ස හා අතියර්ථක
යයනජනයව

ස්වාධීන පුද්ගල කණ්ඩායම් මගිව ඇගයීම
හා නිරීක්ෂණය කිරීම තුබඳව සහතික
කයගැනීම.
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ප්ර ලල මට්ටම/ ප්ර ලල (Result
Level / Result)

යර්ණි
ත කිරීම
(Rating
)

සේවාිශතාව්
(Probability
)

ප්ර ිශපෘතාක
(Effect)

උපෘතකල්පෘතන – භාවිත කයවනව විසිව
ජලය භාවිතයට ගවනා අවස්ථායව් දී
අතවිත්ර ීම

මධම

මධම

වැඩි

අව්ොනම – අවිධිම් යසෞඛ හා
සනීතායක්ෂක පුරුදු ප්රචලිතීම

මධම

අව්ොනම – කුටුම්භයව විසිව
අනායක්ෂිත
ජලය
අයනකු්
මූලාශ්රයවයගව අඛණ්ඩව භාවිත
කිරීම

මධම

අව්ොනම – තානීය ජලය භාවිතයේ දී
පුරුදු යවනස් යනාකිරීම අඋො
යක්ෂිත තානීය ජලය භාවිත කිරීම
නිවයස්දී
තමණක්
සිදු
කය
යගාවිතළවල් වැඩතළවල් හා තාසල්
දී ස්ථානවලදී එයස් යනාකිරීම)

මධම

අව්ම කිරීයේ උපෘතා මාර්
(Mitigation
Strategy)




අඩු

වැඩි




අඩු

මධම




අඩු

මධම

ප්රමාණව් තම්විතයම හා
සම්ත් සහතික කය ගැනීම.
කාලීන සමීක්ෂණ.

අමතය

ප්රමාණව් තම්විතයම හා
සම්ත් සහතික කය ගැනීම.
කාලීන සමීක්ෂණ.

අමතය

ප්රමාණව් තම්විතයම හා
සම්ත් සහතික කය ගැනීම.
කාලීන සමීක්ෂණ.

අමතය

කාලීන සමීක්ෂණ මගිව යසායාග්
යතායතුරු මත තෙනම්ව සෑම අවස්ථාවකදීම
යක්ෂිත තානීය ජලය භාවිත කිරීම ඉහළ
නැිංීයම් විධික්රම අඛණ්ඩව ක්රියා්මක කිරීම

නිමැවුේ
ේමානයබ ම ලු පෘතරිර න්ත ුළ නව් මූලාර න්තය න්ත ආත ගෂිත පෘතානී ජල සඳහා ව්න අවයන්තතත ප්රයනක ව්ැඩි දිුණු කිරීම
(නිව්ාස, ව්යාපෘතාරික ස්ථාන, ප්රජා ම යස්ථාන හා අයනකුත් ආ තන ඇුළත්ව්)
උපෘතකල්පෘතන – ළිරිසිදු ජලය යවොහැරීම
ස හා ප්රමාණව් තයම් ජලය ජල
මූලාශ්රය තුළ තවී

වාර්ථIsක වර්ථIdතතනය හා ජලාශයේ
ධාරිතාව ළිබඳව ේත විශ්යල්ෂණය මගිව
නව යනුතල තහම්කම් ස හා ප්රමාණව්
තයම් ජලය ජල මූලාශ්රයයව ලැයවනු ඇති
වව යතවනුම් කයයි.

අව්ොනම – ග්රාමීය ප්රයද්ශවල
කුටුම්භයවහට නිවාසවලට ජල
සම්වවධතා ලවාගැනීයම් ළිරිවැය හා
ගාස්තු යගීයම් හැකියාවක් යනාමැති
ීම

මධම

මධම

වැඩි

ගාස්තු නියම කිරීම හා ඒවා ෙයා ගැනීයම්
හැකියාව තක්යස්රු කිරීම.
යම්භයේදීම එම යයනජනා ක්රියා්මක
කිරීම.
යෙවන හා තම්වට වලදී ගාස්තු ෙයා ගැනීයම්
හැකියාව තක්යස්රු කිරීම.

අව්ොනම – සම්වවධතාවයව ලවාදීම
ස හා පුහුණු තයිේත කාර්ථමිකයව
ප්රමාණව් යනාීම හා අවශ
සැතයුම්වල හිඟකම

අඩු

මධම

වැඩි

සැලම්ම්කළ ප්රයද්ශයේ තයිේත කාර්ථමිකයව
පුහුණු කිරීම
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ප්ර ලල මට්ටම/ ප්ර ලල (Result
Level / Result)

යර්ණි
ත කිරීම
(Rating
)

සේවාිශතාව්
(Probability
)

ප්ර ිශපෘතාක
(Effect)

අව්ොනම – කලිව කලට ඇතිවන
නියිං ත්වය යහ්තු යකාට යගන
ඇතිවන ජල හිඟය / ජලය ලවාගත
යනාහැකි ීම

මධම

අඩු

වැඩි

අව්ම කිරීයේ උපෘතා මාර්
(Mitigation
Strategy)

ජල යතනෂක ප්රයද්ශ යක්ෂා කිරීම ඉහළ
නැිංීම ස හා විධික්රම ස්ථාළිත කිරීම හා
වලා්මක (උො ෙැව ක ව ප්රවාහනය
තහනම් කිරීම, වනගහණය අඩු ප්රයද්ශවල
තැළ සිටුීම, තාිංශු ඛාෙනය වැළැක්ීම
ස හා ළියවය ගැනීම ලැව්ගිනිවලිව
යක්ෂා කිරීම ස හා ළියවය).
තවතින ජලය සිංයක්ෂණය කිරීම ස හා
ජාතික මට්ටයම් මැදහ්ීම් සැලම්ම් කළ
යුතුය.

ව්ැඩි දිුණු කතන ලෙ සනීපෘතාත ගණක හා ස්ව්ස්ථතා පුු දු වාිශත කතන්තනන්ත ිශමන්ත අව්ය ෝ කත ැනීම හා අනු මන කිරීම
ස්වාධීන පුද්ගල කණ්ඩායම් මඟිව ඇගයීම
උතකල්තන – ප්රජා අධාතන
හා නිරීක්ෂණය කිරීම තුබඳව සහතික
වැඩසටහව මඟිව හඳුවවා දුව පුරුදු
කයගැනීම.
කුටුම්භයව විසිව භාවිතයට ගැනීම
හා අනුගමනය කිරීම
ක්රියා්මක කිරීමට යතය සිදු යකයයන නියමු
තරීක්ෂණ.
තම්විතයම මත තෙනම් වූ අඛණ්ඩ ඇගයීම.

උතකල්තන – වැඩසටහන මඟිව
සවනියව්ෙනය කයන ලෙ තණිවිඩය
කුටුම්භයව විසිව අවයවනධ කය
ගැයව
අවොනම – සමහය කුටුම්භයව විසිව
සවුවයග්
පුරුදු
යවනස්
කය
යනාගැනීම.

අඩු

අඩු

මධම

තම් විතයම් සහ අවශ විට අමතය සම්ත්
සැතයීම සහතික කිරීම

අවොනම – වැඩසටහන මඟිව
ප්රවර්ථධනය කයන ලෙ යසෞඛ සහ
සනීතායක්ෂක පුරුදු නිවැයද යලස
භාවිතයට යනාගැනීම

මධම

අඩු

වැඩි

තම් විතයම් සහ අවශ විට අමතය සම්ත්
සැතයීම සහතික කිරීම

අවොනම – ප්රයද්ශයේ තවතින
අයහත් තරිසය හා සමාජයීය
ත්වයව අඋො අත ජලය වැහැය
කිරීම යනාසලකා හැරීම ළිබඳසකය
යනාකයන ලෙ කැඩුණු තරිවහන
තද්ධති ළිබඳසකය යනාකිරීම ඝන
අතද්රව නිසි යලස වැහැය යනාකිරීම)

මධම

අඩු

මධම

අයනකු් තාර්ථශවකරුවවයග් අතළා් තාලන
යතන තරිසය අධිකාරිය දී) ක්රියාවල
ප්රතිලලයක් යලස තාරිසරික තර්ථයේෂණ හා
ප්රමාණව් සම්ත් සැතයීම සහතික කිරීම

පෘතළාත් පෘතාලන ආ තන ිශමන්ත ජල සැපෘතුේ යමයහුේ හා නඩත්ු සහ කළමනාකතණ ව්ැඩි දිුණු කිරීම
මධම
අඩු
මධම
තළා් තාලන
යතනවල නිලධාරීව/
උතකල්තන – තළා් තාලන යතන
කාර්ථයමණ්ඩලය සමඟ සම්වවධතාවයව හා
යවත ලවායෙන ලෙ පුහුණුව හා සහාය
විශ්වාසය යගාඩනැඟීම ළිණිස ප්රමාණව්
තියසය ජල සැතයුම් යමයහයුම්
සම්ත් ලවා දීම සහතික කිරීම
නඩ්තු සහ කළමනාකයණය ස හා
ප්රමාණව් යව්
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ප්ර ලල මට්ටම/ ප්ර ලල (Result
Level / Result)

යර්ණි
ත කිරීම
(Rating
)

සේවාිශතාව්
(Probability
)

ප්ර ිශපෘතාක
(Effect)

අව්ම කිරීයේ උපෘතා මාර්
(Mitigation
Strategy)

අවොනම – මූලික තහම්කම් සැතයීම
සම්වවධයයව
තළා්
තාලන
යතනවල
ීනවන
ධාරිතාවය
අසම්ත් කාර්ථයමණ්ඩලය අයමුෙල්
කළමනාකයණ කුසලතා යනාදයේ
හිඟකම)

අඩු

මධම

මධම

ජලය සැතයීම තුබඳව උතයාග් අයමුෙල්
මූලිකව එම කාර්ථයය උයෙසා උතයයනජනය
කිරීම.
අමාතාිංශය විසිව ඊළඟ අවුරුදු තුන ස හා
අමතය සම්ත් සැතයීම සැලම්ම් කළ යුතුයව්.

අවොනම – වැඩිදයුණු කිරීම් හා
අනයේක්ෂිත/හදසි ළිබඳසකය කිරීම් හා
නඩ්තු ස හා අමතය අයමුෙල්
යනාමැතිකම

අඩු

අඩු

මධම

යමයහයුම් හා නඩ්තු කටයුතු ස හා යෙවන
යතළ නිලධාරීව පුහුණුව හා සිංවර්ථධනය
කිරීම
අමාතාිංශය විසිව ඊළඟ අවුරුදු තුන ස හා
අමතය සම්ත් සැතයීම සැලම්ම් කළ යුතු
යව්.

රි ාව්ලි නිමැවුේ
වාිශත කතන්තනන්තට ලඟා ිශ හැකි සමීපෘත දුතකින්ත ආත ගෂිත පෘතානී ජල පෘතව්තී
උතකල්තන – වැඩ අිංශය විසිව ත්ව
ප්රමිීවවලට අනුව ඉදකිරීම් නියමිත
යව්ලාවට සම් ර්ථණ යකයර්ථ

වැඩ අිංශයයව වියශ්ෂ සහතිකයක් ලවා
ගැනීම

අවොනම – අතවිත්රකායක ජල
මූලාශ්රයට මුම් ීම හා ඒවා ඉව් කළ
යනාහැකි ීම/ ළිරිතහදු කළ යනාහැකි
ීම

වැඩි

අඩු

මධම

ජල යතනෂක ප්රයද්ශයට ඇතුළු ීම හා
ක්රියාකායකම් සීමා කිරීම.
ජල යතනෂක ප්රයද්ශයේ අධි අවොනම්
කාර්ථමික කටයුතු තහනම් කිරීම.

අවොනම – තද්ධතිය මඟිව ලවා
ගැනීමට ප්රමාණව් තයම් ජලය
මූලාශ්රයේ යනාමැතිීම

ඉහළ

අඩු

මධම

ජල යතනෂක ප්රයද්ශ යක්ෂා කිරීම ඉහළ
නැිංීම ස හා ස්ථාළිත කයන ලෙ හා
වලා්මක කයන ලෙ විධික්රම
(උො ගස් කැීම තහනම් කිරීම, අඩු ඝන්ව
ප්රයද්ශවල ගස් සිටුීම, තාිංශු ඛාෙනය
වැළැක්ීම
ස හා
වන
ක්රියාමාර්ථග
ලැව්ගිනිවලිව යක්ෂා කිරීම ස හා ළියවය).

අවොනම
–
භූගත
ගුණා්මකභාවය ළිරිීම

මධම

අඩු

මධම

භූගත ජලයේ ගුණා්මකභාවය තව්වා
ගැනීයම් විධික්රම ස්ථාළිත යකයර්ථ.

ජලයේ

යස ්ය සහ සනීපෘතාත ගණාව් ළිබඳ ඳ ප්රජා අ යාපෘතන ව්ැඩසටහන්ත සකස් කිරීම හා පෘතැව්ැත්වීම
පුහුණු සැලම්ම් සකස් කය අවසව කිරීමට
උතකල්තන – වැඩසටහන සිදු කයනු
යතය යෂ්ත්ර නිලධාරීවයගව තහවුරු කය
ලවන කාර්ථයමණ්ඩලයට වැඩසටහව
ගැනීම.
කාලය තුළ සිංචායය කිරීමට හා
පුහුණු වැඩසටහවවලට යතය සිංවිධාන
ගම්මානවල නැවී සිටීමට හැකි යව්.
කටයුතු නිම කිරීම.
මධම
මධම
වැඩි
ප්රයද්ශය තුබඳවම පුහුණුකරුවව යයාො
අවොනම – වැඩසටහන තුළ අධාතන
ගැනීම.
ක්රියාකායකම් ක්රියා්මක කිරීමට
අවශ කාර්ථයමණ්ඩලයේ හිඟකම
අධාතන වැඩසටහව තැවැ්ීමට යජයේ
නිලධාරීව යයාො ගැනීම අඋො මහජන
යසෞඛ නිලධාරීව).
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ප්ර ලල මට්ටම/ ප්ර ලල (Result
Level / Result)

යර්ණි
ත කිරීම
(Rating
)

සේවාිශතාව්
(Probability
)

ප්ර ිශපෘතාක
(Effect)

අව්ම කිරීයේ උපෘතා මාර්
(Mitigation
Strategy)

අවොනම – වැඩ අධිකකම යහන
අයනකු් වාධා නිසා යතනයා ග්
පුහුණුකරුවවට ක්රියාකායකම් සිදු
කිරීමට යනාහැකි ීම
අවොනම – පුහුණුවට අොළ තිකා
සහ යවො හැරීයම් ක්රමයව්ෙය ගැමියව
විසිව ළිබඳ යගාගැනීම සහ ඒවා සවුවට
අවයවනධ කය ගත යනාහැකි ීම

මධම

අඩු

මධම

කාර්ථයමණ්ඩල පුහුණු ක්රියාකායකම් ස හා
ක්රමව් නියවතය තම්විතයම් ක්රමයව්ෙයක්
සකස්කය ක්රියා්මක කිරීම.

අඩු

අඩු

අඩු

ෙැනුව් කිරීයම් වැඩසටහව තැවැ්ීමට
ම්දුම් යමවලම් හා මාධයව භාවිත කිරීම හා
ෙයාවවත තාර්ථශවකරුවව යයාො ගැනීම.
ප්රයද්ශයේ තළා් තාලන යතන හා යසෞඛ
නිලධාරීව විමසා අොල පුහුණු වතසරිය හා
ක්රියාවලීව සකස් කිරීම.
යහත් සවනියව්ෙනය අෙහස් හුවමාරුව හා
සම්වවධතා යගාඩනැිංීම ස හා කාලය හා
සම්ත් යයෙයවන වවට තහවුරු කිරීම.
ප්රායද්ීය ජාලයේ සහයයනගය ලවාගැනීම.

ජල සැපෘතුම, යමයහුේ හා නඩත්ු, ව්යාපෘති කළමනාකතණ ළිබඳ ඳව් පෘතළාත් පෘතාලන ආ තනව්ල සේූර්ණ කතන ලෙ පුහුණු
ව්ැඩ සටහන්ත (ෙැනුම සහ කුසලතා) සහ සපෘත න ලෙ යතාතුු  තා ගණණ කළමනාකතණ පෘතහසුකේ (මිදුකාං හා ෙිඩාං )
තළා් තාලන
යතනයයව වියශ්ෂ
උතකල්තන – පුහුණු හා කුසලතා
සහතිකයක් ලවා ගැනීම.
සිංවර්ථධන වැඩසටහව තැවැ්ීමට
ප්රමාණව් හා කුසලතා සළිරි
සම්වවධීකයණ කමිටුව විසිව නිතිතතා
කාර්ථයමණ්ඩලයක් සිටී.
සමායලනචනය කිරීම
මධම
මධම
වැඩි
යයනග
කල්තවලිව යහබි තරුණ
අවොනම – පුහුණු කාර්ථයමණ්ඩලය
කාර්ථයමණ්ඩලයක් පුහුණු කිරීම ස හා
අඛණ්ඩව යස්වයේ යනායයදීම තියසය
යතනයා ගැනීම.
යනාවන යමයහයුම් හා නඩ්තුව
ස හා යහ්තු යව්
පුහුණු වැඩසටහවවල තළමු වටය අවසව වූ/
ක්රියා්මක වූ සැනිව යෙවන යතළ
කාර්ථයමණ්ඩලය යයෙීම
අවොනම – පුහුණු කිරීයම් තිකා සහ
යවො හැරීයම් ක්රමයව්ෙය තළා්
තාලන නිලධාරීව/ කාර්ථයමණ්ඩලය
විසිව ළිබඳ යනාගැනීම.
පුහුණුයවහි අවතර්ථගතය තළා්
තාලන නිලධාරීව/ කාර්ථයමණ්ඩලයg
ය්රුම් ගැනීමට යනාහැකිීම

අඩු

අඩු

මධම

තද්ධතිය ස්ථාළිත කයන හා තරීක්ෂා කයන
අතයතුය කාර්ථයස්ථ පුහුණුව (on the job
training) ඇතුළ්ව යයනග යමවලම් හා
පුහුණු ක්රමයව්ෙ භාවිත කිරීම.
කාර්ථයමණ්ඩලයේ එක් එක් පුද්ගලයයකු
මඟිව සිදු
කයනු ලවන කුසලතා
සිංවර්ථධනයේ කලිව කලට සිදු කයන ඇගයීම
හා අවශ විට ම්දුම් ක්රියාමාර්ථග ගැනීම.
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උපෘතග්රන්තථ 3

අධික්ෂණ සැලම්ම ළිබඳව විස්තයා්මක උොහයණයක්
ිච්අයිවී/ ඒඩ්ස් පෘතාලන කිරීයේ ව්ැඩසටහනක ි ග ප්ර ලල  ග (Outcome) ළිබඳ ඳ මද්ි  ග

අිංකය

උත වැඩසටහන

2.

නිව්ාතණ යස ්ය

2.1

ව්ැඩසටහන:
එච්අයිී/ ඒඩ්ස් තාලනය
කිරීයම් වැඩසටහන

ප්රතිලලය හා නිමැවුම

ප්රතිලලය 1:
එච්අයිී/ ඒඩ්ස් යයනගීවයග්
වාේතිය අඩු ීම

ෙර්ථශකය/යව

එච්අයිී වාේතිය

මිනුම/
ඒකකය

ජනගහන
යේ % ක්
යලස

සත
X වර්ථෂය

0.2

ඉලක්කය
වර්ථෂ
X+1

0.2

ේත
මූලාශ්රය

එච්අයිී
ඒඩ්ස් ළිබඳව
යසෞඛ
යෙතාර්තයම්

සතාතණ ක්රමයව්ෙය

ඉහළ
කළමනාකාරි්වයේ
ළිබඳගැනීම/

වතුයව්
වාර්තා

එච්අයිී ඒඩ්ස්
ළිබඳව යසෞඛ
යෙතාර්තයම්වතුයව්

ෙැනුව්
කිරීයම්
වාතායවල
සම් ර්ණ

ඉහළ
කළමනාකාරි්වයේ
ළිබඳගැනීම/ ෙැනුව්
කිරීයම් වාතායවල
ේත තිකා හා

ේත
සිංඛාතය

වාර්ෂික
(A)

වාර්තා

වගකීම්

කළමනාකයණ
යතායතුරු තද්ධති
නිලධාරි සහ
වැඩසටහව
කළමනාකරු

නිමැවුම 1:

එච්අයිී / ඒඩ්ස් ළිබඳව ව
සාමාන ජනතාව අතය
වර්ධනය වූ ෙැනුව්භාවය

සාමාන ජනතාව අතය
ෙැනුව්භාවයේ ප්රමාණය
අවැඩිහිනු)

%

90

100

කිරීයම්
වාර්තා

එච්අයිී සහ එයිව වැලකීම
ළිබඳව නිවැයද ෙැනුම
තියවන වැඩිහිනුයවයග්
ප්රමාණය

%

60

65

- එම -

වාර්තා

- එම -

අර්ථධ

වාර්ථෂික
(BA)

- එම -

වැඩසටහව
කළමනාකරු සහ
කළමනාකයණ
යතායතුරු තද්ධති
නිලධාරි

වැඩසටහව
කළමනාකරු සහ
කළමනාකයණ
යතායතුරු තද්ධති
නිලධාරි
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අිංකය

උත වැඩසටහන

ප්රතිලලය හා නිමැවුම

ෙර්ථශකය/යව

මිනුම/
ඒකකය

සත
X වර්ථෂය

ඉලක්කය
වර්ථෂ
X+1

ේත
මූලාශ්රය

සතාතණ ක්රමයව්ෙය

ේත
සිංඛාතය

වගකීම්

වාර්ෂික

වැඩසටහව
කළමනාකරු සහ
කළමනාකයණ
යතායතුරු තද්ධති
නිලධාරි

නිමැවුම 2:
අධීක්ෂණ හා අවම කිරීයම්
හැකියාව ශක්තිම් ීම

එච්අයිී වැළැක්ීයම්
වැඩසටහව සිරිවජර් හා

යකාවඩම් ස හා ප්ර යව්ශ
ීයම් හැකියාව ඇති
ම්ද්රව එවන්
කයගවනව ගණිකාවව
හා සමලිිංගික ළිරිස්වල
ප්රතිශතය

ම්ද්රව එවන් කයගනව
එච්.අයි.වි. තරික්ෂණ ස හා
යයාො ගැනීයම් අනුතාතය

එච්.අයි.ී. සාධිතයව
අනාවයණය ීම හා වාර්ථතා
ීයම් අනුතාතය

යසෞඛ යස්වාවව ලවන හා
අධීක්ෂණය කයනු ලවන
එච්.අයි.ී. සාධිතයවයග්
අනුතාතය

වාර්ෂික
%

80

85

සිංඛායල්
ඛන

වාර්ෂික

සිංඛායල්
ඛන

වාර්ෂික

සිංඛායල්
ඛන

වාර්ෂික

සිංඛායල්
ඛන

ඉහළ
කළමනාකාරි්වයේ
ළිබඳගැනීම/ යයනහල්

වාර්තා

ඉහළ
කළමනාකාරි්වයේ
ළිබඳගැනීම/ යයනහල්

වාර්තා

ඉහළ
කළමනාකාරි්වයේ
ළිබඳගැනීම/ යයනහල්

වාර්තා

ඉහළ
කළමනාකාරි්වයේ
ළිබඳගැනීම/ යයනහල්

වාර්තා

(A)

වාර්ෂික
(A)

වාර්ෂික
(A)

වාර්ෂික
(A)

වැඩසටහව
කළමනාකරු සහ
කළමනාකයණ
යතායතුරු තද්ධති
නිලධාරි

වැඩසටහව
කළමනාකරු සහ
කළමනාකයණ
යතායතුරු තද්ධති
නිලධාරි

වැඩසටහව
කළමනාකරු සහ
කළමනාකයණ
යතායතුරු තද්ධති
නිලධාරි
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අිංකය

උත වැඩසටහන

ප්රතිලලය හා නිමැවුම

ෙර්ථශකය/යව

එච්.අයි.ී. ස හා තරීක්ෂා
කයන ලෙ ගර්ථභණි මවුවරුව
හා අධි - අවොනම් සහිත
පුද්ගලයවයග් අනුතාතය

මිනුම/
ඒකකය

සත
X වර්ථෂය

ඉලක්කය
වර්ථෂ
X+1

ේත
මූලාශ්රය

වාර්ෂික

සිංඛායල්
ඛන

සතාතණ ක්රමයව්ෙය

ඉහළ
කළමනාකාරි්වයේ
ළිබඳගැනීම/ යයනහල්

වාර්තා

ේත
සිංඛාතය

වගකීම්

වාර්ෂික

වැඩසටහව
කළමනාකරු සහ
කළමනාකයණ
යතායතුරු තද්ධති
නිලධාරි

(A)

නිමැවුම 3: එච්.අයි.ී. වැළඳී
ඇති වව තරීක්ෂා කිරීම ස හා
ප්රයව්ශය පුළුල්ීම
නිමැවුම 4: ඖෂධ හා
උතයද්ශන යස්වා ස හා
ප්රයව්ශය පුළුල් ීම
නිමැවුම 5: යකාවඩම් අවශ
කණ්ඩායම් ස හා ප්රයව්ශය
පුළුල් ීම
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