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ගරු පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්රතිසසංසක්ර  අමාතයතුමමාන  පිවුඩයය 

 

මප මාා්යාසශ ලේය ප්රධාන තය්නය වන බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමව පුුලම ප්රතිසංසංකරර  ක්රියාවයටයල කක් 

කි අේතු පියවර රැංක් ංාගින් පියාන් වූ 2013 බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමවල සුිගේශ ලේෂී වංරකි. 

2013 වාර්ෂිර ංැකැංකාල මනුව ඵකදායි්ා ංසරමප ඔංකේංේ වුහග් ේාන්ා ප්රතිසවුහග්් ඉකක්රයන් හඹායෑේතු දී  

මප ේව් එමක වූ ිගිගධ ිගේබචන වකල  මභිේයෝගාත්ාරව මුහු  ේදමින් එය ජය ගැනීාල හැකි වීා ිගේශ ලේෂි්ය. 

“සිරරරුවා”  ංහ “සිරකුටිය” යන වචන ේාේ්ක් මර්ථ ගැන්වූ ංකවරූපය පුුලම ේවනංරල භාජනය ේරේරන 

මධයාත්මිරආ තගමිරආ සුභ ංාධන ංහ ාේනෝිගදයාත්ාර වැ ව ිගවධ වැඩංලහන් ංහ යගම්තු රාේබද ක්රියාවල 

නසවමින්ආ දැේය ංතුප්ක් ේකං ංාක්ෂර්ාවේයන් ංහ  වපු ්ාවේයන් ේපෝෂ ය වූ රැඳිගයා ංාාජග් වන ිගල 

ජාතිසර තර්ථිර ක්රියාවයටයල දායර ිගයහැකි ශ ලක්තිසේයන් ේහබි පුද්ගකේයක්  වර්ාා ය කි අාල ගත් උත්ංාහය 

ඵකදරමින් ය්ැයි ිගශ ලකවාං රරමි. 

බන්ධනාගාර ග්වන්නන් වැඩි පිරිංරල මූයටර පුරවැසි දැනුා පවා ේනොාැතිස වීා මපරාධ වර්ධනයල මූයටර ේහේතුමවක් 

වී යතිස බැිගන් එය ාඟහැරවීා පිණිං රැඳිගයාල යහපත් ංාරධර්ා හා ගු ධර්ා පිරි  වසි මධයාපනයක් ංාග වෘත්තීය 

පුහුණුවක් කබාදීා ංඳහා ිගේශ ලේෂි් වැඩ ංලහන් රාශියක් ක්රියාත්ාරය. 

වංේර් ඉකක්ර ංපුරා ගැනීාල මවශ ලය රායිර හා ාානසිර ශ ලක්තීන්ේගන්  වකධාරියා ංන්නද්ධ කි අාලආ ිගවධ 

වැඩංලහන් ක්රියාත්ාර රඅ මපල ඔවුන්ේ  රැපවීේතු ගු ය වර්ධනය රර ගැනීාල හැකි වීා ජයරහ  වකදී ාහත් 

ේංේ උපරා අ ිගය. 

ංකවයස යැපුතු තර්ථිර ංසරමපය ඔංකේංේ ජාතිසර තර්ථිරයල දායරත්වයක් කබාේදන ේකං මප ේදපාර්්ේතුන්තුමවආ 

රැඳිගයාේ  ිගභව ශ ලක්තීන් තුමළින් 2012 වංේර් ංැපයූ රු.මි. 45ර මුදකආ 2013 වංර වන ිගල රු.මි 70 දක්වා වැඩිරර 

ගැනීාල බන්ධනාගාර  වකධා අන්ේ  ගු ාත්ාර ංහ ප්රාා ාත්ාර රැපවීේතු ගු ය බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුනතුමව 

තුමඅ රැපී ේපේනන කක්ෂ යක් බව ාේ  හැඟීායි. 

බන්ධනාගාර ිග්ැන් කි අා ාහනුවරින් තරතුභ රරමින් ේබෝගතුබර දුතුබර බන්ධනාගාරය ිගවෘ් කි අාආ රැඳිග 

 වෂකපාදන මන්්ර් ජාතිසර ේවඅඳේපොකල යැවීා තරතුභ කි අාආ ාත්ද්රවයයල යබ්බැහි වූවන් ංඳහා ිගේශ ලේෂ 

පුනරුත්ථාපන ාධයංකථානයක් පිහිු  වීා ේංේා රාර්ය ාණ්ඩක ේංේවා වයවංකථාව ංැරීාආ තදී ේංේවාවන් රැංක්  වා 

කි අාල හැකි වීේාන් 2013 වංර බන්ධනාගාර ඉතිසහාංේය සුිගේශ ලේෂී ංන්ධිංකථානයක් ං වු හන් ේරේරනු ය්. 

 

 

චන්ද්රසිරි ගජදීර 

පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  මාා්ය 
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පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්රතිසසංස්කර  අමාතයංශ නමකම්න  පිවුඩයය 

 

වංර ග නාවක් පුරාවල මප රල ේවකාේගන තිසබූ යුධාය වා්ාවර ය ාානුෂීය ේාේහයුාක් ාගින්  වාාරර මුුල 

රලලා ංාාය උදාරර යතිස ේාොේහෝර මතිසගරු ජනාධිපතිස ාහින්ද රාජපක්ෂ ාැතිසතුමාාේ  “ාහින්ද චින්්නය” ඉදිරි 

දැක්ා ක්රියාවල නසවනු වංක බන්ධනාගාර පරිපාකනය වර්්ාාන මවශ ලය්ාවයන්ල මනුූලකව ප්රතිසංසංකරර යල 

කක්කි අාත්ආ සිරග් වූ පිරිංක  වදහං කබා බන්ධනාගාර වයටන් පිලව යන මවංකථාේබදී ංාාජයල වැඩදාම් පුද්ගකයින් 

ේකං ංාාජග් කි අාත් එා බන්ධනාගාර රැඳිගයන්ේ  පවුමවක ංාාාජිරයින්ල රැරවර ය ංැකීාත් ේර්ඛීය 

මාා්යසශ ලේය ාගේපන්වීා යලේත් ඉු කි අාආ බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමවල පැව අ යතිස මූයටරා වගකීා ේබ.  

රැඳිගයන් සිර කුටියරල පා ක් ීාා රර ්ැබීේතු යම පැන ගිය ංතුප්රදාය ේවනුවල “සිරරරුේවෝද ානුෂයේයෝය” 

යන ේත්ාාව යලේත් රැඳිගයන් ේදං නව දෘෂකඨි ේරෝ යකින් බකා ඔවුන් දැේය ාානව ංතුප්ක් ේංේ ංකරා මද 

ේකෝරයල ංහ රලල ගැඅේපන මයුරින් තර්ථිර ංසවර්ධනයල දායර රරගැනීාල ේාන්ා යහපත් ංාරධර්ා හා 

ගු ධර්ා වයටන් ේහබි පිරිංක් බවල පත්කි අාල ිගිගධ වූ වැඩංලහන් ක්රියාත්ාර රර ය්.  

ේතු වන ිගල බන්ධනාගාර ්දබදය මවා කි අා ංඳහා වඩාත් ඉඩ පහසුරතු ංහි් නව බන්ධනාගාර ඉදිකි අා ංහ නගර 

ාේධයය පිහිටි බන්ධනාගාර නගරේයන් බැහැර ප්රේද්ශ ල වකල ිග්ැන් කි අේතු වැඩපිළිේවකආ රැඳිගයන් වර්ගීරර ය රර 

රඳවා ්ැබීේතු වැඩංලහනආ ාත්ද්රවය වකල යබ්බැහි වුවන් සිර රඳවුරු වයටන් බැහැරව පුනරුත්ථාපනය කි අේතු 

රලයුතුමආ බන්ධනාගාර යටි්ක පහසුරතු ංසවර්ධනයආ රර්ාාන්් මසශ ලය වැඩි දියුණු කි අා තුමළින්  වෂකපාදන 

ඵකදාම්්ාවය ඉහඅ නැසවීාආ රාර්මිර හා රෘෂි රාර්මිර මසශ ලය වැඩි දියුණු කි අා ංහ රැඳිගයන් ංඳහා වෘත්තීය පුහුණු 

වැඩංලහන් ක්රියාත්ාර කි අා තදී ිගිගධ වූ වැඩංලහන් බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමව ිගසින් ේාේහයවනු කබයි.  

ඉහ් දැක්වූ වගකීතු හා පරාාර්ථ ේපරදැරිව පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  මාා්යසශ ලය යලේත් 

බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමව වර්්ාානේය සිය මරමුණු ංාක්ෂාත් රරගැනීේතු නව ාාව්රල පිිගං යතිස බව ේාා 

වංේර් රාර්යංාධනේයන් ානාව පිළිබිඹුේබ. ේාා රලයුතුම ංාර්ථරව ඉු කි අාල මාා්යසශ ල ේමරතුවරයා වශ ලේයන් 

ාා ේාේහය වූ ගරු පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  මාා්යතුමාා ංහ ගරු  වේයෝජය මාා්යතුමාාලත් 

රාර්යක්ෂාව එා රලයුතුම ඉු රඅ බන්ධනාගාර ේරොාංාරිංක ජනරාමවරයා යතුමුල රාර්ය ාණ්ඩකයලත් ංහේයෝගය 

කබාදුන් මේනකුත් රාජය ංහ රාජය ේනොවන තය්නයන්ලත් ාාේ  ංකූතතිසය පුද රරමි.  

ේාා වංේර්දී ද බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ සියුල ඉකක්ර ංපුරා ග වමින් මේේක්ෂි් ප්රගතිසය රරා අගාවීාල 

මවශ ලය ාගේපන්වීා ංහ ංහාය කබාදීා ාාේ  මරමු යි.  

 

ජී. එංක. ිග්ානේ  

ේමරතු 

පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  මාා්යසශ ලය 
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බන්ධනාගාර නකොමසාරිස ්ඡනරාමන  පිවුඩයය 

 

ාහින්ද චින්්න ඉදිරි දැක්ාල මනුග්ව  පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  ගරු මාා්යතුමාාආ 

ගරු  වේයෝඡ්ය මාා්යතුමාා ංහ මාා්යාසශ ල ේමරතුතුමාාේ  ාාර්ේගෝපේද්ශ ලරත්වය යලේත් බන්ධනාගාර 

ේදපාර්්ේතුන්තුමව ිගසින් සිදුරරනු කබන බන්ධනාගාරග්වන රැදිගයන් හල  වසි මරක්ෂාව රැරවර ය කබා 

දී වෘත්තීය  වපු ්ාවයකින් යුතුම යහපත් පුරවැසියන් ේකං ංාාඡ්ග් කිරිේතු ංත්රාර්ය උේදංා සිදු 

රරේගන යන සියුලා ක්රියාදාායන් හල මාා්යාසශ ලයආ බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමව හා මේනකුත් රාඡ්ය 

හා රාඡ්ය ේනොවන තය්නවක  සියුමා රාර්ය ාණ්ඩක ිගසින්  2013 වංේර්දි කබා දුන් ංක්රීය දායරත්වය 

බන්ධනාගාර ේරොාංාරිංක ඡ්නරාම ේකං ංතුමටින් සිහිපත් රරමි. 

මිල වංර ගනනාවරල ේපර ංකථාපනය රරන කද  ප්රධාන බන්ධනාගාර තය්න වර්්ාාන සිර ඡ්නගහනය 

ේව්  පියටගත් වර්ගිරර ය යලේත් ේන්වාසිර පහසුරතු ංකංා දිා හා  යටි්ක පහසුරතු ංසවර්ධනය 

මරමුණු රරගත් නගරාශ්රි් බන්ධනාගාර ිග්ැන් කිරිේතු වැඩ ංලහේන් පකමු පියවර ේකං ේබෝගතුබර 

බන්ධනාගාරය පමේමරැේම නව දුතුබර බන්ධනාගාරයල ිග්ැන් කිරිේතු වයාපෘතිසය ේාා වංර තුමක සිදු 

රර ිගවෘ් කි අාල රලයුතුම රරන කදි. ඊල මනුරූපිව ාහනුවර යහැේමේපොක වකබේබ පවත්වාේගන ගිය 

නුවර රිාාන්ඩ් බන්ධනාගාරයද දුතුබරල ප්රතිසංකථාපනය වු ම්ර එා තතිසහාසිර වකබව රඡ්යල භාරදිේතු 

ිගේශ ලේෂ රර්්වයයද ේාා වංේර් සිදුේරරින.   මනුව 2014 වර්ෂය තරතුභේයදිා ේබෝගතුබර 

බන්ධනාගාරේය සිටින ංතුපුර්  රැදිගයන් ප්රාා ය ිග්ැන් කි අාල හැකිිගය. 

්වද ේරොඅඹ බන්ධනාගාරේය ේරොලංක් හා ්සගමක බන්ධනාගාරේය ේන්වාසිරයන් ිග්ැන් කිරිේතු 

මරමු  යතිසව ේයෝඡි් ්සගමකආ මගු ේරොකපැකැංකං මසගංතුපුර්  බන්ධනාගාර පද්ධතිසය ඉදිකි අේතු 

වයාපෘතිසය 2014 වංේර් වැඩ තරතුභ කිරිාල මවශ ලය සියුලා මුයටර රලයුතුම  වාා රර ය්. 

රැදිගයන් තුමක පවතිසන ංැගවුනු ංහඡ් කුංක්ා එයට දැක්ිගාලත් තගමිරආංසංකරෘතිසර රකා රලයුතුම වකල 

ේන්වාසිරයන් ේයොමු කිරිා තුමයටන්  ඔවුන් තුමක තධයාත්මිර ංසවර්ධනය යතිස කිරිාත් ේපරදැරිව ගරු 

මාා්යතුමාාේ  ංසරමපයරල මනුව “රකා ේපොක ” වැඩ ංලහන සියුලා බන්ධනාගාර තය්නවක 

ංහභාගීත්වය යල ේත්  බන්ධනාගාර මුකංකථානය ඉදිරිපිලදි පවත්වනු කැබිය. එේාන්ා ්රු  වරදරරවන් 

ේව් වර්්ාාන ශ්රා ේවකද පක  ඉකක්ර රර ග වමින් වෘත්තීය  වපු ්ාවේයන් ේහබි යහපත් පුරවැසියන් 

ේකං ඡ්ාතිසර තර්ථිරයල දායර රරගැ වාල හැකි  වන පරිදි වෘත්තිසය දැණුාක්  කබා ේදන  වපු ්ා 

ාධයංකථානයක් පමකන්ේංේන ිග ේශ ලෝධන ාධයංකථානේය යතිස කිරිාල ේය වන රලයුතුම හා  වපු ්ා 

ංසවර්ධන මාා්යාසශ ලය ංාග මවේබෝධ්ා ගිිගසුාක් මත්ංන් රරන කද ම්ර එහි ඉදිරි රලයුතුම ක්රියාත්ාර 

කිරිාල  වයමි්ය. 
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බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  යලේත් වන සියුලා රාර්ය ාණ්ඩක මවශ ලය්ාවන් ංදහා මවශ ලය ්නතුමරු මනුා් 

රරගැ වාල රලයුතුම රර යතිස ම්ර පුරේපාඩු පවතිසන ය්ැතු ්නතුමරුවක පුරේපාඩු පිරිගාල රලයුතුම රර  

ය්. බන්ධනාගාර ග් රැදිගයන්ේ  මවශ ලය ේ්ොරතුමරු රඩිනමින්  වවැරදිව කබා ග් හැකි පරිදි බන්ධනාගාර 

ේ්ොරතුමරු පද්ධතිස ංකථාපනය කිරිේතු  වැඩ ංලහන තරතුභ රර යතිස ම්ර   ංදහා මවශ ලය ාානව ංතුපත්ආ 

යටි්ක පහසුරතු ංතුපාදනයල ඉදිරි රලයුතුම සිදු රර ය්. 

බන්ධනාගාර පරිපාකනය නව ්ාක්ෂ ය ංාග වඩා ිගධිාත් රර ය්. එේාන්ා  2013 වංර තුමක සියුලා 

ිගේශ ලේෂි් දින උත්රර්ෂවත් මයුරින් ංැා අාල රලයුතුම රර ය්. 

බන්ධනාගාර පරිපාකනය රලල වැඩදායි යහ පාකනයක් බවල පත්කිරිාල   වබදව ාා ේව් මවශ ලය ශ ලක්තිසය 

කබා දුන් පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  ගරු මාා්යතුමාාආ ගරු  වේයෝඡ්ය මාා්යතුමාා ංහ 

මාා්යාසශ ල ේමරතුතුමාන්දආ ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ සියුලා රාර්යයන් ංදහා ාා හල  ේනොාද ංහාය කබා ේදන 

ාාේ  රාර්ය ාණ්ඩකයද රෘ්ේබදීව සිහිපත් රරමි. 

 

චන්ද්රරත්න පමේමගා 

බන්ධනාගාර ේරොාංාරිංක ඡ්නරාම 
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   yeoskaùu 

               wdo¾Y mdGh - wdrlaIdj" /ljrKh yd mqkre;a:dmkh 

 

        nkaOkd.dr ,dxPkh 

 

 

 

 

 

 

 

1832 jif¾§ leurka úiska yÿkajdfok ,o wêlrK m%;sixialrKfhys m%;sM,hla jYfhka 

nJOkd.drh ìysúh¡ ta wkqj 1844 wxl 18 orK kS;s yd wêlrK wd{d mk;g wkqj í%;dkH 

fndaiag,a l%uhg wkqrEmj je,slv nkaOkd.drh f.dvke.=ks' fuu fiajdj 1877 wxl 16 orK 

nkaOkd.dr mk;g wkqj 1905 cQ,s 16 Èk isg nkaOkd.dr flduidßia jrhl= hgf;a  md,kh 

jk fjku fomd¾;fïka;=jla f,i l%uj;a yd úêu;a úh' iudc úldYkh;a iu. fuu fiajdfõ 

wjYH;dj ;Sj%r úh' tys m%;sM,hla f,i 1875 § uyr nkaOkd.drh;a" 1876 § tx.,ka; îka 

*SS,aâ nkaOkd.dr wdlD;shg wkqrEmj fnda.ïnr nkaOkd.drh;a" bÈúh¡ fuf,i úldYs; 

nkaOkd.dr moaO;sh j¾;udk iudc ixlS¾K;ajh yuqfõ iqúfYaIS jQ;a w;HjYH jQ;a wdh;khla 

njg m;aj ;sfí' fï wkqj Èjhsk mqrd úisß" nkaOkd.dr 03la" ßudKaâ nJOkd.dr 20la" ;reK 

jrolrejkaf.a úfYdaOk uOHia:dk 02la" ;reK jrolrejkaf.a mqyqKq uOHia:dk 01la" jev 

l|jqre 10la" újD;a; jev l|jqre 02la" isr ueosrs 20la" o jYfhka nkaOkd.dr wêldßjreka 

hgf;a md,khfõ¡ isrlrejka iy iellrejka 23"000la muK Tjqkaf.a /ljrKh hgf;a isá¡  

j¾;udkfha mqkre;a:dmk yd nJOkd.dr m%;sixialrK wud;HxYh hgf;a md,kh jk fuu 

fomd¾;fïka;=j m%drïNl hq.fha § isrlrejkag wdrlaIKh yd /ljrKh ,nd ÿkako 

j¾;udkfha bka Tíng hñka  isrlrejka ukd mqkre;a:dmk l%shdj,shlg fhduq lrjk iudc 

fYdaOkd.drhla njg m;aj we;' එහිදී hy mqoa., iudcdkqfhdack ldrlhla jQ nkaOkd.dr 

fomd¾;fïka;=j ismsß oE;skau iß lr.kමිka ඔව qන් මනාව පුනරුත්ථාපනය කර යහපත් 

පුරවැසියන් ලෙස සමාජ ගත කිරීමට ගත් උත්සාහය fuu කාර්යසාධන වාර්තාව u.ska ksrEmkh 

lrhs'  
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ශ්රී ලංකානේ බන්ධනාගාර ආයතන - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යව 
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nkaOkd.dr wdh;k 

 

1' nkaOkd.dr uQ,ia:dkh                     5' jev l|jqre - 10       

2¡ m¾fhaIK úfYdaOk mqyqKq uOHia:dkh      

3¡ wdrlaIs; nkaOkd.dr - 03 

 je,slv 

²  fnda.ïnr 

²  uyr 

             

4' ßudkaâ nkaOkd.dr - 20 

        

 

 

              9' isr ueÈß - 20 

      

  

 

 

 

 

 

                               

 

 

• wkqrdOmqrh 

• fld<U 

• l¿;r 

• ó.uqj 

• .d,a, 

• kj ue.iska  

• ;x.,a, 

• nÿ,a, 

• ud;r 

• uvl,mqj 

• kqjr 

• lE.,a, 

• ;%sl=Kdu,h 

• hdmkh 

• l=reúg 

• nQiai 

• fudKrd., 

• fmdf<dkakrej 

• jdßhfmd, 

• jõkshdj 

  

 

³  fydaud.u 

³  ó;sß., 

³  jkjdi, ^kfjdaodj& 

³  ùrú, 

³  wkqrdOmqrh 

³  l=reúg 

³  jdßhfmd, 

³  yx.s,sfmd, 

³  lkafoj;a; 

³  ;=xlu 

8¡ ;reK jrolrejkaf.a  
wNHdi úoHd, - 01 

Δ wfòmqiai 

Ã  wïmdr  Ã  l=,shdmsáh 

Ã  wúiaidfõ,a,  Ã  l=reKE., 

Ã  n,xf.dv   Ã  uyj 

Ã  n,msáh   Ã  ukakdru 

Ã  y,dj;   Ã  ud;f,a 

Ã  we,amsáh   Ã  kqjrt<sh 

Ã  weô,smsáh   Ã  l,auqfka  

Ã  .ïmy   Ã  mdkÿr 

Ã  .ïfmd,   Ã  yegka  

Ã  yïnkaf;dg   Ã  mq;a;,u 

    

 

o m,af,alef,a 

o wkqrdOmqrh 

7¡ ;reK jrolrejkaf.a 

úfYdaOk uOHia:dk - 02 

 
”  m,a,kafiak 

”  ;,afok 

6' újD; jev 
l|jqre - 02 
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±lau 

 

 

“fkajdislhska mqkre;a:dmkh ;=,ska hym;a mqrjeishka f,i 

iudc .; lsrSu” 

 

 

 

fufyjr 

 

 

තරක්ෂාවආ රැරවර ය, පුනරුත්ථාපනය යන මූයටර මරමුණු ඉු රර 

ගැනීා උේදංා ේන්වාසිරයින් හා බන්ධනාගාර  වකධා අන් ම්ර ානා 

ංතුබන්ධ්ාවයක්  වර්ාා ය රරමින් ධනාත්ාර චින්්නයක් 

ේගොඩනගා,  වකධා අන්ේ   රැකියා ්ෘේතිස යආ වැඩිකි අා තුමයටන් ංහ 

සිරරරැවන්ේ  සුභංාධර රලයුතුම ිගධිාත් කි අා තුමයටන් ඔවුන්ේ  ශ්රා 

ඵකදාම්්ාවය රලල වැඩදාම් ේකං ේයොදාගැනීා 
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b,lal 

 

 

 

1. nkaOkd.dr fkajdislhska úêu;a mqkre;a:dmkh u.ska kS;s.rel 

udkj ys;jd§ mqoa.,hka njg m;alr YsIaට iïmkak iudchla 

ìyslsÍug odhl ùu¡ 

 

 

 

 

 2. nkaOkd.dr ks,OdÍka wNsfma%rKh iy fomd¾;fïka;= lKavdhï 

ye.Su f.dvke.Su¡ 

 

 

 

 

3. nkaOkd.dr /oúhkaf.a ffoksl wjYH;d j,ska 50]la j;a 

nkaOkd.dr ;=<skau ksmoùu¡ ta i|yd lDIs ld¾ñl yd ld¾ñl lghq;= 

jeä ÈhqKq lsÍu¡ 
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පාලන අංශය 

බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුම රාර්ය ාණ්ඩකේය ්නතුමරු පුරේපාඩු වකල බඳවා ගැනීාආ උංංකකි අාආ ංකථිර 

කි අාආ ංකථාන ාාරු කි අාආ ිගනය ප අක්ෂ  පැවැත්වීා ංහ  වකධා අන්ේ  දද වර රාජරාරි රලයුතුම ේාා 

මසශ ලය ාගින් ඉු රරනු කැේබ්.  

2013.01.01 සිල 2013.12.31 දින දක්වා සිදුරරන කද පාකන රලයුතුම පහ් පරිදිේබ.  

01. බන්ධනාගාර රාර්ය ාණ්ඩකය - බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ දැනල සිටින මුුල  වකධාරි ංසඛ්යාව 

5886 කි.  

;k;=re kduh yd wÞ, fiajh 
kj 

wkqu; 
ixLHdj 

isák 
ixLHdj 

mqrmamdvq  
ixLHdj  

mqrmamdvq msrùug f.k we;s 
l%shdud¾. 

1 
nkaOkd.dr flduidßia ckrd,a ^Y%s¡ 
,x¡ m¡ fiajh& 

1 1 0 - 

2 
w;sf¾l nkaOkd.dr flduidßia  
ckrd,a ^fomd¾;fïka;=& 

1 0 1 - 

3 
nkaOkd.dr flduidßia ^Y%s¡ ,x¡ m¡ 
fiajh& 

1 1 0 - 

4 

nkaOkd.dr flduidßia 5 3 2 

මයදුතුපත් රැඳවීාල රාජය ේංේවා 
ේරොමිෂන් ංභාේවන් මනුාැතිසය 
කබාගැනීාල පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  
මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය ේයොමු රර 
ය්. බන්ධනාගාර ේරොාංාරිංක 
(පුනරුත්ථාපන) ්නතුමර ංදහා 
සුදුසුරතු කත්  වකධාරියකු ේනොාැ්. 

5 
wOHlaI  ^ie,iqï&  - Y%S¡ ,x ¡ 
l%uiïmdok fiajh 

1 1 0   

6 

wOHlaI bxðfkare - Y%S¡ ,x¡ 
bxðfkare fiajh 

1 0 1 

ංතුමුඛ් ප අක්ෂ  පවත්වා 
 වකධාරිේයකු ේයෝජනා රර මනුාැතිසය 
ංදහා ඉසජිේන්රු ේංේවා ාණ්ඩකය 
ේව් ේයොමුරර ය්.  

7 
m%Odk .Kldêldß - Y%S ¡,x¡ 
.KldêldÍ fiajh 

1 1 0   

8 

iy$flduidßia "  ks$flduidßia                  
^Y%s¡ ,x¡ m¡ fiajh& 

1 0 1 

රාජය පරිපාකන හා ංකවේද්ශීය රලයුතුම 
මාා්යසශ ලේයන් ඉමම්තු කි අාල 
පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර 
ප්රත්ංසංකරර  මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය 
ේයොමුරර ය්. 

9 
iy$wOHlaI" ks$wOHlaI - Y%S¡ ,x ¡ 
l%uiïmdok fiajh                 

1 1 0   
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10 

iy$wOHlaI ^f;dr;=re ;dlaIKhd 1 0 1 

 රාබද්ධ ේංේවා මධක්ෂ ජනරාමේගන් 
ඉමම්තු කි අාල පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර ප්රත්ංසංකරර  
මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය ේයොමුරර 
ය්. 

11 iy$wOHlaI ^lDIsl¾u& 1 0 1   

12 

.Kldêldß - Y%S ¡,x¡ .KldêldÍ 
fiajh 

4 1 3 

මුදම හා රා ංතුපාදන 
මාා්යසශ ලේයන් ඉමම්තු කි අාල 
පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර 
ප්රත්ංසංකරර  මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය 
ේයොමුරර ය්. 

13 
wNHka;r ú.Kl - Y%S ¡,x¡ 
.KldêldÍ fiajh               

1 1 0   

14 

nkaOkd.dr wêldß  - úfYaI 
fY%a‚h  

6 1 5 

2013.12.01 එක් ්නතුමරක් ංදහා 
බඳවාගැනීතු සිදුරර ය්. ඉතිසරි 
්නතුමරු ංදහා මයදුතුපත් රැඳවීාල 
රාජය ේංේවා ේරොමිෂන් ංභාේවන් 
මනුාැතිසය කබාගැනීාල පුනරුත්ථාපන 
හා බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  
මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය ේයොමු රර 
ය්.  

15 

nkaOkd.dr wêldß - úfYaI 
fY%a‚h  mqkre;a:dmk  

1 0 1 සුදුසුරතු කත්  වකධා අන් ේනොාැ් 

16 

nkaOkd.dr wêldß           17 9 8 

2013.12.02 ්නතුමරු 03 ක් ංදහා 
බඳවාගැනීතු සිදුරර ය්. මේනක්  
්නතුමරු ංදහා මයදුතුපත් රැඳවීාල 
රාජය ේංේවා ේරොමිෂන් ංභාේවන් 
මනුාැතිසය කබාගැනීාල පුනරුත්ථාපන 
හා බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  
මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය ේයොමු රර 
ය්.  

17 nkaOkd.dr wêldß - mqkre;a:dmk 2 0 2 සුදුසුරතු කත්  වකධා අන් ේනොාැ් 

18 
iy$ nkaOkd.dr wêldß - msßñ 40 13 27 

 මයදුතුපත් රැඳවීාල රාජය ේංේවා 
ේරොමිෂන් ංභාේවන් මනුාැතිසය 
කබාගැනීාල පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  
මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය ේයොමු රර 
ය්.  19 

iyldr nkaOkd.dr wêldß                  
- mqkre;a:dmk 

3 2 1 

20 

iyldr nkaOkd.dr wêldß                  
- ldka;d 

2 0 2 

මභයන්්ර සුදුසු  වකධා අන් ේනොාැතිස 
බැිගන් බාහිරින් බඳවාගැනීා ංදහා  
මයදුතුපත් රැඳවීාල රාජය ේංේවා 
ේරොමිෂන් ංභාේවන් මනුාැතිසය ඉමකා 
ය්.  

21 

kS;s ks,Odß 1 0 1 

බඳවාගැනීතු පරිපාටිය මනුා් වී යතිස 
බැිගන් ඉදිරිේය බඳවාගැනීතු 
රරනුකැේබ්.  

22 bxðfkare - isú,a 2 2 0   
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23 

bxðfkare - hdka;%sl 2 1 1 

ඉසජිේන්රු ේංේවා ාණ්ඩකේයන් 
ඉමම්තු කි අාල පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  
මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය ේයොමු රර 
ය්.  

24 
mßmd,k ks,Odß 2 0 2 

 රාබද්ධ ේංේවා මධක්ෂ ජනරාමේගන් 
ඉමම්තු රර ය්. 

25 m%Odk jev mßlaIl 1 1 0   

26 m%Odk fÊ,¾ - ldka;d 3 0 3 සුදුසුරතු කත්  වකධා අන් ේනොාැ් 

27 

m%Odk fÊ,¾ - msßñ 30 15 15 

2013.08.10 උංංකවීතු කබාදී යතිස ම්ර 
මේනකුත් සුදුසුරතු කත්  වකධා අන් 
ේනොාැ් 

28 
m%Odk mqkre;a:dmk ks,Odß ^msrsñ&  5 0 5 

2014.02.06 ංතුමුඛ් ප අක්ෂ  
පැවැත්වීාල රලයුතුම ේයොදා ය්.  

29 

m%Odk mqkre;a:dmk ks,Odß 
^ldka;d&  

2 0 2 සුදුසුරතු කත්  වකධා අන් ේනොාැ් 

30 
mqkre;a:dmk ks,Odß ^I fm<&  13 8 5 

2014.02.06 ංතුමුඛ් ප අක්ෂ  
පැවැත්වීාල රලයුතුම ේයොදා ය්.  

31 

mqkre;a:dmk ks,Odß   -  ^II fm< 
msßñ& 

109 94 15 

මභයන්්ර බඳවාගැනීතු ංදහා 
මයදුතුපත් ිගභාග ේදපාර්්ේතුන්තුමවල 
යවා යතිස ම්ර 2014.01.26 යටඛි් 
ප අක්ෂ ය පැවැත්ේවනු ය්. 

32 
mqkre;a:dmk ks,Odß   -  ^II fm< 
ldka;d& 

25 25 0   

33 
II fm< fÊ,¾ - ldka;d 19 4 15 

 2014.01.26 යටඛි් ප අක්ෂ ය 
පැවැත්ේවනු ය්.  

34 

II fm< fÊ,¾ - msßñ 446 266 180 

II ේපඅ ේේකර් ්නතුමරල 
ේජයෂක්ත්වය හා කුංක්ාවය ා් 58 
ේදේනක් උංංක රර ය්. යටඛි් 
ිගභාගය ංදහා මයදුතුපත් ිගභාග 
ේදපාර්්ේතුන්තුමවල යවනකදි.  

35 

irU WmfoaYl 3 2 1 

ේාා ්නතුමර II ේපඅ ේේකර් ්නතුමර 
හා බඳවා ගන්නා ේකං වැු ේ 
ේරොමිංා දන්වා ය්.   මනුව 
බඳවාගැනීතු පරිපාටියල යතුමඅත් රර 
ංසේශ ලෝධනය රඅයුතුමය. 2014.01.26 
යටඛි් ප අක්ෂ ය පැවැත්ේවනු ය්. 

36 

´j¾ish¾ - ldka;d 38 24 14 

2013.10.01 දින ේජයෂක්ත්වය හා 
කුංක්ාවය ා් පත්වීතු කබාදී යතිස 
ම්ර යටඛි් ිගභාගය ංදහා මයදුතුපත් 
රැඳවා ිගභාග ේදපාර්්ේතුන්තුමවල 
යවනකදි.   

37 

´j¾ish¾ - msßñ 892 682 210 

2013.10.01 දින ේජයෂක්ත්වය හා 
කුංක්ාවය ා් පත්වීතු කබාදී යතිස 
ම්ර යටඛි් ිගභාගය ංදහා මයදුතුපත් 
රැඳවා ිගභාග ේදපාර්්ේතුන්තුමවල 
යවනකදි.   
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38 kshdul - ldka;d 514 443 71 ඉතිසරි බඳවාගැනීතු ංදහා මාා්ය 
ාණ්ඩකය ේව් ංසේද්ශ ලයක් ඉදිරිපත් 
රර ය්.  39 kshdul - msßñ 4447 3690 757 

40 
m%Odk fyo ks,Odß  1 0 1 

ේං ඛ්ය මාා්යසශ ලය ංාග ංාරජාජා 
රර ඉදිරි රලයුතුම රරනු කැේබ්.  

41 

fyo ks,Odß ^III, II, I m%Odk" 
úfYaI fY%a‚h& 

78 37 41 

ේං ඛ්ය මාා්යසශ ලය ංාග ංාරජාජා 
රර ඉදිරි රලයුතුම රරනු කැේබ්. ත්රිිගධ 
හමුදා ිගශ්රාමිර  වකධා අන් පත්රරන 
ේකං ඉමම්ාක් රර ය්.  

42 

NdId mßj¾;l 3 1 2 

 රාබද්ධ ේංේවා මධක්ෂ ජනරාමේගන් 
ඉමම්තු කි අාල පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  
මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය ේයොමුරර 
ය්. 

43 

f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK 
iyldr ks,Odß 2 mx;sh II,I  

1 0 1 

 රාබද්ධ ේංේවා මධක්ෂ ජනරාමේගන් 
ඉමම්තු කි අාල පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර ප්රත්ංසංකරර  
මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය ේයොමුරර 
ය්. 

44 

WmfoaYk fiajh 7 0 7 

නව ්නතුමරකි. බඳවාගැනීතු පරිපාටිය 
මනුා් වීේාන් පසු බඳවාගැනීාල 
 වයමි්ය.  

45 ixLHd f,aLk ks,Odrs 1 1 0   

46 

ixj¾Ok ks,Odß                  - 
ixj¾Ok ks,Odß fiajh 

94 44 50 

පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර 
ප්රතිසංසංකරර  මාා්යසශ ලේයන් ඉමම්තු 
රර ය්. 

47 

jev mßlaIl                       -  
Y%S ,x¡ ;dlaIK fiajh 5 0 5   

48 

mqia:ld,hdêm;s                      
- rcfha mqia:ld,hdêm;s fiajh 

1 0 1 

 රාබද්ධ ේංේවා මධක්ෂ ජනරාමේගන් 
ඉමම්තු කි අාල පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  
මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය ේයොමුරර 
ය්. 

49 ;dlaIK ks<Odß 1 0 1   

50 
ie,iqï Ys,amS                          
-  Y%S ,x¡ ;dlaIK fiajh 2 1 1   

51 

f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK 
iyldr - Y%S¡ ,x¡ ;dlaIK 
f;dr;=re yd ika¡ ;dlaIK fiajh 

5 2 3 

 රාබද්ධ ේංේවා මධක්ෂ ජනරාමේගන් 
ඉමම්තු කි අාල පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  
මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය ේයොමුරර 
ය්. 

52 Wm jev mÍlaIl 10 0 10   

53 

rdcH l<uKdlrk fiajh 80 43 37 

 රාබද්ධ ේංේවා මධක්ෂ ජනරාමේගන් 
ඉමම්තු කි අාල පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  
මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය ේයොමුරර 
ය්. 
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54 

NdIK mßj¾;l  2 0 2 

නව ්නතුමරකි. බඳවාගැනීතු පරිපාටිය 
මනුා් වීේාන් පසු බඳවාගැනීාල 
 වයමි්ය.  

55 l¾udka; f*dauka 19 19 0 2013.10.26 බඳවාගැනීතු සිදුරර ය්. 

56 
l¾udka; mßmd,l 17 4 13 

ප්රාේයෝගිර ප අක්ෂ  පැවැත්වීාල 
රලයුතුම රරය්.  

57 

I fm< jD;Sh WmfoaYl $ II fm< 
jD;Sh WmfoaYl 

120 60 60 

I ේපඅ ංදහා 2013.10.26 බඳවාගැනීතු 
සිදුරර ය්. II ේපඅ ංදහා 2013.11.29 
මයදුතුපත් රැදවා ය්.  

58 lDIsl¾u WmfoaYl  19 8 11 සුදුසුරතු කත්  වකධා අන් ේනොාැ් 

59 
lDIsl¾u ´j¾ish¾ 28 1 27 

ඉදිරිේයදී බඳවාගැනීාල රලයුතුම 
රරනුකැේබ්. 

60 Y%jH oDIH  iyldr 1 0 1   

61 
T!IO ixfhdacl ^úsfYaI fY% àKsh& 4 0 4 

බඳවාගැනීතු පරිපාටිය ංරංකරර 
මනුා් වීේාන් පසු බඳවා ග් යුතුමය.  

62 

T!IO ixfhdacl ^I, II, fY% àKsh& 82 74 8 

2013.05.02 පුහුණුව ංදහා ේයොමු 
රරන කද  වකධා අන් ්වාත් පුහුණුව 
කබමින් සිටී.  

63 

PdhdrEm Ys,amS 1 0 1 

නව ්නතුමරකි. බඳවාගැනීතු පරිපාටිය 
මනුා් වීේාන් පසු බඳවාගැනීාල 
 වයමි්ය.  

64 

ixialrK Ys,amS 1 0 1 

නව ්නතුමරකි. බඳවාගැනීතු පරිපාටිය 
මනුා් වීේාන් පසු බඳවාගැනීාල 
 වයමි්ය.  

65 

fudag¾r:  ßhÿre  172 146 26 

2013.10.21 බඳවාගැනීතු සිදුරර ය්. 
ඉතිසරි ්නතුමරු ංඳහා 2013.12.10 දින 
ංතුමුඛ් ප අක්ෂ  පැවැත්වීාල 
මයදුතුපත් රැඳවා ය්. 

66 
fudag¾r:  ßhÿre ^taldnoaO 
fiajh& 

5 0 5   

67 .s,ka r: ßhÿre  3 0 3 මයදුතුපත් රැඳවා ය්. 

68 fudag¾ ld¾ñl 10 1 9 2013.11.29 මයදුතුපත් රැදවා ය්.  

69 fudag¾ ld¾ñl -  úÿ,s 4 0 4 
බඳවාගැනීතු පරිපාටිය මනුා් වීේාන් 
පසු බඳවා ගැනීාල  වයමි්ය.  70 fudag¾ ld¾ñl -  jeoaÿï 2 0 2 

71 fudag¾ ld¾ñl -  mska;dre 2 0 2 

72 
g%elag¾ ßhÿre  26 11 15 2013.10.21 බඳවාගැනීතු සිදුරර ය්. 

ඉතිසරි ්නතුමරු ංඳහා 2013.12.10 දින 
මයදුතුපත් රැඳවා ංතුමුඛ් ප අක්ෂ  
පැවැත්වීාල රලයුතුම ේයොදා ය්. 73 

;%Sù,a ßhÿre 8 8 0 

74 ld¾hd, fiajl fiajfha ;k;=re  36 35 1   

75 uqrlre 52 52 0   

76 
jOl 2 0 2   

77 lïlre 35 35 0   

78 j;=r fmdïm l%shdlre 10 10 0 2013.12.09 බඳවාගැනීතු සිදුරර ය්.  
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79 wOHlaI - ffjoH  1 0 1 

ේං ඛ්ය මාා්යසශ ලය ංාග ංාරජාජා 
රර ඉදිරිේයදී බඳවාගැනීාල රලයුතුම 
රරනු ය්. 

80 iy$wOHlaI " ks$wOHlaI - ffjoH 1 0 1 

81 ffjoH ks,Odß 40 0 40 

82 oka; ffjoH ks,Odß  4 0 4 

83 ,shdmÈxÑ iyldr ffjoH ks,Odß  19 0 19 

84 ridhkd.dr ld¾ñl úoHd{ 4 1 3 

85 

uyck fi!LH mÍlaIl 4 0 4 

ේං ඛ්ය මාා්යසශ ලේයන් ඉමම්තු 
කි අාල පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  
මාා්යසශ ලය ේව් යටපිය ේයොමුරර 
ය්. 

tl;=j  7668 5886 1782   

 

02. 2013.12.31 වන දිනල බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ ිගනය ප අක්ෂ  158 ක් මවංන් රර ය්. 

03. 2013.12.31 දිනල ිගශ්රාා යාතු 106 කි.  

04. බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ ේං ඛ්ය ප්රතිසපත්තිසය තය්න වකල කබාදී යතිස ම්ර බන්ධනාගාර 

ේන්වාසි්යින් ංඳහා ේං ඛ්ය යටපි ේගොනුවක් හඳුන්වාදී ය්.  

05. ්ාක්ෂ  යගම්තු රමිු ව ේව් ඉදිරිපත් රරන කද බන්ධනාගාර තය්න වක ඉදිකි අතු ංතුබන්ධේයන් 

රමිු ේබ  වගානයන් ඉසජිේන්රු මසශ ලය ේව් 2013.12.31 දිනල ේපර ේයොමුරර ය්.  

06. බන්ධනාගාර නගර ාධයේයන් ඉවත් රර ඉදිකි අා ංඳහා මවශ ලය ඉඩතු පවරාගැනීා. 

i. ාා්ර බන්ධනාගාරය ංඳහා පිලබැද්දර ප්රාේද්ශීය ේමරතු ේරොඨා්ාශ ලේයන් ඉඩාක් හඳුනාේගන 

මත්පත් රර ගැනීේතු රලයුතුම මඩක්  වාරර ය්. 

ii. ේරොඅඹ බන්ධනාගාරය ංඳහා හසවැමක ප්රාේද්ශීය ේමරතු ේරොඨා්ාශ ලේය ංාකාව ප්රේද්ශ ලේය 

ඉඩාක් ංහ පාදුක්ර ප්රාේද්ශීය ේමරතු ේරොඨා්ාශ ලේය පාදුක්ර ප්රේද්ශ ලේය ඉඩාක් හඳුනාේගන 

ය්. 

iii. මනුරාධපුර බන්ධනාගාරයල මනුබද්ධ ාන්නාරා සිර ාැදිරිය ංඳහා ඉඩාක් පවරාේගන ය්. 

iv. බදුමක බන්ධනාගාරය ංඳහා බදුමක ංකප්රින්වැයට ප්රේද්ශ ලේයන් මක්රර 2.5 ඉඩාක් හඳුනාේගන ය්.  

v. ාඩරකපුව බන්ධනාගාරය ංඳහා ාහමුේන් උතුමරු ප්රාේද්ශීය ේමරතු ේරොඨා්ාශ ලේය රජේය ඉඩාක් 

හඳුනාේගන ය්. පවරාදීේතු රලයුතුම ප්රාේද්ශීය ේමරතු ිගසින් සිදුරරමින් ය්. 

vi. මීගමුව බන්ධනාගාරය ංඳහා බසගේද වය ප්රේද්ශ ලේය ඉඩාක් හඳුනාේගන ය්. මත්පත් රරගැනීේතු 

රලයුතුම තරතුභ රර ය්. 

07.  බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමවල තහාර මිඅදීගැනීා ංඳහා ංැපයුතුරරුවන් පත්රරේගන ංැපයුතු 

රලයුතුම සිදුරරමින් පවතී. 
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සංඛ්යානමඛ්න අංශය 

බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ  වකධා අන්ේ  ංහ බන්ධනාගාර ග්වන ේන්වාසිරයින්ේ  දත්් වාර්්ා 

එක්රැංක කි අාත්ආ එා ේ්ොරතුමරු ිගශ ලකේමෂ ය රර පවත්වාේගන යාාත් ංසඛ්යාේමඛ්න මසශ ලය ාගින් 

සිදුරරයි.  

1. 2013 වර්ෂය තුමඅ බන්ධනාගාරයල යතුමඅත් වූ සිර/ංැර ංසඛ්යාව ළදඅ වශ ලේයන්) 

ේන්වාසිරයින් ංකත්රී පුරුෂ එරතුමව 

උංාිග ාගින් බන්ධනාගාර ග් රරන කද සිරරරුවන් 
         

767  

        

29,463  

        

30,230  

උංාිග ාගින් බන්ධනාගාර ග් රරන කද ංැරරරුවන් 
      

5,679  

        

91,500  

        

97,179  

එකතුමව      6,446      120,963      127,409  

 

  

2. 2013 වර්ෂේය සිර ගහනය 

ාාංය 
සිර ංසඛ්යාව ංැර ංසඛ්යාව 

එරතුමව 
පිරිමි ගැහැණු පිරිමි ගැහැණු 

ජනවාරි 11404 295 10566 705 22970 

ේපබරවාරි 10361 352 10885 729 22327 

ාාර්තුම  10793 364 11094 756 23007 

මේප්රේම 10750 344 10610 745 22449 

ාැයි 11090 348 10366 759 22563 

ජූ ව 11202 364 10516 720 22802 

ජූයට 11664 393 10442 738 23237 

මේගෝංකතුම 11584 390 10307 770 23051 

ංැේ්ැතුබර් 10813 361 10303 733 22210 

ඔක්ේ්ෝබර් 11319 375 9924 716 22334 

ේනොවැතුබර් 11346 382 9179 659 21566 

ේදංැතුබර් 11277 378 9418 614 21687 
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ක්රියාකා අ අංශය 

2013 වර්ෂේය ජනවාරි සිල ේදංැතුබර් 31 දක්වා ක්රියාරා අ මසශ ලේය රාර්යංාධනය පහ් පරිදිේබ.  

1. රැඳිගයන්ේ  පරිපාකන රලයුතුම 

1.1  වදහංක කි අතු 

 වදහංක කි අා ංසඛ්යාව 

බන්ධනාගාර ංාාානය ංාාව 7937 

ිගේශ ලේෂ රාජය ංාාව ළ වදහංක දිනය ේවනුේවන්) 1270 

එරතුමව 9207 
 

1.2   ජීිග්ාන්් සිරරරුවන්  

තය්නය  
ංසඛ්යාව මුළු 

එකතුමව ංකත්රී පුරුෂ 

වැයටරඩ  15 147 162 

ාහර   31 31 

ේබෝගතුබර   21 21 

ත්රිකු ාාඅය   1 1 

රුල්ර   1 1 

කුරුිගල   9 9 

ාඩරකපුව   1 1 

එකතුමව 15 211 226 

 

1.3 ාර  දණ්ඩනයල  වයා වූ රැඳිගයන්  

තය්නය  
ංසඛ්යාව මුළු 

එකතුමව ංකත්රී පුරුෂ 

වැයටරඩ    271 271 

ාැගසින්   5 5 

ාහර   2 2 

ේබෝගතුබර   134 134 

දුතුබර 3   3 

මනුරාධපුරය   1 1 

ාඩරකපුව   5 5 

එකතුමව 3 418 421 
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1.4  මත් මඩසගුේවන් පැනයාා 

2013 වංේර් ේදංැතුබර් 31 වන ිගල 253 ේදේනක් මත් මඩසගුේවන් පැනේගොංක ය්. 

 පැන ගිය සිර ංසඛ්යාව  - 195 

 පැන ගිය ංැර ංසඛ්යාව  - 58  

 නැව් මත් මඩසගුවල පත් ංසඛ්යාව - 21  

1.5 ශ්රාදාන 

2013 වර්ෂේයදී බන්ධනාගාර තය්න වයටන් රාජය තය්න හා ිගහාරංකථානආ තරාා 1386 ක් ංඳහා රැඳිගයන් 18413 

ක් ේංේවේය ේයොදවා ය්. 

1.6 මියයාතු 

රැඳවුතු භාරේය සිටියදී මියයාතු පිළිබඳ ප අක්ෂ  පැවැත්වීා හා පසු රලයුතුම සිදුරරන ම්ර 2013 වංර තුමඅ සිර හා 

ංැර රරුවන් 89 ේදේනක් මියේගොංක ය්. ළපිරිමි සිර - 47ආ පිරිමි ංැර - 40ආ ගැහැණු සිර - 1ආ ගැහැණු ංැර - 1) 

1.7 රැඳිගයන් ාාරුකි අා ංතුබන්ධේයන් රලයුතුම කි අා. 

1.8 ාානව හිමිරතු පිළිබඳ පැමිණියට හා මූයටර මයිතිසවාසිරතු පිළිබඳ නඩු ංතුබන්ධව රලයුතුම කි අා.  

2. දිවයිේන් සියුලා බන්ධනාගාර තය්න ංඳහා තගමිර රලයුතුම ංතුබන්ධව පූජරවරුන් පත්කි අා. 

3. ිගේද්ශීය සිරරරුවන්  

3. 1  ිගේද්ශීය සිරරරුවන්  ළබන්ධනාගාර තය්න මනුව) 

බන්ධනාගාර තය්නය 
සිර ංැර 

එරතුමව 
ංකත්රී පුරුෂ ංකත්රී පුරුෂ 

වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 5 32 1 10 48 

ේරොඅඹ රිාාන්ඩ් බන්ධනාගාරය       13 13 

ාැගසින් බන්ධනාගාරය   2   5 7 

ේබෝගතුබර බන්ධනාගාරය   1   1 2 

රුල්ර බන්ධනාගාරය       6 6 

යාපනය බන්ධනාගාරය       57 57 

මීගමුව බන්ධනාගාරය 1 1 2 38 42 

ාහර බන්ධනාගාරය       2 2 

දුතුබර බන්ධනාගාරය     1   1 

ත්රිකු ාාකය බන්ධනාගාරය       143 143 

එකතුමව 6 36 4 275 321 

253 
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3. 2  ිගේද්ශීය සිරරරුවන්  ළරැඳිගයන්ේ  ේද්ශ ලය මනුව) 

ේද්ශ ලය 
සිර ංැර 

එකතුමව 
ංකත්රී පුරුෂ ංකත්රී පුරුෂ 

ඉන්දියාව 1 2 1 219 223 

පාකිංකථානය 2 25   20 47 

යෆකග වංකථානය   2     2 

ේන්පාකය   1   1 2 

ඉරා ය   3   4 7 

උංකබකිංකථානය 1       1 

චීනය 1 3 1   5 

යුක්ේර්නය 1     4 5 

පියටපීනය       3 3 

නයිජීරියාව       8 8 

තුමර්කිය       2 2 

ාාකදිවයින       2 2 

ජර්ා වය       1 1 

ේජෝර්දානය       1 1 

බස කාේද්ශ ලය       5 5 

ඊශ්රායකය       2 2 

සිරිගන්       1 1 

කයිබියන්       1 1 

උගන්ඩාව     1 1 2 

්ායිකන්්ය     1   1 

එකතුමව 6 36 4 275 321 
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4. 2013.01.01 – 2013.12.31 දිනල බන්ධනාගාර ග් එම. ටී. ටී. ඊ. රැඳිගයන් ංසඛ්යාව 

බන්ධනාගාර තය්නය 

මභියාචර 
සිර 

සිර ංැර 
එරතුමව 

ංකත්රී පුරුෂ ංකත්රී පුරුෂ ංකත්රී පුරුෂ 

වැයටරඩ බන්ධනාගාරය         2   2 

ේරොඅඹ රිාාන්ඩ් බන්ධනාගාරය           22 22 

ාැගසින් බන්ධනාගාරය   7   37   74 118 

ාහර බන්ධනාගාරය       3     3 

ේබෝගතුබර බන්ධනාගාරය   1   10   20 31 

දුතුබර බන්ධනාගාරය     1   1   2 

්සගමක බන්ධනාගාරය           1 1 

මනුරාධපුර බන්ධනාගාරය       5 1 50 56 

ත්රිකු ාාකය බන්ධනාගාරය           6 6 

බදුමක බන්ධනාගාරය           2 2 

මීගමුව බන්ධනාගාරය           6 6 

යාපනය බන්ධනාගාරය           10 10 

ේපොේඅොන්නරුව බන්ධනාගාරය           5 5 

ේාො රාගක බන්ධනාගාරය       1   3 4 

ගාමක බන්ධනාගාරය       1     1 

එකතුමව 0 8 1 57 4 199 269 
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සැපයුම් හා නසේවා අංශය 

මිඅදීගැනීතු හා නඩත්තුම රලයුතුම වක 2013 වර්ෂේය රාර්යංාධනය පහ් පරිදිේබ. 

01. වැය ිගෂය මසර - 2002 ළයන්ත්ර හා යන්ේත්රෝපරර  මුලත්වැඩියාව හා නඩත්තුමව) 

ේවන් රර යතිස ප්රතිසපාදන ප්රාා ය - රු. 4ආ000ආ000.00 

ාාංය රාර්යය තය්නය ිගයදා 

ේපබරවාරි 

රර්ාාන්් ගරාජේය මධිපීඩන 

ේංෝදන යන්ත්ර මුලත්වැඩියාව වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
        18,600.00  

ජායා පිලපත් යන්ත්ර මුලත්වැඩියාව රුල්ර බන්ධනාගාරය 
        19,375.00  

ේබොයිේමරුව මුලත්වැඩියාව ේරො. රි.  බන්ධනාගාරය 
        68,545.00  

ාාර්තුම 

බිතු ්රාදි 02ක් මුලත්වැඩියා කි අා වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
        26,673.00  

යඹරුතු යන්ත්ර මුලත්වැඩියාව වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
        15,576.00  

ේපොම ගාන යන්ත්රයල ්ක 06ක් 
මිඅදීගැනීා 

වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
        31,800.00  

වතුමර ේාෝලරය මුලත්වැඩියාව වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
         0,438.50  

ේබොයිේමරුව මුලත්වැඩියාව වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
      520,879.56  

ප්රින්ලර් මුලත්වැඩියාව ේරො. රි. බන්ධනාගාරය 
         0,752.00  

මේප්රේම 

ේබොයිේමරු නක සුුල මුලත්වැඩියා වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
         1,995.10  

වාෂකප ේබොයිේමරු ේදේරහි වාර්ෂිර 

නඩත්තුම රලයුතුම වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
       

205,955.19  

යරඩ ේංේේපු සුුල මුලත්වැඩියා  වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
        83,440.00  

ාැයි 

ේබොයිේමරු සුුල මුලත්වැඩියා කි අා වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
        12,500.00  

ජායා පිලපත් යන්ත්ර මුලත්වැඩියාව ේබෝගතුබර බන්ධනාගාරය  
        44,925.00  

ිගදුයට ජනර යන්ත්ර මුලත්වැඩියාව ගාමක බන්ධනාගාරය 
      203,095.91  

වතුමර ේාෝලරය මුලත්වැඩියාව ගාමක බන්ධනාගාරය 
          9,094.00  

ජූ ව 

පරිග ර මුද්ර  යන්ත්රය 

මුලත්වැඩියාව  

බන්ධනාගාර මූකංකථානය 

ළේක් මසශ ලය) 
         

13,639.84  

වතුමර ේාෝලර් 02ක් මුලත්වැඩියාව  වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
        31,115.35  

3" වතුමර ේාෝලරය මුලත්වැඩියා 

කි අා රුල්ර බන්ධනාගාරය 
         

66,759.00  

ජායා පිලපත් යන්ත්ර මුලත්වැඩියාව ගාමක බන්ධනාගාරය 
        41,832.00  

ජූයට 
ජායා පිලපත් යන්ත්ර මුලත්වැඩියාව 
ළඩී - මසශ ලය) බන්ධනාගාර මූකංකථානය 

         

28,980.00  

වායුංමීරර  යන්ත්ර මුලත්වැඩියාව  කුරුිගල බන්ධනාගාරය         14,425.00  
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මේගෝංකතුම 

wdh;k wxYfha cdhd msgm;a 
hka;%h w¿;ajeähd lsrSu'  

nkaOkd.dr 
uQ,ia:dkh  

         

14,880.32  

ie,iqï wxYfha ms%kagrh 
w¿;ajeähd lsrSu'   

nkaOkd.dr 
uQ,ia:dkh  

           

8,960.00  

cdhd msgm;a hka;%h 
w¿;ajeähd lsrSu'  je,slv nkaOkd.drh 

         

49,502.88  

fmd,a ñrslk hka;%h 
w¿;ajeähd lsrSu'  je,slv nkaOkd.drh 

         

13,412.00  

cdhd msgm;a hka;%h 
w¿;ajeähd lsrSu'  m' ú' mq'u'  

         

19,475.68  

cdhd msgm;a hka;%h 
w¿;ajeähd lsrSu'  hdmkh nkaOkd.drh 

         

36,680.00  

ìï ;rdos 04la w¿;ajeähd 
lsrSu'  

t<suyka jev l|jqr 
ùrú, 

         

74,152.00  

fidf,laia j;=r fudagrh 
w¿;ajeähd lsrSu'  

fld<U rsudkaâ 
nkaOkd.drh 

           

7,996.80  

ංැේ්ැතුබර් 

ිගදුයට ජනර යන්ත්ර මුලත්වැඩියාව මේේපුංකං ්. ව. ම. ිග. 
         

79,968.00  

ජායා පිලපත් යන්ත්රය මුලත්වැඩියා 
කි අා වලරැර එ. වැ. ර.  

         

41,058.08  

තරක්ෂි් ේංේේපුව  මුලත්වැඩියා 
කි අා වලරැර එ. වැ. ර.  

           

6,272.00  

ජායා පිලපත් යන්ත්රය මුලත්වැඩියා 
කි අා ාහර බන්ධනාගාරය 

         

29,960.00  

වායුංමීරර  යන්ත්රය මුලත්වැඩියා 
කි අා ළBTU 36000) වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 

         

46,000.00  

වතුමර ේාෝලරය මුලත්වැඩියාව ේරො. රි. බන්ධනාගාරය 
         

35,000.00  

ේජනේර්ලර 14ක් ංඳහා ේංේවා 
ඉු රර ගැනීාල ේගිගය යුතුම ේංේවා 
ගාංකතුම බන්ධනාගාර මූකංකථානය  

     

2,327,171.61  

ඔක්ේ්ෝබර් 

ජායා පිලපත් යන්ත්රය මුලත්වැඩියා 
කි අා බන්ධනාගාර මූකංකථානය  

         

14,880.32  

මභයන්්ර ිගග න මසශ ලයල ිගදුයට 
රැහැන් කබාදීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය  

         

17,087.50  

තපනශ ලාකාේබ ේතුන් ංකිගචය හා ට්රිේ 
ංකබචය මුලතිසන් ේයොදා ංැරීා.  බන්ධනාගාර මූකංකථානය  

       

112,041.00  

එකතුමව   4,434,893.64  

1302 වැය විෂයට මාරු කි අම      437,292.16  

සමස්ථ වියදම   3,997,601.48  
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02. වැය ිගෂය මසර - 2102 ළගෘහ භාණ්ඩ හා රාර්යාක උපරර  මිඅදීගැනීා) 

i. 2102 – ළ1) - ගෘහ භාණ්ඩ ංඳහා ේවන් රර යතිස ප්රතිසපාදන ප්රාා ය - රු. 25ආ000ආ000.00 

කාර්යය ආයතනය වියදම 

අභ්යන්තර ුරරකථන පද්ධතයය පුුලේ කිරීම 
මහජන ලසෞඛ්ය පරී්ෂකක 
කාර්යාෙය (මූෙස්ථානය)  

                 

9,818.82  

කාර්යාෙ ස්ටීේ කබඩ් -  01 මැගසින් බන්ධනාගාරය              14,336.00  

කාර්යාෙ ස්ටීේ කබඩ් -  01 අධිකාරී කාර්යාෙය  මැගසින් බන්ධනාගාරය               20,300.00  

පරධාන ලදාරටුවට පුටු - 04 මැගසින් බන්ධනාගාරය              22,728.75  

කබඩ් - 01 (සුභ්සාධක අංශ පුස්තකාෙයට) මැගසින් බන්ධනාගාරය               16,500.00  

බිත්තය විුරෙය පංකා - 02 මැගසින් බන්ධනාගාරය              17,400.00  

බිත්තය විුරෙය පංකා - 01 ලපාල ාන්නරුව බන්ධනාගාරය                3,950.00  

ලමට්ට - 10 ලපාල ාන්නරුව බන්ධනාගාරය               30,500.00  

6«3 f*daම් ලමට්ට - 50 ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය              240,000.00  

පාදස්ථෙ විුරෙය පංකා - 05 ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය                21,750.00  

විධායක පුටු - 02 ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය                17,900.00  

බුද්ධි හා ආර්ෂකක ඒකකයට ලමට්ට 99්ෂ මි දීගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             289,575.00  

බන්ධනාගාර ලරෝහෙට පුටු 08්ෂ මි දී ගැනීම  බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය               82,992.00  

මේ බුරන් 02්ෂ මි දීගැනීම - අත්තයකාරම් ගිණුම් අංශය බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය                 1,380.00  

kj දුïnr nkaOkd.drhg WmlrK ñ<oS.ekSu' fnda.ïnr nkaOkd.drh          1,856,425.00  

ප්ොස්ටි්ෂ ලම්ස 10්ෂ මි දීගැනීම බුරේෙ බන්ධනාගාරය               35,900.00  

බිත්තය විුරෙය පංකා 02්ෂ මි දීගැනීම මාතර බන්ධනාගාරය                 9,000.00  

LED වර්ණ රූපවාහිනී යනත්ර 01 - (බ.ලකා. ජ. කාර්යාෙයට) බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය               47,699.00  

ලපෝම් ලමටිට 150 වැෙයකඩ බන්ධනාගාරය             617,737.50  

ඇගිෙය සෙකුණු යන්තර 01 කුරුවිට බන්ධනාගාරය               40,040.00  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම ලකා. රි. බන්ධනාගාරය               22,396.08  

විධායක පුටු - 02 මි දීගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය               25,000.00  

බුද්ධි හා ආර්ෂකක ඒකකයට විුරෙය පන්දම්20්ෂ සහ 
ඉනිමං 02්ෂ මි දීගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය 

                   

23,600.00  

වායුසමීකරණ යන්තර 01්ෂ සපයා සවිකිරීම වීරවිෙ එ යමහන් වැඩ ක|වුර               75,587.00  

විධායක පුටු 01්ෂ මි දීගැනීම මඩකෙපුව බන්ධනාගාරය                 9,405.00  

ලමට්ට - 15 මි දීගැනීම මඩකෙපුව බන්ධනාගාරය               45,900.00  

පරිගණක පුටු 02්ෂ මි දීගැනීම ලකා. රි. බන්ධනාගාරය                 9,600.00  

වායුසමීකරණ යන්තර 01්ෂ සපයා සවිකිරීම ලපාල ාන්නරුව බන්ධනාගාරය               69,500.00  

වාලන් අේමාරි 01 කෑගේෙ බන්ධනාගාරය                 7,450.00  

වායුසමීකරණ යන්තර 01්ෂ සපයා සවිකිරීම ගාේෙ බන්ධනාගාරය               70,600.00  

විධායක පුටු 02, LED විුරෙය පන්දම් 06්ෂ මි දීගැනීම අලේපුස්ස ත. ව. අ. වි.               27,795.00  

කාර්යාෙ කබඩ් 01, අමුත්තන් සඳහා පුටු 12මි දී  ගැනීම තරකුිණාමෙය බන්ධනාගාරය              47,800.00  

වායුසමීකරණ යන්තර 01්ෂ සපයා සවිකිරීම වැෙයකඩ බන්ධනාගාරය               75,587.00  

ලමට්ට 25 මි දී ගැනීම තංගේෙ බන්ධනාගාරය             106,875.00  
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ඩබේ ලේයර් ලමට්ට 01 ්ෂ මි දී ගැනීම (බ. ලකා. ජ. නිෙ 
නිවස) බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය               15,120.00  
වාලන් අේමාරි 01 ්ෂ මි දී ගැනීම (රජලය් විගණන 
අංශය) බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය               13,260.80  

ග්ොස් පෑඩ් 01 ්ෂ මි දී ගැනීම (රජලය් විගණන අංශය) බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය                 3,250.00  

පරිගණක පුටු 03 ්ෂ මි දී ගැනීම (බ. ලකා. ජ. 
කාර්යාෙය) බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය 

                   

16,632.00  

පරිගණක පුටු 01 ්ෂ මි දී ගැනීම (ගිණුම් අංශය) බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය                 5,544.00  

බ. ලකා. ජ. නිෙ නිවස සඳහා භ්ාණ්ඩ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය               52,926.00  

ඩබේ ලේයර් ලමට්ට 11 ්ෂ මි දී ගැනීම  ගාේෙ බන්ධනාගාරය               47,080.00  

ලහෙජන් ොම්පු 10 මි දී ගැනීම කුලතර බන්ධනාගාරය             139,000.00  

වායු සමීකරණ යන්තර 01 ්ෂ සපයා සවිකිරීම තරකුිණාමෙය බන්ධනාගාරය               79,990.00  

කාර්යාෙ උපකරණ මි දී ගැනීම කුරුවිට බන්ධනාගාරය               49,740.00  

ie,iqï wxYh ioyd mrs.kl mqgq 01la ñ<oS.ekSu' nkaOkd.dr uQ,ia:dkh                 6,250.00  

úoq,s mkaoï 01la  ñ<oS.ekSu' ^n' fld' c'& nkaOkd.dr uQ,ia:dkh                 1,900.00  

isú,sx úoq,s mxld 01la ñ<oS.ekSu' ^ixLHdf,aLk 
wxYh& nkaOkd.dr uQ,ia:dkh 

                     

9,600.00  

bxcsfkare wxYh ioyd úOdhl mqgq 01la ñ<oS.ekSu' nkaOkd.dr uQ,ia:dkh               16,807.50  

l¾udka; ì,am;a ksrjq,a lsrSu' nkaOkd.dr uQ,ia:dkh               42,373.08  

ffjoH idhkh ioyd úOdhl mqgq 02la ñ<oS.ekSu' fmdf<dkakrej nkaOkd.drh               18,000.00  

6«3 f*daතු ේාඨාල 25la ñ<oS.ekSu' uyr nkaOkd.drh             107,775.00  

wdrlaIs; fiamamq 01la ñ<oS.ekSu' m,af,alef,a nkaOkd.drh                86,500.00  

oqrl:k yqjudre moaධ;shg wu;r fldgia ñ<oS.ekSu' nkaOkd.dr uQ,ia:dkh             173,360.00  

wNHka;r oqrl:k 25la ñ<oS.ekSu' nkaOkd.dr uQ,ia:dkh               45,900.00  

oqrl:k yqjudre moaධ;shg /yeka 06la ñ<oS.ekSu' nkaOkd.dr uQ,ia:dkh             159,630.00  

nqoaê wxYhg ksfldaka leurd 02la  ñ<oS.ekSu' nkaOkd.dr uQ,ia:dkh               27,000.00  

සිවිෙයං විුරෙය පංකා 05 ්ෂ මි දී ගැනීම කුරුවිට බන්ධනාගාරය            22,500.00  

විධායක පුටු 01 ්ෂ මි දී ගැනීම වටරැක එ. වැ. ක.             13,477.50  

කාර්යාෙ ලම්ස 02 ්ෂ, විධායක පුටු 02 ්ෂ මි දී ගැනීම ලපාල ාන්නරුව බන්ධනාගාරය            22,000.00  

පයත්තෙ ඉබි යතුරු 150 ්ෂ මි දීගැනීම වැෙයකඩ බන්ධනාගාරය            79,500.00  

අධිකාරි නිවස්නලය් පරලයෝජනය සදහා ලසෝපා ලසට් 02්ෂ 
මි දිගැනීම මැගසින් බන්ධනාගාරය 

          

213,628.80  

කර්මාන්ත මුද්රණ අංශයට වායු සමීකරණ යන්තර 01්ෂ 
මි දීගැනීම වැෙයකඩ බන්ධනාගාරය 

            

96,904.00  

ඇුලමිනියම් ඉනිමග්ෂ මි දීගැනීම අලේපුස්ස ත. ව. අ. වි.            16,450.00  

අධිකාරි කාර්යාෙයට වායුසමීකරණ යන්තරය්ෂ 
මි දීගැනීම මීගමුව බන්ධනාගාරය 

            

83,937.99  

සිවිෙයං විුරෙය පංකා 12 ්ෂ මි දී ගැනීම මීගමුව බන්ධනාගාරය            78,000.00  

කාර්යාෙ උපකරණ, ල්ෂතේ 1, ප.වි.ප. 1, විුරෙය පන්දම් 15 වැෙයකඩ බන්ධනාගාරය            38,100.00  

සිවිෙයං විුරෙය පංකා 12 ්ෂ මි දී ගැනීම මීගමුව බන්ධනාගාරය            70,080.00  

ල්ෂතේ 1, විුරෙය පංකා 1, විුරෙය පන්දම් 5 වැෙයකඩ බන්ධනාගාරය            16,200.00  

2 1/2 ඉබි යතුරු 75යි, 1 1/2 ඉබි යතුරු 60්ෂ මි දීගැනීම ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය      115,650.00  
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අධිකාරි නිවස්නලය් පරලයෝජනය සදහා කෑම ලම්ස ලසට් 
02්ෂ මි දීගැනීම  මැගසින් බන්ධනාගාරය 

          

247,530.00  

වැකුම් ්ෂෙීනර් 01්ෂ මි දීගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             70,500.00  

විදුත් තරාදි 01 මි දීගැනීම වැෙයකඩ බන්ධනාගාරය            59,000.48  

වැකුම් ්ෂෙීනර් 01්ෂ මි දීගැනීම (ක්රියාකාරී අංශය) බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             23,500.00  

ඉබි යතුරු මි දීගැනීම වැෙයකඩ බන්ධනාගාරය            35,125.00  

වතුර ෆිේටර් 20්ෂ මි දීගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             42,900.00  

ප්ොස්ටි්ෂ ලම්ස 25්ෂ මි දීගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             76,589.75  
තට්ටු තුලන් වාලන් අේමාරි (දිග 6" ප ෙ 3") 100 
මි දීගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය        1,120,000.00  

ප්ොස්ටි්ෂ ඇදි පුටු 500 මි දීගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය           346,500.00  

විධායක පුටු 01්ෂ මි දීගැනීම මැගසින් බන්ධනාගාරය            11,587.50  

විුරෙයල්ෂතේ 03්ෂ මි දීගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             16,950.00  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය               2,623.35  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය            09,946.35  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම (යුග  ඇදන් 30 x 
25000) බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය  

          

750,000.00  

වවදය සායනය සඳහා උපකරණ මි දීගැනීම ලපාල ාන්නරුව බන්ධනාගාරය 

             3,380.00  

                700.00  

             3,495.00  

ගුවන් විුරෙය යන්තරය්ෂ මි දීගැනීම ලපාල ාන්නරුව බන්ධනාගාරය              6,074.00  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම කෑගේෙ බන්ධනාගාරය            40,500.00  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම කුලතර බන්ධනාගාරය       1,932,133.59  

අභ්යන්තර ුරරකථන 49්ෂ මි දීගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             89,964.00  

තට්ටු හතලර් වාලන් ෆයිේ කබඩ් (දිග 4' ප ෙ 1 1/2) බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය       1,139,600.00  

විධායක පුටු 02 ්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය            20,160.00  

ෆැ්ෂස් යන්තර 04 ්ෂ මි දී ගැනීම  බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය            64,960.00  

විධායක ලම්ස 01 ්ෂ හා අමුත්තන්ලග් පුටු 02 ්ෂ මි දී 
ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය 

            

50,500.00  

මෙ නාෙයකා පවිතර කරන කම්බි කරරු 30 ්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය           67,500.00  

වැකුම් ්ෂෙීනර් 01 ්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය            11,950.00  

ලෆෝම් ලමට්ට 02 ්ෂ මි දී ගැනීම මැගසින් බන්ධනාගාරය              9,900.00  

නිෙධාරීන්ලග් ලොකර් 16 ලසට් 02 ්ෂ මි දී ගැනීම මැගසින් බන්ධනාගාරය          135,272.73  

නිෙධාරීන්ලග් ලොකර් අුලත්වැඩියා කිරීම මැගසින් බන්ධනාගාරය            14,527.84  

රැජින පුටු 12, ෙී ඇඳන් 02, ටීලපෝ 01 මි දී ගැනීම මැගසින් බන්ධනාගාරය         106,800.00  

විධායක පුටු 02 ්ෂ මි දී ගැනීම ගාේෙ බන්ධනාගාරය            14,200.00  

සිවිෙයං විුරෙය පංකා 01 ්ෂ මි දී ගැනීම. ගාේෙ බන්ධනාගාරය              5,800.00  

ලපාෙයතයන් සීෙර් 01 ්ෂ මි දී ගැනීම ගාේෙ බන්ධනාගාරය              1,600.00  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම මාතර බන්ධනාගාරය            23,523.75  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම මාතර බන්ධනාගාරය            45,614.00  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම මාතර බන්ධනාගාරය           90,574.26  

අභ්යන්තර ුරරකථන රැහැන් ඇදීම කුරුවිට බන්ධනාගාරය           55,166.40  

විධායක පුටු 01 ්ෂ මි දී ගැනීම (අධිකාරි කාර්යාෙය) පේෙන්ලස්න ත. ව. වි. ම.            13,477.50  
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BTU 24000 වායු සමීකරණ යන්තර 01්ෂ මි දී ගැනීම  පේෙන්ලස්න ත. ව. වි. ම.            96,904.00  

වැහි පයහිෙය පද්ධතයය අුලත්වැඩියා කිරීම ලපාල ාන්නරුව බන්ධනාගාරය            11,117.50  

වවදය අංශයට පාදස්ථ විුරෙය පංකාව්ෂ මි දී ගැනීම ලපාල ාන්නරුව බන්ධනාගාරය             8,400.00  

ලෆෝම් ලමට්ට 20 ්ෂ මි දී ගැනීම ලපාල ාන්නරුව බන්ධනාගාරය            61,000.00  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම නව ුරම්බර බන්ධනාගාරය       1,512,250.00  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම නව ුරම්බර බන්ධනාගාරය          113,250.00  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම නව ුරම්බර බන්ධනාගාරය            36,750.00  

නිෙධාරීන්ලග් පරලයෝජනය සදහා කබඩ් නික්පාදනය පේලේකැලේ එ. වැ. ක.             83,000.00  

ලමට්ට 12 ්ෂ මි දී ගැනීම තරකුිණාමෙය බන්ධනාගාරය            49,500.00  

පරිගනක ලම්ස 02 ්ෂ හා පුටු 03 ්ෂ මි දී ගැනීම. තරකුිණාමෙය බන්ධනාගාරය            24,270.00  

ලමට්ට 50 ්ෂ මි දී ගැනීම ලකා. රි. බන්ධනාගාරය            43,600.00  

ලබලහත් ශාොවට අවශය පුටු හා ඇදන් 01 ්ෂ මි දී 
ගැනීම ලකා. රි. බන්ධනාගාරය 

            

24,920.00  

ඇගිෙය සෙකුණු යන්තර උපාංග මි දීගැනීම ලකා. රි. බන්ධනාගාරය              8,568.00  

කාර්යාෙය සදහා වාලන් කබඩ් 02 ්ෂ මි දී ගැනීම අලේපුස්ස ත. ව. අ. වි.            25,500.00  

වතුර ලමෝටර් 08 ්ෂ මි දී ගැනීම අලේපුස්ස ත. ව. අ. වි.            22,800.00  

සිවිෙයං විුරෙය පංකා 12 ්ෂ මි දී ගැනීම අලේපුස්ස ත. ව. අ. වි.            70,080.00  

ලෆෝම් ලමට්ට 08 ්ෂ මි දී ගැනීම අලේපුස්ස ත. ව. අ. වි.            36,000.00  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම කෑගේෙ බන්ධනාගාරය            61,500.00  

ලස්ප්පුව්ෂ මි දී ගැනීම කෑගේෙ බන්ධනාගාරය            28,476.25  

කර්මාන්ත බිේපත් නිරවුේ කිරීම කෑගේෙ බන්ධනාගාරය                 850.00  

ලෆෝම් ලමට්ට 20 ්ෂ මි දී ගැනීම කුලතර බන්ධනාගාරය            61,800.00  

නිෙධාරි ආපනශාොව සදහා වීුරරු ලම්ස 03, පුටු 08 
මි දී ගැනීම මැගසින් බන්ධනාගාරය 

          

128,587.50  

ෙයපයලගානු කබඩ් 05 ්ෂ මි දී ගැනීම ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය           130,200.00  

වාලන් කබඩ් 10 මි දී ගැනීම ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය           112,000.00  

කාර්යාෙ ලසෝපා ලසට් 01 ්ෂ මි දී ගැනීම ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය             49,900.00  

ඩබේ ලේයර් ලමට්ට 100්ෂ මි දී ගැනීම ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය            32,500.00  

පරිගණක ලම්ස 10්ෂ මි දී ගැනීම ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය             45,000.00  

සිංගර් ශිතකරණ 01 ්ෂ මි දී ගැනීම ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය             47,990.00  

ෆිේටර් 10්ෂ මි දී ගැනීම ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය             84,500.00  

කාර්යාෙ පුටු 45 ්ෂ මි දී ගැනීම ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය           202,500.00  

අධීකාරි කාර්යාෙයට ලසෝපා ලසට් 01 ්ෂ මි දී ගැනීම කුරුවිට බන්ධනාගාරය            47,077.50  

ලමට්ට 20 ්ෂ මි දී ගැනීම අනුරාධපුරය බන්ධනාගාරය            99,000.00  

බිත්තය විුරෙය පංකා 01 ්ෂ මි දී ගැනීම පේෙන්ලස්න ත. ව. වි. ම.              4,950.00  

ආර්ෂකක විුරෙය පහන් ලසට් 04 ්ෂ මි දී ගැනීම පේෙන්ලස්න ත. ව. වි. ම.            19,400.00  

විුරෙය ස්තරි්ෂක 01්ෂ මි දී ගැනීම ලපාල ාන්නරුව බන්ධනාගාරය              2,835.00  

විුරෙය ස්තරි්ෂක 01්ෂ මි දී ගැනීම තංගේෙ බන්ධනාගාරය              2,835.00  

වායු සමීකරණ යන්තර 01 ්ෂ මි දී ගැනීම වීරවිෙ එ යමහන් වැඩ කඳවුර            69,500.00  

කෑම ලම්ස කට්ටෙ 04 ්ෂ මි දී ගැනීම මීගමුව බන්ධනාගාරය            83,160.00  

වවදය කාර්යාෙයට ලම්ස පුටු 01 බැගින් මි දී ගැනීම මීගමුව බන්ධනාගාරය            15,400.00  

ලමට්ට 10්ෂ මි දී ගැනීම මීගමුව බන්ධනාගාරය            46,000.00  
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ලෆෝම් ලමට්ට 20්ෂ මි දී ගැනීම තරකුිණාමෙය බන්ධනාගාරය          120,000.00  

පර.ලලෙර් කාර්යාෙට වායු සමීකරණ යන්තර 01්ෂ මි දී 
ගැනීම කෑගේෙ බන්ධනාගාරය 

            

62,850.00  

ලෆෝම් ලමට්ට 20්ෂ මි දී ගැනීම මාතර බන්ධනාගාරය          120,000.00  

අවශය උපකරණ මි දී ගැනීම  අලේපුස්ස ත. ව. අ. වි.            24,708.00  

වායු සමීකරණ යන්තර 01්ෂ මි දී ගැනීම කෑගේෙ බන්ධනාගාරය            67,000.00  

ලමට්ට 05්ෂ මි දී ගැනීම මාතර බන්ධනාගාරය            21,500.00  

ඩී. වී. ඩී. යන්තර 01්ෂ මි දීගැනීම අලේපුස්ස ත. ව. අ. වි.              5,699.00  

වායු සමීකරණ යන්තර 01්ෂ මි දී ගැනීම කුලතර බන්ධනාගාරය          120,550.00  

කුඩ 02, ව්ුරෙය පන්දම් 01්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය               2,800.00  

විධායක පුටු 01්ෂ මි දීගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             10,080.00  

ලසෝනි ඩිජිටේ කැමරා 01්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             63,480.00  

උණුසුම් ලබෝතේ 110්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය           137,500.00  

මයිලරාලව්ව් අවන් 20්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය           210,580.00  

බහු කාර්ය ජායා පයටපත් යන්තර 01්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය           473,782.00  

ජායා පයටපත් යන්තර 06 ්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය           618,240.00  

ඩිජිටේ ඉලේෂලරානි්ෂ ඩි්ෂකනරි 03්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             37,500.00  

රූපවාහිනී යන්තර 01්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             42,749.00  

හැදි, ගෑරුප්පු, පයහි, කතුරු මි දී ගැනීම (බුද්ධි අංශයට) බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             18,330.00  

පරිගණක පුටු 02්ෂ හා පරිගණක ලම්ස 01්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             21,350.00  

මයිලරාලව්ව් අවන් 11්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය           115,819.00  

මේයිමීඩියා ලපරාලජ්ෂටර් 01 ්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය           132,000.00  

කර්මාන්ත බිේ පත් නිරවුේ කිරීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             89,047.54  

යකඩ ඇදන් 60 ්ෂ නික්පාදනය (කර්මාන්ත අංශය) බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය        1,218,000.00  

කර්මාන්ත බිේ පත් නිරවුේ කිරීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             99,317.80  

කර්මාන්ත බිේ පත් නිරවුේ කිරීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය           916,378.06  

ඇගිෙය සෙකුණු යන්තර 04්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය           233,768.00  

Work station programme බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය        1,144,230.00  

පරිගණක ලම්ස 41්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය           210,765.62  

ලමට්ට 05්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             23,750.00  

අමුත්තන්ලග් පුටු 04්ෂ මි දී ගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය             35,400.00  

විධායක ලම්ස 02, අමුත්තන්ලග් පුටු 04, ලසෝපා කට්ටෙ 
01්ෂ ම් දීගැනීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය  

          

163,600.00  

Work station programme බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය           120,694.00  

එකතුමව     24,642,558.09  
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ii. 2102 – (2) – ේ්ොරතුමරු ්ාක්ෂ  උපරර  මිඅදීගැනීාල ේවන් රර යතිස ප්රතිසපාදන ප්රාා ය 

- රු. 17,000,000.00 

මාසය කාර්යය ආයතනය වියදම 

ජනවාරි 

දුරරථන හුවාාරු රාර්යාකයල නව 
දුරරථනයක් මිඅදීගැනීා. බන්ධනාගාර මූකංකථානය         31ආ110.00  

ාමටි ෆන්ෂන් ේරොපියර් 04 ක් මිඅදී ගැනීා. බන්ධනාගාර මූකංකථානය 1ආ272ආ320.00 

ේපබරවාරි 

ේඩොඨා ේාඨාරික් ප්රින්ලර්ංක - 01               89,500.00  

ඩිජිලම රැාරා ළේංෝ ව) - 01 ේබෝගතුබර බන්ධනාගාරය               20,950.00  

පරිග ර පුු  - 02 ේබෝගතුබර බන්ධනාගාරය               10,500.00  

ාාර්තුම 

පරිග ර ංකරෑනර් යන්ත්ර 25ක් මිඅදීගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය            324,875.00  

ේපන් ඩ්රයිබ 01ක් මිඅදීගැනීා - මත්තිසරාරතු 
ගිණුතු මසශ ලය බන්ධනාගාර මූකංකථානය                 1,900.00  

ේාො වලර් 02ක් මිඅදීගැනීා  බන්ධනාගාර මූකංකථානය               23,500.00  

මේප්රේම 

ේපන් ඩ්රයිබ 01ක් මිඅදීගැනීා - ගිණුතු මසශ ලය 
ළ8GB) බන්ධනාගාර මූකංකථානය                   950.00  

ේමංර් ප්රින්ලර් - 12 බන්ධනාගාර මූකංකථානය            208,800.00  

ාැයි 
650 VA වර්ගේය UPS 12ක් මිඅදී ගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය              81,840.00  

රවුලර් 01ක් මිඅදී ගැනීා පමකන්ේංේන ්. ව. ිග. ා.                3,190.00  

ජූ ව 

ේමංර් ප්රින්ලර් 01ක් මිඅදීගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය              11,750.00  

බ. ේරො. ජ. ංඳහා මුද්ර  යන්ත්රය මිඅදී 
ගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය              48,000.00  

HP 1000 ප්රින්ලර් 01ක් මිඅදීගැනීා ේරො. රි. බ.  බන්ධනාගාරය                6,350.00  

cQ,s 

ාමටි ෆන්ෂන් ේරොපියර් 02ක් මිඅදී ගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය           636,160.00  

ජයා පිලපත් යන්ත්ර 07ක් මිඅදී ගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය            854,560.00  

ේමංර් ප්රින්ලර් 01ක් මිඅදීගැනීා ළගබඩා 
මසශ ලය) බන්ධනාගාර මූකංකථානය              12,750.00  

ෆැක්ංක යන්ත්ර 08ක් මිඅදී ගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය            129,920.00  

පරිග ර යන්ත්ර 24 මිඅදී ගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය         1,978,560.00  

පරිග ර මුද්ර  යන්ත්ර 01 මිඅදී ගැනීා 
ළංැකසුතු මසශ ලය)  බන්ධනාගාර මූකංකථානය              15,008.00  

ංකරෑනර් යන්ත්ර 01 ක් මිඅදී ගැනීා ළබන්ධ. 
ේරෝහක) බන්ධනාගාර මූකංකථානය                8,500.00  

ේ්ොරතුමරු රඅානාරර  පද්ධතිසය ංකථාපි් 
කි අේතු ිගයදා ළ30%) ේගවීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය            180,000.00  

හඞ පටිග් කි අේතු උපරර  01 මිඅදී 
ගැනීා ළමභයන්්ර ිගග න මසශ ලය) බන්ධනාගාර මූකංකථානය 

                    

47,250.00  

පරිග ර උපාසග මිඅදී ගැනීා ළතය්න 
මසශ ලය) බන්ධනාගාර මූකංකථානය 

                    

10,400.00  

පරිග ර යන්ත්ර 01 ක් මිඅදී ගැනීා පමකන්ේංේන ්. ව. ිග. ා.              50,000.00  

wf.daia;= 

je,slv 249 oqrl:k /yeka weoSu yd 
ue.iska nkaOkd.drhg oqrl:k 06la 
,ndoSu'  je,slv$ue.iska 

             

109,563.30  

we.s,s i,l=Kq hka;% 07la ñ<oS.ekSu' nkaOkd.dr uQ,ia:dkh             399,508.00  

jdhq iólrK hka;% 01la  ñ<oS.ekSu'  fld<U rsudkaâ nkaO'              59,500.00  
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ංැේ්ැතුබර් 
DVI VGA converter එරක් මිඅදීගැනීා වැයටරඩ බන්ධනාගාරය                800.00  

ශ ලබ්ද ිගරාශ ලන යන්ත්ර 01 ක් මිඅදීගැනීා වැයටරඩ බන්ධනාගාරය           48,030.00  

ඔක්ේ්ෝබර් 

ේ්ොරතුමරු රඅානාරර  පද්ධතිසය ංකථාපි් 

කි අේතු ිගයදා බන්ධනාගාර මූකංකථානය           720,000.00  

පරිග ර පුු  100 මිඅදීගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය           491,680.00  

තරක්ෂි් ේංේේපු 01ක් මිඅදී ගැනීා ප. ිග. පු. ා.            44,910.00  

ේනොවැතුබර් 

ෆැක්ංක ාැෂින් 01 ක් මිඅදී ගැනීා ළරජේය 
ිගග න මසශ ලය) 

බන්ධනාගාර මූකංකථානය            17,360.00  

මසර හුවාාරු පද්ධතිසය ංඳහා උපරර  කබා 

ගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය 

            

74,256.00  

දවරංක තරක්ෂ  ාෘදුරාසග 01, ේපන්ඩ්රයිබ 

01 මිඅදී ගැනීා  බන්ධනාගාර මූකංකථානය 

            

11,100.00  

ේදංැතුබර් 

තරක්ෂි් රැාරා ංපයා ංිගකි අා ේරො. රි. බන්ධනාගාරය          218,355.00  

ේාටිල 10 මිකදී ගැනීා. ්මේදන            46,250.00  

 වායු ංමීරරන යන්ත්ර 01 මිකදී ගැනීා. මේේපුංකං            62,850.00  

පුද්ගක පරිග ර යන්ත්ර 08 මිකදී ගැනීා. මුකංකථානය          700,000.00  

PABX දුරරථන පද්ධතිසය ංදහා SLI රාඩි 02 

මුමතිසන් ංිග කි අා.   

          

180,540.00  

පුද්ගක පරිග ර යන්ත්ර 50 මිකදී ගැනීා. මුකංකථානය       4,070,000.00  

ප්රින්ලර් 25 මිකදී ගැනීා. මුකංකථානය          388,575.00  

ංකරෑන් යන්ත්ර 25 මිකදී ගැනීා. මුකංකථානය            97,500.00  

කැේේලොේ පරිග ර යන්ත්ර 07 මිකදී ගැනීා. මුකංකථානය       1,246,000.00  

UPS 50 මිකදී ගැනීා. මුකංකථානය          257,600.00  

ේ්ොරතුමරු ්ාක්ෂ  රඅානාරර  පද්ධතිසය 

ංදහා ේගවීා. මුකංකථානය          540,000.00  

ups 02 පරිග ර යන්ත්ර 02 මිකදී ගැනීා. මුකංකථානය          478,800.00  

ේ්ොරතුමරු ්ාක්ෂ  රඅානාරර  පද්ධතිසය 

ංදහා මවංන් වාරිරය ේගවීා. මුකංකථානය 

           

360,000.00  

ේ්ොරතුමරු රඅානාරර  පද්ධතිසය හා 

ාෘදුරාසග පද්ධතිසය ංකථාපි් කි අාල 

තය්නයක් ේ්ෝරා ගැනීාල පුවත් පත් 

දැන්වීා පකකි අා. මුකංකථානය          105,840.00  

එකතුමව    16,787,660.30  
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iii. 2102 – ළ3) - තරක්ෂර උපරර  මිඅදීගැනීා - ේවන් රර යතිස ප්රතිසපාදන ප්රාා ය - රු. 

50ආ000ආ000.00 

මාසය කාර්යය ආයතනය වියදම 

fmnrjdß 
wdrlaIl WmlrK ^w;a udxpq& nkaOkd.dr uQ,ia:dkh     1,172,500.00  

wdrlaIs; úoq,s myka fiÜ - 05 ue.iska nkaOkd.drh          47,500.00  

wfm%a,a 
ler,s u¾Ok fy,auÜ -200" negka - 
200 

nkaOkd.dr uQ,ia:dkh       

1,497,800.00  

wdrlaIl fiamamq - 01 ue.iska nkaOkd.drh          54,583.20  

cQ,s 

fy,auÜ - 100" rn¾ negka - 100 nkaOkd.dr uQ,ia:dkh         48,900.00  

hq., w;a udxpq - 250 nkaOkd.dr uQ,ia:dkh         86,250.00  

mqoa.,hska mrSlaId lsrSfï WmlrK - 
68 මිඅදීගැනීා 

nkaOkd.dr uQ,ia:dkh       

1,447,040.00  

ඔක්ේ්ෝබර් යගියට ංකකුණු යන්ත්ර 01 මිඅදීගැනීා ප. ිග. පු. ා.          62,832.00  

ේනොවැතුබර් 
රිංකඨා රේ 1000 මිඅදී ගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය     1,070,012.39  

යගිළි ංඅකුණු යන්ත්ර උපාසග මිඅදී ගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය            6,250.00  

ේදංැතුබර් 

තරක්ෂි් රැාරා ංපයා ංිගකි අා කුරුිගල        256,100.00  

ගි ව වවන උපරරන මිකදි ගැනීා. 
nkaOkd.dr uQ,ia:dkh 

  557,760.00  

රැරයට ාර්ධන ේහමාටි 300 මිකදී ගැනීා. 
nkaOkd.dr uQ,ia:dkh 

    1,612,500.00  

පුද්ගක පරික්ෂා කි අේතු උපරරන 40 මිකදී 
ගැනීා. 

nkaOkd.dr uQ,ia:dkh       

1,493,856.00  

ේවෝක් ්ෘ උපරර  මිකදී ගැනීා. 
nkaOkd.dr uQ,ia:dkh 

    3ආ679ආ441.92  

ගිණුතු මසශ ලයල හා බ. ේරො. ජ. රාර්යාකයල 
තරක්ෂර රැාරා ංපයා ංිගකි අා. 

nkaOkd.dr uQ,ia:dkh         

215,000.00  

tl;=j  14,508,325.51  

 

 

iv. 2102 – ළ4) - පර්ේයෂ  ිගේශ ලෝධන පුහුණු ාධයංකථානයල උපරර  මිඅදීගැනීා 

ේවන් රර යතිස ප්රතිසපාදන ප්රාා ය - රු. 3ආ000ආ000.00 

udih ld¾hh úhou ^re¡& 

cqks 

BTU 24000 jdhqiólrK hka;% - 01           96,904.00  

fydÜ lnâ - 01          48,000.00  

wêldrs ld¾hd,hg fïi - 01           4,434.00  

cQ,s 
wêldrs ld¾hd,hg úOdhl mqgq - 02          12,937.50  

wf.daia;= 
foaYk Yd,d mqgq - 06          53,325.00  

fm%dfclag¾ ial%Ska - 01          27,993.00  
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ඔක්ේ්ෝබර් 

ූතර්ය වාදර මසශ ලයල මවශ ලය උපරර            98,072.80  

ඩී. වී. ඩී. යන්ත්ර 01ක් මිඅදීගැනීා            6,290.00  

ූතර්ය වාදර මසශ ලයල මවශ ලය උපරර            42,560.00  

ෆැක්ංක යන්ත්ර 01ක් මිඅදී ගැනීා          17,360.00  

ේනොවැතුබර් 

Monitor speaker 200w        246,400.00  

Speaker lead wire          10,640.00  

XLR Jack          12,320.00  

Speaker  Jack            8,960.00  

Key board mixer          21,280.00  

ේදංැතුබර් 

වායු ංමීරර  යන්ත්ර 01 මිකදී ගැනීා.          59,499.00  

පරිගනර ේාං 08 මිකදී ගැනීා.          50,000.00  

් ේරොඅ රපන යන්ත්ර 01 මිකදී ගැ වා.          14,000.00  

ශ්රවය දෘෂය උපරර  මිකදී ගැනීා.        182,000.00  

පරිගනර පුු  08 මිකදී ගැනීා.          61,740.00  

ශ්රවය දෘෂය උපරර  මිකදී ගැනීා.          37,000.00  

වායු ංමීරර  යන්ත්ර 01 මිකදී ගැනීා.          59,499.00  

UPS 10 මිකදී ගැනීා.          45,920.00  

වර්  ප්රින්ලර් 01 හා ප්රින්ලර් 03 මිකදී ගැනීා.        110,000.00  

ූතර්ය වාදර මසශ ලයල මවශ ලය උපරර  මිකදී ගැනීා.        160,000.00  

පරිගනර යන්ත්ර10 මිකදී ගැනීා.     1,124,310.00  

කැේේලොේ පරිගනර යන්ත්ර 01 මිකදී ගැනීා.        121,800.00  

ශ්රවය දෘෂය උපරර  මිකදී ගැනීා.          84,346.00  

ශ්රවය දෘෂය උපරර  මිකදී ගැනීා.            6,500.00  

ශ්රවය දෘෂය උපරර  මිකදී ගැනීා.          21,000.00  

එකතුමව    2,865,090.30  

 

3. වැය ිගෂය මසර - 2103 – ළයන්ත්ර හා යන්ේත්රෝපරර  මිඅදීගැනීා) 

i. 2103 – (1) – ේරොඅඹ බන්ධනාගාර - ේවන් රර යතිස ප්රතිසපාදන ප්රාා ය - රු. 12,000,000.00 

ළේාය රර්ාාන්් උපරර  ංඳහා ේයොදාේගන ය්.) 

මාසය කාර්යය ආයතනය වියදම 

ාාර්තුම 

රුලගම මසශ ලයල උපරර   වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
           

172,194.00  

ගරාජයල මවශ ලය උපරර   වැයටරඩ බන්ධනාගාරය         76,236.00  

සුදු යරඩ රමේද්රාක්  වෂකපාදනය වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
        

1,167,890.32  

ේබ්රරි මසශ ලයල මිශ්ර  යන්ත්ර වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
           

565,000.00  

ේබ්රරි මසශ ලයල කිේකෝ 15 ්රාදි 01  වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
             

36,499.68  

ේපොත් රාක්ර 01, ේතුං ිගදුයට පසරා 01, 
තරක්ෂි් ේංේේපු 01 මේේපුංකං ්.ව.ම.ිග. 

             

39,785.00  
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මේප්රේම 

පමේමරැේම නව බන්ධනාගාරයල ජුකී ාැෂින් 

04ක් මිඅදීගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය 
            

132,000.00  

ේවමඩින් ේකාන්ඨා 01 ේරො.රි. බන්ධනාගාරය          18,500.00  

ඩ්රිම යන්ත්ර 01 මිඅදී ගැනීා ේරො.රි. බන්ධනාගාරය          16,500.00  

ාැයි 

පමේමරැේම එළිාහන් වැඩ රඳවුර ංඳහා 

ංපත්තුම ංාදන යන්ත්ර මිඅදී ගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය 

        

3,575,000.00  

රජර මසශ ලයල ංකත්රික්ර 05 වැයටරඩ බන්ධනාගාරය          49,750.00  

වඩු මසශ ලයල උපරර  මිඅදීගැනීා වැයටරඩ බන්ධනාගාරය          37,850.00  

වඩු හා පෑංකසුතු මසශ ල ංදහා උපරර  මිඅදී 

ගැනීා ්මේදන ්. ව. ිග. ා. 
             

21,175.00  

වතුමර ේාෝලර් 01 ේරො.රි. බන්ධනාගාරය          47,000.00  

ජූ ව 

වැයටරඩ ගරාජයල උපරර  ළ . එන්. ේේ.)  බන්ධනාගාර මූකංකථානය            1,950.00  

වැයටරඩ ගරාජයල උපරර  (ේක්බ්රින්)  බන්ධනාගාර මූකංකථානය               575.00  

රෘෂි උපරර  මිඅදී ගැනීා වැයටරඩ බන්ධනාගාරය          32,975.00  

cQ,s 
je,slv .rdchg wjYH WmlrK 

ñ<oS.ekSu  
nkaOkd.dr uQ,ia:dkh                  

351ආ645.00  

wf.daia;= 
je,slv jvq wxYhg wjYH w;a wdhqO iy 

WmlrK ñ<oS.ekSu  nkaOkd.dr uQ,ia:dkh                  

297ආ583.00  

ංැේ්ැතුබර් 
කැමිේන්ටින් යන්ත්ර 01ක් මිඅදීගැනීා වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 

           

50,400.00  

ංකපයිරම බයින්ඩින් යන්ත්ර 01ක් මිඅදීගැනීා වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
           

45,000.00  

ඔක්ේ්ෝබර් 

රර්ාාන්් මුද්ර  මසශ ලයල ඩිජිලම මුද්ර  යන්ත්ර 

01ක් මිඅදීගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය  
      

1,388,800.00  

4" රයින්ඩර් 02, ජික්ේංෝ යන්ත්ර 01, රවුලර් 01 

මිඅදීගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය  
           

59,150.00  

වඩු මසශ ලයල 10" - 12" ේේමනර් ්ක ේංඨා 01 

මිඅදීගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය  
           

22,800.00  

එයාර් රතුේප්රෂර් 01 මිඅදීගැනීා බන්ධනාගාර මූකංකථානය  
           

18,600.00  

ේනොවැතුබර් 

රවුලර් රු  මිඅදී ගැනීා ාැගසින් බන්ධනාගාරය 

            

4,825.00  

ම්ලර් 1000 වතුමර ලැසකි 03ක් මිඅදීගැනීා කුරුිගල බන්ධනාගාරය        37,200.00  

රතුාම මසශ ලයල උපරර  මිඅදී ගැනීා කුරුිගල බන්ධනාගාරය        91,700.00  

වතුමර ේාෝලර් 01 ක් මිඅදී ගැනීා පමකන්ේංේන ්. ව. ිග. ා.        12,500.00  

වඩු රතුාම මසශ ල උපරර  මිඅදී ගැනීා. වාරියේපොක බන්ධනාගාරය      822,435.00  
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ේදංැතුබර් 

ිගදුයට හිරාන 01 මිකදී ගැනීා. බදුමක බන්ධනාගාරය        31,700.00  

වඩු මසශ ලයල උපරර  කුරුිගල බන්ධනාගාරය      183,210.00  

වඩු මසශ ලයල උපරර  මනුරාධපුරය බන්ධනාගාරය      111,985.00  

රමිාම මසශ ල උපරර   මනුරාධපුරය බන්ධනාගාරය        40,300.00  

රෘෂි උපරර  මිකදී ගැනීා. මනුරාධපුරය බන්ධනාගාරය      176,100.00  

වතුමර ේපොමිප 04 මිකදී ගැනීා. මනුරාධපුරය බන්ධනාගාරය 
         

229,460.00  

කිේකෝ 250 ්රාදි මිකදී ගැනීා. මනුරාධපුරය බන්ධනාගාරය 
           

35,000.00  

රෘෂි උපරර  හා රමිාම මසශ ල උපරර  මිකදී 
ගැනීා. දුලේපෝ 

         

248,600.00  

වායු ංමීරර  යන්ත්ර 02 ංිග රර ේ්රකා ිගදුයට 
උපරර  ංැපම්ා. මුකංකථානය 

         

562,574.88  

tl;=j 

      
11,212,447.88  

 

 

ii. 2103 – (2) - ේවනත් - ේවන්රර යතිස ප්රතිසපාදන ප්රාා ය රු. 40ආ000,000.00 ළේාා වැය ිගෂයල 

2104 වැය ිගෂේයන් ප්රතිසපාදන ාාරුරරන කදි.) 

udih ld¾hh wdh;kh  úhou ^re¡& 

fmnrjdß 

l¾udka; wxYhg WmlrK 

ñ<oS.ekSu 
uyr nkaOkd.drh         

111,970.00  

3ZZ j;=r fudag¾ 01la ñ<oS.ekSu wkqrdOmqrh nkaOkd.drh        103,186.00  

Wo¿ ;, 50la ñ<oS.ekSu wkqrdOmqrh nkaOkd.drh          49,250.00  

úùka hka;% wu;r fldgia ñ<oS.ekSu fnda.ïnr nkaOkd.drh        178,350.00  

lDIs ld¾ñl WmlrK ñ<oS.ekSu úrú, t'is'l'         19,625.00  

lDIs WmlrK ñ<oS.ekSu ^;=xlu& ;x.,a, nkaOkd.drh         11,950.00  

ìï ;rdos 01la ñ<oS.ekSu  jdrshfmd, nkaOkd.drh          35,000.00  

2ZZ j;=r fudag¾ 01la ñ<oS.ekSu .d,a, nkaOkd.drh          44,206.00  

ud¾;= 

cslafida hka;% 01la ñ<oS.ekSu ;,afok ;'j'ú'u'          14,750.00  

i;aj md,k WmlrK ñ<oS.ekSu l=reúg nkaOkd.drh          50,910.00  

j.d$lïu,a wxY ioyd WmlrK 
ñ<oS.ekSu 

;,afok ;'j'ú'u' 
       102,065.00  

ìï ;rdos 03la ñ<oS.ekSu  wfòmqiai ;'j'w'ú'        105,000.00  

j;=r fudag¾ 01la ñ<oS.ekSu ó.uqj nkaOkd.drh 
          

21,000.00  

wfm%a,a íf,dla .,a ksIamdok hka;% 01la 
ñ<oS.ekSu m,a,kafiak ;'j'ú'u' 

          

35,000.00  
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uehs 

fmof¾re wxYhg w;a wdhqO 
ñ<oS.ekSu 

ó.uqj nkaOkd.drh 
          

44,875.00  

jvq wxYhg w;a wdhqO ñ<oS.ekSu ó.uqj nkaOkd.drh 
          

47,550.00  

lsf,da 250 ìï ;rdos 01la ñ<oS.ekSu  l=reúg nkaOkd.drh 
          

35,000.00  

Wo¿ ;, 50la" mslaia 05la ñ<oS.ekSu l=reúg nkaOkd.drh 
          

47,250.00  

jeg lmk h;=re 05la ñ<oS.ekSu m,a,kafiak ;'j'ú'u' 
            

8,950.00  

úoq,s fmd,a.dk hka;% 01la ñ<oS.ekSu fudKrd., nkaOkd.drh 
          

29,500.00  

cqks 

fmd,a.dk hka;% 01la ñ<oS.ekSu uvl,mqj nkaOkd.drh 
          

29,940.00  

úoq,s mEiaiqï hka;% 01la ñ<oS.ekSu l=reúg nkaOkd.drh 
          

14,950.00  

Wo¿ ;, 75la ñ<oS.ekSu m,a,kafiak ;'j'ú'u' 
          

78,750.00  

.%hskav¾ 01la" ä%,a 01la ñ<oS.ekSu fmdf<dkakrej 
nkaOkd.drh 

          

10,695.00  

ñrsia weUreï hka;% 01la ñ<oS.ekSu .d,a, nkaOkd.drh 
          

23,500.00  

Wo¿ ;, 59la ñ<oS.ekSu jg/l t'is'l' 
          

49,400.00  

j.d wxYhg wjYH lDIs WmlrK 
ñ<oS.ekSu m,af,alef,a t'is'l' 

        

415,200.00  

cQ,s 

kj oqïnr nkaOkd.drhg jdIam 
fndhsf,are 02la iy l,afoarï 08la 
imhd iúlsrSu ^30] f.ùu 

 oqïnr nkaOkd.drh       

9,185,400.00  

wEka.,a .%hskav¾ 01la ñ<oS.ekSu  uyr nkaOkd.drh 
          

18,900.00  

lïu,a wxYhg WmlrK ñ<oS.ekSu m,af,alef,a t'is'l' 
        

193,750.00  

j;=r fudag¾ 01la ñ<oS.ekSu wfòmqiai ;'j'w'ú' 
          

98,336.00  

wf.daia;= 
úoq,s fmd,a.dk hka;% 01la ñ<oS.ekSu m,a,kafiak ;'j'ú'u' 

          

27,650.00  

wejrs ìï ;rdos 01la ñ<oS.ekSu  fudKrd., nkaOkd.drh          34,900.00  

සැප්තැම්බර් 

උදුලතෙ 150්ෂ මි දීගැනීම 
අනුරාධපුරය 
බන්ධනාගාරය 

        

148,875.00  

2" වතුර ලමෝටර් 01්ෂ මි දීගැනීම තංගේෙ බන්ධනාගාරය          25,950.00  

ෙීටර් 5000 ටැංකි 03්ෂ, බට අඩි 100 
ලරෝේ 20්ෂ මි දීගැනීම පේලේකැලේ එ. වැ. ක.         196,182.80  

ඔ්ෂලතෝබර් KVA 400 විුරෙය ජනක යන්තරය සඳහා 
පරසිද්ධ පුවත්පත් දැන්වීම් ප කිරීම බන්ධනාගාර මූෙස්ථානය           71,680.00  

ලනාවැම්බර් 

වඩු අංශයට අත් ආයුධ උපකරණ 
සැපයීම ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය  

        

231,805.00  

ලව්වැේ අංශයට උපකරණ සැපයීම ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය           18,140.00  

කෘකය උපකරණ මි දී ගැනීම අලේපුස්ස ත. ව. අ. වි.          39,985.00  
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ලදසැම්බර් 

බිමි තරාදි 03 මිෙදී ගැනීම. ලබෝගමිබර        105,000.00  

කෘෂි උපරර  මිකදී ගැනීා. කුරුවිට        122,450.00  

කෘකය උපකරණ මිෙදී ගැනීම. තරකුිණාමෙය        100,900.00  

පුවත්පත් දැන්වීමි ප  කිරීම. (බස් රථ 
මිෙදී ගැනීම.) මුෙස්ථානය 

        

143,136.00  

පුවත්පත් දැන්වීමි ප  කිරීම. (සැපයුමි 
කරුවන් ෙයයාපදිංචි කිරීම.) මුෙස්ථානය 

        

163,296.00  

නව ුරමිබර බන්ධනාගාරයට වාක්ප 
ලබායිලේරු 02 සහ කේලද්රමි 08්ෂ 
සපයා සවි කිරීම. 50% ලගවීම. 
(30618000)  මුෙස්ථානය 

    

15,309,000.00  

නව ුරමිබර බන්ධනාගාරයට වාක්ප 
ලබායිලේරු 02 සහ කේලද්රමි 08්ෂ 
සපයා සවි කිරීම. ලගවීම. (30618000)  මුෙස්ථානය 

      

4,000,000.00  

tl;=j  32,853,157.80  

 

 

iii. 2103 – (3) - බන්ධනාගාර පර්ේයෂ  ිගේශ ලෝධන ාධයංකථානයල උපරර  මිඅදීගැනීා. 

ළමවශ ලය්ාවය ා් රර්ාාන්් මසශ ලය ංඳහා උපරර  මිඅදී ගැනීා ංඳහා ේයොදා ේගන ය්.) 

 ේවන්රර යතිස ප්රතිසපාදන ප්රාා ය රු. 12,000,000.00 

 

udih ld¾hh wdh;kh  úhou ^re¡& 

ංැේ්ැතුබර් 

වඩු මසශ ලයල රඳන් ඉ අේතු කියත් 04ක් 
මිඅදීගැනීා ේබෝගතුබර බන්ධනාගාරය  

             

178,600.00  

රතුාම මසශ ලයල උපරර  මිඅදී ගැනීා ේබෝගතුබර බන්ධනාගාරය  
               

30,150.00  

ේදංැතුබර් 

ූතර්ය වාදර මසශ ලයල මවශ ලය උපරර  
මිකදී ගැනීා. ප.ිග.පු.ා 

             

398,300.00  

බර එංවුතු යන්ත්ර 02 මිකදී ගැනීා. මුකංකථානය 
           

3,039,000.00  

බර එංවුතු යන්ත්ර 02 මිකදී ගැනීා. 
ළපමේමරැේම) මුකංකථානය 

           

3,135,000.00  

එකතුමව         6,781,050.00  
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ඉංජිනන්රු අංශය 

 

බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ ඉසජිේන්රු මසශ ලය සිිගම හා යාන්ත්රිර වශ ලේයන් මසශ ල ේදරකින් ංාන්ිග් 

ේබ.  

01. සිවිම ඉංජිනන්රු අංශය 

ේාා මසශ ලේය 2013.01.01 සිල 2013.12.31 දක්වා රාර්යංාධනය පහ් පරිදිේබ. 

I. වැය ිගෂය මසර - 2104 ළනව ඉදිකි අතු) 

1. ේබෝගතුබර බන්ධනාගාරය පමේමරැේමල ිග්ැන් කිරිා ංදහා 2013 වර්ෂේය රු.  243,538,049.00 

වැයරර යතිස ම්ර   මනුව මුඵ්ැන්ේගයි හා ගබඩාේබ 100%  ආ සිර වාඨාු  ේගොඩනැගිමේම 100% 

ආ වයාාර  වක  වවාං 04  - 90% ආ  වයාාර පිරිමි 228 ංදහා බැරැක්රය 74% ආ ප්රධාන ේේකර්  වක 

 වවං 99% ආ මිගවාහර ේේකර් 10 ක් ංදහා බැරැක්රය 89% ආ   වයාාර රාන්්ා  75 ංදහා 

බැරැක්රය 95%  ආ  ජක ලැසකිය 12% ආ ේජනේර්ලර් රාාරය 62% ආ 1 ේපක ේේකර්  වක  වවං 67% 

ආ මමුත්්න් රැදිසිටිේතු ශ ලකාව  50% ආ ප්රධාන ප්රතිසරාරර ලැසකිය 100% ආ කුඩා ප්රතිසරාරර ලැසකිය 

80% ආ මභයන්්ර  ජක හා ාක මපවහන පද්ධතිසය  85% වැඩ මවංන් රර ය්. 

2. යාපනය බන්ධනාගාර ංසකිර් ය ඉදිකිරිා ංදහා 2013 වර්ෂේය රු. 77ආ779ආ427.00 වැයරර යතිස 

ම්ර   මනුව  පරිපාකන ේගොඩනැගිමක 49% ආ ාායිතු ්ාේපය 85% ආ ංැර පිරිමි මසශ ලය 42% වැඩ 

මවංන් රර ය්. 

 

3. වාරියේපොක නර්ඩ් ්ාක්ෂ  සිර වාඨාු ව ඉදිකිරිා ංදහා 2013 වර්ෂේය රු.3ආ037ආ925.00 වැයරර 

යතිස ම්ර   මනුව බිත්තිස බැදිා ආ යරඩ පැන් කයිඨා ංිගකිරිා ංහ ්රේපු ේපේම වැඩ ේරේරමින් 

පවතිසන ම්ර ිගදුයට පද්ධතිසය හා පුතිසර ලැසකිේය මික ගනන් පරික්ෂාරරමින් පවතිස. 

 

4. මනුරාධපුර බන්ධනාගාරේය සිර වාඨාු ව ළදැයල කිරුඅ)  ඉදිකිරිා  ංදහා 2013 වර්ෂේය 

රු.4ආ628,280.00 වැයරර යතිස ම්ර  වැඩ මවංන් රර බන්ධනාගාරය ේව් බාර දි ය්. 
 

5. වාරියේපොක මධිරාරි  වක  වවං ඉදිකිරිා  ංදහා 2013 වර්ෂේය රු.2,383,401.50 වැයරර යතිස ම්ර 

  මනුව 1 මදියර 100% මවංන්ව යතිස ම්ර 11  මදියේර්  ප්රතිසපාදන 70 % පා  කබා දි ය්. 
 

6. ේපොේකොන්නරුව මධිරාරි  වක  වවං ඉදිකිරිා ංදහා 2013 වර්ෂේය ේගොඩනැගියට ේදපාර්්ේතුන්තුමව 

රු.1,131,117.00 වැයරර යතිස බව භණ්ඩාගාර ේමඛ්  මනුව ේපනී යයි. නමුත් සියුලා ප්රතිසපාදන 

ේගොඩනැගියට ේදපාර්්ේතුන්තුමව ේව්  වදහංක රර ය්. 2014  ජනවාරි මවංන් වන ිගල  වා කිරිාල 

උපේදංක දි ය්. 
 

7. රුල්ර බන්ධනාගාරය පුුලමකිරිේතු වයාපෘතිසය ංදහා 2013 වර්ෂේය රු. 358ආ000.00 වැයරර යතිස 

ම්ර   මනුව එාගින් නව ඉඩේතු රැකෑව සුද්ද කිරිා හා ංේාෝජාඡ් ේර්ඛ්ා සිතිසයේතු වැඩ මවංන් රර 

ය්.  
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8. ්සගමක බන්ධනාගාරය එරමිණියායල ිග්ැන් කිරිා ංදහා 2013 වර්ෂේය රු. 58,102,262.00 

වැයරර යතිස ම්ර  ේලන්ඩරය පිරිනැමිා ංදහා රැබිනඨා මනුාැතිසයල සුදානතු රර ය්. 

 

9. වලරැර ්ාේපය ඉදිකිරිා ංදහා 2013 වර්ෂේය රු. 1,845,997.00 වැයරර යතිස ම්ර  100 % ඩැඩ 

මවංන් රර ය් 

 

10. ේරොඅඹ මධිරාරි  වවංකනය ඉදිකිරිා ංදහා 2013 වර්ෂේය රු1,999,997.00  වැයරර යතිස ම්ර 

කුඵණු ඉදිකිරිා 80% ආ ගේඩොම වැඩ 70% ආ බාමර 30% වැඩ මවංන් රර ය්. 

 

11. වලරැර පාංැම ේගොඩනැගිමක ඉදිකිරිා ංදහා 2013 වර්ෂේය ේාා ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ ප්රතිසපාදන   

රු 1,108,387.84.00  වැයරර යතිස ම්ර වැඩ ේබෝේහෝ දුරල මවංන්ව ය්. 

 

12. ගාමක බන්ධනාගාරය ිග්ැන් කිරිේතු වයාපෘතිසේය ප්රතිසපාදන පමේමරැේම ංහ ්සගමක  වයාපෘතිස 

ංදහා ාාරු රර ය්.ළේාා වයාපෘතිසය චීන තධාර යලේත් ඉු කිරිාල  වයමි්ය) 

 

13. ාා්ර බන්ධනාගාරය ිග්ැන් කිරිේතු වයාපෘතිසේය ප්රතිසපාදන පමේමරැේම ංහ ්සගමක වයාපෘතිස 

ංදහා ාාරු රර ය්. ළේාා වයාපෘතිසය චීන තධාර යලේත් ඉු කිරිාල  වයමි්ය) 

 

 

II. වැය ිගෂය මසර - 2001 ළේගොඩනැගියට මුලත්වැඩියා රලයුතුම) 

බන්ධනාගාර තය්නය ිගයදා 

වබ වයාව බන්ධනාගාරය 
              

189,054.00  

ාහර බන්ධනාගාරය 
                

75,074.00  

පමකන්ේංේන ්. ව. ිග. ා. 
              

402,974.00  

වාරියේපොක බන්ධනාගාරය  
              

143,520.00  

ේබෝගතුබර බන්ධනාගාරය  
              

548,693.75  

පමේමරැේම එ. සි. ර. 
              

349,198.50  

ේපොේඅොන්නරුව බන්ධනාගාරය  
              

130,060.00  

මනුරාධපුර බන්ධනාගාරය  
              

562,620.00  

රෑගමක බන්ධනාගාරය  
              

275,458.00  

යාපනය බන්ධනාගාරය  
              

221,435.00  
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මීගමුව බන්ධනාගාරය  
           

1,272,417.75  

ත්රිකු ාාකය බන්ධනාගාරය  
              

537,407.00  

ාඩරකපුව බන්ධනාගාරය  
              

377,191.00  

මේේපුංකං ්. ව. ම. ිග.  
              

164,736.00  

්මේදන ්. ව. ිග. ා.  
                

97,855.00  

ගාමක බන්ධනාගාරය 
              

614,184.50  

වැයටරඩ බන්ධනාගාරය 
           

8,170,754.58  

නව ාැගසින් බන්ධනාගාරය 
           

2,205,902.45  

ේරොඅඹ රිාාන්ඩ් බන්ධනාගාරය 
           

1,526,444.25  

වැයටරඩ බන්ධනාගාරය ළරර්ාාන්්) 
              

590,869.95  

ේාො රාගක බන්ධනාගාරය 
              

497,288.50  

බදුමක බන්ධනාගාරය 
              

354,021.00  

රුල්ර බන්ධනාගාරය 
              

289,469.50  

වීරිගක එ. වැ. ර. 
           

1,455,282.05  

කුරුිගල බන්ධනාගාරය 
           

2,090,649.50  

බූංකං බන්ධනාගාරය 
              

101,543.12  

්සගමක බන්ධනාගාරය 
              

749,573.50  

ප. ිග. පු. ා. 
              

883,810.00  

බන්ධනාගාර මූකංකථානය 
              

266,786.96  

ාා්ර බන්ධනාගාරය  
              

112,943.50  

රර්ාාන්් බිමපත්  වරවුම කි අා 
           

1,727,420.64  

එකතුමව        26,984,638.00  
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02. යාන්ත්රික ඉංජිනන්රු අංශය 

I. වැය ිගෂය මසර - 2003 ළවාහන නඩත්තුම හා මුලත්වැඩියාව) 

ආයතනය කාර්යය   වියදම  

මුකංකථානය ේේ.එන්. 6438 - ංකලාලර් ේාෝලරය මුලත්වැඩියාව        40,252.00  

ේරො.රි.බ. 18-9338 - වායු ංමීරර  පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        37,400.00  

වැයට/ රර්ාාන්් 300-0003 - ේඩමේරෝ යු වඨා ේයදීා        41,100.00  

මනුරාධපුරය 18-4923 - වායු ංමීරර  පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        29,450.00  

ගාමක 52-4801 - ටී ේබමඨා ේයදීා        41,150.00  

කුරුිගල ජි.ඩි. 6591- එන්ජිා මුලත්වැඩියාව      380,945.00  

යාපනය ජි.ඩි. 6615 - ේර්ඩිේයලරය මුලතිසන් ංිග කි අා        48,000.00  

මුකංකථානය 301-5498 - ටින්රරින් ංහ ේේන්ටින්      130,000.00  

වාරියේපොක එන්. . 6135 - ඉන්ේජක්ලර් පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        74,300.00  

්මේදන එම.එෆක. 9812 - ඉන්ේජක්ලර් පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        83,966.40  

පමේමරැේම 301-5523 - ටින්රරින් ංහ ේපන්ටින්      110,000.00  

රුල්ර එන්. . 8443 - තරක්ෂි් දැම රාමු ේයදීා        49,500.00  

මුකංකථානය 252-5064 - ිගදුයට පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        49,500.00  

ාහනුවර ජි.සි. 5001 - ේාෝලර් ෆෑන්, ේජොයින්ඨා ෂාේ ේයදීා.        66,897.00  

මීගමුව 19 - 8012 - ක්කජා, ේප්රෂර් ේේමඨා ේයදීා        27,740.00  

ාහර 300 - 5475 - ේලොේ කිඨා, ේවෝලර් පතුේ ේයදීා        22,400.00  

රුල්ර 62-3339 - ටින්රරින් ංහ ේේන්ටින්      336,900.00  

ේරො.රි.බ. ේේ.ේක්. 4822 - ඉන්ේජක්ලර් මුලත්වැඩියාව      155,606.00  

වලරැර පී. .4325/ ජි.සි. 2667 එන්ජිා ංහ ්ඨාු ව මුලත්වැඩියාව     176,400.00  

ාහනුවර ජි.ේක්. 1047 - ිගදුයට පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        34,627.00  

ප.ිග.පු.ා. 250 - 4623 - ක්කජා ේේමඨා, ටී ේබමඨා, ලැපඨා ේයදීා.        74,100.00  

ේරො.රි.බ. 18-9338 - ටින්රරින් ංහ ේේන්ටින්      129,500.00  

ප.ිග.පු.ා. 57-8622 - ටින්රරින් ංහ ේේන්ටින්      130,010.00  

ේරො.රි.බ. 

ජි.ඩි. 6612- තංන මුලත්වැඩියාව        98,500.00  

ජි.ඩි. 6602 - තංන මුලත්වැඩියාව        98,500.00  

61-6124 - තංන මුලත්වැඩියාව      151,000.00  

ජි.ඩි. 6558 - තංන මුලත්වැඩියාව        98,500.00  

කුරුිගල ජි.ඩි.6591 - ංකටියරින් පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        22,050.00  

ාා්ර ජි.ඩි. 6272 - ටින්රරින් ේපන්ටින්, තිසරිසග මුලත්වැඩියාව      979,503.78  

ේරො.රි.බ. 62-4418 - මනතුමරල මදාක මුහු ් මුලත්වැඩියාව        47,800.00  

බදුමක ජි.ේක්. 5289 මුහු ් මුලත්වැඩියාව      102,385.00  

කුරුිගල 57-4690 - ටී ේබමඨා,දුණු,මුහු ්,්ඨාු ව මුලත්වැඩියාව        60,710.00  

ප.ිග.පු.ා. 57-8622 ටින්රරින් ේපන්ටින් ළමතිසේර්ර යංක්ේතුන්තුමව)        12,150.00  

්සගමක ජි.ේක්. 8764 - ටින්රරින්, ේේන්ටින්, එන්ජිා මුලත්වැඩියාව        88,650.00  

්මේදන 19-3625 - ේඩමේරෝ යු වඨා ේයදීා        41,205.00  

්සගමක එන්. . 1088  - ේර්ඩිේයලරය මුලතිසන් ේයදීා        47,000.00  

පමේමරැේම තර්.බී. 1625 - එන්ජිා මුලත්වැඩියාව        48,740.00  
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වාරියේපොක එන්. . 6135 - ටින්රරින් ංහ ේේන්ටින්        66,725.00  

ප.ිග.පු.ා. 301-5499 - ටින්රරින් ංහ ේේන්ටින්      151,800.00  

මුකංකථානය 301-5498 රාබි යුේමලරය උඩ ේරොලං ේයදීා        44,000.00  

ාහනුවර 19-7041 - එන්ජිා , ේංොරැබිේංෝබර් මුලත්වැඩියාව      197,694.00  

ත්රීකු ාාකය එන්. . 6909 - ංකලාලර් ේාෝලරයක් ේයදීා        49,900.00  

ාහනුවර 
60-0040 - ගියර් ේපඨාටිය, ංකලාලර් ේාෝලරය මුලත්වැඩියාව      160,092.00  

ජි.ේක්.1047 - ංකලාලර් ේාෝලරයක් ේයදීා        55,488.00  

ේරො.රි.බ. ජි.ඩි. 6558 - දුණු පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        36,400.00  

ාහනුවර 252-3618 - එන්ජිා මුලත්වැඩියාව      169,800.00  

වලරැර 17-8790 - වායු ංමීරර  මුලත්වැඩියාව        28,650.00  

රෑගමක ජි.සි. 5248 - එන්ජිා මුලත්වැඩියාව ළරෑන්ක්)        94,900.00  

ප.ිග.පු.ා. 57-8622 - වායු ංමීරර  පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        49,625.00  

මනුරාධපුරය 18-4923 - ගියර් ේපඨාටිය මුලත්වැඩියාව        91,850.00  

මීගමුව ජි.ඩි. 6556 - පවර් ංකටියරින් ේපොතුපය ේයදීා        87,500.00  

ප.ිග.පු.ා. 250-4623 - වායු ංමීරර  පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        21,150.00  

මනුරාධපුරය එජා.කිවු. 6162 - ටී ේබමඨා ේයදීා        17,050.00  

දුලප් 47-5811 - තිසරිසග පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        79,860.00  

ාහනුවර 19-7041 - ටින්රරින් ංහ ේේන්ටින්      127,000.00  

කුරුිගල 57-4690 එන්ජිා මුලත්වැඩියාව      323,778.00  

වැයට/ රර්ාාන්් 41 - 8321 - මුලතිසන් රැබි ේරොලංක් ංිගරර මුලත්වැඩියාව   1,306,800.00  

ප.ිග.පු.ා. 
301-5499 - වායු ංමීරර  පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        12,250.00  

ජි.ඩි. 6557 - ටින්රරින්, ේේන්ටින්, එන්ජිා මුලත්වැඩියාව      697,550.00  

වැයටරඩ 56-5589 වායු ංමීරර  පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        46,500.00  

ේාො රාගක ේජ.ේක්. 7791 තංන මුලත්වැඩියාව        33,000.00  

වීරිගක පී. . 3158 ඉන්ේජක්ලර් මුලත්වැඩියාව      190,086.00  

වැයටරඩ 17-3517 වායු ංමීරර  පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        55,900.00  

දුලප් 56-3390 එන්ජිා මුලත්වැඩියාව      322,405.00  

කුරුිගල ජි.ඩි. 6555 රතුේප්රෂර් පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        47,610.00  

ේරො.රි.බ. ජි.සි. 5245 ේර්ඩිේයලරයක් ංිග කි අා        44,580.00  

කුරුිගල 57-4690 ංංකේපන්ෂන් පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        48,100.00  

ත්රීකු ාාකය එන්. . 6909 ේප්රෂර් ේේමඨා ේයදීා        51,050.00  

දුලප් පී. . 7034 ලයි මින් ේබමඨා ේයදීා        48,125.00  

ගාමක ේේ.ේක්. 7789 ංකලාලර් ේාෝලරයක් ේයදීා        29,800.00  

ාහනුවර ජි.ඩි. 6585 තංන මුලත්වැඩියාව        43,887.69  

ාහර එජා.පී. 4809 එන්ජිා, ටින්රරින්, තීන්් තේමප කි අා      143,650.00  

මනුරාධපුරය එජා.කිවු. 6162 - ේර්ඩිේයලරයක් ේයදීා        45,000.00  

පමේමරැේම 301-5523 ටී ේබමඨා මුලතිසන් ේයදීා        18,539.00  

මනුරාධපුරය එන්. . 8441 ංක ලාලර් ේාෝලරය ේංේවා කි අා          2,950.00  
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මූකංකථානය 

301-5557 - පිු පං ේංොක් යබ්ේංෝබර් පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        37,650.00  

301-5557 - ක්කජා පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        49,350.00  

301-5557 - ේර්ඩිේයලර් පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        25,700.00  

එම.එෆක. 9810 - ඉන්ලර්ූලකර් පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව ළ ජන්්වරුන් 
ේවතිසන්)        91,318.64  

18-9346 - ඉදිරි හා පිු පං ේංොක් යබ්ේංෝබර් පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව        99,860.00  

පී.  . - 8709 - වායු ංාන පද්ධතිසේය බ්ේකෝවර් ේයදීා.          7,750.00  

එන්. බී. 3013 - තංන රවර හා බිාල රාපඨා ේයදීා.        76,000.00  

ජී. වයි. 0688 - පිු පං දුනු ේරොඅ හා බුෂක ේයදීා        29,230.00  

ජී. වයි. 0688 - ංංකේපන්ෂන් පද්ධතිසය මුලත්වැඩියාව.      176,071.56  

ජී. වයි. 0688 - එන්ජින් ාවුන්ඨා හා ගියර් ේබොක්ංක ාවුන්ඨා ේයදීා. ළ ජන්් 
වරුන් ේවතිසන්)         47,268.00  

ජී. වයි. 0688 - ගෑංකරඨා, ලැපඨා හා ඕමලර්ේන්ලර් ේබමඨා ේයදීා. ළ ජන්් 
වරුන් ේවතිසන්)        112,826.13  

්මේදන LF/9812 රැබ් රථය මුමත්වැඩියාව.  67,760.00 

  
GC-1301 වාහනය 2012.09.04 දින ංේ්ොං ේාෝර්ලංක ේව් යවා ය්. 
වාහනය  වදහංක රර ගැනීාල 2013 වර්ෂේය ේගවීතු රර ය්.  464,206.74 

වාරියේපොක  
2012 මනුා් රරන කද බිමප්ක් පියවීා 2013 වර්ෂේය ජනවාරි ාාංේය 
ප්රතිසපාදන කබා දී ය් 84,130.00 

යාපනය 300-5477 වාහනය මුමත්වැඩියාව 61,615.00 

බන්ධනාගාර 
මූකංකථානය 

2013 ජනවාරි ාං ං්යා කුෂන් වර්ක්ංක තය්නය 426684 දර  
ේචක්පතිසන් ේගවීා. .  38,775.57  

2013 ජනවාරි ාං ඩී ප්රීංක තය්නයල ේගවීතු රර ය්. 48,450.00 

ංබ්කයින් ඔේලෝ ඉන්ජි වයර්ංක තය්නයල 2013 ජු ව ාාංේය ේගවීතු රර 
ය්. 41,900.00 

2013 මේගෝංකතුම ාාංේය ං්යා කුෂන් වර්ක්ංක තය්නයල ේගවීතු රර ය්. 49,250.00 

2013 මේගෝංකතුම ාාංේය  S.J ේාෝර්ලංක තය්නයල ේගවීතු රර ය්.   19,900.00 

2013 මේගෝංකතුම ාාංේය ංසජීව ේාෝලර්ංක තය්නයල ේගවීතු රර ය්.  43,480.00 

  2013 මේගෝංකතුම ාාංේය සුසිම ේප්රේාරත්න ේාෝර්ලංක තය්නයල ේගවීතු 
රර ය්.   165,945.00 

2013 ංැේ්ැතුබර් ාාංේය සුසිම ේප්රේාරත්න ේාෝර්ලංක තය්නයල ේගවීතු 
රර ය්.   47,000.00 

2013 ේනොවැතුබර් ාාංේය S.J ේාෝර්ලංක තය්නයල ේගවීතු රර ය්.    49,625.00 

2013 ේනොවැතුබර් ාාංේය ං්යා කුෂන් වර්ක්ංක තය්නයල ේගවීතු රර 
ය්.    26,750.00 

ංසරමප ගරාේ තය්නයල 2013 ේනොවැතුබර් ාාංේය ේගවීතු රර ය්.    361,500.00 

2013 ේනොවැතුබර් ාාංේය සුසිම ේප්රේාරත්න ේාෝර්ලංක තය්නයල ේගවීතු 
රර ය්.   171,850.00 

ංබ්කයින් ඔේලෝ ඉන්ජි වයර්ංක තය්නයල 2013 ේනොවැතුබර් ාාංේය 
ේගවීතු රර ය්. 30,650.00 

2013 ේනොවැතුබර් ාාංේය  S.J ේාෝර්ලංක තය්නයල ේගවීතු රර ය්.     144,665.00 

2013 ේනොවැතුබර් ාාංේය  ඩී ප්රීංක තය්නයල ේගවීතු රර ය්.     44,650.00 

එකතුමව  11,883,832.94* 
 

* රු. 334199.94 ර මුදකක් ේවනත් වැය ිගෂයරල ාාරු රර ය්.  



42 
 

iqNidOl wxYh 

nkaOkd.dr fomd¾;fïka;=fõ isrlre iqNidOl wxYfha 2013 වර්කලය් ld¾h idOkh my; mrsos fõ¡ 

01¡ wdh;ksl fmdÿ jevigyka  

^fuu jevigyka wdh;k j, fmdÿfõ l%shd;aul jk tajd neúka idudkHfhka ish¿ fkajdisl  msßia 

iyNd.s jkq ,nhs'& 

01¡1 wOHd;añl yd wd.ñl lghq;=  

mif<diajl fmdfydh Èk j,È meje;afjk Ys, jHdmdr" O¾u foaYkd" Ndjkd jevigyka" we;=¿ ish¿u 

fn!oaO jevigyka" yskaÿ wd.ñl lghq;= yd ish¿ jevigyka"  uqia,sï wd.ñl lghq;= yd ish¿ 

jevigyka" lf;da,sl wd.ñl lghq;= yd ish¿ jevigyka" udkisl ixj¾Ok yd WmfoaYk jevigyka 

hkd§ jQ jevigyka  3379 la  mj;ajd we;¡ ta i|yd /|úhka 125403 fofkla iyNd.sù we;¡  

01¡2 wOHdmk yd iqNidOk lghq;= 

idCIr;d jevigyka"  jD;a;sh mqqyqKq lghq;="  mß.Kl mqyqKqj"  mqia;ld, lghq;="  oyï wOHdmkh"  

ixialD;sl lghq;="  fi!LH jevigyka"  u;aøjH ksjdrK yd m%;sldr jevigyka"  fkajdisl mjq,a yuq 

hkd§ jQ jevigyka  4286 la  mj;ajd we;¡ fuu jevigyka /|úhka 224981 fofkl=f.a muK 

iyNd.s;ajfhka isÿlරන ෙදි.  

01¡3  l%Svd yd fjk;a myiqlï 

l%Svd NdKav ,nd .eksu"  wka;¾ nkaOkd.dr fjd,sfnda,a$l%slÜ iy fjk;a ;r`. we;=¿j ;rÕdj,s  985 

la muK meje;a jQ w;r ta i|yd iyNd.sjQ /|úhka ixLHdj 51977 ls¡  

01¡4 ;Hd. oSu 

úfYaI l=i,;d olajk fkajdislhska we.hSu i|yd jevigyka 116 la fuu ld,h ;=< meje;ajQ w;r ta 

i|yd fkajdislhska 4504 fofkla muK iyNd.s úh¡  

01¡5 mYapd;aNdr fiajd lghq;= 

ksoyia jk isrlrejkag jD;a;sh wdOdr ,nd oSu" miqNdr lñgq /iaùï hkd§ jQ jevigyka 36 la muK 

meje;ajQ w;r ta i|yd fkajdislhska 1138 fofkla iyNd.s úh¡  

01¡6 iudc .; lsÍu 

 ksjdi ksjdvq heùu    - 498 

 n,m;% u; uqodyeÍu   - 173 
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02. සිරකරු සුභසාධක අංශනේ ඉපැයීම් (2013.01.01 දින සිට 2013.12.31 දක්වා)  

02.1 නැටුම් කණ්යායමට අදාල ඉපයීම් 

ාාංය 
උපයා යතිස 
මුුල මුදක 
රු. 

නැු තු 
ශිමපීන්ල 
ේගවූ මුදක 
රු. ළ25%) 

රජේය 
 රාබද්ධ 
මරමුදකල බැර 
රඅ මුදක රු. 

(10%) 

සිරරරු 
සුභංාධර  
මරමුදකල 
බැර රඅ 
මුදක රු. 
(40%) 

නැු තු 
උපේද්ශ ලරල 
ේගවූ මුදක 
රු. (25%) 

ජනවාරි 81,800.00 20,450.00 8,180.00 32,720.00 20,450.00 

ේපබරවාරි 35,400.00 8,850.00 3,540.00 14,160.00 8,850.00 

ාාර්තුම 33,200.00 8,300.00 3,320.00 13,280.00 8,300.00 

මේප්රේම 26,000.00 6,500.00 2,600.00 10,400.00 6,500.00 

ාැයි 69,100.00 17,275.00 6,910.00 27,640.00 17,275.00 

ජූ ව 69,100.00 17,275.00 6,910.00 27,640.00 17,275.00 

ජූයට 49,500.00 12,375.00 4,950.00 19,800.00 12,375.00 

මේගෝංකතුම 32,400.00 8,100.00 3,240.00 12,960.00 8,100.00 

ංැේ්ැතුබර් 54,700.00 13,675.00 5,470.00 21,880.00 13,675.00 

ඔක්ේ්ෝබර් 92,300.00 23,075.00 9,230.00 36,920.00 23,075.00 

ේනොවැතුබර් 31,200.00 7,800.00 3,120.00 12,480.00 7,800.00 

ේදංැතුබර් 74,400.00 18,600.00 7,440.00 29,760.00 18,600.00 

එකතුමව 649,100.00 162,275.00 64,910.00 259,640.00 162,275.00 

 

02.2 නකටි කාලීන වැය සහන පදනම මත ඉපයීම්  

ාාංය 
ේයදවූ 

සිරරරුවන් 
ංසඛ්යාව 

උපයා යතිස 
මුුල මුදක රු. 

රැඳිගයන්ල 
ේගවූ මුදක රු. 
ළ70%) 

රජේය 
 රාබද්ධ 
මරමුදකල 
බැර රඅ 
මුදක රු. 
(10%) 

සිරරරු 
සුභංාධර  
මරමුදකල 
බැර රඅ 
මුදක රු. 
ළ10%) 

 වකධාරි 
්යාග 
මරමුදකල 
ේගවීා රු. 
ළ10%) 

ජනවාරි 2335 612,100.00 428,470.00 61,210.00 61,210.00 61,210.00 

ේපබරවාරි 1505 386,400.00 270,480.00 38,640.00 38,640.00 38,640.00 

ාාර්තුම 1738 457,200.00 320,040.00 45,720.00 45,720.00 45,720.00 

මේප්රේම 904 230,800.00 161,560.00 23,080.00 23,080.00 23,080.00 

ාැයි 1311 319,800.00 223,860.00 31,980.00 31,980.00 31,980.00 

ජූ ව 1311 319,800.00 223,860.00 31,980.00 31,980.00 31,980.00 
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ජූයට 1096 274,700.00 192,290.00 27,470.00 27,470.00 27,470.00 

මේගෝංකතුම 1088 588,100.00 411,670.00 58,810.00 58,810.00 58,810.00 

ංැේ්ැතුබර් 1004 248,400.00 173,880.00 24,840.00 24,840.00 24,840.00 

ඔක්ේ්ෝබර් 676 288,600.00 202,020.00 28,860.00 28,860.00 28,860.00 

ේනොවැතුබර් 640 374,700.00 262,290.00 37,470.00 37,470.00 37,470.00 

ේදංැතුබර් 467 207,150.00 145,005.00 20,715.00 20,715.00 20,715.00 

එකතුමව 14075  4,307,750.00     3,015,425.00      430,775.00      430,775.00   430,775.00  

 

02.3 දීර්ඝ කාලීන වැය සහන පදනම මත ඉපයීම 

ාාංය 
ේයදවූ 

සිරරරුවන් 
ංසඛ්යාව 

උපයා යතිස 
මුුල මුදක රු. 

රැඳිගයන්ල 
ේගවූ මුදක 
රු. ළ80%) 

රැඳිගයන්ල 
ේගවූ මුදක 
රු. ළ70%) 

රජේය 
 රාබද්ධ 
මරමුදකල 
බැර රඅ 
මුදක රු. 
(10%) 

සිරරරු 
සුභංාධර  
මරමුදකල 
බැර රඅ 
මුදක රු. 
ළ10%) 

 වකධාරි 
්යාග 
මරමුදකල 
ේගවීා 
රු. 
ළ10%) 

ජනවාරි 
                  

202  
180,960.00 144,768.00 _ 18,096.00 18,096.00 _ 

ේපබරවාරි 
                  

157  
148,380.00 118,704.00 _ 14,838.00 14,838.00 _ 

ාාර්තුම 
                  

182  
187,820.00 150,256.00 _ 18,782.00 18,782.00 _ 

මේප්රේම 
                  

110  
158,280.00 126,624.00 _ 15,828.00 15,828.00 _ 

ාැයි 
                  

170  
165,700.00 132,560.00 _ 16,570.00 16,570.00 _ 

ජූ ව 
                  

170  
145,000.00 116,000.00 _ 14,500.00 14,500.00 _ 

ජූයට 
                    

83  
204,650.00 163,720.00 _ 20,465.00 20,465.00 _ 

මේගෝංකතුම 
                    

73  
196,200.00 156,960.00 _ 19,620.00 19,620.00 _ 

ංැේ්ැතුබර් 
                    

50  
125,000.00 110,400.00 _ 13,800.00 13,800.00 _ 

ඔක්ේ්ෝබර් 
                    

89  
265,040.00 210,672.00 _ 26,504.00 26,504.00 1,360.00 

ේනොවැතුබර් 
                    

81  
262,770.00 144,936.00 57,120.00 26,277.00 26,277.00 8,160.00 

ේදංැතුබර් 
                    

34  
78,440.00 _ 54,908.00 7,844.00 7,844.00 7,844.00 

එකතුමව 1401 2,118,240.00 1,575,600.00 112,028.00 213,124.00 213,124.00 17,364.00 
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04¡ ndysr rdcH wdh;k yd taldnoaOj fkajdislhska i|yd l%shd;aul lrk ,o mqyqKq mdGud,d 

04¡1 jD;a;sh mqyqKq wêldßh ^;reK lghq;= yd ksmqK;d ixj¾Ok wud;HdxYh& - jD;a;sh 

ksmqK;djhla yd NVQ iy;slhla ,nd§u 

mdGud,dj nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

fldKavd lemSu je,slv ^ldkaa;d& 12 30 

;sr frÈ uqøK l¿;r 12 40 

fmof¾re  

uvl,mqj 6 12 

wkqrdOmqrh 12 40 

m,af,alef,a 12 30 

fmdf,dkakrej 12 40 

ජෙනෙ කාර්මික පාඨමාොව  fmdf,dkakrej 12 40 

ueyqï mdGud,dj 
.d,a, 12 50 

jg/l 6 40 

mEiaiqï Ys,ams mdGud,dj  

fnda.ïnr 9 60 

තේලදන 6 30 

o¿fmd; 12 30 

m,af,lef,a 12 30 

ùrú, 12 32 

nQiai 12 50 

jdia;= Ys,amS mdGud,dj fnda.ïnr 12 60 

jvq 

fnda.ïnr 12 60 

o¿fmd; 12 30 

m,af,lef,a 12 30 
මහර 12 10 
බුරේෙ 12 20 
තේලදන 6 30 

cqlS ueyqï  nQiai 12 50 

iïNdKav ksIa'  nQiai 12 50 

wêfõ.s ueyqï  fudKrd., 12 40 

උදයාන අෙංකරණ පාඨමාොව 

වටරැක 6 30 
තේලදන 6 30 
අනුරාධපුරය 12 40 

we¨ñKshï ksIa'  o¿fmd; 12 30 

iaj¾KdNrK  o¿fmd; 12 30 

f.dvke.s<s Ys,amsh mdGud,dj noq,a, 12 30 

ෙයයවන පට්ටෙ පාඨමාොව noq,a, 12 20 

fudag¾ ld¾ñl  wfòmqiai 12 30 

úÿ,s ld¾ñl  ùrú, 12 30 

.Dyia: úÿ,s mrsm: mqyqKqj lE.,a, 12 17 

tl;=j 381 1221 
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04¡2 cd;sl wdOqksl;aj yd ld¾ñl mqyqKq lsÍfï wêldßh ^fh!jk lghq;= yd ksmqK;d ixj¾Ok 

wud;HdxYh& - jD;a;sh ksmqK;djhla yd iy;slhla ,nd§u' 

mdGud,dj nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

fmof¾re  
jdrshfmd, 12 60 

wfòmqiai 12 15 

ජෙනෙ කාර්මික පාඨමාොව  wfòmqiai 12 15 

වඩු පුහුණු පාඨමාොව 
wfòmqiai 12 15 

වැෙයකඩ 12 50 

පරිගණක පාඨමාොව wfòmqiai 6 30 

.Dyia: úÿ,s ld¾ñl mdG' 
වාරියලපාෙ 12 60 

fudKrd., 12 20 

weoqï ueiSfï mdG' 

jdrshfmd, 12 60 

;x.,a, 12 60 

ùrú, 12 40 

l=reúg 12 40 

fldyq wdY%s; ksYa' mdG' o¿fmd; 12 16 

cqlS ueyqï  o¿fmd; 12 14 

im;a;= ksIa' mdG' ùrú, 12 30 

ලේකරි පාඨමාොව වැෙයකඩ 12 40 

කම්මේ පාඨමාොව වැෙයකඩ 12 40 

ලමෝටර් කාර්මික පාඨමාොව වැෙයකඩ 12 40 

විවීන ්පාඨමාොව වැෙයකඩ 12 50 

úÿ,s ld¾ñl  l=reúg 12 40 

tl;=j 234 735 

 

04'3¡ ජාතයක තරුණ ලසව්ා සභ්ාව - jD;a;sh ksmqK;djhla yd iy;slhla ,nd§u' 

mdGud,dj nkaOkd.drh meje;ajQ jev 
igyka ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

ueyqï mdGud,dj තේලදන 6 30 

tl;=j 6 30 
 

04.4  ld¾ñl úoHd,h - ලහෝමාගම - jD;a;sh ksmqK;djhla ,nd§u' 

mdGud,dj nkaOkd.drh meje;ajQ jev 
igyka ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

úÿ,s ld¾ñl  වටරැක 6 20 

tl;=j 6 20 
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04. 5  ld¾ñl úoHd,h - වීරවිෙ - jD;a;sh ksmqK;djhla ,nd§u' 

mdGud,dj nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

jvq ld¾ñl mdG' ùrú, 12 30 

tl;=j 12 30 

 

04. 6 ජාතයක අධයාපන ආයතනය - අධයාපන මට්ටම හා රසාස්වාදය දියුණු කිරීම 

mdGud,dj nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

විවෘත පාසෙ වැෙයකඩ 12 60 

tl;=j 12 60 

 

04.7  fkdúêu;a wOHdmk tallh ^wOHdmk wud;HdxYh& - idCIr;d yelshdj ÈhqKq lsÍu/සංස්කෘතයක 

හැකියාවන් දියුණු කිරීම/ස්වයං රැකියා පුහුණුව 

mdGud,dj nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

idCIr;d mdGud,dj 

l¿;r 8 30 

වැෙයකඩ 12 60 

uyr 12 20 

l=reúg 12 25 

nQiai 9 50 

ud;r 8 60 

වටරැක 12 20 

;,afok 9 30 

අනුරාධපුරය 12 40 

;x.,a, 9 16 

කුරරුගස්ආර 9 22 

lE.,a, 12 15 

o¿fmd; 12 20 

m,af,alef,a 12 60 

noq,a, 12 30 

ùrú, 12 20 

.d,a, 8 40 

ix.S; mdGud,dj .d,a, 8 50 

kegqï mqyqKq mdGud,dj nQiai 9 15 

.Dyia: úÿ,s ld¾ñl  
nQiai 9 25 

;,afok 9 30 
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fmd;a neoSfï mdGud,dj  lE.,a, 12 15 

කාර්මික පාඨමාොව nQiai 9 15 

බතය්ෂ පාඨමාොව nQiai 9 25 

විසිතුරු මේ ලපෝච්චි සෑ.පා. nQiai 9 25 

ueyqï mdGud,dj 
ud;r 8 60 

noq,a, 12 30 

හත ුවගාව nQiai 9 20 

tl;=j 283 868 

 

04.8 ලකාට්ඨාශ අධයාපන කාර්යාෙය - ඇඹිෙයපයටිය - jD;a;sh ksmqK;djhla ,nd§u' 

mdGud,dj nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

මැහුම් හා අත්කම් නරි්මාණ 
පාඨමාොව 

තංගේෙ 
9 14 

ලපාේ කට ුහා ලකාහු ආශරති 
නික්පාදන පාඨමාොව 

කුරරුගස්ආර 
3 18 

tl;=j 
12 32 

 

04.9 සාම්පරදායකි කර්මානත් හා කඩුා වයවසාය සංවර්ධන අමාතයංශය - jD;a;sh ksmqK;djhla 

,nd§u' 

mdGud,dj nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

WKng wdY%s; úis;=re w;alï 
ks¾udK mdGud,dj  uyr 

6 10 

tl;=j 6 10 
 

04.10  කර්මානත් අමාතයංශය (මධයම ප ාත ්සභ්ාව) - jD;a;sh ksmqK;djhla ,nd§u' 

mdGud,dj nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

.Dyia: úÿ,s /yeka weoSfï 
mdGud,dj   fnda.ïnr 12 80 

tl;=j 12 80 
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04.11  ජාතයක ශෙිප් සභ්ාව - jD;a;sh ksmqK;djhla ,nd§u' 

mdGud,dj nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

අත්කම් නිර්මාණ පාඨමාොව බුරේෙ 12 30 

tl;=j 12 30 
 

04.12  තෙ ්සංවර්ධන මණ්ඩෙය - jD;a;sh ksmqK;djhla ,nd§u' 

mdGud,dj nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

;,a ලකද ිwdY%s; w;alï 
NdKav ksIa' mqyqKq mdGud,dj  

මඩකෙපුව 6 10 

යාපනය 6 30 

;,a fld< wdY%s; w;alï 
NdKav ksIa' mqyqKq mdGud,dj  wkqrdOmqrh 12 15 

tl;=j 24 55 
 

04.13  කෘකය කර්ම අමාතයංශයග ලගාවිජන ලසව්ා මධයසථ්ානය - jD;a;sh ksmqK;djhla ,nd§u' 

mdGud,dj nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

ìïu,a j.dj  uyr 6 10 
osúke.=u jHdmD;sh hgf;a 
ලගවතු වගාව noq,a, 12 50 

tl;=j 18 60 
 

04.14  අධයාපන අමාතයංශය - jD;a;sh ksmqK;djhla ,nd§u' 

mdGud,dj nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

ලහෝටේ පාසේ පුහුණු 
වයාපෘතයය  wfòmqiai 12 20 

tl;=j 
12 20 
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04.15 රජලය ්මදු්රණාෙය - jD;a;sh ksmqK;djhla ,nd§u' 

jevigyk nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

මුද්රණ පාඨමාොව වැෙයකඩ 12 40 

tl;=j 12 40 
 

04.16  ෙංකා විදයාතම්ක හා තා්ෂකණ අධිකාරිය - jD;a;sh ksmqK;djhla ,nd§u' 

jevigyk nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

සබන් සෑදීලම් පාඨමාොව  වැෙයකඩ 12 40 

tl;=j 12 40 
 

05¡ ndysr rdcH wdh;k yd taldnoaOj fkajdislhska i|yd l%shd;aul lrk ,o mqyqKq$oekqj;a lsrSfï 

jevigyka 

05'1 fi!LH wud;HdxYh$fi!LH fomd¾;fïka;=j - frda. j<lajd .ekSu ms<sn| ±kqu ,ndoSu' 

jevigyk nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

දන්ත සායනය  
l¿;r 3 75 

o¿fmd; 3 100 

l=reúg 3 40 

iudc frda. idhkh 
l¿;r 4 75 

ud;r 12 60 

udkisl fi!LH idhk l¿;r 10 75 

ud;r 12 25 

අ්ෂකය සායනය 
l¿;r 2 75 

je,slv 4 150 

CIh frda. idhkh 
;%sl=Kdu,h  2 250 

je,slv 12 100 

uvl,mqj 12 50 

ශරමදාන වයාපාරය ;%sl=Kdu,h  1 200 

චර්ම ලරෝග සායනය 
;%sl=Kdu,h  1 200 

ud;r 12 60 

taâia හා ෙයංගාශරති ලරෝග 
වැෙැ්ෂවීම 

l=reúg 
4 180 

taâia je,elaùu ioyd reêr 
mrSlaIdj je,slv 12 250 
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ෙයංගාශරති ලරෝග je,elaùu 
ioyd reêr mrSlaIdj 

o¿fmd; 
2 200 

ffjoH idhk  
lE.,a, 2 600 

වීරවිෙ 12 50 

වව්නියාව 4 150 
ඒඩ්ස ්වැ ැ්ෂවීලම් 
වැඩසටහන wkqrdOmqrh 4 155 

tl;=j 133 3120 
 

 

05'2 foaYSh ffjoH wud;HxYh - hym;a fi!LH ;;ajhla mj;ajdf.k hdu ioyd Wmfoia ,ndoSu 

jevigyk nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

wdhq¾fõo ffjoH idhkh 
වීරවිෙ 12 50 

l¿;r 12 75 

tl;=j 24 125 
 

 

05'3 wêlrK wud;HxYh ^kS;s fiajd fldñIka iNdj& - .eg¿ ksrdlrKh 

jevigyk nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

kS;s wdOdr jevigyk 

;%sl=Kdu,h  2 100 

l=reúg 12 12 

wkqrdOmqrh 12 25 

lE.,a, 1 150 

je,slv 12 25 

tl;=j 39 312 
 

 

05.4  රාජය පරිපාෙන හා සව්ලදශ් කටයතු ුඅමාතයංශය (තරකිණුාමෙය පරා.ලෙ.්කා.) - කාන්තා .eg¿ 
ksrdlrKh 

jevigyk nkaOkd.drh meje;ajQ jev 
igyka ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

ලෙෝක කාන්තා දනි 
වැඩසටහන ;%sl=Kdu,h  

1 15 

tl;=j 1 15 
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05.5  wka;rdhlr T!IO md,l uKav,h - u;aøjH Ndú;fha wd§kj ms<sn|j wjfndaOhla ,ndoSu/ 

ආකේප වර්ධනය  

jevigyk nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

WmfoaYk yd udkisl ix' 
jevigyk 

l¿;r 
12 25 

u;aøjH ksjdrKය හා ඒඩ්ස් 
වැ ැ්ෂවීම jevigyk l=reúg 

12 12 

u;aøjH ksjdrK වැඩසටහන 

wkqrdOmqrh 4 115 

වව්නියාව 4 600 

m,af,alef,a 12 75 

වීරවිෙ 2 30 

nQiai 12 100 

u;aøjH ksjdrKය හා 
උපලද්ශනය  lE.,a, 12 25 

tl;=j 70 982 
 

05.6  සමාජ ලසව්ා ලදපාර්තලම්නත්වු - u;aøjH Ndú;fha wd§kj ms<sn|j wjfndaOhla ,ndoSu/.eg¿ 
ksrdlrKh 

jevigyk nkaOkd.drh meje;ajQ jev 
igyka ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

මත්ද්රවය නිවාරණ වැඩසටහන ;%sl=Kdu,h  2 100 

WmfoaYk jevigyk   l=reúg 12 15 

tl;=j 14 115 
 

05.7   ixialD;sl yd l,d lghq;= wud;HxYh - ixialD;sl yelshdjka oshqKq lsrSu 

jevigyk nkaOkd.drh 
meje;ajQ jev 

igyka 
ixLHdj 

m%;s,dNSka 
ixLHdj 

නාටය හා රංග කොව තේලදන 9 20 

ලබර වාදනය තේලදන 9 20 

kegqï yd ix.S; mdGud,dj m,af,alef,a 12 50 

ix.S; mdGud,dj m,af,alef,a 12 32 

tl;=j 42 122 
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වෘත්තීය පුහුණු අවසථ්ා  
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පුහුණු අංශය 

බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ මරමුණු හා ඉකක්ර ංපුරාකනු වංක කුංක්ාවේයන් පිරිපුන් රාර්යක්ෂා 

 වකධා අන් පිරිංක් බිහිකි අා ංඳහා සිදුරරනු කැබූ පුහුණු රලයුතුම වක රාර්යංාධනය පහ් පරිදිේබ.  

01. වැය ිගෂය මසර - 2401 ළ වකධාරි පුහුණු) 

ාාංය පා්ාාකාව 
කබා දුන් තය්නය/ 
පුද්ගකයා 

ිගයදා 

ජනවාරි 
නවර  වයාාර පුහුණු පා්ාාකාව ළ97 (A) - 
රණ්ඩායා) 70 ේදේනක් ං|හා  

         

50,000.00  

ේපබරවාරි 

ධනාත්ාර චින්්නය ංසවර්ධන වැඩමුුලව ළේ්දින) 
 වයාාර /ඕවර්සියර් 

ළ100) 
         

14,105.00  

ිගශ්රාා වැු ේ පවත්වාේගන යාාල මදාක යටපිේගොනු 
පවත්වාේගන යාා පිළිබ| ේදදින වැඩමුුලව  

ිගෂය භාර 

යටපිරරු/ේේකර් ළ60) 
           

7,900.00  

 වර්ාානාත්ාර චින්්නය පිළිබ| එක් දින වැඩමුුලව 
වෘත්තීය උපේද්ශ ලර 

ළ50) 
           

4,900.00  

පශ ලකචාත් උපාධි පා්ාාකාව ළරාජය රඅානාරර ය) 
E. M.J.C.L.B. 
 රනායර ායා 

        

110,000.00  

ේරොන්ත්රාත් ංහ මිඅදීගැනීතු පිළිබඳ ංහතිසර පත්ර  
(ICTAD)   

         

50,000.00  

ාාර්තුම 
නවර  වයාාර පුහුණු පා්ාාකාව ළ97- රණ්ඩායා) 69 ේදේනක් ං|හා  

         

60,000.00  

මේප්රේම 

නවර  වයාාර පුහුණු රණ්ඩායා ිගසිරයාේතු 

උත්ංවය ළ97 (A) - රණ්ඩායා)  69 ේදේනක් ං|හා  
        

112,388.00  

නවර  වයාාර පුහුණු පා්ාාකාව ළ97 (B) - 
රණ්ඩායා) - තරතුභර උත්ංවය 71  ේදේනක් ං|හා  

        

110,555.28  

ඹෟෂධ ංසේයෝජර පුහුණු පාධාාකාව (මධයක්ෂ - 
ේං ඛ්ය ේංේවා)   

        

550,000.00  

පුහුණු පා්ාාකාව - යාපනය බන්ධනාගාරය ළCIGAZ 
& Payroll)   

         

49,000.00  

ාැයි 

එක් දින වැඩමු¿ව (රාන්්ා  වයාාර  වකධා අන් 
ංදහා)  75  ේදේනක් ං|හා  

         

22,520.00  

එක් දින වැඩමු¿ව - අාා ංසවර්ධනය ළරාන්්ා 
 වයාාර  වකධා අන් ංදහා)  60  ේදේනක් ං|හා  

           

5,105.00  

 (Institute of Human Recourses Advancement) 

බන්ධනාගාර මධිරාරි 

- L. H. එමිම රසජන් 
ායා 

         

50,000.00  

ජූ ව  

එක් දින වැඩමු¿ව - (Youth Award Training) 35  ේදේනක් ං|හා  
         

17,500.00  

නවර  වයාාර පුහුණු පා්ාාකාව ළ97 (B) - 
රණ්ඩායා) 69 ේදේනක් ං|හා  

         

25,000.00  

නවර  වයාාර පුහුණු රණ්ඩායා ිගසිරයාේතු 
උත්ංවය ළ97 (B) - රණ්ඩායා)  69 ේදේනක් ං|හා  

        

100,000.00  
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ජූයට  

නවර  වයාාර පුහුණු පා්ාාකාව ළ97 (B) - 

රණ්ඩායා) 69 ේදේනක් ං|හා  
           

6,828.75  

එක් දින වැඩමු¿ව - ේාෝලර් රියදුරු  වකධා අන්   60 ේදේනක් ං|හා           1,700.00  

බන්ධනාගාර තය්නයන්හි  වකධා අන් ංදහා පුහුණු 

පා්ාාකාව  (CIGAS & Payroll)   

        

360,000.00  

ාේනෝ ිගදයා උපේද්ශ ලන ංහතිසර පත්ර පා්ාාකාව 110 ේදේනක් ං|හා          25,000.00  

මුද්ර  ංහතිසර පත්ර පා්ාාකාව - මුද්ර  තය්නය එක් මේයක් ං|හා           1,850.00  

මේගෝංකතුම 

ිගනය රාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳ එක් දින වැඩමුුලව - 

(බන්ධනාගාර මධිරාරි, ංහරාර බන්ධනාගාර 

මධිරාරි) 50 ේදේනක් ං|හා  196,075.00 

රාජය පරිපාකනයල මදාඅ නීතිස  අතිස පිළිබඳ එක් දින 

වැඩමුුලව - (බන්ධනාගාර මධිරාරි, ංහරාර 

බන්ධනාගාර මධිරාරි) 50 ේදේනක් ං|හා  23,850.00 

තසියා ශ ලාන්තිසරර තිසළි  නායරත්ව පුහුණු 

වැඩමුුලව 70 ේදේනක් ං|හා  122,550.00 

නවර II ේපඅ ේේකර් රණ්ඩායා පුහුණුව තරතුභර 

උත්ංවය ළ97 - B) 59 ේදේනක් ං|හා  50,000.00 

මර ගන්ිගක පුහුණු ාධයංකථානය - බන්ධනාගාර 

 වකධා අන් පුහුණු කි අේතු වැඩංලහන ංඳහා 

පුහුණුරරුල ේගවීා 59 ේදේනක් ං|හා  80,000.00 

නවර II ේපඅ ේේකර් රණ්ඩායා පුහුණුව - ේද්ශ ලන 

ගාංකතුම ේගවීා 59 ේදේනක් ං|හා  25,000.00 

රැඳිගයන් පුහුණු කි අා ංදහා මමුද්රවය මිඅදීගැනීා - 

පමකන්ේංේන 65 ේදේනක් ං|හා  69,200.00 

ංැේ්ැතුබර් 

පුනරුත්ථාපන ක්රියාවයටය පිළිබඳ ිගේශ ලේෂ 

ංාරජාජාව - ළබන්ධනාගාර මධිරාරි, ංහරාර 

බන්ධනාගාර මධිරාරි) 45 ේදේනක් ං|හා  5,000.00 

නවර  වයාාර  වකධා අන්ේ  ගිිගසුතු පත්රිරා 

මත්ංන් කි අා 153 ේදේනක් ං|හා  13,640.00 

රියදුරන් ංඳහා නීතිස හා රාර්මිර දැනුා කබාදීේතු 
ේදදින වැඩමුුලව  70 ේදේනක් ං|හා  24,148.00 

උංංකවීතු කද II ේපඅ ේේකර් රණ්ඩායා ිගසිරයාේතු 
උත්ංවය ංදහා ිගයදතු ළEntertainment/ Canopy 
Hut) 59 ේදේනක් ං|හා  138,000.00 

උංංකවීතු කද II ේපඅ ේේකර් රණ්ඩායා ංහ මේනක් 
 වකධා අන්ේ  ිගසිරයාේතු උත්ංවේය ප්රවාහන, දිවා 
තහාරය ංහ වතුමර ේබෝ්ම ංදහා ිගයදතු 170 ේදේනක් ං|හා  58,242.00 

උංංකවීතු කද II ේපඅ ේේකර්   වකධා අන්ේ  පුහුණු 
වැඩංලහන 59 ේදේනක් ං|හා  42,238.00 

ගිණුතු පුහුණුව   16,000.00 
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ඔක්ේ්ෝබර් 

ප්රංතුපාදන ක්රියාවයටය, ගබඩා ංමීක්ෂ ය ංහ 
ංකථාවර වත්රතු උපචි් පදනා ා් ග නය කි අේතු 
ේදදින වැඩමුුලව 95 ේදේනක් ං|හා  41,400.00 

ාානසිර ේං ඛ්ය පිළිබඳ දැනුවත් කි අේතු එක්දින 
පුහුණු පා්ාාකාව 35 ේදේනක් ං|හා  2,134.00 

බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ ේංේවේය  වයුතුම 
සියුලා පුනරුත්ථාපන  වකධා අන්ල නව ්නතුමරු 
නාාය පිරිනැමීා ංදහා පැවැත්වූ වැඩංලහන 80 ේදේනක් ං|හා  21,536.00 

නවර රියදුරන් ංදහා පුහුණු වැඩංලහන ළC R T C)  33 ේදේනක් ං|හා  50,000.00 

මූයටර ිගාර්ශ ලන රලයුතුම ංහ ේචෝදනා පත්ර පිළිේයඅ 
කි අා පිළිබඳ දැනුවත් කි අේතු වැඩංලහන 60 ේදේනක් ං|හා  36,400.00 

රැඳිගයන්ේ  ේං ඛ්ය යටපිේගොනු පවත්වාේගන යාා 
පිළිබඳ දැනුවත් කි අේතු වැඩංලහන 95 ේදේනක් ං|හා  38,200.00 

ප්රධාන ේේකර්, ංැරයන්, ංහ  වයාාර  වකධා අන් 
හල පත්වීතු යටපි කබාදීේතු උත්ංවය 212 ේදේනක් ං|හා  48,325.00 

ේනොවැතුබර් 

බන්ධනාගාර 98 වැ ව තධු වර  වයාාර පුහුණු 
පා්ාාකාව - ගමකිරියාගා සිිගම තරක්ෂර උංංක 
පුහුණු ාධයංකථානය 187 ේදේනක් ං|හා  50,000.00 

තධු වර රියදුරු පුහුණු පා්ාාකාේබ රුල්ර 
ේපොයටංක මභයාං ිගදයාකේය ාාර්ග නීතිස පිළිබඳ 
පා්ාාකාව 34 ේදේනක් ං|හා  11,400.00 

මිග ගබඩා භාර  වකධා අන් දැනුවත් කි අේතු ේදදින 
වැඩමුුලව 40 ේදේනක් ං|හා  31,000.00 

උංංකවීතු කද ේේකර්  වකධා අන්ේ  ජීව ේවඩි 
්ැබීේතු පුහුණුව 60 ේදේනක් ං|හා  52,320.00 

මපරාධ ිගදයා ඩිේේකෝාා පා්ාාකාව - ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර ිගශ ලකවිගදයාකය 31 ේදේනක් ං|හා  551,800.00 

පුහුණුරරුවන් පුහුණුකි අේතු 05 දින වැඩමුුලව - 
 වපු ්ා ංසවර්ධන පදනතු ංාාගා    5,000.00 

ිගේදංක පුහුණු පා්ාාකාව - ාැේමෂියා ංසචාරය 05 ේදේනක් ං|හා  1,491,703.62 

ේදංැතුබර් 

බන්ධනාගාර 98 වැ ව තධු වර  වයාාර පුහුණු 
පා්ාාකාව - ගමකිරියාගා සිිගම තරක්ෂර උංංක 
පුහුණු ාධයංකථානය 187 ේදේනක් ං|හා  25,000.00 

තධු වර ංහරාර බන්ධනාගාර මධිරාරි පුහුණු 
පා්ාාකාව 04 ේදේනක් ං|හා  25,300.00 

වෘත්තීය පුහුණු උපේද්ශ ලර පුහුණු පා්ාාකාව එක් මේයක් ංඳහා  25,300.00 

ාානව හිමිරතු දුරංකථ උංංක ංහතිසර පත්ර පා්ාාකාව 
- ේරොඅඹ ිගශ ලකවිගදයාකය 05 ේදේනක් ං|හා  100,000.00 

පිළිගැනීේතු  වකධාරින්ේ  හා දුරරථන 
ක්රියාරරුවන්ේ  කුංක්ාවය වර්ධනය කි අේතු 
වැඩමුුලව  10 ේදේනක් ං|හා  30,000.00 

එකතුමව 5,265,113.65 
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ගිණුම් අංශය 

බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ සියුලා මූකය පරිපාකන රලයුතුම ඉු රරනු කබන ගිණුතු මසශ ලේය 2013 

වර්ෂේය රාර්යංාධනය පහ් පරිදිේබ. 

01. පුනරාවර්ථන හා මූකධන ිගයදතු 

weia;fïka;=j 

2013 j¾Ih i|yd m%;smdok ^re& 

iuqÉÑ; 
úhoï  

úhou 
m%;smdok 
j, % 
f,i 

uq,a 
weia;fïka;=j 

wu;r 
m%;smdok yd 
m%;smdok 
udre lsÍï 

m%;sfYdaê; 
weia;fïka;=j 

mqkrdj¾:k 

mqoa., mäkä 1,900,000,000 33,000,000.00 1,933,000,000 1,931,790,036 100 

.uka úhoï 92,300,000 1,870,000.00 94,170,000 94,164,085 100 

iemhqï 1,456,250,000 -66,120,000.00 1,390,130,000 1,389,242,620 100 

kv;a;= úhoï 31,900,000 28,120,000.00 60,020,000 58,802,824 98 

.súiqï .; fiajd 202,200,000 50,080,000.00 252,280,000 252,147,174 100 

udre lsÍï 17,850,000 3,050,000.00 20,900,000 20,892,610 100 

mqkrdj¾:k tl;=j 3,700,500,000 50,000,000.00 3,750,500,000 3,747,039,349 100 

uQ,Ok 

mqkre;a:dmk yd jeäÈhqKq 
lsÍï 

37,000,000 6,000,000.00 43,000,000 42,531,873 99 

f.dvke.s,s yd bÈlsÍï 21,000,000 6,000,000.00 27,000,000 26,984,638 100 

hka;%iQ;% yd WmlrK 4,000,000 – 4,000,000 3,997,602 100 

jdyk 12,000,000 – 12,000,000 11,549,633 96 

uQ,Ok j;alï w;am;a lr 
.ekSu 

1,008,000,000 41,224,000 1,049,224,000 558,034,302 53 

jdyk – 51,424,000 51,424,000 51,401,056 100 

.Dy NdKav yd ld¾hd,Sh 
WmlrK 

95,000,000 – 95,000,000 58,803,634 62 

.Dy NdKav 25,000,000 – 25,000,000 24,642,558 99 

f;dr;=re ;dlaIK WmlrK 17,000,000 – 17,000,000 16,787,660 99 

wdrlaIl WmlrK 50,000,000 – 50,000,000 14,508,326 29 

mqyqKq WmlrK 3,000,000 – 3,000,000 2,865,090 96 

hka;%iQ;% yd WmlrK 26,000,000 38,000,000 64,000,000 50,846,656 79 

fld<U nkaOkd.dr 12,000,000 – 12,000,000 11,212,448 93 

fjk;a 2,000,000 38,000,000 40,000,000 32,853,158 82 

mqyqKq WmlrK 12,000,000 – 12,000,000 6,781,050 57 

f.dvke.s,s yd bÈlsÍï 882,000,000    (48,200,000) 833,800,000 391,982,956 47 

mqyqKq yd yelshd j¾Okh 5,000,000 – 5,000,000 5,000,000 100 

uQ,Ok tl;=j 1,045,000,000 47,224,000 1,092,224,000 600,566,175 55 

uq¿ tl;=j 4,745,500,000 97,224,000 4,842,724,000 4,347,605,524 90 
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02.  ඉදිකි අතු වයාපෘතිස වකල මදාක මූකධන ිගයදතු ළවැය ිගෂය මසර - 2104) 

jHdmD;sh$jevigyk 
2013 j¾Ih 

i|yd 
m%;smdok ^re& 

iuqÉÑ; 
úhoï  

úhou 
m%;smdok 
j, % 
f,i 

m,af,alef,a nkaOkd.dr ixlS¾Kh boslsrSu    235,300,000    234,538,049           99.68  

wkqrdOmqr isr jdÜgqj boslsrSu ^oehg lsre<&         8,250,000        6,605,350           80.06  

hdmkh nkaOkd.dr ixlS¾Kh boslsrSu       79,000,000     78,997,987         100.00  

nkaOkd.dr ú;eka lsrSu - fld<U osia;%slalh    114,700,000        1,466,388    

uyr   –  –  

jg/l ළබන්ධනාගාර පාංක ංඳහා)       24,700,000        1,108,388             4.49  

l¿;r       90,000,000           358,000             0.40  

nkaOkd.dr ú;eka lsrSu - wfkl=;a osia;%slal    376,550,000      58,102,262           15.43  

;x.,a,       350,000,000      58,102,262           16.60  

ud;r       21,750,000  –  –  

.d,a,           4,800,000  –  –  

wfkl=;a  boslsrSï       20,038,000      12,272,920    

jdrshfmd, isr jdÜgqj ^k¾â&          3,038,000        3,037,925         100.00  

jdrshfmd, wêldrs ks, ksji         3,000,000        2,383,402           79.45  

jg/l wdrlaIl ;dmamh 
            

2,000,000  

          

1,845,997  

             

92.30  

fmdf<dkakrej wêldrs ks, ksji 
            

8,000,000  

          

3,005,623  

             

37.57  

වැෙයකඩ අධිකාරි විලව්කාගාරය 
            

4,000,000  

          

1,999,973  

             

50.00  

tl;=j 
     

833,838,000  

   

391,982,956  
  

 

 

03.  තදායතු ශීර්ෂ වක රාර්යංාධනය 

wdodhï YS¾Ih weia;fïka;=j  i;H 
wdodhu 

2002.01.01 - rcfha f.dvke.s,s l=,S 11,000,000 11,981,359 

2002.02.99 - fmd,S wdodhu 12,000,000 10,065,657 

2003.02.99 - ිගl=Kqï mßmd,k .dia;= 12,000,000 16,439,767 

2001.03.00 - w;a;sldrï .sKqï fj<o 41,000,000 45,656,644 

2006.02.00 - පරාග්ධන වත්කම් විකිණීම ‐ ‐ 

uq¿ wdodhu 76,000,000 84,143,427 
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කර්මාන්ත අංශය 

2013.01.01 සිල 2013.12.31 දක්වා රාකේය බන්ධනාගාර රර්ාාන්් හා රෘෂි රර්ාාන්් මසශ ලේය 

රාර්යංාධනය පහ් පරිදිේබ. 

 

nkaOkd.drh l%shd;aul lrk l¾udka; úhou wdodhu 

1 je,slv fílßh" jvq" rcl" lïu,a" fldiq bo,a" 
inka" fmaIl¾u" .rdÊ" ,shqïljr 21,293,666.17 25,486,378.90 

2 jdßhfmd, j.d wxYh" i;ajmd,kh"íf,dla .,a 546,936.50 1,719,820.00 

3 ùrú, 
j.d" fldyq$bo,a" i;aj md,kh" jvq" 
lïu,a" .fvd,a" fílß  

1,008,071.60 3,573,335.46 

4 wkqrdOmqr 
fílß" rcl" ueyqï" fldiq bo,a" fmaIl¾u" 
jvq" .fvd,a" inka" lïu,a"  .rdÊ" lDIs 
l¾udka; 

9,129,590.85 13,883,914.00 

5 noq,a, rcl wxYh   8,890.00 

6 uyr 
lDIs l¾udka;" lïu,a" fldyq$bo,a" jvq" 
i;aj md,kh" fílß"ueyqï  

2,813,117.12 6,745,880.77 

7 l=reúg f.dúm," i;aj md,kh 858,543.50 3,732,671.98 

8 fnda.ïnr 
fldyq$bo,a" ueyqï" lïu,a" jvq"   
fmaIl¾u" rcl" fmof¾re" fílß" inka" 
.rdca   

4,420,490.27 5,359,293.00 

9 m,af,alef,a 
fílßh" .fvd,a" rcl" fmaIl¾u" ueyqï" 
jvq" fldyq$bo,a" inka" fmof¾re" mdjyka" 
lïu,a" .rdÊ"  lDIs l¾udka; 

17,385,635.92 19,959,151.08 

10 jg/l f.dúm," i;aj md,kh" fldyq$bo,a 831,400.50 1,915,408.92 

11 nQiai f.dúm," fílß" i;aj md,kh"úúO 797,891.17 1,617,182.64 

12 ;x.,a, j.d wxYh" i;ajmd,kh" 461,817.00 1,888,528.49 

13 ;,afok 
rcl" ueyqï" fmaIl¾u" fílß" fldyq 
bo,a" jvq" .fvd,a" inka" ,shqïljr" 
lïu,a"  .rdÊ" úis;=re   

2,840,659.57 4,259,271.92 

14 o¿fmd; 
fmaIl¾u" ueyqï" fldyq fuda," .fvd,a" 
fílß" jvq" fldyq$bo,a" rcl" inka"  
lïu,a".rdÊ" ,shqïljr  

4,965,140.52 9,277,165.63 

tl;=j 67,352,960.69 99,426,892.79 
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රැඳවි දෑතිසන් නිමවන කර්මාන්ත හා කෘෂි කර්මාන්ත නිපැයුම් 

 

වගා අංශය 
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කර්මාන්ත අංශය 
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බුද්ධි හා ආරක්ෂක අංශය 

 

බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමව තුමඅ ංකථාපි් රර යතිස බුද්ධි හා තරක්ෂර මසශ ලේය 2013 වංේර් 

රාර්යංාධනය පහ් පරිදි ේබ.  

01. 2013 වර්ෂේයදී ඉු රරනු කැබූ ංාාානය රාජරා අ රලයුතුම  

 

i. ේරොඅඹ බන්ධනාගාර තය්නවක  වකධාරින් ංහ පිලතිසන් පැමිේ න මමුත්්න් ේංෝදිසි 

කි අා ාගින් ්හනතු ද්රවය ේංොයා ගැනීා. 

ii. බන්ධනාගාර ග්වන රැඳිගයන් ේංෝදිසි කි අා ාගින් ්හනතු ද්රවය ේංොයා ගැනීා. 

iii. බන්ධනාගාර ේරොාංාරිංක ජනරාම තුමාාේ   වේයෝග ා් බන්ධනාගාර තය්න හදිසි 

ේංෝදිසි කි අතු සිදු කි අා ාගින් ්හනතු ද්රවය ේංොයා ගැනීා. 

iv. බන්ධනාගාර ේරොාංාරිංක ජනරාම තුමාාේ   වේයෝග ා් උපාය දූ්යන් ේකං සිිගම 

රාජරාරි රලයුතුම සිදු කි අා ාගින් ේංොයා ගන්නා කද ේ්ොරතුමරු ා් නීතිස ිගේරෝධි ද්රවයයන් 

රැේගන යන  වකධාරින්ආ රැඳිගයන් ංහ පිලතිසන් පැමිේ න මමුත්්න් මත්මඩසගුවල ගැනීා. 

v. උංාිග තරක්ෂ  රලයුතුම ංහ උංාිග භූමිය තුමක සිදුවන දූෂ  ක්රියා මවා කි අා ංඳහා 

 වකධාරින් ේයදවීා. 

vi. ේරොඅඹ බන්ධනාගාර තය්නවකල පිලතිසන් සිල බන්ධනාගාර තුමකල ්හ තු ද්රවය ිගසි 

කි අා වැකැක්වීා ංඳහා බන්ධනාගාර ේරොාංාරිංක ජනරාමතුමාාේ   වේයෝග ා් 

 වකධාරින් ේයොදවා එා ්ත්වයන් පාකනය කි අා. 

vii. බන්ධනාගාර ේරොාංාරිංක ජනරාමතුමාාේ  තරක්ෂර රලයුතුම ංඳහා  වකධාරින් ේයදවීා. 

viii. පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  ගරු මාා්ය තුමාාේ  ංසචාරවකදී තරක්ෂාව 

ංැපම්ා. 

ix. ිගේශ ලේෂ  වක ේපරඨාු  ංඳහා ංහභාගි වීා. 

x. ිගේශ ලේෂ උත්ංව රලයුතුම ංඳහා තරක්ෂාව ංැපම්ා. 

xi. ාහර බන්ධනාගාරේය ිගේශ ලේෂ තරක්ෂර රාජරාරි රලයුතුම වක ේයදවීා. 

xii. ේබෝගතුබර බන්ධනාගාරේයන් ේගන එන කද ිගේශ ලේෂ සිරරරුවන්ේ  තරක්ෂාව ංඳහා පිල් 

මුරේපොකවම තවර ය වන පරිදි මිග ංහි් රාජරාරි රලයුතුමවක ේයදවීා. 

xiii. ේරොඅඹ බන්ධනාගාර තය්නයන්ල පිිගේංන මුරපකවමහි රාජරාරි රලයුතුමවක ේයදවීා. 
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02.  2013-01-01 දින සිල 2013-12-31olajd w;awvx.=jg f.k we;s u;aøjH" cx.u 

ÿrl:k" iy uqo,a m%udKd;aul jYfhka 

 

i. ේාා වර්ෂේයදී මවංකථා 68 රදී ාත් ද්රවය ළේහේරොයින්ආ ගසජා)  රෑතු 555 රල තංන්න 

ප්රාා යක් මත්මඩසගුවල ගැනීා  

ii. ජසගා දුරරථන 408 ක් මත්මඩසගුවල ගැනීා. 

iii. මුදයටන් රුපියම  305ආ111/= ර ප්රාා යක් මත් මඩසගුවල ගැනීා.  

iv. සිතුපත්ආ චාජර්ආ බැලරිආ හෑන්ඩ් ෆ්රී ිගශ ලාක ප්රාා යක් ේංොයා ේගන ය්. 

v. දුතුේරොකආ සිගරඨාආ බීඩිආ ේකෝරමආ ාත්පැන් වැ ව ාත් ද්රවය ිගශ ලාක ප්රාා යක් ේංොයා ේගන 

ය්. 

 

03. 2013 වර්ෂේය බුද්ධි හා තරක්ෂර  රරේය  වකධාරින් ිගසින් වසච වර ක්රියා සිදු 
කි අා ංතුබන්ධේයන් මත්මඩසගුවල ගත්  වකධාරින් 

 

දිනය ආයතනය විස්තරය 
නගන ඇතිස විනය පියවරයන්හි 

වර්තමාන තත්වය 

1/22/2013 ේරො.රි.බ. 

වතු රකුේම ංපත්තුමව තුමක ංඟවා ේගන 

යාාල උත්ංහ රක ේගෝමඩ්ම්ෆක 20 

පැරඨා 01 ේංොයා ගැනීා. 
දින 10 වැු ේ රපා ය්. 

1/23/2013 ාැගසින් 
ංපත්තුම 02 තුමක ංඟවා ේගන යාාල 
උත්ංහ රක බීඩි මිටි 02  ේංොයා ගැනීා. 

ේචෝදනා 02ක් ංඳහා දින 07 ර 
වැු ේ රපා ය්. 

2/19/2013 ේරො.රි.බ. 

ේතුංක තුමක ංහ යල රයටංා තුමක ංඟවා 
ේගන යාාල උත්ංාහ රක ේක්රඅ ගසජා 

මියට රෑතු 28200  ඉන්දියන් ේහේරොයින් 

මියට රෑතු 29100 ේංොයා ගැනීා. 

මනුරාධපුර බන්ධනාගාරේය 
රිාාන්ඩ් භාරේය පසුේබ. 

5/24/2013 වැයටරඩ 

ේප ද්ගයටර ේකොරරය ප අක්ෂා කි අේතුදී  
ාත්ද්රවය එතීාල භාිග්ා රරන ද්රවය්ාප 
ගිණි උදුන් ංඳහා භාිග්ා රරන ේරොයිම 
04ක් ේංොයා ගැනීා. 

තය්න ංසරහේය 1 වන 
උපේමඛ් ය යලේත් ේචෝදනා 
ේගොනු රර  වකධාරියාල භාර දී 
යතිස ම්ර,   ංදහා කබා දී යතිස 
පිළිතුමරු ංාග වාර්්ාව 
බන්ධනාගාර මූකංකථානයල 
කබා දී ය්. වැයටරඩ 
බන්ධනාගාරේය නැව් 
ේංේවේය පිහිු වා ය්. 
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6/1/2013 වැයටරඩ 
 වකධාරියාේ  ංන්්රේය තිසබී 
සිරරරුේවකුල කබා දීාල ේගන ත මුදම  
රු. 5000/= ක් 

තය්න ංසරහේය1 වන 
උපේමඛ් ය යලේත් ේචෝදනා 
ේගොනු රර ේචෝදනා පත්ර 
 වකධාරියාල යවා ය්. දැනල 
වැඩ ්හනතු රර ය්. 

7/12/2013 ේරො.රි.බ. 

සුභංාධර  වකධාරියකු පාර්ංකයක් 
ංාග මත්මඩසගුවල ගැනීා. ිගධිාත් ිගනය ප අක්ෂ යරල 

යලත්ව බූංකං බන්ධනාගාරේය 
නැව් ේංේවේය පිහිු වා ය්. 

ජසගා දුරරථන 03 

මුදම රු. 38200.00 

8/13/2013 වැයටරඩ 

 වයාාර  වකධාරියකු ්හනතු ද්රවය ංාග 
මත්මඩසගුවල ගැනීා. 

මූයටර ිගාර්ශ ලනය ේරේරමින් 
පවතී. 

දුතුේරොක මිටි 06 

කයිලරයක් 

බීඩි 04 

9/12/2013 වැයටරඩ 

වැයටරඩ වෘත්තීය උපේද්ශ ලරවරයකු 
පිලතිසන් පැමිණි මයකුේගන්  
රු. 5000.00 ක් බන්ධනාගාරයල ේගන 
යාාල කබා ග වද්දී මත්මඩසගුවල ගැනීා. 

තය්න ංසරහේය 1 වන 
උපේමඛ් ය යලේත් ේචෝදනා 
ේගොනු රර ේරු තුපත් 
ංරංමින් පවතී. 

9/14/2013 ේරො.රි.බ. 
යල යඳුේතු සූක්ෂා ේකං ංඟවා ේගන 
ගිය ජසගා දුරරථනයක් මත්මඩසගුවල 
ගැනීා. 

ිගධිාත් ිගනය ප අක්ෂ යරල 
යලත්ව රුල්ර 
බන්ධනාගාරේය නැව් 
ේංේවේය පිහිු වා ය්. 

9/27/2013 ේරො.රි.බ. 
62-1275 දර  බංකරථයල ඉන්ධන 
පිරවීේතුදී සිදුරරන කද වසච වර 
ක්රියාවක් එයටදරබ රර ගැනීා 

වැඩ ්හනතු රර ය්.  

12/23/2013 වැයටරඩ 
ේතුංක තුමක සූක්ෂා ේකං ංඟවාේගන ත 
සිතුපත් 06ක් ංහ ේාාරි චිේ 01ක් 
ේංොයා ගැනීා. 

මූයටර ිගාර්ශ ලනය ේරේරමින් 
පවතී. 
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සැලසුම් අංශය 

 

බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ ංසවර්ධන රලයුතුම වකල මදාකව මුදම ේයදවීේතුදී මවශ ලය පහසුරතු 

ංැකීාආ ංැකසුතු කි අාආ ප්රගතිසය ප අක්ෂා කි අාආ යගම්ා තදී රලයුතුම ාගින් ංසවර්ධන රලයුතුම ිගධිාත් කි අා 

ංහ පහසු කි අා ේාා මසශ ලේය රාර්ය භාරයයි. 2013 වර්ෂේය ංැකසුතු මසශ ලේය රාර්යංාධනය පහ් පරිදිේබ.  

1. මයවැය යංක්ේතුන්තුම ංැරීාආ ක්රියාරා අ ංැකැංකා ංැරීා ංහ ප්රගතිසය වාර්්ා කි අා. 

i. 2013 වර්ෂය ංඳහා ංරංක රරන කද ක්රියාරා අ ංැකැසුතු වකල මනුව ළප්රා ධන හා 

රර්ාාන්්) ප්රගතිසය ිගාර්ශ ලනය කි අා. ප්රගතිස වාර්්ා මාා්යසශ ලය ේව් ේයොමුකි අා. 

ii. 2014 වර්ෂයල මදාකව යංක්ේතුන්තුම ංරංක කි අා ංහ මුදම ේවන් රරවා ගැනීාල මවශ ලය 

රලයුතුම ඉු කි අා. 

iii. පමේමරැේම බන්ධනාගාර ංසකීර් ය ඉදිකි අා ාහා පරිාා  වයාපෘතිසයක් බැිගන් එහි 

ප්රගතිස වාර්්ා ේවනා ාාසිරව මාා්යසශ ලය ේව් ේයොමු කි අා.  

2. රාර්යංාධන වාර්්ාව ංැරීා 

i. 2012 වර්ෂයල මදාකව රාර්යංාධන වාර්්ාව සිසහකආ ද්රිගඩආ ඉස්රීසි යන භාෂා ත්රිත්වේයන්ා 

ංරංක රර මුද්රි් පිලපත් 15 ක් ංහ CD පිලපත් 375 ක් ශ්රී කසරා පාර්යටේතුන්තුමව ේව් 

ඉදිරිපත් කි අා. 

ii. මයවැය රාරර ංභා මවංකථාවල ඉදිරිපත් කි අා ංඳහා බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ 

ජනවාරි ාං පඅමු වැ වදා සිල මේගෝංකතුම 31 රාකයල මදාක රාර්යංාධන වාර්්ාව සිසහකආ 

ද්රිගඩආ ඉස්රීසි යන භාෂා ත්රිත්වේයන්ා ංරංක රර මාා්යසශ ලය ේව් ඉදිරිපත් කි අා. 

 
3. ංසයුක්් ංැකැංකා 

2013 වංේර්දී බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ ංසයුක්් ංැකැංකා 2013 – 2016 යන වර්ෂ 03 

ංඳහා ංරංක රර ය්.  

  
4. බන්ධනාගාර තය්න 14 ර ක්රියාත්ාර රර්ාාන්් ංතුබන්ධ වාර්්ා ංැරීා. 

i.     තය්නයන්හි ක්රියාත්ාර රර්ාාන්්යන්ල මදාකව ක්රියාරා අ ංැකසුතු ංැරීා. 

ii. ක්රියාරා අ ංැකැංකාල මනුව ප්රගතිසය ිගාර්ශ ලනය කි අා. ාාසිරආ දත්ර ාාසි් හා වාර්ෂිර 

ප්රගතිස වාර්්ා මාා්යසශ ලයආ ිගග රාධිපතිස ේදපාර්්ේතුන්තුමව හා මදාක මසශ ලයන් ේව් 

ේයොමු කි අා. 

5. ංැකසුතු රමිු  වාර්්ා ංැරීා හා ඊල මදාක ප්රගතිසය මාා්යසශ ලය ේව් ඉදිරිපත් කි අා. 

 
6. මන්්ර් මාා්යසශ ල වැඩංලහන් ංැරීා හා ඊල මදාක ප්රගතිසය මාා්යසශ ලය ේව් ඉදිරිපත් කි අා. 



66 
 

 

7.  බන්ධනාගාර ේදපාර්්ේතුන්තුමේබ නව ඉදිකි අතු ංඳහා මවශ ලය  වර්ේද්ශ ල ජාතිසර රාංතුපාදන 

ේදපාර්්ේතුන්තුමව ේවතිසන් කබාගැනීාල ක්රියාකි අා. ළ2013 වර්ෂේය මනුාැතිසය ංඳහා ඉදිරිපත් රර 

යතිස වාර්්ා පහ් පරිදිේබ.) 

 

i. කුරුිගල බන්ධනාගාරේය දවදය  වකධාරි  වක  වවාංයආ ේේකර්  වක  වවාං 2ආ ේේකර් 

බැරැක්රයආ ේහද  වක  වවාංයආ  වයාාර  වක  වවාං 4ආ මුර මඨාලාක 1ආ ාඅ මපවහන 

පද්ධතිසය ංඳහා ජාතිසර රා ංතුපාදන ේදපාර්්ේතුන්තුම  වර්ේද්ශ ලය කබාේගන ය්. 

 

ii. පමේමරැේම නව බන්ධනාගාර ංසකීර් ය ංඳහා ාඅ ප්රතිසචක්රීරර  පද්ධතිසය ංකථාපි් 

කි අාල මදාක මනුාැතිසය කබාේගන ය්. 
 

iii. ගාමක ංහ ාා්ර බන්ධනාගාර පිලබැද්දර ල ිග්ැන් කි අාල මදාක මනුාැතිසය කබාගැනීා. 
 

iv. ේාො රාගක බන්ධනාගාරේය මධිරාරි  වක  වවාංයආ ජකංකථතුභයආ ේපොතුපාගාරය 

ඉදිකි අාල මදාක මනුාැතිසය කබාගැනීා.  
 

 

8. ශ්රා වටිනාරතු හා තහාර ඉතිසරි කි අතු ංතුබන්ධ වාර්්ා  

බන්ධනාගාර තය්නයන්හි දද වර වැඩ රලයුතුම ංඳහා සිර ශ්රාය ේයොදා ගැනීා ාගින් හා 

රැඳිගයන්ල කබා ේදන තහාර වයටන් ේරොලංක් ඉතිසරි කි අා  වංා රජයල මූකයාය වශ ලේයන් කබාදිය 

හැකි වූ දායරත්වය ංතුබන්ධ වාර්්ාව ංැරීා.  

 

úia;rh 
udih tl;=

j 
re'ñ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

b;slrk ,o 
wdydrj, 
uq¿jákdlu 

4.31 3.43 4.31 3.57 3.89 3.75 4.78 3.76 3.77 3.89 4.49 7.88 51.83 

isrlre Y%ufha 
uq¿jákdlu 
^ffoksl jev 
lghq;=& 

37.17 32.41 35.47 35.92 33.24 34.68 36.68 34.77 32.78 33.42 31.7 31.95 410.19 

bÈlsÍï i|yd 
isrlre Y%uh fhdod 
.ekSu ksid ,enQ 
,dNh 

0.12 1.3 1.36 1.36 2.32 1.65 2.3 1.37 1.37 1.33 2.37 1.37 18.22 

l¾udka; wxYfha 
lghq;= i|yd isr 
Y%uh fhdod .ekSu 
ksid ,enQ ,dNh 

1.03 0.66 2.16 2.01 1.42 1.98 2.77 2.91 2.03 1.86 2.03 3.28 24.14 

l¾udka; wxYh ,enQ 
,dNh  

2.41 5.03 2.71 3.94 4.04 1.69 1.96 3.81 3.39 1.38 2.23 1.72 34.31 
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jev iyk heùu 
;=,ska rcfha 
taldnoaO wruqo,g 
ner l< uqo, 

0.08 0.06 0.06 0.04 0.05 0.05 0.05 0.08 0.04 0.05 0.06 0.04 0.66 

kegqï lKavdhï 
fiajfha fhoùu 
;=,ska rcfha 
taldnoaO wruqo,g 
ner l< uqo, 

0.008 0.004 0.003 0.003 0.007 0.009 0.005 0.003 0.005 0.009 0.00 0.007 0.07 

n,m;% u; ksoyiajQ 
isrlrejka ksid 
b;srsjQ wdydrj, 
jákdlï  

0.06 0.05 0.1     0.37 0.05 0.03 0.21 0.02   0.47 1.36 

ksjdi ksjdvq heùu  0.1 0.11 0.1 0.06 0.07 0.03 0.03 0.19 0.27 0.25 0.08 0.29 1.58 

wkqrdOmqr ksjdvq 
ksfla;kfhka bmehQ 
wdodhu 

0.05 0.06 0.07 0.06 0.07 0.04 0.04 0.08 0.05 0.06 0.05 0.09 0.72 

tl;=j  45.35 43.11 46.33 46.96 45.11 44.24 44.24 44.24 44.24 44.24 44.24 44.24 543.08 

 

 

 

wNHka;r ú.Kk wxYh 

uqo,a fr.=,dis j,g wkql+,j" ksrjq,aj iy ksjerÈj uQ,H mßyrKh ms<sn|  ksrka;r úu¾YK lghq;=  

isÿ lsÍu;a" wkqu; wNHka;r ú.Kk jevigyka wkqj nkaOkd.dr wdh;k j, ú.Kk lghq;=  

isÿlsÍu;a" nkaOkd.dr flduidßia ckrd,af.a ksfhda. mßÈ uQ,sl mÍlaIK yd yÈis úu¾Yk lghq;= 

lsÍu;a fuu wxYh u.ska isÿ lrkq ,nhs' ta wkqj 2013 jif¾  wNHka;r ú.Kk wxYfha ld¾h idOkh 

my; mßÈfõ¡  

01' ú.Kk mÍCIK   

I . ලකා ඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරලය් අභ්යන්තර විගණන පරී්ෂකණය. 

I I . ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරය හා ඊට අනුබද්ධිත සරි මැදිරිවෙ අභ්යන්තර විගණන පරී්ෂකණය. 

I I I . පේලේකැලේ එ යමහන් වැඩ කඳවුලර් වැඩ සහන ලව්තන හා සරි ලව්තන ගණිුම් ගත කිරීම 

සම්බන්ධ පරී්ෂකණය. 

I V. කුරුවිට බන්ධනාගාරලය් 2008 සිට 2012 ද්ෂවා අභ්යනත්ර විගණන පරී්ෂකණය. 

V. අනුරාධපුර බන්ධනාගාරලය් කර්මාන්ත අංශලය් හා නවිාඩු නිල්ෂතනලය් ගණිුම් පරී්ෂකණය.  

VI . වැෙයකඩ බන්ධනාගාරලය් අභ්යන්තර විගණන පරී්ෂකණය. 

VI I . වැෙයකඩ කර්මාන්ත අංශලය් අභ්යන්තර විගණන පරී්ෂකණය. 



68 
 

VI I I . ගාේෙ බන්ධනාගාරලය් අභ්යන්තර විගණන පරී්ෂකණය. 

I X. අලේපුස්ස තරුණ වරදකරුවන්ලග් විලශෝධන මධයසථ්ානලය් විගණන පරී්ෂකණය. 

X. තේලදන තරුණ වරදකරුවන්ලග් විලශෝධන මධයසථ්ානලය් කර්මාන්ත අංශ හා ගිණුම් විගණන 

පරී්ෂකණය. 

XI . වටරැක එ යමහන් වැඩ කඳවුලර් කර්මාන්ත අංශ හා ගිණුම් විගණන පරී්ෂකණය. 

XI I . පේලේකැලේ එ යමහන් සිර කඳවුලර් කර්මාන්ත අංශ හා ගිණුම් විගණන පරී්ෂකණය. 

XI I I . කඳවුලර් කර්මාන්ත අංශ හා ගිණුම් විගණන පරී්ෂකණය. 

02' úfYaI mÍCIK 

I . ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරලය් වැඩ සහන ලව්තන ලනාලගවීම සම්බන්ධ ලපත්සම පරී්ෂකාව. 

I I . කුරුවිට බන්ධනාගාරලය් සත්ව ආහාර විකමතාව පය යබඳව විලශ්ක විමර්කණය. 

I I I . සිර ලව්තන හා වැඩ සහන ලව්තන ගණිුම් ගත කිරීම සම්බන්ධව 2013/13 ලදපාර්තලම්න්තු චර 

ලේඛ්නය නිකුත ්කිරීම. 

I V. තංගේෙ බන්ධනාගාරලය් පරධාන ලලෙර් වරයාට විරුදධ්ව ලපත්සම පරී්ෂකාව. 

V. 2013 දැයට කිරු  පරදර්ශනය ලවනුලවන් පවත්වාලගන ගිය ආපන ශාොලව් ගණිමු් පරී්ෂකාව. 

VI . අනුරාධපුර බන්ධනාගාරලය් සිරකරුලවකු පැනයාම සම්බන්ධ ලපත්සම පරී්ෂකාව. 

VI I . ලබෝගම්බර බන්ධනාගාරලය් හදිසි අ්ෂ මුදේ පරී්ෂකාව. 

VI I I . මාතර බන්ධනාගාරලය් 2013 ජූනිග ජූෙය මස වැටපු් වංචාව පය යබඳ විලශ්ක පරී්ෂකාව. 

I X. අනුරාධපුර බන්ධනාගාරලය් පරධාන ලලෙර් වරයාට විරුද්ධ ලපත්සම පරී්ෂකාව. 

X. ගාේෙ බන්ධනාගාරලය් ලලෙර් වරයකටු විරුද්ධ ලපතස්ම පරී්ෂකාව. 

XI . ලමණරාගෙ බන්ධනාගාරලය් ලපත්සම් පරී්ෂකාව. 

XI I . අලේපුස්ස තරුණ වරදකරුවන්ලග් විලශෝධන මධයසථ්ානලය් ලපත්සම් පරී්ෂකාව. 

XI I I . ුරම්බර බන්ධනාගාරලය් ඉදකිිරීම් සම්බනධ් විලශක් පරී්ෂකණය. 

XI V. බන්ධනාගාර මූෙසථ්ානලය් වායු සමීකරණ ලස්වා කිරීම පය යබඳව විලශක් පරී්ෂකණය. 

 

03' fjk;a 

I . 2013 අභ්යන්තර විගණන වැඩ සටහන් සකස් කර අනුමැතයය ෙබාගැනීම. 

I I . සියලු බන්ධනාගාර ආයතන වෙට අදාෙ මාසික ලගවීම් වවුචර් හා ධාවන සටහන ්විස්තර ලගන්වා 

ගැනීම. 
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I I I . 2014 වර්කලය් අභ්යන්තර විගණන සැෙැස්ලම් ලකටුම්පත් සකස් කර නරිී්ෂකණය සඳහා 

විගණකාධිපතය ලවත ඉදිරිපත් කිරීම.  

I V. වවුචර් හා ධාවන සටහන ්ගබඩා කර තයබූ කාමරය ලවනත් කාමරයකට මාරු කිරීමට කටයුතු 

කිරීමග 2008 වර්කයට ලපර වවුචර් හා ධාවන සටහන ්අපහරණයට අවශය කටයතුු කිරීමග 2012 – 

2013 වර්කයන්ට අදාෙ වවචුර් හා ධාවන සටහන් ලේඛ්න කාමරලය් ගබඩා කිරීම.  

V. ලදපාර්තලම්න්තු විගණන ක මනාකරණ කමිටු රැසව්ීම් සංවිධානය කිරීමග පැවැත්වීම හා අදාෙ 

වාර්තා ඉදිරිපත ්කිරීම. ඒ අනුව පවත්වා ඇතය රැස්වීම් පහත පරිදිලව්.  

a. 2012 වසලර් හතර වන කාර්තුවට අදාෙ විගණන හා ක මනාකරණ කමිටු රැස්වීම. 

b. 2013 ප මු කාර්තුලව් විගණන හා ක මනාකරණ කමිට ුරැසව්ීම. 

c. 2013 ලදවන කාර්තුලව් විගණන හා ක මනාකරණ කමිටු රැස්වීම. 

d. 2013 තුන්වන කාර්තුලව් විගණන හා ක මනාකරණ කමිටු රැස්වීම. 

e. විගණන හා ක මනාකරණ කමිට ුරැස්වීම් වෙට අදාෙ පරගතය සමාලෙෝචන රැසව්ීම් 

06්ෂ පැවැත්වීම.  
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              ිගේශ ලේෂ සිදුවීතු - ළ2013 වර්ෂය) 

 

1. 2013.03.25 වන දින පමේමරැේම නව දුතුබර බන්ධනාගාරය ිගවෘ් කි අා.  

 

2. 2013.04.11 ංහ 12 යන ේදදින සියුලා බන්ධනාගාරයන්හි ංහභාගීත්වේයන් බන්ධනාගාර 

මූකංකථානය ඉදිරිපිලදී  “රකාේපොක” ළසිසහක හින්දු මුලත් මවුරුද්දල ංාගාමීව) පැවැත්වීා. 

 

 

3. ාහනුවර රිාාන්ඩ් බන්ධනාගාරය පවත්වාේගන ගිය යහැේමේපොක වකබව නැව් රජයල 

භාරදීා. 

 

4. පමකන්ේංේන ්රු  වරදරරුවන්ේ  ිගේශ ලෝධන ාධයංකථානය වෘත්තීය පුහුණු ාධයංකථානයක් 

ේකං ක්රියාත්ාර කි අාල ේය වන රලයුතුම හා  වපු ්ා මාා්යසශ ලයත් පුනරුත්ථාපන හා 

බන්ධනාගාර ප්රතිසංසංකරර  මාා්යසශ ලය මවේබෝධ්ා ගිිගසුාරල එඅමා. 

 

5. ාා්ර දී බන්ධනාගාර රැඳිගයන් ිගසින් ේවංක් රකාපයක් උත්ංවාරාරේයන් පැවැත්වීා.  
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නබෝගම්බර නව බන්ධනාගාරය විවෘත කි අම - දුම්බර 
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                         කලානපොල 
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ඇහැනමනපොල වලේව නැවත රජයට භාරදීම. 
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             නවසක් කලාපය - මාතර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


