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1832 ලං වස ර් ලං දී ලං බ්රි ේගය ලං අධිආේජයවේදී ලං යුර   ලං කාවේව ලං පේකගන ලං වළ ලං වැමආන් ලංතණ්ඩුවේආවආනේ ලං ිගසින් ලං

හඳුන්වේ ලං දග ලංකද ලංඅධිවආන ලංප්රතිසසාසකවආන නි  ලංප්රතිසලකනක් ලංවශ නන් ලං්න්ාගේරේආන ලංිහි ිගන  ලං  ලංඅුවව ලං

1844 ලංඅාව ලං18 ලංදආන ලංනීතිස ලංහේ ලංඅධිවආන ලංතඥේ ලංපග ට ලංඅුවව ලංබ්රි ේගය ලං ් සකටන ලං්රමනට ලංඅුවරූපව ලංවැිකව  ලං

්න්ාගේරේආන ලං ර  ගැගුනි  ලං මම ලං සේවේව ලං1877 ලංඅාව ලං16 ලංදආන ලං්න්ාගේරේආ ලංපග ට ලංඅුවව ලං1905 ලංජුික ලං16 ලං

දිග ලංසිට ලං න්ාගේරේආ ලං ව මසේරිසක ලංවආනකු ලංනට ත් ලංපේකගන ලංවග ලං වගම ලං දපේර්  ම්න්තුවක් ලං කස ලං්රමවත් ලං

හේ ලංිගධිමත් ලංිගන  ලංසමේජ ලංිගවේශගනත් ලංසමර ලං මම ලං සේවේ බ ලංඅවශය ේව ලංීව්ර ලංිගන  ලංහි  ලංප්රතිසලකනක් ලං කස ලං1875 ලං

දී ලංමහආ ලං්න්ාගේරේආනත්, ලං1876 ලංදී ලංහාරකන්  ලංබීන් ලංෆීනඩ් ලං්න්ාගේරේආ ලංතවෘතිසනට ලංඅුවරූපව ලං ්ෝරම්්ආ ලං

්න්ාගේරේආනත් ලංඉදිිගන  ලං ම කස ලංිගවේශි  ලං්න්ාගේරේආ ලංපද්ාතිසන ලංවර් මේග ලංසමේජ ලංසාකීර්නත්වන ලංහමු බ ලං

සුිග ශේෂී ලංවූත් ලංඅ යවශය ලංවූත් ලංතන ගනක් ලං වට ලංපත්ව ලංතිස .  ලං ම් ලංඅුවව ලංදිවිනග ලංපුආේ ලංිගසි අ ලං න්ාගේරේආ ලං03ක්, ලං

රිමේණ්ඩ් ලං්න්ාගේරේආ ලං 19ක්, ලං රුන ලංවආඳවරුවන් ේ ලංිග ශෝාග ලංමායසකථේග ලං02ක්, ලංවැ  ලංවඳුරරු ලං09ක්, ලං

ිගවෘ  ලංවැ  ලංවඳුරරු ලං02ක්, ලංසිආ ලංමැදිරි ලං20ක් ලං්න්ාගේරේආ ලංපේසන ලං01ක් ලංද ලං්න්ාගේරේආ ලංඅධිවේරිවරුන් ලංනට ත් ලං

පේකගන ලං බ  ලංසිආවරුවන් ලංසහ ලංසැවවරුවන් ලං ලං21,000ක් ලංපමන ලංඔුරන් ේ ලංරැවවආනන ලංනට ත් ලංසිටී  

වර් මේග   ලං පුගරුත්ථේපග ලං හේ ලං ්න්ාගේරේආ ලං ප්රතිසසාසකවආන ලං අමේ යාශන ලං නට ත් ලං පේකගන ලං වග ලං  මම ලං

 දපේර්  ම්න්තුව ලංප්රේආම්භ්ව ලංයුර   ලංදී ලංසිආවරුවන්ට ලංතආක්ෂනන ලංහේ ලංරැවවආනන ලංක්ේ ලංදුන්ගද ලංවර් මේග   ලං

ඉන් ලංඔ.්ට ලංනමින් ලංසිආවරුවන් ලංමගේ ලංපුගරුත්ථේපග ලංක්රිනේවිකනවට ලං න මු ලංවආවග ලංසමේජ ලං ශෝාගේරේආනක් ලං

්වට ලංපත්ව ලංඇ   ලංහි දි ලංනහ ලංපුද්රක ලංසමේජේුව නෝජග ලංවේආවනක් ලංවූ ලං්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තුව ලංසිපිරි ලං

දෑත් ලංසපිරි ලංකි අමට ලංමගේව ලංපුගරුත්ථේපගන ලංවආ ලංනහපත් ලංපුආවැසිනන් ලං කස ලංසමේජර  ලංකි අමට ලංරත් ලංඋත්සේහන ලං

 මම ලංවේර්නසේාග ලංවේර් ේව ලංමගින් ලංනිරූපගන ලංවආින  ලං ලං ලං 
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1. ්න්ාගේරේආ ලංමූකසකථේගන 

2. පර්  ෂන ලංිග ශෝාග ලංපුහුණු ලංමායසකථේගන 

3. තආක්ෂි  ලං්න්ාගේරේආ ලං- ලං03 

 වැිකව  

 ගව ලංදුම්්ආ 

 මහආ 

 

4  ලංරිමේන්ඩ් ලං්න්ාගේරේආ ලං- ලං19 

 අුවආේාපුආන 

  ව ළඹ 

 වළු ආ 

 මීරමුව 

 රේනක 

 ගව ලංමැරසින් 

  ාරනක 

 ්දුනක 

 මේ ආ 

 ම වකපුව 

 වෑරනක 

 ත්රිකුනේමකන 

 නේපගන 

 කුරුිගට 

 බූසකස 

  ම නආේරක 

  ප  ළ න්ගරුව 

 වේරින ප ක 

 වබනිනේව 

5  ලංවැ  ලංවඳුරරු ලං- ලං09 

  හෝමේරම 

 මීතිසරිරක 

 වීආිගක 

 අුවආේාපුආන 

 කුරුිගට 

 හාගිික ප ක 

 වන් දවත්  

 තුාවම 

 අ ේපුසකස 

9  ලංසිආ ලංමැදිරි ලං- ලං20 

▲ අම්පේආ   

▲ අිගසකසේ බනක 

▲ ්කා ර   

▲ ්කපිටින 

▲ හකේව  

▲ ඇනපිටින 

▲ ඇඹිිකපිටින 

▲ රම්පහ 

▲ රම් ප ක 

▲ හම්්න්   ට 

 

▲ කුිකනේපිටින 

▲ කුරුනෑරක 

▲ මහව 

▲ මන්ගේආම 

▲ මේ  න 

▲ ුවවආහළින 

▲ වනමු න් 

▲ පේගදුආ 

▲ හැටන් 

▲ පුත් කම 

 

6  ලංිගවෘ  ලංවැ වඳුරරු ලං- ලං02 

o පන නවැ න 

o අුවආේාපුආන 

7  ලං රුන ලංවආදවරුවන් ේ ලං

ිග ශෝාග ලංමායසකථේග ලං- ලං02 

□ පනකන් සේග 

□  න දග 

8  ලං්න්ාගේරේආ ලංපේසන ලං- ලං01 

Δ වටරැව 
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දැක්ම 

 

“නන්වාසිකයින් පුනරුත්ථාපනය තුළින් යහපත් පුරවැසියන් නලස 

 සමාජ ගත කිරිම” 

 

 

 

 

නමනහවර 

 

“ආරක්ෂාව, රැකවරණය, පුනරුත්ථාපනය යන මූලික අරමුණු ඉටුකර ගැනීම උනදසා 

නන්වාසිකයින් හා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අතර මනා සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය 

කරමින් ධනාත්මක චින්තනයක් නගොඩනගා නිලධාරීන්නේ රැකියා තෘප්තිය වැඩිකිරීම 

තුළින් සහ සිරකරුවන්නේ සුභසාධක කටයුතු විධිමත් කිරීම තුළින් ඔවුන්නේ ශ්රම 

ඵලදායීතාවය රටට වැඩදායී නලස නයොදාගැනීම.” 
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ඉලක්ක  

 

 

1. ්න්ාගේරේආ ලං  න්වේසිවිනන් ලං ිගධිමත් ලං පුගරුත්ථේපගන ලං මගින් ලංනීතිසරරුව ලං

මේගව ලං ි  වේදී ලං පුද්රකනන් ලං ්වට ලං පත්වආ ලං ශිෂකට ලං සම්පන්ග ලං සමේජනක් ලං

ිහි කි අමට ලංදේනව ලංවීම  

 

 

2. ්න්ාගේරේආ ලං නිකාේ අන් ලං අභි ප්රේආනන ලං සහ ලං  දපේර්  ම්න්තු ලංවණ් ේනම් ලං

හැඟීම ලං ර  ගැගීම  

 

 

 

 

3. ්න්ාගේරේආ ලං රැඳිගනන් ේ ලං දදනිව ලං අවශය ේවිකන් ලං 50කක් ලං වත් ලං

්න්ාගේරේආ ලං තුළින්ම ලං නිපදවීම  ලං   ලං සඳහේ ලං වෘෂිවේර්මිව ලං හේ ලං වේර්මිව ලං

වටයුතු ලංවැඩි ලංදියුණු ලංකි අම  ලං 
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ආයතන අංශය 

 

්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තු ලංවේර්න ලංමණ් ක   ලං ගතුරු ලංපුආප්පේඩුවකට ලං්ඳවේරැනීම, ලංඋසසක ලංකි අම, ලංසකථිආ ලං

කි අම, ලංසකථේග ලංමේරු ලංකි අම, ලංිගගන ලංප අක්ෂන ලංපැවැත්වීම ලංසහ ලංනිකාේරින් ේ ලංදදනිව ලංආේජවේරි ලංවටයුතු ලං මම ලං

අාශන ලංමගින් ලංඉටුවආුව ලංකැ .  ලං 

2014 ලංවර්ෂ   ලංජගවේරි ලං01 ලංදිග ලංසිට ලං දසැම්්ර් ලං31 ලංදිග ලංදක්වේ ලංතන ග ලංඅාශ   ලංවටයුතු ලංපහ  ලංපරිදි බ  ලං 

1. 2014 01 01 ලංදිග ලංසිට ලං ලං2014 12 31 ලංදිග ලංදක්වේ ලං ලංතන ග ලංඅාශන ලංිගසින් ලංසිදු ලංවආග ලංකද ලං්ඳවේ ලංරැනීම් ලං

වකට ලංඅඳේක ලංවේර්නන් ලංසහ ලංවේර්න ලංමණ් ක ලං   ආතුරු ලංපහ  ලංදක්වේ ලංඇ   

අුව ලං
අාවන 

 ගතුරු ගේමන ලංහේ ලංඅදේක ලං සේවන 
අුවම  ලං
සාඛ්යේව 

සිටිග ලං
 සේවව 
සාඛ්යේව 

පුආප්පේඩු 
සාඛ්යේව 

පුආප්පේඩු පිආවීමට ලං රග ලංඇතිස ලං
ක්රිනේමේර්ර 

1 

්න්ාගේරේආ ලං ව මසේරිසක ලං
ජගආේන (ශ්රි ලංක ප  සේවන  

1 1 0   

2 

අතිස ර්ව ලං්න්ාගේරේආ ලං
 ව මසේරිසක ලංජගආේන ලං
(්න්ාගේරේආ ලං සේවන  

1 0 1   

3 

්න්ාගේරේආ ලං ව මසේරිසක  (ශ්රි ලං
ක ප  සේවන  

1 1 0   

4 

්න්ාගේරේආ ලං ව මසේරිසක  ලං
(්න්ාගේරේආ ලං සේවන  5 3 2 

්න්ාගේරේආ ලං ව මසේරිසක ලං
 ගතුරුි  ලංවැ  ලංතවආනන ලංසදහේ ලං
ිග ශේෂ ලං රේණි   ්න්ාගේරේආ ලං
අධිවේරි ලංපත් ලංවආ ලංඇ   

5 

අායක්ෂ ලං(සැකසුම්  (ශ්රි ලං
ක ්ර  සේවන  

1 1 0   

6 

අායක්ෂ ලං(ඉාජි න්රු ලං  ලං(ශ්රි ලං
ක ඉ  සේවන  1 1 0 

2014.09.02 දිග ලං සේවනට ලංවේර් ේ ලං
වආ ලංඇ   

7 

ප්රාේග ලංරනවේධිවේරි ලං(ශ්රි ලං
ක ර  සේවන  

1 1 0   

8 

ස/ ව මසේරිසක/නි  ව මසේරිසක ලං ලං
(ශ්රි ලංක ප  සේවන  1 1 0 

2014.06.30 දිග ලං සේවනට ලංවේර් ේ ලං
වආ ලංඇ   

9 

ස අායක්ෂ/නි  ලංඅායක්ෂ  
(සැකසුම්  

1 1 0   

10 

ස අායක්ෂ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
(   ආතුරු ලං ේක්ෂනන  

1 0 1 

 වේ්ද්ා ලං සේවේ ලංඅායක්ෂ ලං
ජගආේන ලං රන් ලංඉනලීම් ලංකිරිමට ලං
පුගරුත්ථේපග ලංහේ ්න්ාගේරේආ ලං
ප්රතිසසාසකවආන ලංඅමේ යාශන ලං ව  ලං
2014.03.24 ලංදිග  ිකපින ලං න මු ලංවආ ලං
ඇ   
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11 
ස  ලංඅායක්ෂ ලං(වෘෂි ලංවර්ම  1 0 1   

12 

රනවේධිවේරි ලං(ශ්රි ලංක ර  සේවන  

4 1 3 

මුදන ලංහේ ලං්රම ලංසම්පේදග ලං
අමේ යාශ නන් ලංඉනලීම් ලංකිරිමට 
පුගරුත්ථේපග  හේ ලං්න්ාගේරේආ ලං
ප්රතිසසාසකවආන අමේ යාශන ලං ව   
ිකපින ලං න මු ලංවආ ලංඇ   

13 

අභ්යන් ආ ලංිගරනව (ශ්රි ලං
ක ර  සේවන  

1 1 0   

14 

්න්ාගේරේආ ලංඅධිවේරි ලංිග ශේෂ ලං
 රේණින  

6 4 2 

2014.07.03 දිග ලංපවත් ලංවග ලංකද ලං
සම්මුඛ් ලංපරික්ෂන නන් ලං05 ලං
 ද ගක් ලංසදහේ ලංඋසසක වීම්  ක්ේ ලංදී ලං
ඇ   ලංඅ ගකුත් ලං ගතුරු ලංසඳහේ 
සුදුසුවම් ලංකත් ලංනිකාේරින් ලං
 ග මැ   

්න්ාගේරේආ ලංඅධිවේරි ලං- ලංිග ශේෂ 
 රේණින   පුගරුත්ථේපග  1 0 1 සුදුසුවම් ලංකත් ලංනිකාේරින් ලං ග මැ  

15 

්න්ාගේරේආ ලංඅධිවේරි   

17 9 8 

2014.07.03 දිග ලංසම්මුඛ් ලං
පරික්ෂනනක් ලංපවත්වග ලංකදි  ලංහම ලං ලං
පරික්ෂන නන් ලං06 ලං ද ගක් ලං ලං
සදහේ උසසක ලංවීම්  ක්ේ ලංදි ලංඇ   ලං
අ ගකුත් ලංපුආප්පේඩු සදහේ ලං
සුදුසුවම් ලංකත් ලංනිකාේරින් ලං
 ග මැ   

්න්ාගේරේආ ලංඅධිවේරි ලං
(පුගරුත්ථේපග ) 

2 0 2 සුදුසුවම් ලංකත් ලංනිකාේරින් ලං ග මැ  

16 

සහවේආ ලං්න්ාගේරේආ ලංඅධිවේරි ලං
(පිරිමි  

40 22 18 

2014.07.03 දිග ලංසම්මුඛ් ලං
පරික්ෂනනක් ලංපවත්වග ලංකද ලංඅ ආ ලං
15 ලං ද ගක් ලංසඳහේ ලංඋසසක ලංවීම් ක්ේ ලං
දී ලංඇ   ලංඅ ගකුත් ලංපුආප්පේඩු ලංසඳහේ ලං
සුදුසුවම් ලංකත් ලංනිකාේරින් ලං
 ග මැ   

සහවේආ ලං්න්ාගේරේආ ලංඅධිවේරි                      
පුගරුත්ථේපග  

3 1 2 

අනදුම්පත් ලංවැදවීමට ලංආේජය ලං සේවේ ලං
 ව මිෂන් ලංසභ්ේ වන් ලංඅුවමැතිසන ලං
ක්ේ රැනීමට ලංපුගරුත්ථේපග  හේ ලං
්න්ාගේරේආ ප්රතිසසාසකවආන ලං
අමේ යාශන ලං ව    ිකපින  න මු ලං
වආ ලංඇ   

17 

සහවේආ ලං්න්ාගේරේආ ලංඅධිවේරි  
(වේන් ේ ලං  

2 0 2 

්ේි රින්  ්ඳවේ ලංරැනිම ලංසදහේ 
අනදුම්පත් ලංවැඳවීමට ලංආේජය ලං සේවේ ලං
 ව මිෂන් ලංසභ්ේ වන් ලංඅුවමැතිසන ලං
ඉනකේ ලංඇ   



8 
 

18 

නීතිස ලංනිකාේරි  
1 0 1 

අනදුම්පත් ලංවැඳවී ම් ලංනි බදගන ලං
ආේජය ලං සේවේ ලං ව මිෂන් ලංසභ්ේ බ ලං
අුවමැතිසන සදහේ ලංඉදිරිපත් ලංවආ ලං
ඇ   

19 ඉාජි න්රු ලංසිිගන 2 2 0   

20 

ඉාජි න්රු ලං(නේන්ත්රිව  

2 1 1 

ඉාජි න්රු ලං සේවේ ලංමණ් ක නන් ලං
ඉනිකම් ලංකිරිමට ලංපුගරුත්ථේපග ලංහේ ලං
්න්ාගේරේආ ප්රතිසසාසකවආන ලං
අමේ යාශන ලං ව    න මු ලංවආ 
ඇ   

21 

පරිපේකග ලංනිකාේරි 

2 1 1 

  ඩී1/85/2010 සහ ලං2014.02.20 
දිගැතිස ලංිකපින මගින් ලං වේ්ද්ා ලං
 සේවේ ලංඅායක්ෂ ලංජගආේන   ව  
පුආප්පේඩු ලංසම්්න්ාව ලං න මු ව ට ලං
ඇ   ලං(2014.05.26 හක්   ගතුආක් ලං
සම්පුආන ලංවී ලංඇ    

22 ප්රාේග ලංවැ  ලංපරික්ෂව 1 1 0   

23 ප්රාේග ලං ජකර් ලං(වේන් ේ ලං  3 0 3 සුදුසුවම් ලංකත් ලංනිකාේරින් ලං ග මැ  

24 ප්රාේග ලං ජකර්  (පිරිමි ලං  30 0 30 සුදුසුවම් ලංකත් ලංනිකාේරින් ලං ග මැ  

25 

1 පළ ලං ජකර් ලං(වේන් ේ ලං  

4 0 4 

අනදුම්පත් ලංවැඳවේ ලංඇ   ලංඊට ලං පආ ලං
උසසකවීම් ලංසඳහේ ලං
 රේෂකධේධිවආනනට පැමිණිනකක් ලං
 න මු ලංවආ ලංඇතිස ලං්ැිගන් ලංඉදිරි ලං
වටයුතු ලංගව ේ ලංඇ  

26 1  පළ ලං ජකර් ලං(පිරිමි ලං  59 47 12   

27 

ප්රාේග ලංපුගරුත්ථේපග ලංනිකාේරි ලං
(පිරිමි  

5 2 3 

2014.02.06 ලංදිග ලංපවත්වග ලංකද ලං
සම්මුඛ් ලංපරික්ෂන නන් ලංප්රාේග ලං
පුගරුත්ථේපග නිකාේරින් ලං03 ලං
 ද ගක් ලංසඳහේ ලංපත්වීම් ලංක්ේ ලංදි ලං
ඇ   ලං(2014.02.13 ලංදිග ලංහක් ලං
නිකාේරිනකු ලංිගරේම  ර සක ලංඇ   ලං
අ ගකුත් ලංපුආප්පේඩු ලංසදහේ ලං
සුදුසුවම් ලංකත් ලංනිකාේරින් ලං
 ග මැ   

ප්රාේග ලංපුගරුත්ථේපග ලංනිකාේරි 
(වේන් ේ  2 0 2 

සුදුසුවම් ලංකත් ලංනිකාේරින් ලං
 ග මැ   



9 
 

28 

පුගරුත්ථේපග ලංනිකාේරි    (1 
 පළ ලංපිරිමි ලං  

11 9 2 

2014.08.14 ලංදිග ලං1 පළ ලංප්රාේග ලං
සුභ් ලංසේාව ලංනිකාේරි ලං03 ලං ද ගක් ලං
්ඳවේ රැනීම  සඳහේ ලංසම්මුඛ් ලං
පරික්ෂන ලංපැවැත් ලංුර අ ආ ලං  ලංසඳහේ ලං
ඉදිරිපත් ලංුර ලංනිකාේරින් ලං03 ලං
 ද ගක් ලංවේර්නක්ෂම ේ ලංව ඉම් ලං
ිගභ්ේරන ලංසමත් ලංවීම ලංසඳහේ සහග ලං
වේකනක්  ආේජය ලං සේවේ ලං ව මිෂන් ලං
සභ්ේ වන් ඉනකේ ලංඇතිස ලං්ැිගන් ලංහි  ලං
පිළිතුරු ලංකැ ්ග ලං  ක් ලං ගතුරු ලං
ක්ේ ලංදීම ලංවන ලංදමේ ලංඇ   

පුගරුත්ථේපග ලංනිකාේරි    (1 
 පළ ලංවේන් ේ ලං  

2 1 1 

2014.02.06 පවත්වග ලංකද ලංසම්මුඛ් ලං
පරික්ෂනන ලංපැවැත් ලංුර ලංඅ ආ ලං
කකුණු ලංක්ේ ලංරත් නිකාේරින්ට ලං
ිගරුද්ාව ලංිගගන ලංපරික්ෂනනක් ලංඇතිස ලං
්ැිගන්   ගතුරු ලං වන් ලංවආ ලංඇ    

29 

පුගරුත්ථේපග ලංනිකාේරි  
(11 පළ ලංපිරිමි   

109 77 32 

්ේි රින්  ්ඳවේ ලංරැනිම සදහේ  
ආජ   ලංරැසට් ලංපත්ර   ලංපළවආ ලං
අනදුම්පත් වැඳවේ ලංඇ   ලංශ්රි ලංකාවේ ලං
ිගභ්ේර ලං දපේර්  ම්න්තුව ලංමගින් ලං
ිගභ්ේරන ලංපැවැත්වීමට ලංනිනමි න  

පුගරුත්ථේපග ලංනිකාේරි  
(11 පළ ලංවේන් ේ ලං   

25 22 3   

30 
11  පළ ලං ජකර් ලං(වේන් ේ  30 12 18   

11  පළ ලං ජකර් ලං(පිරිමි  446 286 160   

31 

සආඹ ලංඋප ද්ශව 
3 2 1 

 මම ලං ගතුආ ලංනිනේමව ලං ගතුආට ලං
 වේ්ද්ා ලංකිරිමට ලංනිර් ද්ශ ලංවආ ලං
අුවමැතිසනට ලංනවේ ඇ   

32 

 සැආනන් ලං(වේන් ේ  

38 29 9 

2014.03.22 නිනේමව ලංනිකාේරින් ලං
සැආනන් ලං ගතුආ ලංසදහේ ලංඋසසක ලං
කිරිමට ලං ආඟ ිගභ්ේරන ලංපැවැතිස  
අ ආ ලංහි  ලංප්රථිලක ලංඅුවව 
2014.07.19 හේ ලං20 නග ලංදිග ලංවක ලං
සම්මුඛ් ලංපරික්ෂන ලංපවත්වේ ලං
2014.03.22 දිග ලංසිට ක්රිනේත්මව ලං
වග ලංපරිදි ලංපිරිමි ලං137ක් ලංහේ ලංවේන් ේ ලං
10ක් ලංසදහේ ලංපත්වීම් ලංක්ේ ලංදි ලංඇ    
2015 ලංවර්ෂ   ලංජගවේරි ලංමස ලංඋසසක ලං
කිරිම් ලංසදහේ අනදුම්පත් ලංවැදවීමට ලං
නිනමි න  
  33 සැආනන් ලං(පිරිමි ලං  892 692 200 
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34 

නිනේමව  (වේන් ේ  

594 430 164 

2014.11.26 නිනේමව ලංනිකාේරින් ලං
239ක් ලං්දවේ ලං රග ලංඇතිස ලංඅ ආ ලංඉන් ලං
පැමිණි 205 ලං ද ගක් ලංපුහුණු ලංිගම ලං
සදහේ ලංසහභ්ේගි ලංිග ලංඇ   ලං(පිරිමි ලං178 
/ වේන් ේ ලං27) 2014වර්ෂන ලං
අවසේග   අනදුම්පත් ලංවැදවීමට ලං
වටයුතු ලංවළද ලංජගේධිපතිසවආනන ලං
පැවීවම ලංනිසේ ලංඅදේක ලංවටයුතු ලංසිදු ලං
 ග වළ ලංඅ ආ 2015 ලංවර්ෂ   ලං
ජගවේරි ලංමස ලංඋසසක ලංකිරිම් ලංසදහේ ලං
අනදුම්පත් ලංවැදවීමට ලංනිනමි න   

35 නිනේමව ලං(පිරිමි  4447 3349 1098 

36 ප්රාේග ලං හද ලංනිකාේරි 1 0 1   

37 

  හද ලංනිකාේරි  (111,11,1 ලං
ප්රාේග, ිග ශේෂ ලං රේණින   78 37 41 

2014.06.18 ලංදිග ලංසිට ලං හඳ ලං
පුහුණුවට ලං16ක් ලං න මු ලංවආ ලංඇ   ලං
(වසආ ලං03ව පුහුණුවවට  

38 

මහජග ලං සෞඛ්ය ලංපරික්ෂව  
4 0 4 

 සෞඛ්ය ලංඅමේ යාශන ලංමගින් ලං
සතිසනවට ලංදිග ලං03ක් ලංඅප ලං
 දපේර්  ම්න්තුවට ලංහක් ලං
නිකාේරි නකු අුවයුක්  ලංවආ ලංඇ   

39 

භ්ේෂ ලංපරිවර් ව  
3 1 2 

2014.02.20 දිගැතිස ලංිකපින ලංමගින් ලං
පුආප්පේඩු ලංසම්්න්ාව ලං වේ්ද්ා 
 සේවේ  අායක්ෂ ලංජගආේන ලං ව  ලං
දන්වේ ලංඇ   

40 

   ආතුරු ලංහේ ලංසන්නි බදග ලං
 ේක්ෂන ලංසහවේආ ලංනිකාේරි ලං2 ලං
පාතිස   ලං11,1 

1 0 1 

 වේ්ද්ා ලං සේවේ ලංඅායක්ෂ ලං
ජගආේන රන් ලංඉනලීම් ලංකිරිමට ලං
පුගරුත්ථේපග ලංහේ ්න්ාගේරේආ ලං
ප්රතිසසාසකවආන ලංඅමේ යාශන ලං ව  ලං
ිකපින ලං න මු ලංවආ ලංඇ   

41 

උප ද්ශග ලංනිකාේරි  7 0 7 

්ඳවේ ලංරැනිම ලංපරිපේටි  අුවම  
වී මන් ලංපසු ලං්ඳවේ ලංරැනිමට ලං
නිනමි න  

42 සාඛ්යේ ලං නඛ්ග ලංනිකාේරි 1 1 0   

43 

සාවර්ාග ලංනිකාේරි  
94 44 50 

පුගරුත්ථේපග ලංහේ ලං්න්ාගේරේආ ලං
ප්රතිසසාසකවආන  අමේ යාශ නන් ලං
ඉනලීම් ලංවආ ලංඇ   

44 

වැ  ලංපරික්ෂව   

5 0 5 

 ව න්ත්රේත් ලංපදගම ලංම  ලං්ඳවේ ලං
රැනීම ලංසදහේ ලංඅුවමැතිසන ලංකැබී ලංඇතිස ලං
අ ආ ලංආේජය  සේවේ ලං ව මිෂන් ලං
සභ්ේ බ ලංඅුවමැතිසන ලංඉනකේ      
ිකපිනක් ලං න මු ලංවආ ලංඇ       
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45 

පුසක වේකේධිපතිස 

1 0 1 

2014.02.20 ලංදිග ලංිකපි නන් ලං
පුආප්පේඩු ලංසම්්න්ාව ලං වේ්ද්ා ලං
 සේවේ ලංඅායක්ෂ ජගආේන ලං ව  ලං
දන්වේ ලංඇ   

46 
 ේක්ෂන ලංනිකාේරි ලං(වේර්මිව  1 0 1 

ඉදිරි   ලංදී ලං්ඳවේ ලංරැනිමට ලංවටයුතු ලං
වආුව ලංඇ  

47 

සැකසුම් ලංශිනපි 

2 1 1 

අනිනම් ලංපදගම ලංම  ලං්ඳවේ ලංරැනිමට ලං
පරිරනව ලංපුහුණුකේභි නකු ලංගම් ලං
වආ වළමනේවආන ලං සේවේ ලං
 දපේර්  ම්න්තු බ  අුවමැතිසනට ලං
ඉදිරිපත් ලංවආ ලංඇ   

48 

   ආතුරු ලංහේ ලංසන්නි බදග ලං
 ේක්ෂන ලංසහවේආ 

5 2 3 

 වේ්ද්ා ලං සේවේ ලංඅායක්ෂ ලං
ජගආේන රන් ලංඉනලීම් ලංකිරිමට ලං
පුගරුත්ථේපග ලංහේ ්න්ාගේරේආ ලං
ප්රතිසසාසකවආන ලංඅමේ යාශන ලං ව  ලං
ිකපින ලං න මු ලංවආ ලංඇ   

49 

උප ලංවැ  ලංපරික්ෂව 

10 0 10 

්ඳවේ ලංරැනී ම් ලංපරිපේටි ලංඅුවම  ලං
ිග මන් ලංපසු ලං්ඳවේ ලංරැනිමට ලං
නිනමි න   ව න්ත්රේත් ලංපදගම ලංම  ලං
හක් ලංනිකාේරි නකු ලං්ඳවේ ලං රග ලං
ඇ   

50 

ආේජය  වළමනේවආග ලං සේවන 
80 48 32 

2014.02.20 දිගැතිස ලංිකපින ලංමගින් ලං
පුආප්පේඩු  සම්්න්ාව   වේ්ද්ා  
 සේවේ ලංඅායක්ෂ ජගආේන  ව  ලං
 න මු ලංවආ ලංඇ   

51 

භ්ේෂන ලංපරිවර් ව  
2 0 2 

්ඳවේ ලංරැනී ම් ලංපරිපේටි ලංඅුවම  ලං
ිග මන් ලංපසු ලං්ඳවේ ලංරැනිමට ලං
නිනමි න  

52 
 වර්මේන්  ලං  ෝමන් 19 17 2 

සුදුසුවම්කත් ලංනිකාේරින් ලංහට ලං
පත්වීම් ලංක්ේ ලංදී ලංඇ   

53 

 වර්මේන්  ලංපරිපේකව 

17 7 10 

2014.05.10 සුදුසුවම් ලංකත් ලං
නිකාේරින්ට ලංපත්වීම් ලංක්ේ ලංදි ලංඇතිස ලං
අ ආ ලංඉතිසරි පුආප්පේඩු ලංසඳහේ ලං
සුදුසුවම් ලංකත් ලංනිකාේරින් ලං
 ග මැ   
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54 

 1 පළ ලංවෘත්ීවන ලංඋප ද්ශව/ 
11 පළ ලංවෘත්ීවන ලංඋප ද්ශව   

120 92 28 

2014.07.13 හේ ලං2014.07.20 
පවත්වග ලංකද ලංසම්මුඛ් ලංපරික්ෂන ලං
විකන් ලංසුදුසුවම් ලංකත් නිකාේරින් ලං
51ක්    ෝආේ ලං රග  2014.09.01 ලං
දිග ලංසිට ලංපුහුණු ලංවීම් ලංවටයුතු සඳහේ  
 න මු ලංවආ ලංඇ   ලංපවතිසග ලංපුආප්පේඩු 
සම්පුර්න ලංකිරිමට ලංසුදුසුවම් ලංකත් ලං
අනදුම්වරුවන් ලංප්රමේනවත් ලං
 ග වීන  ලංහ්ැිගන් ලංගව 
්ඳවේරැනි ම් ලංපරිපේටින ලංඅුවම  ලං
වී මන් ලංපසු ලංපුආප්පේඩු ලංසම්පුර්න ලං
කිරිමට ලංවටයුතු ලංවආුව කැ .  

55 
 වෘෂිවර්ම ලංඋප ද්ශව   19 7 12 සුදුසුවම් ලංකත් ලංනිකාේරින් ලං

 ග මැ   

56 

 වෘෂිවර්ම ලංේවර්සිනර්  
28 6 22 

්ඳවේ ලංරැනී ම් ලංපරිපේටින ලංඅුවම  ලං
ිග මන් ලංපසු ලංඉදිරි ලංවටයුතු ලංසිදු ලං
වආුව ක .  

57  රවය ලංදෘෂය ලංසහවේආ   1 0 1   

58 

ඹෟෂා ලංසා නෝජව ලං( ලංිග ශේෂ ලං
 රේණින  

4 0 4   

59 

 ඹෟෂා ලංසා නෝජව ලං(1/11/11 
 රේණි  

82 69 13 
2014.05.01දිග ලංනිකාේරින් ලං40ක් ලං
්ඳවේ ලං රග ලංඇ   

60 
 ජේනේරූප ලංශිනපි  1 0 1 

ඉදිරි  දි ලං්ඳවේ ලංරැනිමට ලංවටයුතු ලං
වආුව ලංඇ  

61 
සාසකවආන ලංශිනපි  1 0 1 ඉදිරි  දි ලං්ඳවේ ලංරැනිමට ලංවටයුතු ලං

වආුව ලංඇ  

62 

 මෝටර් ලංරිනදුරු 

172 170 2 

2014.08.11 දිග  25ක්  
්ඳවේ රග ලංඇ   ලං්න්ාගේරේආ ලං
ප්රතිසසාසකවආන අමේ යාශ නන් ලංහේ ලං
වළමනේවආග ලං සේවේ ලං
 දපේර්  ම්න්තු වන් ලංඅුවමැතිසන ලං
ඉනකේ ලංඇ   

63 

 මෝටර් ලංරිනදුරු ලං( ලං වේ්ද්ා  
5 1 4 

2014.02.20 දිග ලංිකපි නන් ලං
පුආප්පේඩු ලංසම්්න්ාව ලං වේ්ද්ා ලං
 සේවේ අායක්ෂ ජගආේන ලං ව  ලං
දන්වේ ලංඇ   

64 

ගිකන් ලංආථ ලංරිනදුරු  3 0 3 

්ඳවේ ලංරැනී ම් ලංපරිපේටි ලංඅුවම  ලං
ිග මන් ලංපසු ලං්ඳවේ ලංරැනිමට ලං
නිනමි න  

65  මෝටර් ලංවේර්මිව   10 9 1   

66 

 මෝටර් ලංවේර්මිව ලං( ලංිගදුික    4 0 4 

්ඳවේ ලංරැනී ම් ලංපරිපේටි ලංඅුවම  ලං
ිග මන් ලංපසු ලං්ඳවේ ලංරැනිමට ලං
නිනමි න  
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67  මෝටර් ලංවේර්මිව ලං(වෑද්දුම්    2 0 2   

68  මෝටර් ලංවේර්මිව ලං(පින් ේරු   2 0 2   

69 

ට්රැක්ටර් ලංරිනදුරු   

26 19 7 

2014.08.11 දිග  ්ඳවේ ලං රග 
ඇ   ලංඉතිසරි ලංපුආප්පේඩු ලං02ක් ලං
පිආවීමට ලංවළමනේවආන සේවේ ලං
 දපේර්  ම්න්තු වන් ලංඅුවමැතිසන ලං
ඉනකේ ඇ   

70 ත්රිිගන ලංරිනදුරු    8 8 0   

71 

වේර්නේක ලං සේවව ලං සේව   ලං
 ගතුරු 

36 36 0   

72 
මුආවරු   52 52 0   

73 
වාව   2 0 2   

74 වම්වරු   35 34 1   

75 

වතුආ ලං ප ම්ප ලංක්රිනේවරු 10 4 6 

වළමනේවආන ලං සේවේ ලං
 දපේර්  මන්තු වන් ලංඉනලීම් ලංවආ ලං
ඇ   

76 

අායක්ෂ ලං(දවදය  
1 0 1 

 සෞඛ්ය ලං සේවේ ලංඅායක්ෂ ලංජගආේන ලං
 ව   ඉනිකම්  ිකපින ලං න මු ලංවආ ලං
ඇ   

77 

සහවේආ ලංඅායක්ෂ/නි නෝජය ලං
අායක්ෂ ලං(දවදය  

1 0 1   

78 දවදය නිකාේරි 40 0 40   

79 දන්  ලංදවදය නිකාේරි 4 0 4   

80 

ිකනේපදිාචි/  සහවේආ ලංදවදය 
නිකාේරි 

19 0 19   

81 

ආසේනගේරේආ ලංවේර්මිව  ිගදයේඥ 

4 0 4 

 සෞඛ්ය ලංඅමේ යාශ නන් ලංඉනලීම් ලං
කිරිමට ලංපුගරුත්ථේපග ලංහේ ලං
්න්ාගේරේආ ප්රතිසසාසාවආන ලං
අමේ යාශන ලං ව  ලංිකපින ලං න මු ලං
වආ ලංඇ   

  එකතුව 7822 5676 2146   

 

2. 2014.01.01 දිග ලංසිට 2014.12.31දක්වේ ලං්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තු බ ලංිගගන ලංපරික්ෂන  193  

අවසන් ලංවආ ලංඇ    

 

3. 2014.01.01 ලංදිග සිට ලං2014.12.31 ලංදිග ලංදක්වේ ලංිගරේම ලංනේම් ලං87කි     
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4. ්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තු බ ලංඉ ම් ලංපවආේ ලංරැනීම් ලංහේ ලංසම්්න්ා ලං2014 12 31දක්වේ ලං   ආතුරු ලං

පහ  ලංපරිදි ලං බ  

 

i. මේ ආ ලං ්න්ාගේරේආන ලං ිග ැන් ලං කිරිමට ලං හඳුගේරත් ලං හුකාදේවත්  ලං බුළුවග ලං  ව ටස ලං

2014.07.07 අප  දපේර්  ම්න්තුව ලං පවආේ ලං  රග ලංඇතිස ලං අ ආ ලං ඉ  ම් ලං ඉදිරි ලං සාවර්ාග ලං

වටයුතු ලංසිදු ලංකිරිමට නිනමි න  

 

ii. ම වකපුව ලං ්න්ාගේරේආන ලං ිග ැන් ලං කිරිම ලං සදහේ ලං හඳුගේරත් ලං මන්මු න් ලං ප්රේ  න  ව   ලං

පිි ටි ඉ ම ලංදිසකත්රික් ලං නවම් ලංවමිටු බ ලංඅුවමැතිසන ලංකැබී මන් ලංපසු ලංමැණුම් ලංවටයුතු ලංසදහේ 

මිනින් දෝරු ලං දපේර්  ම්න්තුව ලං ව  ලංභ්ේආ ලංදී ලංඇ   

 

iii. ්දුලු ලං්න්ාගරේආන ලංිග ැන් ලංකිරිම ලංසදහේ ලංහඳුගේරත් ලංසකප්රාවැික ලංප්ර ද්ශ    අක්වආ ලං2.5 

ඉ ම ලං පවආේ ලං රැනිමට ලං ිගධිමත් ලං අුවමැතිසන ඉනකේ ලං ඉ ම් ලං  ව මසේරිසක ලං ජගආේන ලං  ව  ලං

2014.07.01 ලංදිග ලංිකපිනක් ලංමගින් ලං න මු ලං ව ට ලංඇ   

 

iv. ත්රිකුනේමක ්න්ාගේරේආන ලංිග ැන් ලංකිරිම ලංසඳහේ ලංහඳුගේ ලංරත් ලංඅක්වආ ලං10 (වප්පනතු ර්   

ප්ර ද්ශ    ලං ඉ  ම් ලං අිනතිසන ලං 2014.02.24 ලං වග ලං දිග ත්රිකුනේමක ලං්න්ාගේරේආ ලං අධිවේරි ලං

 ව  ලංභ්ේආ ලංදී ලංඇතිස ලංඅ ආ ලංහි  ලංසාවර්ාග ලංවටයුතු සිදු වමින් ලංපවතිස  

 

v.  ව ළඹ ්න්ාගේරේආන ලං ිග ැන් ලං කිරිමට ලං හඳුගේරත් අ ගකුත් ලං ඉ ම ලං වග ලං පේදුක්ව ලං

ප්රේ  න  ව   ලංඅනත් ලංමිනකෑව ලංවත්  ලංක්ේ ලං ග දීම ලංනිසේ ලංහනට ලංනේ්ද වත්  ලංක්ේ ලං දග ලං

 කස ලංමිනකෑව ලංවත්  ලංඅනත් ලං ව ටරක ලංවතු ලංසමේර මන් ලංිගමසේ ලංඇ   

 

vi.  ව ළඹ ලං්න්ාගේරේආන ලංිග ැන් ලංකිරිම ලංසඳහේ හඳුගේරත් ලංසී ේවව ලංප්රේ  න  ව   ලංඅනත් ලං

 ව සකරම ලං ඉ ම මන් ලං අක්වආ ලං 20ක් ලං පවආේ  රැනීමට ලං හවඟ ේවන ලං ඉනකේ ලං අදේක ලං

ප්රේ  නවම් රන් ඉනලීම් ලංවආ ලංඇ   

 

vii. මීරමුව ලං ්න්ාගේරේආන ලං ිග ැන් ලංකිරිම සඳහේ ලං හඳුගේරත්  ඉ ම් ලං අත්පත් ලංවආ ලං රැනී ම් 

වටයුතු ලංතආම්භ් ලංවආ ලංඇ   
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සංඛ්යානනඛ්න අංශය 

 

්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තු බ ලංනිකාේ අන් ේ ලංසහ ලං්න්ාගේරේආ ලංර වග ලං න්වේසිවිනන් ේ ලංදත්  ලංවේර් ේ ලං

හක්රැසක ලං කි අමත්, ලං හම ලං    ආතුරු ලං ිගශක නෂනන ලං වආ ලං පවත්වේ රග ලං නේමත් ලං සාඛ්යේ ලං  නඛ්ග ලං අාශන ලං මගින් ලං

සිදුවආින  ලං 

01. 2014.01.01 ලංදිග ලංසිට ලං2014.12.31 ලංදිග ලංදක්වේ ලංවේකන ලංතුළ ලං්න්ාගේරේආනට ලංඇතුළත් ලංවූ ලංසිආ ලං/සැව ලං

සාඛ්යේව ලං(දළ ලංවශ නන්  

නන්වාසිකයින් ස්ත්රී පුරුෂ එකතුව 

උසේිග ලංමගින් ලංඇතුළත් ලංවආග ලංකද ලංසිආ ලංසාඛ්යේව ලං 
          

800  
        

26,650  
        

27,450  

උසේිග ලංමගින් ලංඇතුළත් ලංවආග ලංකද ලංසැව ලංසාඛ්යේව ලං 
        

5,200  
        

84,000  
        

89,200  

එකතුව 
       

6,000  

    

110,650  

    

116,650  

 

 

02. 2014.01.01 ලංදිග ලංසිට ලං2014.12.31 ලංදිග ලංදක්වේ ලංවේකන ලංතුළ ලංසිආ ලංරහගන 

මේසන 
සිආ සාඛ්යේව සැව සාඛ්යේව 

හවතුව 
පිරිමි රැහැණු පිරිමි රැහැණු 

ජගවේරි 11741 399 9221 641 22002 

 ප්ආවේරි 10657 362 9203 681 20903 

මේර්තු 10879 381 8635 645 20540 

අ ප්රේන 10600 365 8076 592 19633 

මැින 10260 338 7992 587 19177 

ජූනි 10526 343 8563 607 20039 

ජූික 10828 330 8411 549 20118 

අ රෝසකතු 11100 333 8417 566 20416 

සැප් ැම්්ර් 11315 338 8761 603 21017 

ඔක්  ෝ්ර් 11305 314 7968 555 20142 

 ග වැම්්ර් 11031 318 7425 484 19258 

 දසැම්්ර් 10525 309 6459 471 17764 
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ක්රියාකාරී අංශය 

 

දිවිනග ලං පුආේ ලං ිගසි අ ලං පවතිසග ලං සිනළුම ලං ්න්ාගේරේආ ලං තන ගනන්ි  ලං සිආවරුවන් ේ ලං හේ ලං සැවවරුවන් ේ ලං

පරිපේකග ලංවටයුතු ලංසිදුවආුව ලංක්න් න් ලංක්රිනේවේ අ ලංඅාශන ලංමගිනි  ලං2014 01 01 ලංදිග ලංසිට ලං2014 12 31 ලංදිග ලංදක්වේ ලං

වේකන ලංතුළ ලං මම ලංඅාශ   ලංවේර්නසේාගන ලංපහ  ලංපරිදි ලං බ  

1. සිරකරුවන්නේ පරිපාලන කටයුතු  

 

1.1. 2014.01.01 දින සිට 2014.12.31 දක්වා නිදහස් කිරීම්. 

නිදහසක කි අම් සාඛ්යේව 

්න්ාගේරේආ සේමේගය ලංසමේව 7922 

ිග ශේෂ ආේජය ලංසමේව ලං(නිදහසක ලංදිගන ලං වුව වන්  1233 

ිග ශේෂ ආේජය ලංසමේව ලං( වසක් ලංදිගන ලං වුව වන්  533 

එකතුව 9688 
 

 

1.2. ජීවිතාන්ත සිරකරුවන් සංඛ්යාව 

තන ගන 
සාඛ්යේව 

එකතුව 
පිරිමි රැහැණු 

වැිකව  ්න්ාගේරේආන 162 17 179 

දුම්්ආ ්න්ාගේරේආන 20 2 22 

මහආ ්න්ාගේරේආන 32   32 

මැරසින් ්න්ාගේරේආන 1   1 

අුවආේාපුආ ්න්ාගේරේආන 2   2 

ත්රිකුනේමකන ්න්ාගේරේආන 1   1 

වළු ආ ්න්ාගේරේආන 4   4 

කුරුිගට ්න්ාගේරේආන 7   7 

එකතුව 229 19 248 
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1.3. ජීවිතාන්ත (අභියාචන) සිරකරුවන් සංඛ්යාව 

 

තන ගන 
සාඛ්යේව 

එකතුව 
පිරිමි රැහැණු 

වැිකව  ්න්ාගේරේආන 31 3 34 

මහආ ්න්ාගේරේආන 51   51 

අුවආේාපුආ ්න්ාගේරේආන 3   3 

වළු ආ ්න්ාගේරේආන 2 2 4 

ම වකපුව ්න්ාගේරේආන 1   1 

මීරමුව ්න්ාගේරේආන 2 1 3 

එකතුව 90 6 96 

 

 

1.4. මරණීය දණ්ඩනයට නියම වූ සිරකරුවන් සංඛ්යාව 

 

තන ගන 
සාඛ්යේව 

එකතුව 
පිරිමි රැහැණු 

වැිකව  ්න්ාගේරේආන 323 1 324 

මහආ ්න්ාගේරේආන 9   9 

දුම්්ආ ්න්ාගේරේආන 98 4 102 

 ාරනක ්න්ාගේරේආන 2   2 

අුවආේාපුආ ්න්ාගේරේආන 15   15 

ත්රිකුනේමකන ්න්ාගේරේආන 2   2 

කුරුිගට ්න්ාගේරේආන 4   4 

රේනක ්න්ාගේරේආන 2   2 

්දුනක ්න්ාගේරේආන 5   5 

 ම නආේරක ්න්ාගේරේආන 7   7 

එකතුව 467 5 472 
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1.5. මරණීය දණ්ඩනයට නියමව අභියාචන ඉදිරිපත් කර ඇති සිරකරුවන් සංඛ්යාව 

 

තන ගන 
සාඛ්යේව 

එකතුව 
පිරිමි රැහැණු 

වැිකව  ්න්ාගේරේආන 332 7 339 

මැරසින් ්න්ාගේරේආන 2   2 

දුම්්ආ ්න්ාගේරේආන 77 12 89 

මහආ ්න්ාගේරේආන 104   104 

අුවආේාපුආ ්න්ාගේරේආන 4   4 

 ම නආේරක ්න්ාගේරේආන 2   2 

කුරුිගට ්න්ාගේරේආන 3   3 

ම වකපුව ්න්ාගේරේආන 1   1 

්දුනක ්න්ාගේරේආන 1   1 

මේ ආ ්න්ාගේරේආන 2   2 

 ප  ළ න්ගරුව ්න්ාගේරේආන 1   1 

එකතුව 529 19 548 

 

1.6. අත් අඩංගුනවන් පැනයාම් 

 

2014 01 01 ලංදිග ලංසිට ලං2014 12 31 ලංදිග ලංදක්වේ ලං(සිආ/සැව ලංවරුවන්  ලං155 ලං ද ගක් ලංඅත් ලංඅ ාගු වන් ලං

පැග ලං ර සක ලංඇ   ලං 

 පැග ලංගින ලංසිආ ලංසාඛ්යේව ලං   - 124 

 පැග ලංගින ලංසැව ලංසාඛ්යේව   -  ලං ලං31 

 ගැව  ලංඅත් ලංඅ ාගුවට ලංපත් ලංසාඛ්යේව ලං - 23 ලං(සිආ ලං- ලං19, ලංසැව ලං- ලං04  

 

1.7. ශ්රමදාන 

 
2014 01 01 ලංදිග ලංසිට ලං2014 12 31 ලංදිග ලංදක්වේ ලං්න්ාගේරේආ ලංතන ග ලංවිකන් ලංආේජය ලංතන ග ලංහේ ලං

ිගහේආේආේම ලං1507ක් ලංසඳහේ ලංරැඳිගනන් ලං19770ක් ලං සේව   ලං න දවේ ලංඇ   

 
 
 
 

155 
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1.8. මියයාම් 

 
රැඳුරම් ලංභ්ේආ   ලංසිටිනදී ලංමිනනේම් ලංපිළි්ඳව ලංප අක්ෂන ලංපැවැත්වීම ලංහේ ලංපසු ලංවටයුතු ලංසිදුවආග ලංඅ ආ ලං

2014 01 01 ලංදිග ලංසිට ලං2014 12 31 ලංදිග ලංදක්වේ ලංවේකන ලංතුළ ලංසිආ ලංහේ ලංසැවවරුවන් ලං105ක් ලංමින ලං ර සක ලං

ඇ   ලං 

 පිරිමි ලංසිආ ලංසාඛ්යේව  - 51 

 පිරිමි ලංසැව ලංසාඛ්යේව ලං  - 52 

 රැහැණු ලංසැව ලංසාඛ්යේව -  ලං ලං2 

 
1.9. මානව හිමිකම් පිළිබඳව පැමිණිලි හා මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නඩු සම්බන්ධව පියවර ගැනීම. 

 
2. දිවයිනන් සියළුම බන්ධනාගාර ආයතන සඳහා ආගමික කටයුතු සම්බන්ධව පූජකවරුන් පත්කිරීම. 

 

3. විනේශීය සිරකරුවන් සංඛ්යාව 
 

රැඳිගනන් සිආ සැව එකතුව 

ිග ද්ශීන පිරිමි 53 55 108 

ිග ද්ශීන රැහැණු 9 6 15 

එකතුව 62 61 123 

 

4. 2014.01.01 දින සිට 2014.12.31 දිනට බන්ධනාගාර ගත එන.ටී.ටී.ඊ. රැඳවියන් සංඛ්යාව 

 

රැඳිගනන් සිආ සැව අභිනේචග එකතුව 

 පිරිමි 46 171 8 225 

රැහැණු 1 3   4 

එකතුව 47 174 8 229 

 
5. ක්රියාකාරී අංශය මන්න් ක්රියාත්මක කර ල ලැ ප පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් සංඛ්යාව 

 

 

5.1. උප ද්ශග ලංවැ සටහන්  - 55 

5.2. නීතිස ලංසේනග ලං   - 39 

5.3. පුහුණු ලංපේධමේකේ  - 30 

5.4.  වගත් ලංවැ සටහන්  - 23 

105 

147 
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සැපයුම් හා නසේවා අංශය 

 

්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තු බ ලංසැපයුම් ලංඅාශන ලංමගින් ලං්න්ාගේරේආ ලංතන ගනන් ලංසඳහේ ලංභ්ේණ්  ලංහේ ලං සේවේ ලං

අවශය ේ ලංසැපීමම ලංසිදුවආුව ලංකැ .  ලංහක් ලංහක් ලං්න්ාගේරේආ ලංතන ගනන්ි  ලංඅවශය ේ ලංහේ ලං දපේර්  ම්න්තුවට ලං

කැබී ලංතිස ්ග ලංප්රතිසපේදග ලංසකවේ ලං කේ ලං මම ලංඅාශන වටයුතු ලංවආුව ලංකැ .  ලං ලං  ලංඅුවව ලං2014 ලංවර්ෂ   ලංමිළදී ලංරැනීම් ලං

සහ ලංග ත්තු ලංවටයුතුවක ලංවේර්නසේාගන ලංපහ  ලංපරිදි ලං බ  ලං 

1. වැය විෂය අංක - 2002 (යන්ත්ර හා යන්නත්රෝපකරණ අළුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව) 

නවන් කර ඇති ප්රතිපාදන ප්රමාණය - රු: 3,500,000.00 

 

ආයතනය අයිතමය වියදම 

මූකසකථේගන දුආවථග හුවමේරු ලංපද්ාතිසන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

23,970.00  

මූකසකථේගන ්  ව  ජ වේර්නේක   ලංවේයුසමීවආන ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

49,123.20  

වැිකව   ප නරේග නන්ත්ර ලං06ක් ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

31,800.00  

වටරැව වතුආ ලං මෝටර් 04 ක් ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

59,519.04  

 ව ළඹ රිමේන්ඩ් වේෂකප  ් ින නරුව ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
         

311,888.40  

ත්රිකුනේමකන උපවආන අළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

13,450.00  

මූකසකථේගන ඡේනේපිටපත් නන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 
           

24,973.76  

මූකසකථේගන ඡේනේපිටපත් නන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 
           

34,662.11  

මූකසකථේගන 
ප්රාේග ලංදුආවථග ලංහුවමේරු ලංපද්ාතිස   ලංපවර් ලංසප්කින ලංයුනිට් ලං02ක් 
අළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 

           

53,692.80  

මූකසකථේගන වේයුසමීවආන නන්ත්ර ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

36,000.00  

වැිකව  ිගිගන් නන්ත්ර ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 
           

47,250.00  

ගව දුම්්ආ වඩු ලංඅාශ   උපවආන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 
           

10,000.00  

පන නවැ න ඇගිික සළකුණු ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 
           

38,840.00  

පන නවැ න වතුආ ලං මෝටර් 01 ක් ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

28,654.00  

වැිකව  වේයුසමීවආන නන්ත්ර ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

18,500.00  
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වැිකව  වේයුසමීවආන නන්ත්ර ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

15,500.00  

වැිකව  මුළු ැන් රින  ් ින නරුව ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම             5,550.00  

මැරසින් ඡේනේ ලංපිටපත් නන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 
           

12,320.00  

මුකසකථේගන පරිරනව ඡේනේපිටපත් ලංනන්ත්ර ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

67,256.00  

ප ිග පු ම  ඡේනේ ලංපිටපත් නන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම             8,000.00  

ප ිග පු ම  ශී වආනන අළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

14,800.00  

ප ිග පු ම  ඡේනේ ලංපිටපත් නන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 
           

29,715.79  

ප ිග පු ම  සකපීවර්, ් න, ටේ ප ිකන් ලංවවආ ලංමීටර් ලං80 ක් ලංමිළදී ලංරැනීම 
           

15,200.00  

ප ිග පු ම  තූර්නවේදව උපවආන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

23,200.00  

ප ිග පු ම  වේර්ෂිව  සේවේ ලංගිිගසුම් ලංරේසකතු  
           

20,563.20  

වැිකව  වේයු ලංසමීවආන නන්ත්ර ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම             7,768.32  

මහආ ඉන්ාග  ් ින නරුව ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

60,072.00  

පන නවැ න වඩු ලංඅාශ   උපවආන ලංඅළුත් ලංවැඩිනේ ලංකිරිම 
           

37,320.00  

මූකසකථේගන ඡේනේ ලංපිටපත් නන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම             3,800.00  

වැිකව  ඇක්සන ලං04 ක් ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
           

57,800.00  

මැරසින් මිරිසක ඇඹරුම් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 
           

35,750.00  

මහආ  ් ින නරුව අළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 
           

27,151.51  

කුරුිගට ඡේනේපිටපත් නන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 
           

32,816.00  

දළුප   ආ ටරි ලංගළ අළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම             1,900.00  

වළු ආ වතුආ ලං මෝටආන අළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 
           

71,353.00  

වටරැව ිගදුික  ප නරේග ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 
           

13,435.00  

 ප  ළ න්ගරුව ඇගිික සළකුණු ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 
           

41,840.00  

වීආිගක වතුආ ලං මෝටආන අළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 

                 
3,058.00  

වටරැව වේයු සමීවආන ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම  

              
13,500.00  

පන නවැ න වතුආ ලං මෝටආන අළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 

              
32,131.00  
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වටරැව ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

                 
3,606.40  

වටරැව ජකගක පද්ාතිසන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම  

              
27,852.00  

වීආිගක ිගදුික වතුආ ලං මෝටආන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
15,575.00  

වල ආ ිහම් ලං ආේදි අළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
61,086.00  

වැිකව  වේෂකප  ් ින නරුව ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 

            
225,904.00  

මීරමුව ිගදුික ලංජගව නන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
37,632.00  

 ම නආේරක ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
20,160.00  

වැිකව  ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්ර ලං සේවේ ලංගිිගසුම් 

              
12,320.00  

 න දග ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
36,512.00  

වැිකව  ඩිජිටන ඩුප්ික ක්ටර් ලංනන්ත්ර ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
34,048.00  

වැිකව  ඩිජිටන ඩුප්ික ක්ටර් ලංනන්ත්ර ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
31,360.00  

වැිකව  වේයු සමීවආන ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම  
              

78,000.00  

බූසකස වතුආ ලං මෝටආන අළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
              

42,500.00  

ගව මැරසින් ශී වආනන අළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 

                 
7,651.34  

දුම්්ආ ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  
              

19,040.00  

වැිකව  වේෂකප  ් ින නරුව ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම ලංවැට් ලංමුදක ලං රවීම  

              
27,108.48  

බූසකස  ප නරේග නන්ත්ර  අළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
                 

7,925.00  

ගව මැරසින් වේයු සමීවආන ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම  
              

31,700.00  

දුම්්ආ ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
18,493.44  

වැිකව  ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
12,320.00  

වැිකව  ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
22,960.00  

මූකසකථේගන වේයු සමීවආන ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම  

              
32,472.72  

මූකසකථේගන වේයු සමීවආන ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම  

              
24,500.00  
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කුරුිගට ිගදුික ලංජගව නන්ත්රන ලංඅපත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
30,240.00  

 ව ළඹ රිමේන්ඩ් ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
10,640.00  

 ව ළඹ රිමේන්ඩ් වේයු සමීවආන ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම  

              
15,500.00  

මූකසකථේගන දුආවථග හුවමේරු ලංපද්ාතිසන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 

              
52,379.04  

මූකසකථේගන වේයු සමීවආන ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම  

              
25,000.00  

මූකසකථේගන පරිරනව ඡේනේපිටපත් ලංනන්ත්ර ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 

                 
4,700.00  

මූකසකථේගන දුආවථග නන්ත්රන ලංහේ ලං ැක්සක ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
14,679.84  

වැිකව   ප නරේග නන්ත්ර  අළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 

              
39,112.00  

වැිකව  ලක්සක ර් නන්ත්ර ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
71,680.00  

වැිකව  ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
61,686.24  

වැිකව  වේයු සමීවආන ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම  

              
14,300.00  

ප ිග පු ම  ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  
              

17,640.00  

ප ිග පු ම  ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  
              

17,640.00  

ප ිග පු ම  ඇම්ික නර් අළුත්වැඩිනේ ලංකි අම  

              
54,000.00  

වීආිගක ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  
                 

6,777.40  

පන කවැ න වතුආ ලං මෝටආන අළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 

                 
8,790.00  

පන කවැ න ිගදුික ලංජගව නන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  
            

137,200.00  

වටරැව CPU අළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  
                 

4,350.00  

 ම නආේරක ඡේනේ පිටපත් ලංනන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

                 
6,160.00  

මැරසින් ඡේනේපිටපත් නන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 

              
28,028.00  

මැරසින් ඡේනේපිටපත් නන්ත්රන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම 

                 
5,800.00  

මහආ මහග ලංමැෂින් අළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
79,105.00  

ප ිග පු ම ඇඳන් ලංඅළුත් වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
32,040.00  
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ප ිග පු ම ට්රම්පට් අළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
12,650.00  

ප ිග පු ම ් න 5ක්  අළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  
              

55,000.00  

කුරුිගට තආක්ෂි  වැමආේ ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

                 
5,200.00  

කුරුිගට නතුරු ලංිකනග නන්ත්ර ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකිරිම  

              
14,900.00  

මුකසකථේගන 
 ්ෝරම්්ආ ලං්න්ාගේරේආන ලංිග ැන් ලංකි අ ම් ලංදී ලංනන්ත්ර ලංසුත්ර ලංගැව  ලංසකථේපි  
කි අ ම් ලංිගනදම  

            
242,500.00  

මුකසකථේගන පරිරනව ඡේනේපිටපත් ලංනන්ත්ර ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම 
              

18,450.00  

එකතුව 

    
3,350,997.03  

 

 

2. වැය විෂය අංක - 2102 (ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ මිළදී ගැනීම) 

2.1. 2102 – (1) - ගෘහ භාණ්ඩ  

 වන් ලංවආ ලංඇතිස ලංප්රතිසපේදග ලංප්රමේනන ලං- ලං- ලංරු:15,000,000 00 

ආයතනය අයිතමය වියදම 

මුකසකථේගන ඡේනේපිටපත් ලංනන්ත්ර ලං02 ලංමිකදි ලංරැනිම  206,080.00 

මුකසකථේගන ප්කේසකටික් ලංපුටු ලං330 ලංමිකදි ලංරැනිම  249,870.39 

මුකසකථේගන වේයුසමිවආන ලංනන්ත්ර ලං05 ලංමිකදි ලංරැනිම  324,454.00 

මුකසකථේගන ිගශේක ලංප්රමේග   ලංපාචර් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම ලංඉාජි න්රු ලංඅාශන ලං 11,400.00 

මුකසකථේගන  ටික  ෝන් ලං ක්්න ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම ලංගිණුම් ලංඅාශන  285.00 

මුකසකථේගන වනර් ලං වෝඩ් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  ලංසැකසුම් ලංඅාශන  2,575.00 

මුකසකථේගන ඩිජිටන ලංඩික්ෂගරි ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  12,500.00 

මැරසින් ිගදුික ලංපාවේ ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  4,368.00 

අුවආේාපුආන  මටිට ලං20 ලංමිකදි ලංරැනිම  99,000.00 

අුවආේාපුආන නිවේඩු ලංනි ක් ගන ලංසදහේ ලංිගදුික ලංපාවේ ලං05 ලංමිකදි ලංරැනීම  26,250.00 

 ම නආේරක ප්ර  ජ ලංවේර්නේකන ලංසදහේ ලංවේයු ලංසමිවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  77,000.00 

වටරැව අධිවේරි ලංවේර්නේකන ලංසදහේ ලංවේයු ලංසමිවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  116,500.00 

 ප  ක න්ගරුව අකුකග ලංඇදන් ලං02, මට්ට ලං02 ලංමිකදි ලංරැනිම  11,900.00 
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ගව ලංදුම්්ආ තආක්ෂි  ලං සේප්පු ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  97,450.00 

 ාරනක අඩි ලං30 ලංඇළුමිනිනම් ලංඉනිමන් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  20,600.00 

ත්රිකුනේමකන  මට්ට ලං05ක් ලංමිකදි ලංරැනිම,ගිනි ලංඅිග ලංව්ඩ් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  158,125.00 

ගව ලංදුම්්ආ ඉිහ ලංනතුරු ලං100 ලංමිකදි ලංරැනිම  115,000.00 

මුකසකථේගන ප්කේසකටික් ලංගේම ලංපුවරු ලං02 ලංමිකදි ලංරැනිම  1,100.00 

මුකසකථේගන ිගදුික ලංපන්දම් ලං10 ලංක් ලංමිකදි ලංරැනිම  24,500.00 

මුකසකථේගන ිගදුික ලං ක් න ලං01, ලංවනර් ලං වෝඩ් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම 8,275.00 

මුකසකථේගන රමන් ලං්ෑේ ලංමිකදි ලංරැනිම (ආජ   ලංිගරනග ලංඅාශන  41,629.05 

මුකසකථේගන හින ලං්ැක් ලංපුටු ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම (බුද්ධි ලංතආක්ෂව ලංඅාශන   10,755.69 

මුකසකථේගන වතුආ ලංෆිනටර් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  8,600.00 

අුවආේාපුආන වේයුසමිවආන ලංනන්ත්ර ලං02 ලංමිකදි ලංරැනිම  154,000.00 

 ාරනක පරිරනව ලංමුද්රන ලංනන්ත්ර ලං02 ලංමිකදි ලංරැනිම  9,000.00 

 ම නආේරක  මට්ට ලං10 ලංමිකදි ලංරැනිම  42,000.00 

 ම නආේරක ිගාේනව ලංපුටු ලං01 ලංමිකදි ලංරැනීම  10,250.00 

වැිකව  2 1/2  පිත් ක ලංඉිහ ලංනතුරු 50 මිකදි ලංරැනිම  48,000.00 

වැිකව  
අතිස ර්ව ලංඅධිවේරි ලංවේර්නේකනට ලංදුආවථග ලංකුටින ලංසදහේ ලංවේයු ලං
සමීවආන ලංනන්ත්ර ලං02 ලංමිකදි ලංරැනිම  

146,000.00 

මැරසින් සිිගිකා ලංිගදුික ලංපාවේ ලං07 ලංමිකදි ලංරැනිම  32,286.00 

මුකසකථේගන වේර්නේක ලං ලංරෘහ ලංභ්ේන්  ලංමිකදි ලංරැනිම  ලංසැකසුම් ලංඅාශන  ලං 89,822.65 

වටරැව  මට්ට ලං100 ලංමිකදි ලංරැනිම  495,000.00 

ප ිග පු ම වීඩි නෝ ලංවැමආේ ලංතආක්ෂි  ලං පට්ටි ලං01 ලංමිකදී ලංරැනිම  11,500.00 

 ාරනක වර්මේන්  ලංිහනපත් ලංනිආුරන ලංකිරිම (කෑික ලං ක වර් ලං04 ලංමිකදි ලංරැනිම   96,000.00 

දළු ප   ප්රාේග ලං ේකර් ලංවේර්නේකනට ලංවේයුසමිවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  57,700.00 

මැරසින් රෘහ ලංභ්ේන්  ලංමිකදි ලංරැනිම  42,000.00 

මිරමුව තආක්ෂි  ලං සේප්පු ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  75,577.50 

ප ිග පු ම වේයු ලංසමීවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  103,749.99 

 ාරනක වේයු ලංසමීවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  69,216.00 

 ප  ක න්ගරුව පේදසක  ලංිගදුික ලංපාවේ ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  9,150.00 

 ම නආේරක වේයු ලංසමීවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  77,000.00 
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මුකසකථේගන  ැක්සක ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  16,800.00 

ත්රිකුනේමකන තආක්ෂි  ලං සේප්පු ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  57,750.00 

 ම නආේරක ලම් ඩී ල ක ලං ්ෝඩ් ලංසහ ලං ෑන් ලං07 ලංමිකදි ලංරැනිම  52,050.00 

මුකසකථේගන  ක් ඩි  ක් ලං ැන් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  7,650.00 

මැරසින්    වකේ ලංසකටේටර් ලංසකවීච් ලං01 ලං ම්න් ලංසකිගච් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  16,450.00 

වැිකව  පේදසක  ලංිගදුික ලංපාවේ ලං02 ලංමිකදි ලංරැනිම  19,200.00 

වළු ආ ිගාේනව ලංපුටු ලං01 ලංමිකදි ලංරැනීම  8,455.00 

ත්රිකුනේමකන ිගදුික ලංපාවේ ලං05 ලංමිකදි ලංරැනිම  30,700.00 

කුරුිගට වේයු ලංසමීවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  88,750.00 

වීආිගක ිගදුික ලංපාවේ ලං02 ලංමිකදි ලංරැනිම  12,500.00 

ිගආිගක ිගදුික ලං්න් ලං04 ලංමිකදි ලංරැනිම  10,760.00 

මුකසකථේගන සින්රන ලං  ෝම් ලං මටට්ට ලං600 ලංමිකදි ලංරැනිම  1,680,000.00 

මුකසකථේගන  ව ිනසක ලං ආ වෝ ර් ලංවැමආේ ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  39,850.00 

මුකසකථේගන අමුත් න් ලංසදහේ ලංපුටු ලං02 ලංමිකදි ලංරැනිම  12,500.00 

වැිකව  ිගදුික ලංපාවේ ලං08 ලංමිකදී ලංරැනිම  52,300.00 

වටරැව රූපවේි නි ලංනන්ත්රනක් ලංමිකදි ලංරැනිම  39,510.00 

මුකසකථේගන වේයු සමීවආන ලංනන්ත්ර ලං02 ලංමිකදි ලංරැනිම        161,509.99  

වැිකව  වේයු සමීවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම          72,970.00  

වැිකව  වේයු සමීවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම          61,550.00  

වැිකව  වර්මේන්  ිහනපත් ලංනිආුරන ලංකිරිම (වේර්නේක ලංපුටු ලංසදහේ           12,600.00  

වැිකව  ප්කේසකටික් පුටු ලං30 මිකදි ලංරැනිම        115,425.00  

දුම්්ආ වර්මේන්  ිහනපත් ලංනිආුරන ලංකිරිම ලං(නව  ලං ට්ටු ලංඇදන් ලං20)       471,000.00  

දුම්්ආ වේපට් ඇතිස අම         94,245.00  

රේනක ිගාේනව පුටු ලං01 මිකදි ලංරැනීම          12,937.50  

රේනක ිගාේනව ලං ම්ස 01 මිකදි ලංරැනීම          44,910.00  

රේනක  ිනන ලංව්ඩ් 01 ක්ේ ලංදීම          13,410.00  

රේනක ිගාේනව පුටු ලං04 මිකදි ලංරැනීම          30,870.00  

මේ ආ තආක්ෂි   සේප්පු ලං01 මිකදි ලංරැනිම          54,832.50  

මේ ආ ශී වආන නන්ත්ර ලං01 ලංමිකදී ලංරැනීම          36,790.00  

කුරුිගට ිගදුික පාවේ ලං08 මිකදී ලංරැනිම          36,000.00  



27 
 

දල ප   වර්මේන්  ිහනපත් ලංනිආුරන ලංකිරිම ලං(වන ද්ආම් ලංනිෂකපේදගන  කිරිම        186,650.00  

වල ආ ිගාේනව ලං ම්ස 01 මිකදි ලංරැනීම          46,620.00  

වල ආ 
වර්මේන්  ලංිහනපත් ලංනිආුරන ලංකිරිම ලං(ඇළුමීනිනම් ලංසේසකපේන් ලංහේ ලං
 ක වර් නිෂකපේදගන  

          
292,242.14  

මැරසින්  ක් න ලං01 මිකදී ලංරැනීම  
               

7,940.00  

මැරසින්  ් ක්සක ිගදුික ලංපාවේ ලං01 මිකදී ලංරැනීම            3,450.00  

මහආ 

ිගාේනව ලං ම්ස ලංමිකදි ලංරැනීම  

        36,742.00  

මහආ         79,105.00  

පන කවැ න වේයු සමීවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම        103,749.99  

ප ිග පු ම වනර් ලං වෝඩි 05 මිකදි ලංරැනිම           14,400.00  

 ්ෝරම්්ආ 
වර්මේන්  ලංිහනපත් ලංනිආුරන ලංකිරිම ලං(ඇළුමීනිනම් ලංසේසකපේන් ලංහේ ලං
 ක වර් නිෂකපේදගන  

          
303,400.00  

 ්ෝරම්්ආ වේයු සමීවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  
          

157,400.00  

මුකසකථේගන වේර්නේක  රෘහභ්ේණ්  ලංමිකදි ලංරැනිම   

            
50,000.00  

මුකසකථේගන වේර්නේක  රෘහභ්ේණ්  ලංමිකදි ලංරැනිම   

            
50,000.00  

මුකසකථේගන  ට්ටු ලංතු න් ලංවේ න් ලංඅනමේරි 100 මිකදි ලංරැනීම  
      

1,310,904.00  

වෑරනක වර්මේන්  ලංිහනපත් ලංනිආුරන කිරිම ලං( ක වර් ලංනිෂකපේදගන  

            
43,250.00  

 ප  ක න්ගරුව ශී වආන නන්ත්ර ලං01 ලංමිකදී ලංරැනීම  
            

35,900.00  

 ප  ක න්ගරුව ිගදුික  ක් න ලං01 මිකදි ලංරැනිම 
               

2,695.00  

්දුනක වේයු සමීවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  
            

80,262.00  

 ව  රි ් වේයු සමීවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  
          

117,149.99  

ත්රිකුනේමකන වේයු සමීවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  
            

70,900.00  

අ ේපුසකස වථග ලං ම්සනක් මිකදි ලංරැනීම  

            
25,297.38  

ත්රිකුනේමකන  ද ආවන ලං02 මිකදි ලංරැනීම  
            

15,580.00  

මුකසකථේගන  ට්ටු ලංහ  ර්  ිනන ලංව්ඩ් ලං50  මිකදි ලංරැනීම  
          

712,215.00  

මුකසකථේගන පරිරනව පුටු ලං50 මිකදි ලංරැනිම  
          

224,750.00  

මුකසකථේගන ිගාේනව පුටු ලං03 ,අමුත් න් ලංසදහේ ලංපුටු ලං06 මිකදි ලංරැනිම  
            

92,137.50  
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මුකසකථේගන  ිනන ලංව්ඩ් 01 මිකදී ලංරැනිම  
            

19,850.00  

මුකසකථේගන ඡේනේපිටපත් නන්ත්ර ලං15 ලංමිකදි ලංරැනිම  
      

1,226,400.00  

මුකසකථේගන වර්මේන්  ිහනපත් ලංනිආුරන ලංකිරිම ලං  

            
32,699.33  

මැරසින් වේයු සමීවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  
            

72,349.99  

 ්ෝරම්්ආ වර්මේන්  ිහනපත් ලංනිආුරන ලංකිරිම ලං  

               
4,200.00  

වබනිනේව  ැක්සක නන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  
            

41,440.00  

වීආිගක උදළු ලංමිටි හේ ලංමන්ේනදි ලංමිකදි ලංරැනීම  

            
72,250.00  

මුකසකථේගන වේයු සමීවආන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදී ලංරැනිම  
            

67,760.00  

මුකසකථේගන මනටි මීඩිනේ ලං ප්ර  ජක්ටර් ලං02 ලංමිකදි ලංරැනීම  
          

139,900.00  

මුකසකථේගන තධුනිව ලංනිනේමව ලංනිකාේරි ලංපුහුණු ලංිගදුික ලංඋපවආන ලංමිකදි ලංරැනිම  

          
195,700.00  

මුකසකථේගන තආක්ෂි  ලංවැමආේ ලංපද්ාතිසන ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංඋපවආන ලංමිකදී ලංරැනීම  

            
63,250.00  

අ ේපුසකස  මට්ට ලං90 මිකදි ලංරැනිම  
          

353,062.50  

මුකසකථේගන පරිරනව ලං ම්ස 50 මිකදි ලංරැනිම  
          

385,560.00  

මුකසකථේගන තආක්ෂි   සේප්පු ලං01 මිකදි ලංරැනිම  
          

131,017.50  

මුකසකථේගන ඩිජිටන වැමආේ ලං32 මිකදී ලංරැනිම  
          

464,000.00  

මුකසකථේගන 
සැ/සහවේආ ලංඅායක්ෂ ලංනික ලංවේමආන ලංසදහේ ලංඅභ්යන් ආ ලංදුආවථගනක් ලං
ක්ේ ලංරැනීම  

            
16,833.86  

මුකසකථේගන 
අභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංඅාශන ලංසදහේ ලංදුආවථග ලංදිගුවක් ලංක්ේ ලංදිම ලංහේ ලංගව ලං
දුආවථගනක් ක්ේ ලංදීම  ලං(සහවේආ ලංඅධිවේරි ලං  

            
16,469.17  

මුකසකථේගන ් මු ලංඉාජි න්රු ලංවේර්නේකන ලංසදහේ ලංරෘහ ලංභ්ේණ්  ලංමිකදි ලංරැනීම  

            
81,585.00  

මුකසකථේගන ප ිග පු ම සාගී  ලංභ්ේණ්  ලංමිකදි ලංරැනිම  

          
324,800.00  

එකතුව 14,184,290.61 
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2.2. 2102 – 2 - නතොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ මිළදී ගැනීම 

 වන් ලංවආ ලංඇතිස ලංප්රතිසපේදග ලංප්රමේනන ලංරු:7,000,000 00 

ආයතනය අයිතමය වියදම 

ත්රිකුනේමකන අන් ර්ජේක ලංඋපවආන ලංමිකදි ලංරැනිම  21,440.00 

ප ිග පු ම 
ර් ේ ලංපරිරනව ලංනන්ත්රනට ලංයු පි ලසක ලං01 ලංහේ ලංනතුරු ලංපුවරු ලං
01 ලංමිකදි ලංරැනිම  

5,350.00 

මිරමුව පරිරනව ලංමුද්රන ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  10,500.00 

රේනක පරිරනව ලං ම නිටර් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  11,950.00 

ත්රිකුනේමකන අන් ර්ජේක ලංඋපවආන ලංමිකදි ලංරැනිම  25,450.00 

මුකසකථේගන 
පරිරනව ලංඋපේාර ලංමිකදි ලංරැනිම (රැම් ලං01,මුරසක ලං02,මුරසක ලං
පෑඩ් ලං01,දවආසක ලංරේඩ් ලං04  

17,700.00 

පනකන් සේග පරිරනව ලංමුද්රන ලංනන්ත්රනක් ලංමිකදි ලංරැනිම  4,600.00 

පනකන් සේග මුරසක ලං02 ලංමිකදි ලංරැනිම  900 

මුකසකථේගන ආුරටර් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම ලංබුද්ධි ලංතආක්ෂව ලංඅාශන 2,010.00 

මුකසකථේගන 
ආුරටර් ලං02 ලංමිකදි ලංරැනිම ලං ලංආජ   ලංිගරනග, ලංවර්මේන්  ලං
අාශන  

4,020.00 

මුකසකථේගන 
 ැක්සක ලංමැෂින් ලං02 ලංමිකදී ලංරැනීම ලංපුගරුත්ථේපග ලංහේ ලං
අභ්යන් ආ ලංිගරනග 

               

59,360.00  

මුකසකථේගන ආුරටර් ලං02 මිකදි ලංරැනිම  .                 4,020.00  

මුකසකථේගන පරිරනව නන්ත්ර ලං50 ලංමිකදී ලංරැනිම           4,492,000.00  

මුකසකථේගන    ට්  මට්ට්රික්සක ලංප්රන්ටර්සක ලං15 ලංමිකදි ලංරැනිම           1,110,000.00  

මුකසකථේගන ඩිජිටන වැමආේ ලං32 මිකදී ලංරැනීම              464,000.00  

මුකසකථේගන ආුරටර් ලං02 මිකදි ලංරැනිම  .                 6,040.00  

මුකසකථේගන UPS 50  මිකදී ලංරැනිම  
             

303,744.00  

මුකසකථේගන මුද්රන නන්ත්ර ලං25 ලංමිකදි ලංරැනීම  
             

476,250.00  

වබනිනේව  ැක්සක මැෂින් ලං01 මිකදී ලංරැනීම ලං                  7,790.00  

මුකසකථේගන 
බු ත සහ අධි ලංවේර්නේක ලංසදහේ ලංදුආවථග ලංහේ ලංඅන් ආ ලංජේක ලං
පහසුවම් ලංක්ේ ලංදිම  

                      
8,921.50  

මුකසකථේගන කැප් ට ප් ලංපරිරනව ලංනන්ත්රනක් ලංමිකදි ලංරැනිම ලං(අායක්ෂ ලං
ඉන්ජි න්රු ලං  

                 
185,000.00  

එකතුව 6,757,045.50 
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2.3. 2102 – 3 - ආරක්ෂක උපකරණ මිළදී ගැනීම 

 වන් ලංවආ ලංඇතිස ලංප්රතිසපේදග ලංප්රමේනන ලං- ලංරු:75,000,000 00 

ආයතනය අයිතමය වියදම 

මුකසකථේගන පුද්රක ලංප අක්ෂේ ලංකි අ ම් ලංඋපවආන ලං20 ලංමිකදි ලංරැනිම  746,928.00 

මුකසකථේගන වදුළු ලංවේයු ලංඋණ්  ලං500 ලංමිකදි ලංරැනිම  1,018,000.00 

මුකසකථේගන වැආික ලංමර්ාග ලංපිකහ ලං100 ලංමිකදී ලංරැනිම  502,880.00 

මුකසකථේගන අත්මේාචු ලං1000 ලංමිකදි ලංරැනීම  5,096,000.00 

මුකසකථේගන පුවත්පත් ලංදැන්වීම් ලංපක ලංකිරිම (තආක්ෂව ලංඋපවආන ලංමිකදි ලංරැනිම   115,668.00 

මුකසකථේගන රිපීටර් ලංගිනි ලංඅිග ලං310 ලංමිකදි ලංරැනිම  9,207,000.00 

මුකසකථේගන  ්ෝආ ලං12 ලංලසක ලංජී ලංපතු ආ ම් ලං3100 ලංමිකදී ලංරැනිම  275,900.00 

මුකසකථේගන පිසක  ෝක ලං13 ලංමිකදි ලංරැනීම  264,284.75 

මුකසකථේගන පුද්රක ලංප අක්ෂේ ලංකිරි ම් ලංඋපවආන ලං ලං40 ලං ලංමිකදි ලංරැනීම  1,680,000.00 

මුකසකථේගන ගිනි ලංනිවග ලංඋපවආන ලං100 ලංමිකදි ලංරැනීම  468,983.76 

මුකසකථේගන පුද්රක ලංප අක්ෂේ ලංකිරි ම් ලංඋපවආන ලං ලංපුවත්පත් ලංදැන්ිගම් 81,200.00 

මුකසකථේගන යුරක අත්මේාචු ලංමිකදී ලංරැනී ම් ලංප්රසම්පේදග ලංමණ් කනට ලං රවීම               2,750.00  

මුකසකථේගන  රවීම් අවසආ ලංපත්ර ලංරේසකතු ලංලසක ලංජී ලං3100 ලංසදහේ                  100.00  

මුකසකථේගන ිගදුික පන්දමි ලං13 මිකදි ලංරැනිම             26,000.00  

මුකසකථේගන රෑසක මුහුණු ලංතවආන ලං100 මිකදී ලංරැනීම        1,185,000.00  

මුකසකථේගන යුරක අත්මේාචු ලං1000 මිකදී ලංරැනීම        3,808,000.00  

මුකසකථේගන 9  MM පිසක  ෝක ලංහේ ලංරි වෝනවර් ලං17 මිකදී ලංරැනීම           382,746.75  

මුකසකථේගන තආක්ෂි   සේප්පු ලං01 මිකදි ලංරැනිම           131,017.50  

මුකසකථේගන වදුල ලංරෑසක තුවක්කු ලං50 මිකදි ලංරැනිම        4,934,160.00  

මුකසකථේගන වැආික මර්දග ලංආ්ර් ලං්ට්න් ලං400 මිකදි ලංරැනිම            576,000.00  

මුකසකථේගන වර්මේන්  ිහනපත් ලංනිආුරන ලංකිරිම            187,500.00  

මුකසකථේගන  ව ිනසක  ආ වෝ ර් ලං01 මිකදි ලංරැනීම              15,850.00  

මුකසකථේගන වේයු සමීවආන ලංනන්ත්ර ලං02 ලංමිකදී ලංරැනිම            122,610.00  

මුකසකථේගන නව  ලං ට්ටු ලංඇදන් ලං30 මිකදි ලංරැනිම (වර්මේන්  ලංිහනපත් ලංනිආුරන ලංකි අම          631,292.55  

මුකසකථේගන  ් ඩිසකවෑගර් 02මිකදි ලංරැනීම      37,950,000.00  

මුකසකථේගන නව  ලං ට්ටු ලංඇදන් ලං30 මිකදි ලංරැනිම (වර්මේන්  ලංිහනපත් ලංනිආුරන ලංකි අම            605,454.30  

එකතුව 69,884,308.11 
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2.4. 2102 – 4 - පර්නේෂණ හා විනශෝධන පුහුණු මධයස්ථාන උපකරණ. 

 වන් ලංවආ ලංඇතිස ලංප්රතිසපේදග ලංප්රමේනන ලං- ලංරු: ලං3,000,000 00 

ආයතනය අයිතමය වියදම 

ප ිග පු ම රවය දෘෂය උපවආන ලංමිකදි ලංරැනිම  
            

30,200.00  

ප ිග පු ම  ද්ශග ලංශේකේ ලංපුටු ලං60 මිකදී ලංරැනිම  
          

290,304.00  

ප ිග පු ම වෑම   මස ලංපුටු ලං42 මිකදි ලංරැනීම  
          

134,662.50  

ප ිග පු ම වීදුරු ලංමුහුග  සි    වෑම ලං ම්ස ලං07 මිකදි ලංරැනිම  
          

165,375.00  

ප ිග පු ම සාගී  ලංභ්ේණ්  ලංමිකදි රැනීම  

          
578,500.00  

ප ිග පු ම සාගී  ලංභ්ේණ්  ලංමිකදි රැනීම  

      
1,677,760.00  

එකතුව 

  
2,876,801.50  

 

3. වැය විෂය අංක - 2103 යන්ත්ර හා යන්නත්රෝපකරණ මිලදි ගැනිම 

 වන් ලංවආ ලංඇතිස ලංප්රතිසපේදග ලංප්රමේනන ලං- ලංරු: ලං21,296,000.00 

ආයතනය අයිතමය වියදම 

 ව  රි ් ලී 2000 ලංජක ලංටැාකි ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  23,600.00 

වැිකව  අරන ලං3 ලංවතුආ ලං මෝටර් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  171,447.00 

පන නවැ න  සන්ට්රික් ලංවතුආ ලං මෝටර් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනීම  232,691.20 

පන නවැ න ලී 2000 ලංජක ලංටැාකි ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  50,000.00 

වැිකව  චැපන ලංඅාශනට ලංවතුආ ලං මෝටර් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  36,800.00 

 ප  ක න්ගරුව ඈන්රන ලංග්රිනන් ර් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  14,900.00 

ගව ලංදුම්්ආ මිරිසක ලංඇඹරුම් ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  152,000.00 

 ාරනක වතුආ ලං මෝටර් ලං01, ලංඇනවීවන් ලං්ට ලංඅඩි ලං400, ලං්ැආන10  76,450.00 

ිගආිගක ඇඹරුම් ලංනන්ත්රනට ලංප්රතිසපේදග 22,950.00 

 න දග උදළු ලං ක ලං60 ලංමිකදි ලංරැනිම  56,100.00 

වැිකව   නිව  ලංනික ලංනිවේස ලංවතුආ ලං මෝටර් ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  19,450.00 



32 
 

වැිකව  උණුසුම් ලංව්ඩි ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  125,664.00 

පන නවැ න සකටේටර් ලංසකවීචි ලං01, ලංපුට් ලංවැන ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  60,221.28 

වැිකව  ලී 2000 ලංජක ලංටැාකි ලං01 ලං, ලංලී ලං1000 ලංජක ලංටැාකි ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  43,116.00 

මූකසකථේගන කි කෝ ලං50 ලං ලං ආදි ලං සෝදග ලංහේ ලං ආදි ලංිගනකග ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  5,560,200.00 

ත්රිකුනේමකන වතුආ ලං මෝටර් ලං02 ලංමිකදි ලංරැනිම  43,000.00 

දල ප   වඩු ලංඅාශනට ලංඋපවආන ලංමිකදි ලංරැනිම  37,070.00 

 න දග වඩු ලංඅාශනට ලංඋපවආන ලංමිකදි ලංරැනිම  27,500.00 

පන නවැ න වේෂි ලංඅාශන ලංසඳහේ ලං්ට ලංහලීම  91,800.00 

 ව  රි ් ි ආමග ලං ක ලං04 ලංමිකදි ලංරැනිම  21,200.00 

වීආිගක කි කෝ ලං15 ලංිගදුත් ලං ආේදි ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  ලං ලං 14,700.00 

මුකසකථේගන 

නේන්ත්රිව ලංඉාජි න්රු ලංමහ ේ ේ ලං ලංප්ර නෝජගන ලං ලංසඳහේ ලංඋපවආන ලංමිකදි ලං
රැනිම  

62,105.00 

ඩිචිටන ලංමනටි ලංමීටර් ලං- ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  ලං ලං 

වේයු ලංසමීවආන ලංපී ග ලංමීටර් ලං- ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  ලං ලං 

ක්ික පෝන් ලංමීටර් ලං- ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  ලං ලං 

සකවෘප් ලංනිනන් ලංවට්ටක ලං ලං- ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  ලං ලං 

  සි්න ලංමීටර් ලං40/1 ලංමිකදි ලංරැනිම  ලං ලං 

මුකසකථේගන  ක් වී ලක 400 ිගදුික ලංජගව  නන්ත්රන ලංගැව  ලංසකථේපි  කි අ ම් ලංිගනදම  
         

392,000.00  

පන කවැ න ඇනවීවන් ්ට ලංක්ේ ලංදිම  
          

49,400.00  

පනකන් සේග   න ලංසිදිග නන්ත්රනක් ලංමිකදි ලංරැනිම  
         

105,000.00  

මුකසකථේගන ිගදුික ලංජගව නන්ත්ර ලං01 ලං ක් ිග ලක  100 මිකදී ලංරැනීම  
      

3,319,680.00  

පනකන් සේග දආ ලංපකග ලංවටු හේ ලංකුල ලං රඩි ලං01 මිකදි ලංරැනීම  
            

7,900.00  

වැිකව   ප නරේග නන්ත්ර ලං02 ලංමිකදී ලංරැනීම  
          

39,000.00  

මුකසකථේගන කි කෝ ලං250 ිහම් ලං ආේදි ලං26 මිකදී ලංරැනිම  
         

996,402.67  

වටරැව කූ  ලං10 මිකදි ලංරැනිම  
          

16,020.00  

වටරැව වතුආ ලංටැාකි 02 මිකදි ලංරැනීම  
          

51,800.00  

මේ ආ උදළු ලං ක ලං30 මිකදී ලංරැනීම  
          

23,550.00  

වීආිගක උදල මිටි හේ ලංමන ලං්ේනදි ලංමිකදී ලංරැනීම  
          

72,250.00  
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මුකසකථේගන  ක් වී ලක 400 ිගදුික ලංජගව  නන්ත්රන ලංසදහේ ලං රවග ලංකද මුදක  
      

8,736,000.00  

 ්ෝරම්්ආ උදළු ලං ක ලං30 මිකදී ලංරැනීම  
          

24,750.00  

වැිකව   ආේදි ලං01 මිකදි ලංරැනීම  
            

9,400.00  

වැිකව  මිරිසක ඇඹරුමි ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  
            

227,500.00  

වැිකව  මැසි ලංමදුරු පකවේ ලංහරිග ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනීම  
            

7,300.00  

වැිකව  ඔක්සිජන් සිිකන් ර් ලං01ක් ලංමිළදී ලංරැනීම  
          

25,229.84  

පනකන් සේග  ප්ෂ ලංවර්ම උපවආන ලංමිකදි ලංරැනිම  
          

17,760.00  

පනකන් සේග  ප්ෂ ලංවර්ම උපවආන ලංමිකදි රැනිම  
          

26,510.00  

වටරැව උදළු ක 25  මිකදී ලංරැනීම  
          

20,000.00  

අ ේපුසකස ිගදුික  ආේදි ලං01 මිකදි ලංරැනිම  
            

1,750.00  

 ්ෝරම්්ආ උදළු ලං ක ලං30 මිකදී ලංරැනිම  
              

24,750.00  

රේනක ඉ කක්ට්රික් ඩ්රින ලං01 ලංමිකදි ලංරැනීම  
              

12,150.00  

පනකන් සේග  ප්ෂ ලංවර්ම උපවආන ලංමිකදි ලංරැනිම  

              
62,500.00  

වල ආ මිරිසක ඇඹරුම් ලංනන්ත්ර ලං01 ලංමිකදි ලංරැනිම  
            

144,500.00  

බූසකස මක ලංගේිකවේ උපවආන ලංමිකදි ලංරැනිම  

                
4,800.00  

එකතුව 21,263,866.99 
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පුනරුත්ථාපන අංශය 

්න්ාගේරේආ ලං ර  ලං වූ ලං  න්වේසිවිනන් ේ ලං ජීිග න ලං මේුවෂවේදීව ලං ර  ලං කි අමටත්, ලං නිදහසකව ලං ගින ලං පසු ලං නහපත් ලං

පුආවැසිනන් ලං කස ලංසමේජනට ලංඅුවර වීමටත් ලංඅවශය ලංපසුිහම ලංසැවසීම ලං මම ලංඅාශ   ලංවේර්න ලංභ්ේර්න බ  ලං  ලංඅුවව ලං

2014 01 01 ලංසිට ලං2014 12 31 ලංදක්වේ ලංසිආවරු ලංපුගරුත්ථේපග ලංඅාශ   ලංවේර්නසේාගන ලංපහ  ලංපරිදි ලං බ  

1. ආයතනික නපොදු වැඩසටහන් 

 මම ලංවැ සටහන් ලංතන ග ලංවක ලං ප දු බ ලංක්රිනේත්මව ලංවග ලං වේ ලං්ැිගන් ලංසේමේගය නන් ලංසිනළු ලං න්වේසිව ලං

පිරිසක ලංසහභ්ේගීවුව ලංක්ින  

1.1 අධයාත්මික හා ආගමික කටයුතු 

පස ක සකවව ලං ප  හ න ලංදිග ලංවකදී ලංපැවැත් වග ලංශීක ලංවයේපේආ,ාර්ම ලං ද්ශගේ, භ්ේවගේ ලංවැ සටහන්, ලංඇතුළු ලං

සිනලුම ලං ්ෞද්ා ලංවැ සටහන්, ි න්දු ලංතරමිව ලංවටයුතු ලංහේ ලංසිනළු ලංවැ සටහන්, ලංමුසකිකම් ලංතරමිව ලංවටයුතු ලංහේ ලං

සිනළු ලං වැ සටහන්, ව  ෝිකව ලං තරමිව ලං වටයුතු ලං හේ ලං සිනළු ලං වැ සටහන්, මේගසිව ලං සාවර්ාග ලං හේ ලං

උප ද්ශග ලංවැ සටහන් ලංනගේ ලං දී ලං වූ ලං වැ සටහන් ලං 4,427ක් ලංපවත්වේ ලංඇ   ලං  ලංසඳහේ ලංරැඳිගනන් ලං 132,742 ලං

 ද ගක් ලංසහභ්ේගි ලංුර ලංඅ ආ ලං  ලංසදහේ ලං ලංරු  ලං708,147.60 ලංව ලංමුදකක් ලංවැනවී ලංඇ   

1.2 ලංඅධයාපන හා සුභසාධක කටයුතු 

සේක්ෂආ ේ ලං වැ සටහන්, ලං වෘත්ීවන ලං පුහුණු ලං වටයුතු ලං ,පරිඝනව ලං පුහුණුව, ලං පුසක වේක ලං වටයුතු, ලං දහම් ලං

අායේපගන, ලංසාසකවෘතිසව ලංවටයුතු, ලං සෞඛ්යන ලංවැ සටහන්, ලංමත්ද්රවය ලංනිවේආන ලංහේ ලංප්රතිසවේආ ලංවැ සටහන්, ලං

 න්වේසිව ලං පුරන ලං හමු ලං නගේදී ලං වූ ලං වැ සටහන් ලං 5,990 ලං ක් ලං පවත්වේ ලං ඇ   ලං  මම ලං වැ  ලං සටහන් ලං රැඳිගනන් ලං

225,018 ලං ද ගකු ේ ලංපමන ලංසහභ්ේගිත්ව නන් ලංසිදුවක ලංඅ ආ ලං  ලංසඳහේ ලංරු 544,560 00ව ලංිගනදමක් ලංදආේ ලං

ඇ   

1.3 ලංක්රිඩා හා නවනත් පහසුකම් 

ක්රි ේ ලං භ්ේණ්  ලං ක්ේ ලං රැනීම, ලං අන් ර් ලං ්න්ාගේරේආ ලං  ව ික ්ෝන/ක්රිවට් ලං සහ ලං  වගත් ලං  ආඟ ලං ඇතුළුව ලං

 ආඟේවික ලං1,605ක් ලංපමන ලංපැවැත්වූ ලංඅ ආ ලං  ලංසදහේ ලංරුපිනන ලං1,293,086 00 ලංව ලංපමන ලංිගනදමක් ලංදආේ ලංඇ   ලං

සහභ්ේගී ලංවූ ලංරැඳිගනන් ලංසාඛ්යේව ලං56,882කි  

1.4 තයාග දීම 

ිග ශේෂ ලංකුසක ේ ලංදක්වග ලං න්වේසිවිනන් ලංඇරීමම ලංසදහේ ලංවැ සටහන් ලං198ක් ලං මම ලංවේකන ලංතුක ලංපැවැත්වූ ලං

අ ආ ලං  ලංසඳහේ ලං න්වේසිවනන් ලං5,209 ලං ද ගක් ලංපමන ලංසහභ්ේගී ලංවූ ලංඅ ආ ලංඊට ලංරු 217,750 00ව ලංමුදකක් ලං

වැනවී ලංඇ   
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1.5 පශ්චාත්භාර නසේවා කටයුතු 

නිදහසක ලංවග ලංසිආවරුවන්ට ලංවෘත්ීවන ලංතාේආ ලංක්ේදීම, ලංපසුභ්ේආ ලංරැසකවීම් ලංනගේදී ලංවූ ලංවැ සටහන් ලං84 ලංපමන ලං

පැවැත්වූ ලංඅ ආ ලං  ලංසඳහේ ලං න්වේසිවිනන් ලං196 ලං ද ගක් ලංපමන ලංසහභ්ේගීවූ ලංඅ ආ ලංරු 18,000 00 ලංව ලංමුදකක් ලං

වැනවී ලංඇ   

1.6 සමාජගත කිරීම 

 නිවේස ලංනිවේඩු ලංනැවීම ලං - 479 

 ්කපත්ර ලංම  ලංමුදේ ලංහැ අම - 190 

 ම් ලංසඳහේ ලංරු  ලං2,781,543 60ව ලංිගනදමක් ලංදආේ ලංඇ   ලං 

 

2. විනශේෂ වැඩසටහන්  

ආයතනය                   වැඩසටහන / වයාපෘතිය කාලසීමාව/ දිනය 

සිනළු ලං්න්ාගේරේආ 
ද  ප ාරන ලංදිගන  නිමිත්  න් ිග ශේෂ ලංතරමිව ලං
වැ සටහන් ලංපැවැත්වීම ජගවේරි ලං14 

සිනළු ලං්න්ාගේරේආ 
නිදහසක ලංදිගන ලංසැම අම ලංසදහේ  ිගිගා ලංවැ සටහන්  
දිවිනග ලංපුආේ ්න්ාගේරේආ ලංවක ලංපවත්වග ලංකදී  ප්  ලං04 

්දුනක ලං
්න්ාගේරේආන 

මේගව ලං්ේකදක්ෂ ලංජම් ්ෝරින   ුවවආහළින ලංපී ෘ  
්ේකදක්ෂ ලංවඳුර ර්දී පැවැත්වීම  ප් ලං08,09 

වැිකව  ලංවේන් ේ ලංහේ  
සිනළු ලං්න්ාගේරේආ 

වේන් ේ ලංදිගන ලංඋත්වර්ෂවත් ලංඅයුරින් ලංපැවැත්වීම ලංහේ  
රේලු ලංමුව ද ආ ලං හෝටකන  ඉදිරිපිටදී  ජගේධිපතිස ලං
තර්නේව ේ ලංසහභ්ේගීත්ව නන්   තහේආ ලංප්රදර්ශගනක් ලං
පැවැත්වීම මේර්තු ලං08, 

වටරැව ලං
්න්ාගේරේආන සුනී  ලංපේසක ලංතආම්භ් ලංකි අම  මේර්තු 21 

වැිකව  ලං
්න්ාගේරේආන  

 න්වේසිව ලංගැටුම් ලංවණ් ේනම  ි ස ලං වසක  පැළදවී ම්  
උත්සවන ලංපැවැත්වීම අප්රනන 30 

රේනක ලං
්න්ාගේරේආන 

රේනක ලංසමගක ලංක්රී ේාරන     වසක් ලංවකපනක් ලං
නිර්මේනන ලංකි අම  ලං වසක්  උත්සවන ලංනිමිත්  න්  
භ්ක්තිස ලංගී  ලංවණ් ේනම් ලං වසක් ලංවකේපනට ලංසහභ්ේගී ලං
වආවීම  මැින ලං15,16,17 

මේ ආ ලං්න්ාගේරේආන 
 ප  ස න් ලංඋත්සවන ලංනිමිත්  න් ලංඅකුරැසකස ලං ප  ස න් ලං
වකේපන ලංනිර්මේනන ලංකි අම ජූනි ලං12,13,14 

සිනළු ලං්න්ාගේරේආ  කෝව  පිනවරුන් ේ  දිගන ලංසැම අම ජූනි ලං19 

 ්ෝරම්්ආ ලං
්න්ාගේරේආන 

 ්ෝරම්්ආ ලං්න්ාගේරේආන ලංපැවතිස ලංභූමින  අතිසරරු ලං
ජගේධිපතිසතුමේ ලං ව  ලංභ්ේආ ලංදීම ජූනි ලං20 
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මේ ආ ලං්න්ාගේරේආන 
 දනිනේන ලංමාය ලංමහේ ලංිගදයේක ලංක්රී ේාරග  දී  
්න්ාගේරේආ ලංඇසක ලංවකේපන  ප්රදර්ශගන ලංකි අම  ජූික 12,13,14 

වැිකව  ලං
්න්ාගේරේආන                                                                                      

ආේමසේන් ලංඉප් ේර්   උත්සවන පැවැත්වීම                                                                 
ආේමසේන් ලංඋපවේස ලංසමන ලංතආම්භ් ලංකි අම ලංහේ ලංඅදේළ ලංවත් ලං
පිික වත්  සිදු  වආ ලංඅවසන් ලංකි අම 

ජූික ලං03                
ජූික  29 

සිනළු ලං්න්ාගේරේආ 
සේක්ෂආ ේ දිගන ලංසැම අම  සදහේ  ිගිගා ලංවැ සටහන් ලං
සාිගාේගන ලංකි අම    

සිනළු ලං්න්ාගේරේආ 
සිආවරු දිගනට ලංසමරේමීව ලංවැ සටහන් ලංසාිගාේගන ලං
කි අම  සැප් 12 

වැිකව  ලං
්න්ාගේරේආන  

වැිකව  ලං්න්ාගේරේආ   ලංදුආවථග ලංමායසකථේගනක් ලං
ඇආඹීම ඔක්  15 

පනකන් සේග ලං
  ව ිග ම  

අන් ර් ලං්න්ාගේරේආ ලංහන න ලං ආරේවිකනක් ලං
පැවැත්වීම   ග වැ  ලං08 

රේනක ලං
්න්ාගේරේආන සිපිරි ලංසආ  සාගී  ලංප්රසාරන පැවැත්වීම  දසැ 14 

්න්ාගේරේආ ලං
මුකසකථේගන වේර්ෂිව ලංගත් න ලං ප ළ ලංපැවැත්වීම  දසැ 22 

සිනළු ලං්න්ාගේරේආ ගත් න ලංඋත්සවන  සැම අම  දසැ 25 

 

 

3. සිරකරු සුභසාධක අංශනේ ඉපයීම් (2014.01.01 දින සිට 2014.12.31 දක්වා) 

 

3.1. නැටුම් කණ්ඩායමට  අදාළ ඉපයීම් 
(රුපිනන  

තන ගන  
උපනේ ලංඇතිස ලං
මුලු මුදක 

ගැටුම් ලං
ශිනපීන්ට 
 රවීම් ලං25% 

ගැටුම් ලං
උප ද්ශවට 
 රවීම ලං25% 

ආජ   ලං
 වේ්ද්ා 
අආමුදකට ලං
්ැආ ලංවක ලං

මුදක ලං10% 

සිආවරු ලං
සුභ්සේාව 
අආමුදකට   
්ැආ ලංවක ලං

මුදක ලං40% 

වැිකව  
     

292,800.00  

       

73,200.00  

        

73,200.00  

    

29,280.00  

     

109,440.00  

මහආ 
       

82,700.00  

       

20,675.00  

        

20,675.00  

     

8,270.00  

      

33,080.00  

එකතුව  
   

375,500.00  

     

93,875.00  

      

93,875.00  

  

37,550.00  

  

142,520.00  
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3.2. වැඩ සහන පදනම මත ඉපයීම් 

 

තන ගන  

සිආවරුවන් ලං
පිට ට 

මුදේහක ලංවේආ ලං
රනග 

උපනේ ලංඇතිස ලං
මුළු මුදක 

සිආවරුවන්ට ලං

 රවීම 70% 

ආජ   ලං
 වේ්ද්ා 
අආමුදකට ලං
්ැආ ලංවක ලං

මුදක ලං10% 

සිආවරු ලං
සුභ්සේාව 
අආමුදකට   
්ැආ ලංවක ලං

මුදක ලං10% 

නිළාේ අ ලං
 යේර 
අආමුදක ලං

10% 

වැිකව  266 

  

1,297,000.00  

       

896,928.00  

  

129,700.00  

     

129,700.00  

     

129,700.00  

 න දග 283 

     

113,200.00  

        

79,240.00  

    

11,320.00  

      

11,320.00  

       

11,320.00  

මහආ 86 

     

202,000.00  

       

141,400.00  

    

20,200.00  

      

20,200.00  

       

20,200.00  

හවතුව  635 

  

1,612,200.00  

    

1,117,568.00  

  

161,220.00  

     

161,220.00  

     

161,220.00  

 

 

 

3.3. නකටිකාලීන පදනම මත ඉපයීම් 

තන ගන  
සිආවරුවන් ලං
පිට  මුදේහක ලං
වේආ ලංරනග 

උපනේ ලංඇතිස ලං
මුළු මුදක  

සිආවරුවන්ට ලං

 රවීම -70% 

ආජ   ලං
 වේ්ද්ා 
අආමුදකට ලං
්ැආ ලංවක ලං

මුදක ලං10% 

සිආවරු ලං
සුභ්සේාව 
අආමුදකට   
්ැආ ලංවක ලං

මුදක ලං10% 

නිළාේ අ ලං
 යේර 
අආමුදක ලං

10% 

පන නවැ න  
                

131  

     

435,000.00  

       

304,500.00  

    

43,500.00  

      

43,500.00  

       

43,500.00  

්දුනක 
             

1,199  

     

479,600.00  

       

335,720.00  

    

47,960.00  

      

47,960.00  

       

47,960.00  

වැිකව  
                 

61  

     

222,220.00  

       

155,554.00  

    

22,222.00  

      

22,222.00  

       

22,222.00  

 න දග 
             

2,000  

     

896,400.00  

       

627,480.00  

    

80,040.00  

      

80,040.00  

       

80,040.00  

දුම්්ආ 
                 

89  

     

422,500.00  

       

295,750.00  

    

42,250.00  

      

42,250.00  

       

42,250.00  

හවතුව  
             

3,480  

  

2,455,720.00  

    

1,719,004.00  

  

235,972.00  

     

235,972.00  

     

235,972.00  
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4. අන්තර් අමාතයංශ වැඩසටහන් (2014.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා) 

  

වැඩසටහන 

ක්රියාත්මක කරන 

අමාතයාංශය 

වැඩසටහටහන/ 

ක්රියාකාරකම් 
ස්ථානය පාඨමාලා කාලය 

සම්පත් 

දායක 

සංඛ්යාව 

අනප්ක්ෂිත 

මුලු 

වැඩසටහන් 

සංඛ්යාව 

2014.12.31 

දිනට 

ක්රියාත්මක 

කළ 

වැඩසටහන් 

සංඛ්යාව 

ප්රතිලාීනන් 

සංඛ්යාව 

1 වෘත්ීවන ලංපුහුණු 
අධිවේරින  
( න!වග ලංවටයුතු  
හේ ලංනිපුන ේ 
සාවර්ාග ලං
අමේ යේාශන  

 ව ණ් ේ ලංවැපී ම් 
පේධමේකේව මහආ මේස ලං06 1 6 6 30 

තිසආ ලංමුද්රන ලංපේධමේකේව 
වලු ආ 

මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 30 

 පද ර්රු ලංපේධමේකේව 

ම වකපුව මේස ලං03 1 6 6 26 

අුවආේාපුආන 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 40 

පන කවැ න 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 30 

 ප  ළ න්ගරුව 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 24 

ජකගක ලංවේර්මිව ලං
පේධමේකේව  ප  ළ න්ගරුව 

මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 12 

මැහුම් ලංපේධමේකේව 

රේනක 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 38 

වටරැව මේස ලං06 1 6 6 15 

 ාරනක මේස ලං06 1 6 6 12 

වීආිගක මේස ලං06 1 6 6 15 

 නදග මේස ලං06 1 6 6 25 

පෑසකසුම් ශිනපි ලං
පේධමේකේව 

දලුප  
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 30 

පන කවැ න 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 30 

ිගආිගක 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 30 

බූසකස 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 2 12 12 40 

වඩු පුහුණු  පේධමේකේව 

දලුප  
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 30 

පන කවැ න 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 30 

මහආ මේස ලං06 1 6 6 30 

බූසකස මේස ලං06 2 6 6 35 

අ .පුසකස මේස ලං08 1 8 8 15 

වීආිගක මේස ලං06 1 6 6 15 

ජුකී මැහුම් ලංපේධමේකේව 
බූසකස  

මේස ලං03 
(වණ් ේනම් ලං02) 2 6 6 40 

රේනක 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 38 

සම් ලංභ්ේණ්  නිෂක  ලං
පේධමේකේව බූසකස  මේස ලං06 2 6 6 40 
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අධි බගී මැහුම් ලං
පේධමේකේව 

 ම නආේරක 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 40 

බූසකස 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 2 3 3 40 

ඇලුමිණිනම්  නිෂක  
පේධමේකේව 

දලු ප   
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 30 

කුරුිගට 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 35 

සකවර්නේභ්ආන ලං
නිශකපේදග ලංපේධමේකේව 

දලු ප   අුර  ලං01 1 12 12 15 

කුරුිගට 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 40 

 ර  ගැගිික  
 ේක්ෂන ලංශිනපීන 
පේධමේකේව ්දුනක 

මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 30 

අත්වම් නිර්මේන වේරින ප ළ  
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 20 

මහආ මේස ලං06 1 6 6 10 

 න දග  න දග මේස ලං06 1 6 6 25 

ිගදුික ලංවේර්මිව 
බූසකස මේස ලං08 2 8 8 40 

වීආිගක 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 30 

රෘහසකථ ලංිගදුික ලංපරිපථ ලං
පුහුණුව 

 ම නආේරක මේස ලං06 1 6 6 20 

වෑරනක මේස ලං06 1 6 6 16 

2 ජේතිසව 
තධුනිවත්ව ලංහේ ලං
වේර්මිව ලංපුහුණු ලං
කි අ ම් ලංඅධිවේරින 

වඩු ලංපුහුණු ලංපේධමේකේව 
වැිකව  

මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 6 6 40 

ඇදුම් ලංමැසී ම් ලං
පේධමේකේව 

වීආිගක 
මේස ලං03 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 6 6 30 

කුරුිගට 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 40 

මේ ආ මේස ලං03  1 3 3 15 

 ව හු ලංතශ්රි  ලංනිෂක  ලං
පේධ  දලුප  

මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 6 

ජුකී ලංපුහුණු ලංපේධමේකේව 
දලුප  

මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 2 

සපත්තු ලංනිෂක  ලං
පේධමේකේව වීආිගක 

මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 30 

 .වරි ලංනිෂක  ලං
පේධමේකේව 

වැිකව  
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 40 

පන කවැ න මේස ලං12 1 12 12 30 

ිගවීන් ලංපේධමේකේව 
දලුප  

මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 12 

ිගදුික ලංවේර්මිව 
කුරුිගට 

මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 30 

අත් ලංනන්ත්ර 
මහආ 

මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 20 

3 සාසකවෘතිසව ලං
අමේ යේාශන 

ගේටය ලංහේ ලංආාර ලංවකේව 
 න දග මේස ලං11 1 11 11 16 
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වැටනම් ලංවකේව 

 
මේස ලං11 1 11 11 15 

උ ආට ලංගැටුම් ලංවකේව මේස ලං11 1 11 11 18 

4 වේර්මිව ිගදයේකන  
 හෝමේරම 

ිගදුික වේර්මිව 
වටරැව මේස ලං06 1 6 6 15 

5 වේර්මිව ිගදයේකන ලං
වීආිගක 

 මෝටර් ලංහතිස ම් ලං
පේධමේකේව වීආිගක 

මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 30 

6 අායේපග ලං
අමේ යේාශන ලං
( ග ිගධිමත් ලං
අායේපග ලං
 වවන  

සේක්ෂආ ේ ලංපේධමේකේව 
මහආ අුර 01 1 12 12 25 

වලු ආ අුර 01 1 12 12 30 

කුරුිගට අුර 01 1 12 12 25 

බූසකස  මේස ලං09 2 9 9 15 

වටරැව අුර 01 1 12 12 20 

 න දග මේස ලං06 1 12 12 40 

අුවආේාපුආන 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 6 6 25 

 ාරනක මේස ලං06 1 6 6 10 

වදුරුරසකතආ මේස ලං09 2 9 9 22 

වෑරනක මේස05 1 5 5 14 

දලුප  අුර 01 1 12 12 20 

රේනක මේස ලං08 1 8 8 40 

පන කවැ න මේස ලං06 1 6 6 60 

දුම්්ආ  වර්ෂන ලංපුආේ 1 12 12 30 

මේ ආ මේස ලං06 1 6 6 30 

අ .පුසකස මේස ලං08 1 8 8 15 

 ම නආේරක මේස ලං03 1 3 3 20 

වීආිගක වර්ෂන ලංපුආේ 1 12 12 10 

්දුනක අුර 01 1 12 12 5 

රූපකේවගය ලං
පේධමේකේව මේ ආ මේස ලං06 1 6 6 10 

අත්වම් ලංනිර්මේග 
 ාරනක මේස ලං06 1 6 6 12 

ගර්ථග ලංපේධමේකේව බූසකස  මේස ලං09 2 9 9 40 

රෘහසකථ ලංිගදුික ලංවේර්මිව ලං
පේධමේකේව 

බූසකස  මේස ලං08 2 8 8 40 

 න දග මේස ලං06 1 6 6 19 

මේ ආ මේස ලං06 1 6 6 10 

සාගී  ලංපේධමේකේව 
රේනක පැන ලං48 1 12 12 40 

පිාතූආ ලංආේමු ලංකි අම 
රේනක පැන ලං48 1 12 12 20 

 ව ණ් ේ ලංවැපීම රේනක පැන ලං48 1 12 12 20 

සුප බදී  රේනක පැන ලං48 1 12 12 15 

ිගසිතුරු ලංඅත්වම් 
රේනක පැන ලං48 1 12 12 15 

්තිසක් ලංපේධමේකේව බූසකස  මේස ලං08 2 8 8 15 

7 
අායේපග 

ිගධිමත් ලංඅායේපග 
දලුප  අුර 01 1 12 12 12 
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8  ව ට්ධේශ අායේ  ලං
වේර්නේකන 

මැහුම්  හේ ලංඅත්වම්  
නිර්මේන  ාරනක මේස ලං09 2 9 9 14 

 ප නවටු  හේ ලං ව හු  
තශ්රි   නිෂකපේදග ලං
පේධමේකේව 

වදුරුරසකතආ මේස ලං03 1 3 3 18 

්දුනක 
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 12 12 25 

රෘහ  ිගදුිකවආන  වේරින ප ළ මේස ලං03 1 3 3 15 

9 ජේතිසව  රුන ලං
 සේවේ ලංසභ්ේව පරිරනව පුහුණුව 

්දුනක මේස ලං06 1 6 6 10 

10 සේම්පදේිනව වර්  ලං
හේ ලංකු ේ ලංවයවසේන ලං
සාවර්ාග ලං
අමේ යේාශන 

උන්ට තශ්රි  ලං
ිගසිතුරු ලංඅත්වම් ලං
නිර්මේන ලංපේධමේකේව 

මහආ මේස ලං06 1 6 6 10 

11 වෘෂිවර්ම 
අමේ යේාශන ලං
, ර ිගජග ලං සේවේ ලං
මායසකථේගන 

ිහම්මන ලංවරේව මහආ මේස ලං06 1 6 6 10 

දිිගගැගුම ලංවයේපෘතිසන ලං
නට ත්   රවතු ලංවරේව 

්දුනක 
වර්ෂන ලංපුආේ 1 12 12 5 

12  සෞඛ්ය 
අමේ යේාශන/ ලං
 සෞඛ්ය 
 දපේර්  ම්න්තුව 

දන්  ලංසේනගන 
වලු ආ දිග ලං03   3 3 250 

දලුප  දිග ලං01 4 1 1 35 

සමේජ  ආෝර ලංසේනගන 

වලු ආ දිග ලං04   4 4 100 

මේ ආ වර්ෂන ලංපුආේ 4 12 12 50 

 ව  රි ්  දිග01 2 12 12 50 

මේගසිව ලං ලං සෞඛ්ය 
සේනගන 

වලු ආ දිග10 2 12 12 15 

කුරුිගට වර්ෂන ලංපුආේ   4 4 21 

මේ ආ වර්ෂන ලංපුආේ 2 12 12 76 

අක්ෂි ලංසේනගන වැිකව  වර්ෂන ලංපුආේ 5 12 12 305 

ක්ෂන ලං ආෝර ලංසේනගන 

ත්රීකුනේමකන මසවට ලංදිග 01 3 4 4 200 

වැිකව  වර්ෂන ලංපුආේ 1 12 12 830 

වෑරනක වර්ෂන ලංපුආේ 3 12 12 126 

අුවආේාපුආන  වර්ෂන ලංපුආේ 3 12 12 150 

මේ ආ වර්ෂන ලංපුආේ 4 12 12 80 

නේපගන දිග01   1 1 100 

 ව  රි ්  වර්ෂන ලංපුආේ 4 12 12 80 

 ඩ්සක ලංහේ ලංඅ ගකුත්  
ිකාරේශ්රි  ලං ආෝර ලං
වැකැක්ිගම 

කුරුිගට දිග04 2 4 4 200 

වැිකව  වර්ෂන ලංපුආේ 5 12 12 389 

ත්රීකුනේමකන දිග ලං01 4 4 4 90 

මේ ආ වර්ෂන ලංපුආේ 4 12 12 100 

වෑරනක වර්ෂන ලංපුආේ 3 12 12 465 

මැරසින් වර්ෂන ලංපුආේ 1 12 12 162 

වලු ආ වර්ෂන ලංපුආේ 4 12 12 162 

බූසකස දිග ලං02 2 2 2 80 

දලුප  දිග ලං02 3 2 2 100 

අුවආේාපුආන  වර්ෂන ලංපුආේ 6 12 12 400 

දවදය ලංසේනගන ත්රීකුනේමකන දිග04 3 4 4 200 

දලුප  දිග03 3 3 3 190 
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13  ද්ශින දවදය 

අයුර් බද දවදය ලං
සේනගන 

වීආිගක වර්ෂන ලංපුආේ 1 12 12 50 

කුරුිගට වර්ෂන ලංපුආේ 1 12 12 50 

දලුප  දිග ලං01 2 1 1 65 

වලු ආ වර්ෂන ලංපුආේ 1 12 12 225 

14 අධිවආන 
අමේ යේාශන  

නීතිස තාේආ 

වලු ආ වර්ෂන ලංපුආේ 3 12 12 25 

ත්රිකුනේමකන වර්ෂන ලංපුආේ 4 12 12 20 

වෑරනක දිග ලං01 2 1 1 42 

වැිකව  වර්ෂන ලංපුආේ 2 12 12 40 

15 අන් ආේනව 
ඖෂා ලංපේකව ලං
ජේතිසව ලංමණ් කන 

උප ද්ශග ලංහේ ලං
මේගසිව  සාවර්ාග ලං
වැ සටහන්  

වලු ආ සතිසනවට දිග ලං01 1 24 24 320 

වැිකව  ලං
(වේන් ේ  සතිසනවට දිග ලං01 1 24 24 200 

මත්ද්රවය ලංනිවේආන ලංහේ ලං
 ඩ්සක ලංවැකැක්වීම 

පන කවැ න  මේස ලං12 1 12 12 70 

කුරුිගට වර්ෂන ලංපුආේ 2 12 12 200 

වීආිගක මේස ලං02 1 2 2 80 

 ව  රි ්  දිග ලං04 1 4 4 100 

බූසකස වර්ෂන ලංපුආේ 2 12 12 160 

වෑරනක වර්ෂන ලංපුආේ 3 12 12 250 

දලුප  වර්ෂන ලංපුආේ 1 4 4 75 

අුවආේාපුආන වර්ෂන ලංපුආේ 1 12 12 320 

16 
කු ේ වර්මේන්  ලං
 දර්  ම්න්තුව 

අත්වම් භ්ේණ්  
අුවආේාපුආන මේස ලං06 1 6 6 60 

17 
පරිසආ 
අමේ යේාශන 

දැුවවත් කි අ ම් ලං
වැ සටහග අුවආේාපුආන පැන ලං04 2 1 1 100 

18 සමේජ  සේවේ ලං
 දපේර්  ම්න්තුව 

උප ද්ශග 
වැ සටහග 

කුරුිගට වර්ෂන ලංපුආේ 1 12 12 100 

අුවආේාපුආන වර්ෂන ලංපුආේ 1 12 12 100 

දුම්්ආ වර්ෂන ලංපුආේ 4 12 12 100 

 ව  රි ්  දිග ලං04 1 4 4 40 

19 සාසකවෘතිසව හේ ලං
වකේ ලංවටයුතු ලං
අමේ යේාශන ගේටය හේ ලංආාර ලංවකේව 

වේරින ප ළ   1 12 12 15 

පන කවැ න  
මේස ලං06 
(වණ් ේනම් ලං02) 1 6 6 15 

20 වනි ේ වටයුතු ලං
අමේ යේාශන 

අත්වම් භ්ේණ්  
වේරින ප ළ වර්ෂන ලංපුආේ 1 12 12 13 

21 දිසකත්රික්  නවම් ලං
වේර්නේකන ලං-
අුවආේාපුආන 

රූපකේවගය අුවආේාපුආන දිග ලං01 1 1 1 20 

  පැච් වර්ක්  අුවආේාපුආන දිග ලං01 1 1 1 20 

  
සේරි වර්ක් අුවආේාපුආන දිග ලං01 1 1 1 20 

  
  

ඇදුම් මැසී ම් ලං
පේධමේකේව අුවආේාපුආන දිග ලං01 1 1 1 20 

ේිකටර් වර්ක්  අුවආේාපුආන දිග ලං01 1 1 1 20 

22 උතුරු ලංමැද ලංපළේත් 
 ප්ෂවර්ම ලං
අමේ යේාශන  ආදි ිගවීම අුවආේාපුආන දිග ලං01 1 1 1 20 

23  න ලංසාවර්ාග ලං
මණ් කන 

 න ලං ව ළ තශ්රි  ලං
නිෂකපේදග අුවආේාපුආන මස ලං06 1 6 6 25 

එකතුව 235 1396 1396 10297 
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පුහුණු අංශය 

්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තු බ ලංඅආමුණු ලංහේ ලංඉකක්ව ලංසපුආේකුව ලංවසක ලංකුසක ේව නන් ලංපිරිපුන් ලංවේර්නක්ෂම ලං

නිකාේ අන් ලංපිරිසක් ලංිහි කි අම ලංඋ දසේ පුහුණුවීම් ලංපර්  ෂන ලංිග ශෝාග ලංපුහුණු ලංමායසකථේගන ලංමගින් ලංක්ේ දුව ලං

කැ .  ලං  මි දී ලං තධුනිව ලං නිකාේ අන් ලං පුහුණු ලං කි අම, ලං  සේව   ලං නියුතු ලං නිකාේ අන් ලං සඳහේ ලං පුහුණු ලං පේධමේකේ ලං

පැවැත්වීම ලං මන්ම ලංිග ශේෂ ලංපුහුණු ලංපේධමේකේ ලංද ලංපවත්වුව ලංකැ .  ලං  ලංඅුවව ලං2014 ලංවස ර් ලංපුහුණු ලංවටයුතුවක ලං

වේර්නසේාගන ලංපහ  ලංපරිදි ලං බ  

  පාඨමාලා විස්තරය 
නිලධාරි 

සංඛ්යාව 
වියදම (රු) 

01 98   ලංතධුනිව ලංනිනේමව ලංපුහුණු ලංපේධමේකේව 98             189,100.00  

02 නිපුන ේ සාවර්ාග ලංපදගම ලං-  පුහුණුවරුවන් ලංපුහුණු කි අම 02               40,000.00  

03 සහවේආ අධිවේරි ලංපුහුණුව 04               30,000.00  

04 පුගරුත්ථේපග නිකාේරින් ලංදැුවවත් ලංකි අ ම් ලංහක්දිග ලංවැ මුළුව 90               11,380.00  

05 තවනප වර්ාග ලංවැ මුළුව ලං- ලංබුද්ධි ලං වවන 80               40,140.00  

06 උප ද්ශග සහතිසව ලංපත්ර ලංපේධමේකේ බ ලංිගභ්ේර ලංරේසකතු ලං රවීම 102               31,125.00  

07  මෝටර් රිනදුරු ලංපුහුණු ලංපේධමේකේව 34               75,000.00  

08 98බී තධුනිව ලංනිනේමව ලංපුහුණු ලංපේධමේකේව 83             175,000.00  

09 
බුද්ධි තආක්ෂව ලංනිකාේරින් ේ ලංිග ශේෂ ලංපුහුණුව ලංහේ ලංජීව ලං
 වඩි ැබීම් ලංපුහුණුව ලංසදහේ ලංප   ආම් 

39 
              

196,192.90  

10 රම අායග ලංඩිප් කෝමේව 01                 5,500.00  

11 උසසකවීම් කද ලං ේකර් ලංහේ ලංපුගරුත්ථේපග ලංනිකාේරි ලංපේධමේකේව 92             208,500.00  

12 
පුගරුත්ථේපග වටයුතු ලංගුනේත්මවව ලංසාවර්ාගන ලංකි අම ලංසඳහේ ලං
පුහුණුවරුවන් ලංපුහුණු ලංකි අම 

25 
                

50,000.00  

13 ඉදිකි අම් අභ්යේස ලංතන ගන ලං- ලංප්රවේහග ලංවළමනේවආනන 4               22,000.00  

14 තපදේ වළමනේවආන ලංවැ මුලුව ලංසඳහේ ලංදිවේ ලංතහේආ 60               22,000.00  

15 පැගක මණ් ක ලංප අක්ෂන   ලංප අක්ෂන ලංමණ් ක ලංරේසකතු 90               19,560.00  

16 
උප ද්ශග නිනමනන් ලංපිළි්ඳ ලංපසකදිග ලංවැ මුළුව ලං- ලංමැ නසිනේුව ලං
 ද්ශව 

26 
                

48,800.00  

17 ඉාග්රීසි සහතිසව ලංපත්ර ලංපේධමේකේව ලං- ලං ේකර් ලංනිකාේරින් ලංසඳහේ 55             637,000.00  

18 මේගව ි මිවම් ලංප්ර බශ ලංසහතිසව ලංපත්ර ලංපේධමේකේව 30             450,000.00  

19 
ඉාග්රීසි සහතිසව ලංපත්ර  පේධමේකේව ලං- ලංසැආනන් ලංහේ පුගරුත්ථේපග ලං
නිකාේරින් ලංසඳහේ 

10 
              

150,000.00  

20 වයේපේආ පරිපේකගන ලංපිළි්ඳ ලංපශකචේත් ලංඋපේධි ලංපේධමේකේව 1             150,004.00  

21  සේවේ වළමනේවආනන ලංපිළි්ඳ ලංිගදයේපතිස ලංඋපේධි ලංපේධමේකේව 1             100,000.00  
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22 දමිළ ලංභ්ේෂේ ලංපේධමේකේව- ලංසහවේආ ලංඅායක්ෂ ලං-සැකසුම් 1                 8,000.00  

23 උසසකවීම් ලංකද ලං ේකර් ලංනිකාේරින් ලංසඳහේ ලංජීව ලං වඩි ැබීම් ලංපුහුණුව  85               62,459.15  

24 
කුසක ේ හේ ලංතවනප ලංවර්ාග ලංවැ මුළුව ලං- ලංමේගව ලංසම්පත් ලං
අභිවර්ාග ලංතන ගන 

1 
                  

3,500.00  

25 උප ද්ශග ඩිප් කෝමේ ලංහේ ලංඋසසක ලංඩිප් කෝමේ ලංපේධමේකේව 11             524,000.00  

26 
වර්මේන්  වළමනේවආන ලංඩිප් කෝමේව ලං- ලංවෘත්ීවන ලං
උප ද්ශවනන් ලංසඳහේ 

2 
                

50,600.00  

27 මේගව ්ේකදක්ෂ ලංපුහුණු ලංවඳුරආ 40             107,200.00  

28 මූිකව පරිරනව ලංපුහුණු ලංපේධමේකේව 10               36,000.00  

29 ්න්ාගේරේආ නිකාේරින් ේ ලංරැකිනේ ලං ෘප්තිසන ලංපිළි්ඳ ලංපර්  ෂනන 30               40,867.00  

30 ්කපත්ර ම  ලංනිදහසකවන්ගන් ලංසදහේ ලංපුද්රක ලංසාවර්ාග ලංවැ මුළුව                 18,000.00  

31 තසිනේුව පැසිපික් ලංවකේපීන ලංිග ශෝාග ලංහේ ලංපරිපේකග ලංසමුළුව               781,200.00  

32 මූිකව පරිරනව ලංපුහුණු ලංපේධමේකේව 03   45,000.00  

33 
බුද්ධි තආක්ෂව ලංනිකාේරින් ේ ලංිග ශේෂ ලංපුහුණුව ලංසඳහේ ලංපේධමේකේ ලං
රේසකතු 

20 
           

2,320.00  

34 පුහුණු සැකැසකම ලංහේ ලංපුහුණු ලංඅත් ප ත් ලංමුද්රනන ලංකි අම ලංහේ ලං්ැීම   
           

1,160.00  

35  මෝටර් රිනදුරු ලංපුහුණු ලංපේධමේකේව 34 
        

102,800.00  

36 තධුනිව වෘත්ීවන ලංඋප ද්ශව ලංපුහුණු ලංපේධමේකේව 44 
        

149,200.00  

37 
අපආේා ිගදයේ ලංඩිප් කෝමේ ලංපේධමේකේව ලං- ලංශ්රී ලංජනවර්ාගපුආ ලංිගශකව ලං
ිගදයේකන 

30 
        

759,000.00  

38 
දුආවථග ක්රිනේවරුවන් ලංහේ ලංපිළිරැනී ම් ලංනිකාේ අන් ලංසඳහේ ලංපුහුණු ලං
පේධමේකේව 

3 
           

9,000.00  

39 උසසකවීම් කද ලංසැආනන් ලංපුහුණු ලංපේධමේකේව 88 
         

80,000.00  

40 
ිග ශෝාගන හේ ලංපුගරුත්ථේපගන ලංපිළි්ඳ ලංඩිප් කෝමේව ලං- ලංවැකණින ලං
ිගශකව ලංිගදයේකන- ලංපළමු ලංවේරිවන ලං- (80X400000/2  

80 
     

1,400,000.00  

41 ිගරනග ිකපිවරු ලංකුසක ේ ලංවර්ාගන ලංකි අ ම් ලංපසකදිග ලංවැ මුළුව 05 
        

149,825.00  

42 උප ද්ශන සහතිසව ලංපත්ර ලංපේධමේකේ බ ලං ද්ශන ලංරේසකතු 102 
         

20,625.00  

43 මේගව සම්පත් ලංවළමගේවආන ලංපේධමේකේව ලං(ඩී ලංඅාශන    
         

14,000.00  

44 සාසකවෘතිසව වණ් ේනම ලං- ලංඇදුම් ලංහේ ලංඋපවආන ලංක්ේරැනීම 40 
         

19,962.00  

45 සාසකවෘතිසව වණ් ේනම ලංතආම්භ් ලංකි අ ම් ලංසාග්රහ ලංිගනදම්  40 
         

22,646.00  

46 තධුනිව නිකාේරින් ේ ලංගිිගසුම් ලංපත්ර ලංඅත්සන් ලංකි අම 225 
           

6,380.00  

47 
ප්රථමේාේආ පුහුණුව ලං- ලංශේන්  ලං ජෝන් ලංගිකන් ලංආථ ලං( ලංවෘත්ීවන ලං
උප ද්ශව  

44 
         

17,600.00  
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48 
ප්රථමේාේආ පුහුණුව ලං- ලංශේන්  ලං ජෝන් ලංගිකන් ලංආථ ලං( ලංසැආනන් ලං
පුහුණුව- ලං01) 

88 
         

35,200.00  

49 
ප්රථමේාේආ පුහුණුව ලං- ලංශේන්  ලං ජෝන් ලංගිකන් ලංආථ ලං( ලංසැආනන් ලං
පුහුණුව- ලං02) 

88 
         

35,200.00  

50 
ප්රථමේාේආ පුහුණුව ලං99   ලංතධුනිව ලංනිනේමව ලංපුහුණු ලංපේධමේකේව ලං- ලං
පිගපුම 

80 
         

32,000.00  

51 ්ේක දක්ෂ ලංපුහුණු ලංවඳුරආ ලං(මීරිරම    
           

5,965.95  

52 
ප්රථමේාේආ පුහුණුව  99 බී ලංතධුනිව ලංනිනේමව ලංපුහුණු පේධමේකේව ලං- ලං
අ ේපුසකස 

125 
         

50,000.00  

53 
ප්රථමේාේආ පුහුණුව ලං- ලංශේන්  ලං ජෝන් ලංගිකන් ලංආථ 
උසසකවීම් ලංකද ලං ේකර් ලංහේ ලංපුගරුත්ථේපග ලංනිකාේරි ලංපේධමේකේව 

91 
         

36,400.00  

54 99   ලංතධුනිව ලංනිනේමව ලංපුහුණු ලංපේධමේකේව ලං- ලංපිගපුම 80 
         

65,260.00  

55 99 බී ලංතධුනිව ලංනිනේමව ලංපුහුණු ලංපේධමේකේව ලං- ලංඅ ේපුසකස 125 83,200.00 

56 
සමේ කකුණු ලංසවසක ලංකි අ ම් ලංවැ මුළුව ලං- ලං ්ෝරම්්ආ ලං
්න්ාගේරේආන 

20 
           

6,550.00  

57 සමේ කකුණු ලංසවසක ලංකි අ ම් ලංවැ මුළුව ලං- ලංමේ ආ ලං්න්ාගේරේආන 30 13,630.00 

58 
සමේ කකුණු ලංසවසක ලංකි අ ම් ලංවැ මුළුව ලං- ලංඅුවආේාපුආ ලං
්න්ාගේරේආන 

30 
         

10,425.00  

59 ශේ අරිව  නෝරය ේ ලංපුහුණු ලංඋප ද්ශව ලංවැ මුළුව 2 
         

16,000.00  

60 භ්ේෂේ පරිවර්ථව ලංදීමගේ ලංක්ේ ලංදීම 0 
        

102,873.00  

61 
වේර්මිව වළමගේවආන ලංඩිප් කෝමේව ලං- ලංවෘත්ීවන ලංපුහුණු ලං
අධිවේරින 

2 
         

50,600.00  

62 
වයේපේආ පරිපේකග ලංසේමේගය ලං්ේි ආ ලංඋපේධින ලං- ලංආජආට ලංිගශකව ලං
ිගදයේකන 

1 
         

25,500.00  

63 දමිළ ඩිප් කෝමේ ලංපේධමේකේව ලං- ලං1 අදිනආ ලං(SLIDA) 1 
         

10,000.00  

64 ශේසකත්රපතිස උපේධින ලං- ලංවැකණින ලංිගශකව ලංිගදයේකන 1 
         

40,000.00  

65 ක් ෂේත්ර අායග ලංරේසකතු ලං- ලංඋප ද්ශග ලංපේධමේකේව 102 
         

21,000.00  

66 උසසක වීම් ලංකද ලංසැආනන් ලංනිකාේරි ලංපුහුණුව 88 
         

88,759.00  

67 සිආ සමේව ලංසවසක ලංකි අම ලං- ලංපිගපුම 40 
         

16,185.00  

68 දමිළ භ්ේෂේ ලංමූිකව ලංහේ ලංඋසසක ලංපේධමේකේව 3 
         

23,000.00  

69 ිග ද්ශ පුහුණු ලංපේධමේකේ    
        

267,425.00  

70 රැඳිග පුහුණු ලංපේධමේකේ   
         

65,274.00  

එකතුව 
  

8,183,093.00  
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බුේධි හා ආරක්ෂක අංශය 

 

්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තුව ලංතුළ ලංසකථේපි  ලංවආ ලංඇතිස ලංබුද්ධි ලංහේ ලංතආක්ෂව ලංඅාශන ලංමගින් ලං ව ළඹ ලංඅවට ලං

්න්ාගේරේආවක ලං  සෝදිසි ලං  ම හයුම් ලං වටයුතු ලං සිදුවආග ලං අ ආ ලං පිටසක ආ ලං තන ග ලං සම්්න්ාව ලං කැ ්ග ලං

   ආතුරු ලංහේ ලංපැමිණිළි ලංඅුවව ලංක්ෂණිවව ලංහම ලංතන ග ලංවැටලීම්, ලංපරික්ෂේ ලංකි අම් ලංසිදුවආුව ලංකැ .  ලංහ සේම ලං

 ව ළඹ ලං අවට ලං ්න්ාගේරේආ ලං  සෝදිසි ලංකි අ ම්දී ලං නීතිස ලං ිග ආෝධීව ලං වටයුතු ලංවළ ලං පුද්රකනන්ට ලං ිගරුද්ාව ලංගඩු ලං

පැව අමද ලංසිදු ලංවආුව ලංකැ .  ලං  ලංඅුවව ලං2014 ලංවර්ෂ   ලං මම ලංඅාශ   ලංවේර්නසේාගන ලංපහ  ලංපරිදි ලං බ  

01.  ව ළඹ ලං්න්ාගේරේආ ලංතන ගවක ලංනිකාේරින් ලංසහ ලංපිටතිසන් ලංපැමි නග ලංඅමුත් න් ලං සෝදිසි ලංකි අම ලං

මගින් ලං හගම් ලංද්රවය ලං ස නේ ලංරැනීම  

02. ් න්ාගේරේආ ලංතන ගනන්ි  ලංඇතිසවග ලංවැආළිවේරි ලං සහ ලං හදිසි ලං  ත්වනන් ලං වකදී ලං දේනව ලං වී මන් ලං හම ලං

 ත්වනන් ලංමර්ාගන ලංකි අමට ලංවටයුතු ලංකි අම  ලං 

03. ් න්ාගේරේආර  ලංවග ලංරැඳිගනන් ලං සෝදිසි ලංකි අම ලංමගින් ලං හගම් ලංද්රවය ලං ස නේ ලංරැනීම  

04. ් න්ාගේරේආ ලං ව මසේරිසක ලංජගආේනතුමේ ේ ලංනි නෝර ලංම  ලං න්ාගේරේආ ලංතන ග ලංහදිසි ලං සෝදිසි ලංකි අම් 

වකට ලංකක්කි අම ලංමගින් ලං හගම් ලංද්රවය ලං ස නේ ලංරැනීම  

05. ් න්ාගේරේආ ලං  ව මසේරිසක ලං ජගආේන ලංතුමේ ේ ලංනි නෝර ලංම  ලංඋපේන ලං දූ නන් ලං කස ලංසිිගන ලං ආේජවේරි ලං

වටයුතු ලංසිදු ලංකි අම ලංමගින් ලං ස නේ ලංරන්ගේ ලංකද ලං   ආතුරු ලංම  ලංනීතිස ලංිග ආෝධි ලංද්රවයනන් ලංරැ රග ලංනග ලං

නිකාේරින්, ලංරැඳිගනන් ලංසහ ලංපිටතිසන් ලංපැමි නග ලංඅමුත් න් ලංඅත්අ ාගුවට ලංරැනීම  

06. උසේිග ලංතආක්ෂන ලංවටයුතු ලංසහ ලංඋසේිග ලංභූමින ලංතුක ලංසිදුවග ලංදූෂන ලංක්රිනේ ලංඅවම ලංකි අම ලංසඳහේ ලංනිකාේරින් ලං

 නදවීම  

07.  ව ළඹ ලං ්න්ාගේරේආ ලං තන ගවකට ලං පිටතිසන් ලං සිට ලං ්න්ාගේරේආ ලං තුකට ලං  හගම් ලං ද්රවය ලං ිගසි ලං කි අම ලං

වැකැක්වීම ලංසඳහේ ලං්න්ාගේරේආ ලං ව මසේරිසක ලංජගආේනතුමේ ේ ලංනි නෝර ලංම  ලංනිකාේරින් ලං න දවේ ලංහම ලං

 ත්වනන් ලංපේකගන ලංකි අම  

08. ් න්ාගේරේආ ලං ව මසේරිසක ලංජගආේන ලංතුමේ ේ ලංතආක්ෂව ලංවටයුතු ලංසඳහේ ලංනිකාේරින් ලං නදවීම  

09. පුගරුත්ථේපග ලං හේ ලං ්න්ාගේරේආ ලං ප්රතිසසාසකවආන ලං රරු ලං අමේ යතුමේ ේ ලං සාචේආවකදී ලං තආක්ෂේව ලං

සැපීමම  

10. ිග ශේෂ ලංනික ලං පආට්ටු ලංසඳහේ ලංසහභ්ේගි ලංවීම  

11. ිග ශේෂ උත්සව ලංවටයුතු ලංසඳහේ ලංතආක්ෂේව ලංසැපීමම  

12. මහආ ලං්න්ාගේරේආ   ලංිග ශේෂ ලංතආක්ෂව ලංආේජවේරි ලංවටයුතු ලංවක ලං නදවීම  

13.  ව ළඹ ලං්න්ාගේරේආ ලංතන ගවක ලංපිිගසුම් ලංමුආපකවනි  ලංආේජවේරි ලංවටයුතුවක ලං නදවීම  
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14. 2014-01-01 ලං දිග ලංසිට ලං2014-12-31 ලං දිග ලං දක්වේ ලංබුද්ධි ලංහේ ලංතආක්ෂව ලං වවන ලංිගසින් ලංසිදු ලංවආ ලංඇතිස ලං

 සෝදිසි ලං ම හයුම්,  නිකාේරින් ලංනීතිස   ලංරැහැගට ලංහසු ලංවආ ලංරැනීම් ලංසහ ලං ස නේ ලංරන්ගේ ලංකද ලං  ලංනීතිස ලං

ිග ආෝධි ලං මත්ද්රවය (රාජේ,  හ ආ ිනන්, චආසක  ලං ජාරම ලං දුආවථග, සිම්පත් ලං සහ ලං මුදන ලං ප්රමේනේත්මව ලං

වශ නන් ලංපහ  ලංදක්වේ ලංඇ   

මත්ද්රවය (ග්රෑම්) 
ජංගම 

දුරකථන 
මුදන (රු.) සිම්පත් 

දදනික 

නසෝදිසි 

කිරීම්වලදී 

නීති විනරෝධී 

ද්රවය නසොයා 

ගැනීම් 

බන්ධනා

ගාර 

ආයතන 

නසෝදිසි 

කිරීම් 

නිති 

විනරෝධි 

ක්රියා සිදු 

කල 

නිලධාරින් 

හසු කර 

ගැනීම් 

රාජේ                     315.447 

315 249,527.00 319 793 36 4 

චආසක                            16.2 

 හ ආ ිනන්           88.932 

එකතුව                  420.579 

 

 

15. 2014-01-01 ලංදිග ලංසිට ලං2014-12-31 ලංදිග ලංදක්වේ ලංනිකාේරින් ේ ලංනීතිස ලංිග ආෝධි ලංවටයුතු ලංඅගේවආනන ලංවආ ලං

රැනීම්  

දිනය ආයතනය හා කාර්යය අත්අඩංගුවට ගත් දෑ 

2014.01.07 

 ලං ව ළඹ ලංරිමේන්ඩ් ලං්න්ාගේරේආ   ලංආේත්රී ලංආේජවේරි ලං

නික ලං පආට්ටුව ලං සෝදිසි ලංකිරි ම් ලංදී ලංදකුණු ලංසපත්තුව ලං

තුක ලංසඟවේ ලං රග ලංත ලං හ ආ ිනන් ලං ස නේ ලංරැනීම  

 හ ආ ිනන් ලංේරෑම් ලං3 ලංමිිකේරෑම් ලං

680 

2014.01.18 

මහආ ලං ලං්න්ාගේරේආ   ලංනිකාේරි ලං සෝදිසි   ලංදී ලං

සපත්තු බ ලං ම්සක ලංතුක ලංසූක්ෂම ලං කස ලංමත්ද්රවය ලං

සඟවේ ලංනේමට ලංඋත්සහ ලංරත් ලංනිනේමවවආනකු ලං

අත්අ ාගුවට ලංරැනීම  

මත්ද්රවය ලංේරෑම් ලං47 
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2014.03.09 

 ලංවැිකව  ලං්න්ාගේරේආන ලංතුකට ලංනේමට ලංපැමිණි ලං42-

5512 අාව ලංදආන ලං්න්ාගේරේආ ලං ක රි ලංආථ   ලං

 මෝටර් ලංරිනදුරු ලං සෝදිසි ලංකි අ ම්දී ලංසේක්කු බ ලංසඟවේ ලං

 රග ලංනග ලංකද ලං ක්ආළ ලංරාජේ ලං ස නේ ලංරැනීම 

 ක්ආළ ලංරාජේ ලංමිිකේරෑම් ලං100ව ලං

පමන ලංප්රමේනනක් 

2014.08.31 

 ලංපිටතිසන් ලංපැමිණි ලංඅනකු ලංිගසින් ලංමැරසින් ලං

්න්ාගේරේආන ලංඉදිරිපිට ලංතිස ්ග ලංකිරි ලංව න ලංඅසකදී ලං

මුදන ලංක්ේ ලංදී ම්දී ලංහන ලංනි අක්ෂනන ලංවආුව ලංකැබූ ලං

ත බක්ෂන ලංනිකාේරිනකු ලං ම හු ලංඅත්අ ාගුවට ලං

රැනීමට ලංනේ ම්දී ලංඔුරන් රන් ලංමිදී ලංමැරසින් ලං

්න්ාගේරේආ ලං නිව  ලංනික ලංනිවේසනට ලං ර සක ලං

සිටිනදී ලංඅත්අ ාගුවට ලංරැනීම  ලං 

රු 10,000.00 

 

 

16. 2014.01.01 ලංදිග ලංසිට ලං2014.12.31 ලංදිග ලංදක්වේ ලං්න්ාගේරේආ ලංතන ග ලං සෝදිසි ලංකි අම් 

දිනය ආයතනය 

අත්අඩංගුවට ගත් තහණම් ද්රවය 

මුදන (රු) 
මත්ද්රවය (ගංජා, 

නහනරොයින්)  

ජංගම 

දුරකථන  
සිම්පත් 

2014.01.02 මහආ ලං(M1, M2)     19   

2014.01.05 මහආ ලං(P1, P2)     17   

2014.01.28 
 ව  රි ්  ලං(M1, 

M2, J)   
ේරෑම් ලං18 

13 9 

2014.02.02 
වැිකව  ලංවේන් ේ ලං

අාශ   X වේට්ටුව 
        

120.00  
  

1 1 

2014.02.06  ්ෝරම්්ආ    

18,900.00  

මත්ද්රවය ලංකු ේ ලංපැවට් ලං
30 14 16 

2014.02.06 
මහආ D ිග ශේෂ ලං
අාශන 

  

 ක්ආළ ලංරාජේ ලංග්රෑම් ලං05ක් ලං
පමන 

1   චආසක ලංග්රෑම් ලං10ක් ලංපමන 

2014.02.24  ව  රි ්  D අාශන       190.00    30 19 

2014.02.25 මැරසින් J වේට්ටුව     2 4 

2014.02.27 මහආ F වේට්ටුව      

3,600.00  

චආසක ලංිගශේක ලංප්රමේනනක් 

     ක්ආළ ලංරාජේ 
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2014.03.14 

මහආ ලං
්න්ාගේරේආන  

  

 හ ආ ිනන්    500mg 

7 4 D2 සිආ මැදිරින  ක්ආළ ලංරාජේ  300mg 

2014.03.29  ව  රි ්  ලංN අාශන      5 6 

2014-03-02 

- 2014.03.12 

මහආ 
්න්ාගේරේආ   ලං
(G, F, P)   

 ක්ආළ ලංරාජේ ලංග්රෑම් ලං05ක් ලං
පමන 

6 2 චආසක ලංග්රෑම් ලං10ක් ලංපමන 

2014.04.17 
්න්ාගේරේආ ලං
 ආෝහක 

     

1,600.00  
දුම් ව ක 

2   

2014.04.21 

අුවආේාපුආ ලං
්න්ාගේරේආන ලං
ත්රසක වේදී රැඳිගනන් ලං
ආඳවේ ලංසිටිග ලංඋපරිම 
සිආ ලංඅාශන 

        

700.00  

  

3   

2014.04.23 

වැිකව  ලං
්න්ාේගේරආ   ලං
 ක් ලංඅාශන 

     

2,400.00  

  

12 20 

2014.05.11 
වළු ආ 
්න්ාගේරේආන 

     

1,625.00  

 හ ආ ිනන් ලංපැවට් ලං06 

37 32 රාජේ ලංපැවට් ලං03 

2014.05.12 
දුම්්ආ ලං
්න්ාගේරේආන 

     

1,450.00  
  

4 7 

2014.05.25 
වැිකව  ලං
්න්ාගේරේආන 

        

180.00  
  

2 3 

2014.06.25 
වැිකව  ලං
්න්ාගේරේආන   

  
1 1 

2014.06.30  ව  රි ්  
   ක්ආළ රාජේ ග්රෑම් 08 10 16 

2014.07.01 
මහආ 
්න්ාගේරේආන 

        

340.00  

 ක්ආළ රාජේ ග්රෑම් ලං05 

10 9 

චආසක මිිකග්රෑම් ලං200 
 හ ආ ිනන් ලංමිිකග්රෑම් ලං

200 

2014.07.24 
වැිකව  ලං
්න්ාගේරේආන   

  
1 2 

2014.07.27 
මහආ ලං
්න්ාගේරේආන 

   2,172.00  

 ක්ආළ ලංරාජේ ලංනැින ලංසැව ලං

සිතිසන ලංහැකි ලංපේර්සන ලං01 
 හ ආ ිනන් ලංනැින ලංසැව ලං
සිතිසන හැකි ලංපේර්සන ලං01 

32 17 
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2014.08.13 වැිකව  ලං ආෝහක     1 1 

2014.08.14  ව  රි ්     ක්ආළ රාජේ ලං30g 16 16 

2014.08.20 
වැිකව  ලං
්න්ාගේරේආන 

     

1,660.00  
  

2 3 

2014.08.21 
මහආ ලං
්න්ාගේරේආන   

  
  9 

2014.09.03 
 ව  රි ්  ලං(M1, 

M2)   
  

8 9 

2014.09.25 
වැිකව  ලං(B3   95  
සිආ ලංමැදිරින    

  
1 1 

2014.09.27 

 ව ළඹ ලංරිමේන්ඩ් ලං
්න්ාගේරේආ   ලං
ිග ශේෂ ලංඅාශන 

  රාජේ ලංමිිකග්රෑම් ලං400 

1 

  

2014.11.26 
මැරසින් ලං
්න්ාගේරේආන ලංJ 
වේට්ටුව ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං
5,500 00 ලං 

  

3 4 

2014.12.05 
 ව  රි ්  ලංM1, M2, 
මුළු ැන් රන 

      1 

2014.12.19 
 ව  රි ්  ලංM1, M2, 
G1, G2, C, D, E 

  රාජේ ලංග්රෑම් ලං2.7 10 17 

2014.12.25 

මහආ ලං

්න්ාගේරේආන ලංD1 ලං
ිග ශේෂ 

    3 1 

එකතුව 

  

40,437.00    274 230 
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ඉංජිනන්රු අංශය 

්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තු බ ලංඉාජි න්රු ලංඅාශන ලංසිිගන ලංහේ ලංනේන්ත්රිව ලංවශ නන් ලංඅාශ ලං දවකින් ලංසමන්ිග  ලං

 බ  ලං 

1. සිවින ඉංජිනන්රු අංශය  

දිවිනග ලං පුආේ ලං පිි ටි ලං සිනළුම ලං ්න්ාගේරේආ ලං තන ගවක ලං  ර  ගැගිළි ලං ඉදිකි අම් ලං හේ ලං ග ත්තු ලං වටයුතු ලං

සිදුවආුව ලංක්න් න් ලංසිිගන ලංඉාජි න්රු ලංඅාශන ලංමගිනි  ලං2014 01 01 ලංදිග ලංසිට ලං2014 12 31 ලංදිග ලංදක්වේ ලං මම ලං

අාශ   ලංවේර්නසේාගන ලංපහ  ලංපරිදි බ  

 
1.1. වැය විෂය අංක - 2104 (නව ඉදිකිරීම්) 

1.1.1. පන නවැ න ලංගව ලං්න්ාගේරේආ ලංසාකිර්නන ලංඉදිකිරිම 

 2014 ලංවර්ෂ   ලං වන් ලංුර ලංප්රතිසපේදග - ලංරු මි  ලං235 000 

 2014 12 31 ලංදිගට ලංිගනදම  - ලංරු මි  ලං223 841 

 ඉදිකිරිම් ලංවටයුතු ලංසිදුවආග ලං ර  ගැගිිකවක ලං භ්ෞතිසව ලංප්රරතිසන ලං 

 
 

1' ිගවේහව නික ලංනිවේස ලං04 - 100%  

2. ජකසකථම්භ්න ලං- 52% 

3' ිගදුික ලංජගව ලංනන්ත්ර ලංවේමආන  - 70% 

4. I  පළ  ේකර් ලංනික ලංනිවේසන ලං- ලං100% (්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තුව ලං ව  ලංභ්ේආදීමට ලංනිනමි න  

5. අමුත් න් ලංරැදීසිටී ම් ලංශේකේව ලං- ලං100% (්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තුව  ව  ලංභ්ේආදීමට ලංනිනමි න  

6' ිගදුික ලංජගව නන්ත්ර ලංවේමආන  - 100% 

7. තආක්ෂව ලංකුටි ලංසහ ලංර් ේව ලං- ලං99% 

8. ප්රාේග ලංර් ේව ලං- ලං44% 

9.  ආෝහක ලං- ලං36% 

10. නිකාේරි ලංඇදුම් ලංමේරු ලංකි අ ම් ලංවේමආන ලං- ලං24% 

11. වර්මේන්  ලං ර  ගැගිනක ලං- ලං2% 

12. අිග ලංර් ේව ලං- ලං9% 
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1.1.2. නේපගන ලංගව ලං්න්ාගේරේආ ලංසාකිර්නන ලංඉදිකිරිම 

 

 2014 ලංවර්ෂ   ලං වන් ලංුර ලංප්රතිසපේදග - ලංරු මි  ලං100 000 

 2014 12 31 ලංදිගට ලංිගනදම  - ලංරු මි  ලං87 154 

 අදිනආ ලං1A ි ඉදිකි අම් ලංවටයුතු ලං92කක් ලංනිමවආ ලංඇ   

 අදිනආ ලං1B ි ඉදිකි අම් ලංවටයුතු ලං25කක් ලංනිමවආ ලංඇ   ලං 

 
1.1.3. අගුන ව කපැකැසකස ලංගව ලං්න්ාගේරේආ ලංසාකිර්නන ලංඉදිකිරිම 

 
 2014 ලංවර්ෂ   ලං වන් ලංුර ලංප්රතිසපේදග රු මි  ලං961.000 

 2014 12 31 ලංදිගට ලංිගනදම  රු මි  ලං884 733 

 සමසකථ ලං භ්ෞතිසව ලංප්රරතිසන ලං16ක 

1.1.4. ගර්ඩ් ලං ේක්ෂන ලං ර  ගැගිනක ලං- ලංවේරින ප ක 

 

 2014 ලංවර්ෂ   ලං වන් ලංුර ලංප්රතිසපේදග රු මි  ලං4 000 

 2014 12 31 ලංදිගට ලංිගනදම  රු මි  ලං3 933 

 ිහත්තිස ලං95ක ලංඅවසන් ලංවආ ලංඇ   

 සකකැ. ලං ලං100ක ලංඅවසන් ලංවආ ලංඇ  

 පඩි පක ලංඅවසන්වආ ලංඇ   

 පෑන් ලංකිනට් ලංහේ ලංජ න්න ලං ලංඅවසන් ලංවආ ලංඇ   

  ද ආවන ලං80ක ලංඅවසන් ලංවආ ලංඇ   

 ඇතුක  ලංිහත්තිස ලංවපආේරුව ලං75ක ලංඅවසන් ලංවආ ලංඇ   

 පුතිසව ලංටැාකි ලංඉදිකිරිම ලං40ක ලං ලංඅවසන් ලංවආ ලංඇ   

 ිහම් ලංමහ න ලං ප ළව ලං75ක ලංඅවසන් ලංවආ ලංඇ   

 ිහම් ලංමහ න ලංපිට  ලංවපආේරුව ලංතආම්භ් ලංවආ ලංඇ   

1.1.5.  ප  ළ න්ගරුව ලං න්ාගේරේආ   ලංඅධිවේරි ලංනික ලංනිව සේ ලංඉදිකි අම් ලංවටයුතු ලංසම්පූර්න නන්ම ලං ලං 

 ලං ලං ලංඅවසන් ලංවආ ලංඇ   

 2014 ලංවර්ෂ   ලං වන් ලංුර ලංප්රතිසපේදග රු මි  ලං4 130 

 2014 12 31 ලංදිගට ලංිගනදම  රු මි  ලං4 123 

 

1.1.6. ්න්ාගේරේආ ලංමූකසකථේග ලංවේර්නේක ලං ර  ගැගින න ලංඉදිකි අම් ලංවටයුතු ලං ආඩි වෝ ලංතන ගන ලං

 ව  ලංපවආේ ලංඇ   

 2014 ලංවර්ෂ   ලං වන් ලංුර ලංප්රතිසපේදග රු මි  ලං8 000 

 2014 12 31 ලංදිගට ලංිගනදම  රු මි  ලං6 040 
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1.1.7. පන නවැ න ලංහ  ලංසි  ලංව  ලංවේහග ලංහසුරම් ලංනන්ත්ර ලංසඳහේ ලංවූ ලං ර  ගැගින න ලංඉදිකි අම් ලංවටයුතු ලං

10කක් ලංඅවසන් ලංවආ ලංඇ   ලං 

 2014 ලංවර්ෂ   ලං වන් ලංුර ලංප්රතිසපේදග රු මි  ලං2 600 

 2014 12 31 ලංදිගට ලංිගනදම  රු මි  ලං2 507 

 

1.1.8. දැනට ලංකිරුළ ලංවයේපෘතිසන ලංනට ත් ලංඉදිකි අම් ලංතආම්භ් ලංවආග ලංකද ලං්න්ාගේරේආ ලංපුහුණු ලංපේස කි  ලං

 ද්ශග ලංශේකේ බ ලංඉදිකි අම් ලංවටයුතු ලං60කක් ලංඅවසන් ලංවආ ලංඇ   

 2014 ලංවර්ෂ   ලං වන් ලංුර ලංප්රතිසපේදග රු මි  ලං15 000 

 2014 12 31 ලංදිගට ලංිගනදම  රු මි  ලං14 860 

 

 

1.2. වැය විෂය අංක - 2001 නගොඩනැන්ළි අළුත්වැඩියාව හා වැඩිදියුණු කිරීම. (නවන් වී ඇති මුළු 

මුදල රු. මි. 51කි.) 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(රුපිනන  

තන ගන ිගනදම ලං 

්න්ාගේරේආ ලංමූකසකථේගන                    7,282,572.03  

වැිකව  ්න්ාගේරේආන                  19,572,635.62  

 ව ළඹ රිමේන්ඩ් ලං්න්ාගේරේආන                       520,924.00  

ගව මැරසින් ලං්න්ාගේරේආන                       591,025.50  

මහආ ්න්ාගේරේආන                     2,240,213.00  

පර්  ෂන ලංිග ශෝාග ලංපුහුණු ලංමායසකථේගන                       560,571.40  

මිරමුව ්න්ාගේරේආන                     1,320,119.00  

 ්ෝරම්්ආ ්න්ාගේරේආන  (ගව ලංදුම්්ආ                      1,002,899.50  

පන නවැ න ලංහළිමහන් ලංවැ  ලංවඳුරආ                    1,850,174.25  

නේපගන ්න්ාගේරේආන                          62,460.00  

අුවආේාපුආ ්න්ාගේරේආන                        688,666.75  

්දුනක ්න්ාගේරේආන                        256,685.00  

 න දග  රුන ලංවආදවරුවන් ේ ලංිග ශෝාග ලංමායසකථේගන                    1,694,814.00  

රේනක ්න්ාගේරේආන                     1,237,551.90  

මේ ආ ්න්ාගේරේආන                        546,599.78  
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ිගආිගක හළිමහන් ලංවැ  ලංවඳුරආ                       248,026.00  

 ාරනක ්න්ාගේරේආන                     1,383,763.27  

කුරුිගට ්න්ාගේරේආන                     2,930,950.53  

පනකන් සේග  රුන ලංවආදවරුවන් ේ ලංිග ශෝාග ලංමායසකථේගන                    1,134,996.50  

ත්රිකුනේමකන ්න්ාගේරේආන                        439,464.00  

වළු ආ ්න්ාගේරේආන                        234,220.00  

වෑරනක ්න්ාගේරේආන                        482,790.50  

බූසකස ්න්ාගේරේආන                          92,185.00  

වටරැව හළිමහන් ලංවැ  ලංවඳුරආ                    2,751,644.25  

වේරින ප ක ්න්ාගේරේආන                          55,550.00  

 ම නආේරක ්න්ාගේරේආන                     1,046,761.00  

 ප  ක න්ගරුව ්න්ාගේරේආන                        299,428.25  

අ ේපුසකස ලං රුන ලංවආදවරුවන් ේ ලංඅභ්යේස ලංිගදයේකන                       331,743.00  

එකතුව                50,859,434.03  

 
 
 

2. යාන්ත්රික ඉංජිනන්රු අංශය 

  

දිවිනග ලං පුආේ ලං පිි ටි ලං ්න්ාගේරේආ ලං තන ගවක ලං සිනළුම ලං වේහග ලං ග ත්තු ලං වටයුතු ලං  මම ලං අාශන ලං ිගසින් ලං ලං

සිදුවආුව ලංක්ින  ලං  ලංඅුවව ලං2014 ලංවස ර් ලං ලංවැන ලංිගෂන ලංඅාව ලං- ලං2003 ලංවේහග ලංඅළුත්වැඩිනේ ලංකි අම ලංසඳහේ ලං වන් ලං

වී ලංඇතිස ලංමුළු ලංමුදක ලංරු  ලං11,000,000 00කි ලං ලං මි  ලං2014 12 31 ලංදිගට ලංිගනදම ලංරු  ලං10,892,294 00කි  ලං 
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න්ණුම් අංශය 

වේර්ෂිව ලංිගසර්ජග ලංපග  ලංමගින් ලං්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තුවට ලං වන් ලංවආ ලංඇතිස ලංප්රතිසපේදග ලංහේ ලංමුදන ලංදිවිනග ලං

පුආේ ලංිගසි අ ලංඇතිස ලංතන ග ලං ව  ලංිගධිමත් ලං කස ලං ්දේ ලංහැ අම, ලංහ සේ ලංක්ේ දග ලංප්රතිසපේදග ලංහේ ලංමුදන ලංනිසි ලංපරිදි ලං

 න දේ ලං රන් න්ද ලං නන්ග ලං ිගමසේ ලං ්ැලීම ලං  මන්ම ලං මේසිව ලං හේ ලං වේර්ෂිව ලං ිගනදම් ලං සේආේාශ ලං භ්ේණ් ේරේආන ලං  ව  ලං

ඉදිරිපත් ලංකි අම ලංසිදුවආුව ලංක්න් න් ලංගිණුම් ලංඅාශන ලංමගිනි  ලං 

 

01. පුනරාවර්ථන හා මූලධන වියදම් 

ඇසක  ම්න්තුව 

2014 ලංවර්ෂන ලංසඳහේ ලංප්රතිසපේදග ලං(රු  

සමුච්චි  ලංිගනදම 

ිගනදම ලං

ප්රතිසපේදග ලං

වක ලං

ප්රතිසශ නක් ලං

 කස 

මුන ලං

ඇසක  ම්න්තුව  

අම ආ 

ප්රතිසපේදග ලංහේ ලං

මේරුකි අම් 

ප්රතිස ශෝධි  

ඇසක  ම්න්තුව 

පුද්රක ලංපඩිගඩි 2,030,000,000  225,500,000  2,255,500,000     2,252,099,668  99 

රමන් ලංිගනදම් 92,000,000         32,200,000  124,200,000        122,900,021  99 

සැපීමම් 1,529,400,000          38,150,000  1,567,550,000     1,529,031,032  97 

ග ත්තු ලංිගනදම් 47,800,000            3,150,000  50,950,000          50,636,780  99 

ගිිගසුම් ලංර   සේවේ 231,050,000          26,450,000  257,500,000        255,958,944  99 

මේරුකි අම් 21,000,000            1,900,000  22,900,000          22,540,129  98 

පුනරාවර්ථන වියදම් එකතුව  3,951,250,000       327,350,000    4,278,600,000    4,233,166,574  98 

පුනරුත්ථාපන හා වැඩිදියුණු 

කිරීම් 

         

48,000,000  

          

17,500,000  

           

65,500,000  

          

65,102,725  99 

 ර  ගැගිළි ලංහේ ඉදිකි අම්        31,000,000          20,000,000           51,000,000         50,859,434  99 

නන්ත්ර සූත්ර ලංහේ ලංඋපවආන          4,000,000             (500,000)            3,500,000            3,350,997  95 

වේහග        13,000,000          (2,000,000)          11,000,000          10,892,294  99 

මූලධන වත්කම් අත්පත් කර 

ගැනීම 

   

1,062,500,000  

        

467,296,000  

     

1,529,796,000  

    

1,359,336,049  88 

වේහග         50,000,000           50,000,000                           -    0 

රෘහ ලංභ්ේණ්  ලංහේ ලංවේර්නේලීන ලං

උපවආන     100,000,000  

                            

-         100,000,000          93,702,447  93 

රෘහ ලංභ්ේණ්          15,000,000             15,000,000          14,184,291  94 

   ආතුරු ලං ේක්ෂන 

උපවආන 

              

7,000,000  
  

                

7,000,000  

               

6,757,046  96 
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තආක්ෂව ලංඋපවආන        75,000,000             75,000,000          69,884,308  93 

පුහුණු ලංඋපවආන          3,000,000               3,000,000            2,876,802  95 

නන්ත්ර ලංසූත්ර හේ ලංඋපවආන         7,000,000          14,296,000         21,296,000        21,263,867  99 

 ව ළඹ ලං්න්ාගේරේආ                         -              5,560,000             5,560,000            5,560,000  
100 

 වගත් 

                           

-    

                

8,736,000  

                

8,736,000  

               

8,736,000  100 

 ර  ගැගිික ලංහේ ඉදිකි අම්     928,000,000        403,000,000    1,331,000,000    1,227,192,268  
92 

පුහුණු ලංහේ හැකිනේ ලංවර්ාගන         8,500,000             8,500,000           8,183,093  96 

ප්රතිසපූර්නන වළ ලංහැකි ලං

ිග ද්ශේාේආ 

         

19,000,000  
  

           

19,000,000  

            

8,994,374  47 

මූලධන වියදම් එකතුව 

  

1,110,500,000  

       

484,796,000  

    

1,595,296,000  

   

1,424,438,774  89 

මුළු එකතුව 

  

5,061,750,000  

       

812,146,000  

    

5,873,896,000  

   

5,657,605,348  96 

 

 

02. ඉදිකිරීම් වයාපෘතිවලට අදාල මූලධන වියදම් (වැය විෂය අංක - 2104) 

 

වයාපෘතිනේ / වැඩසටහනන් නම 

2014 වර්ෂය 

සඳහා ප්රතිපාදන 

(රු) 
සමුච්චිත වියදම 

වියදම ප්රතිපාදන 

වල ප්රතිශතයක් 

නලස % 

පන නවැ න ලං්න්ාගේරේආ ලංසාකීර්නන ලංඉදිකි අම 
            

235,000,000  

            

223,841,339  
95.3 

නේපගන ලං්න්ාගේරේආ ලංසාකීර්නන ලංඉදිකි අම  
            

100,000,000  

              

87,153,977  
87.2 

බන්ධනාගාර විතැන් කිරීම - නකොළඹ දිස්ත්රික්කය   
                             

-    

                            
-    

මහආ   
                             

-    

                            
-    

වටරැව   
                             

-    

                            
-    

වළු ආ   
                             

-    

                            
-    

බන්ධනාගාර විතැන් කිරීම - අනනකුත් දිස්ත්රික්ක 
            

961,000,000  

            

884,733,964  
92.1 

 ාරනක 
            

961,000,000  

            

884,733,964  
92.1 
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මේ ආ 
                            

-    

                             

-    

                            
-    

රේනක  
                            

-    

                             

-    

                            
-    

අනනකුත් ඉදිකිරීම් 
           

20,000,000  

           

16,603,394  
83.0 

මූකසකථේග ලංපරිපේකග ලං ර  ගැගිනක 
                

8,000,000  

                

6,040,407  
75.5 

වේරින ප ක ලංසිආ ලංවේට්ටුව ලං(ගර්ඩ්  
                

4,000,000  

                

3,932,684  
98.3 

 ප  ළ න්ගරුව ලංඅධිවේරි ලංනික ලංනිවස 
                

4,130,000  

                

4,123,081  
99.8 

පනක නවැ න ලංවේහග ලංහසුරම් ලංනන්ත්රන ලංසඳහේ ලං

තවආනනක් ඉදිකි අම 

                

2,600,000  

                

2,507,222  
96.4 

ගිරි්ේව ලංවයේපෘතිස   ලංමූිකව ලංවැ වටයුතු 
                

1,270,000  

                             

-    
0.0 

දැයට කිරුළ නගොඩනැන්නල - නකොටවිල 

බන්ධනාගාර පුහුණු මධයස්ථානය   

              

15,000,000  

              

14,859,596  
99.1 

එකතුව 
     

1,331,000,000  

      

1,227,192,270  
92.2 

 

 

03. ආදායම් ශීර්ෂවල කාර්යසාධනය 

 

ආදායම් ශීර්ෂය 

2014  

ඇස්තනම්න්තුව 

(රු.) 

      2014       

වසනර් සතය 

ආදායම (රු) 

      2013       

වසනර් සතය 

ආදායම (රු.) 

2002.01.01 - ආජ   ලං ර  ගැගිික ලංකුලී 11,000,000 10,994,725.26 11,981,359 

2002.02.99 -  ප ලී ලංතදේනම 11,000,000 9,839,174.00 10,065,657 

2003.02.99 - ිගකුණුම් ලංපරිපේකග ලංරේසකතු 12,000,000 19,271,489.42 16,439,767 

20 04 01 00 ලං- ලංසමේජ ලංතආක්ෂන ලංදේනවත්වන ලං- ලංමායම ලංආජන 63,600,000 64,062,167 59 62506169.5 

2001.03.00 - අත්තිසවේආම් ලංගිණුම් ලං වළඳ 21,070,000 38,330,446.11 45,656,644 

2006.02.00 - ප්රේේාග ලංවත්වම් ලං වළඳේම                     -                        -                        -    

මුළු ආදායම 118,670,000 142,498,002.38 146,649,597 
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04. රජනේ නිලධාරීන්නේ අත්තිකාරම් න්ණුම “බී” 

 

  රජනේ නිලධාරීන්නේ 

අත්තිකාරම් න්ණුම 

“බී” 

වේර්ෂිව 
සීමේවන්  

පසුගින ලංමේසන 
දක්වේ ලංිගනදම 

 දසැම්්ර් ලංමස 
ිගනදම 

මුළු ලංිගනදම ඉතිසරින 
ිගනද ම් ලං
ප්රතිසශ න 

(%) 

උපරිම ිගනදම් ලංසීමේව 

  
120,000,000  

         
75,875,435  

         
35,704,127  

     
111,579,562  

     
8,420,438  92.98 

අවම කැබීම් ලංසීමේව 

  
100,000,000  

         
94,963,072  

           
9,263,197  

     
104,226,269  

   
(4,226,269) 104.23 

 

 

 

05. කර්මාන්ත හා කෘෂිකාර්මික අත්තිකාරම් න්ණුම 

 

වර්මේන්  හේ ලං
වෘෂිවේර්මිව ලං

අත්තිසවේආම් ලංගිණුම 

වේර්ෂිව 
සීමේවන්  

පසුගින ලංමේසන 
දක්වේ ලංිගනදම 

 දසැම්්ර් ලංමස 
ිගනදම 

මුළු ලංිගනදම ඉක්මවීම 
ිගනද ම් ලං
ප්රතිසශ න 

(%) 

උපරිම ිගනදම් ලංසීමේව 

     
75,000,000  

         
98,018,864  

         
15,196,397  

     
113,215,261  

    
(38,215,261) 150.95 

අවම කැබීම් ලංසීමේව 

  
120,000,000  

         
99,493,800  

         
31,938,684  

     
131,432,484  

    
(11,432,484) 109.53 
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කර්මාන්ත අංශය 

2014.01.01 ලංදිග ලංසිට ලං2014.12.31 ලංදිග ලංදක්වේ ලංවේකනතුක ලං්න්ාගේරේආ ලංවර්මේන්  ලංඅාශ   ලංවේර්නසේාගන ලං

පහ  ලංපරිදි ලං බ  

්න්ාගේරේආන ක්රිනේත්මව ලංවආග වර්මේන්  ිගනදම තදේනම 

වටරැව  ර ිගපක, ලංසත්ව පේකගන, ලං ව හු/ඉදන 574,510.00 1,829,157 87 

මහආ 
වෘෂි ලංවර්මේන් , ලංවම්මන, ලං ව හු/ඉදන, ලංවඩු, ලංසත්ව පේකගන ලං
 .වරි, ලංමැහුම් 

3,964,239.12 10,577,313 79 

දළුප  
 ප්ෂවර්ම, ලංමැහුම්, ලං ව හු මෝක, ලංර   න, ලං .වරි, ලංවඩු, ලං
 ව හු/ඉදන, ලංආජව, ස්න් ලංවම්මන, ලංරආේේ, ලංිකයුම් ලංවවආ 6,351,143.03 11,433,340 28 

 ්ෝරම්්ආ 
 ව හු/ඉදන, ලංමැහුම්, ලංවම්මන, ලංවඩු, ලං ප්ෂවර්ම, ලංආජව, ලං
 පද ර්රු, ලං .වරි, ලංස්න්, ලංරආේේ 1,106,436.00 4,510,764 64 

පන නවැ න 
 .වරි, ලංර   න, ලංආජව, ලං ප්ෂවර්ම, ලංමැහුම්, ලංවඩු, ලං ව හු/ඉදන, ලං
ස්න්, ලං පද ර්රු, ලංවම්මන, ලංරආේේ 22,528,701.88 27,793,270 38 

අුවආේාපුආ 
 .වරි, ලංර   න, ලංආජව, ලං ප්ෂවර්ම, ලංමැහුම්, ලංවඩු, ලං ව හු/ඉදන, ලං
ස්න්, ලං පද ර්රු, ලංවම්මන, ලංරආේේ 10,564,516.61 15,411,755 95 

වීආිගක 
වරේ, ලං ව හු/ඉදන, ලංසත්ව පේකගන, ලංවඩු, ලංවම්මන, ලංර   න, ලං
 .වරි 

1,387,887.00 6,346,601 90 

වැිකව  
 .වරි, ලංආජව, ලං ප්ෂවර්ම, ලංමැහුම්, ලංවඩු, ලං ව හු/ඉදන, ලංස්න්, ලං
වම්මන, ලංරආේේ, ලංිකයුම් වවආ 18,860,810.47 34,267,579 01 

 න දග 
ආජව, ලංමැහුම්, ලං ප්ෂවර්ම, ලං .වරි, ලං ව හු/ඉදන, ලංවඩු, ලංර   න, ලං
ස්න්, ලංිකයුම් වවආ, ලංවම්මන, ලංරආේේ, ලංිගසිතුරු 4,246,431.80 6,589,912 35 

කුරුිගට  ර ිගපක, ලංසත්ව පේකගන 408,713.50 3,531,177 66 

බූසකස  ර ිගපක, ලං .වරි, ලංසත්ව පේකගන, ලංිගිගා 862,581.89 2,452,915 00 

වේරින ප ක වරේ අාශන, ලංසත්ව ලංපේකගන, ලං. ක ක් ලංරන 340,494.00 1,853,378 62 

 ාරනක වරේ අාශන, ලංසත්ව ලංපේකගන 462,598.00 1,821,745 35 

්දුනක ආජව ලංඅාශන   41,692 50 

 ව :රි:්: රආේේ 2,627,194.50 2,220,039 75 

එකතුව 
 

74,286,257.80 130,680,645.03 
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සැලසුම් අංශය 

 

්න්ාගේරේආ ලං  දපේර්  ම්න්තු බ ලං සාවර්ාග ලං වටයුතු ලං වකට ලං අදේකව ලං මුදන ලං  නදවී ම්දී ලං අවශය ලං පහසුවම් ලං

සැකසීම, ලංසැකසුම් ලංකි අම, ලංප්රරතිසන ලංප අක්ෂේ ලංකි අම, ලංඇරීමම ලංතදී ලංවටයුතු ලංමගින් ලංසාවර්ාග ලංවටයුතු ලංිගධිමත් ලංකි අම ලං

සහ ලංපහසු ලංකි අම ලං මම ලංඅාශ   ලංවේර්න ලංභ්ේආනින  ලං  ලංඅුවව ලං2014 වර්ෂ   ලංසැකසුම් ලංඅාශ   ලංවේර්නසේාගන ලංපහ  ලං

පරිදි බ  ලං 

1. අයවැය ඇස්තනම්න්තු සැකසීම, ක්රියාකාරී සැලැස්ම සැකසීම සහ ප්රගතිය වාර්තා කිරීම. 

i. 2014 වර්ෂන ලංසඳහේ ලංසවසක ලංවආග ලංකද ලංක්රිනේවේ අ ලංසැකැසුම් ලංවකට ලංඅුවව ලං(ප්රේේාග ලංහේ ලං

වර්මේන්   ලංප්රරතිසන ලංිගමර්ශගන ලංකි අම  ලංප්රරතිස ලංවේර් ේ ලංඅමේ යාශන ලං ව  ලං න මුකි අම  

ii. 2015 වර්ෂනට ලංඅදේකව ලංඇසක  ම්න්තු ලංසවසක ලංකි අම ලංසහ ලංමුදන ලං වන් ලංවආවේ ලංරැනීමට ලංඅවශය ලං

වටයුතු ලංඉටුකි අම  

iii. පන නවැ න ලං්න්ාගේරේආ ලංසාකීර්නන ලංඉදිකි අම ලංමහේ ලංපරිමේන ලංවයේපෘතිසනක් ලං්ැිගන් ලංහි  ලං

ප්රරතිස ලංවේර් ේ ලං වගම ලංමේසිවව ලංඅමේ යාශන ලං ව  ලං න මු ලංකි අම  ලං 

 
2. කාර්යසාධන වාර්තාව සැකසීම 

i. 2013 වර්ෂනට ලංඅදේකව ලංවේර්නසේාග ලංවේර් ේව ලංසිාහක, ලංද්රිග , ලංඉාග්රීසි ලංනග ලංභ්ේෂේ ලංත්රිත්ව නන්ම ලං

සවසක ලංවආ ලංමුද්රි  ලංපිටපත් ලං 15 ලංක් ලංසහ ලංCD ලං පිටපත් ලං 375 ලංක් ලංශ්රී ලංකාවේ ලං පේර්ික ම්න්තුව ලං ව  ලං

ඉදිරිපත් ලංකි අම ලංසහ ලංඅදේක ලංඅ ගකුත් ලංතන ග ලං ව  ලං න මු ලංකි අම  

ii. අනවැන ලංවේආව ලංසභ්ේ ලංඅවසකථේවට ලංඉදිරිපත් ලංකි අම ලංසඳහේ ලං්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තු බ ලං

2014 ලංවස ර් ලංජගවේරි ලංමස ලංපළමු ලංවැනිදේ ලංසිට ලංඅ රෝසකතු ලං 31 වේකනට ලංඅදේක ලංවේර්නසේාග ලං

වේර් ේව ලං සිාහක, ලං ද්රිග , ලං ඉාග්රීසි ලං නග ලං භ්ේෂේ ලං ත්රිත්ව නන්ම ලං සවසක ලං වආ ලං අමේ යාශන ලං  ව  ලං

ඉදිරිපත් ලංකි අම ලංසඳහේ ලංවටයුතු ලංකි අම  

 
3. බන්ධනාගාර ආයතන 15 ක ක්රියාත්මක කර්මාන්ත සම්බන්ධ වාර්තා සැකසීම. 

i.   ලං  ලංතන ගනන්ි  ලංක්රිනේත්මව ලංවර්මේන් නන්ට ලංඅදේකව ලංක්රිනේවේ අ ලංසැකසුම් ලංසැවසීම  

ii. ක්රිනේවේ අ ලංසැකැසකමට ලංඅුවව ලංප්රරතිසන ලංිගමර්ශගන ලංකි අම  ලංමේසිව, ලංදත්ර ලංමේසි  ලංහේ ලංවේර්ෂිව ලංප්රරතිස ලං

වේර් ේ ලං අමේ යාශන, ලං ිගරනවේධිපතිස ලං  දපේර්  ම්න්තුව ලං හේ ලං අදේක ලං අාශනන් ලං  ව  ලං  න මු ලං

කි අම  

 
4. සැලසුම් කමිටු වාර්තා සැකසීම හා ඊට අදාල ප්රගතිය අමාතයංශය නවත ඉදිරිපත් කිරීම. 

5. අන්තර් අමාතයංශ වැඩසටහන් සැකසීම හා ඊට අදාල ප්රගතිය අමාතයංශය නවත ඉදිරිපත් කිරීම. 
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6. බන්ධනාගාර නදපාර්තනම්න්තුනේ නව ඉදිකිරීම් සඳහා අවශය නිර්නේශ ජාතික ්රමසම්පාදන 

නදපාර්තනම්න්තුව නවතින් හා අමාතය මණ්ඩලය නවතින් ලබාගැනීමට ක්රියාකිරීම. (2014 වර්ෂනේ 

අ ලමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තා පහත පරිදිනේ.) 

 
i. ඉපැආණි ලං  ර  ගැගිනකක් ලං වග ලං  ්ෝරම්්ආ ලං අධිවේරි ලං නික ලං නිවස ලං ්න්ාගේරේආ ලං

 වෞතුවේරේආනක් ලං කස ලංනිර්මේනන ලංකි අම  
 

ii. පන නවැ න ලං න්ාගේරේආ ලංසාකීර්න   ලං  වග ලංඅදින ර් ලං ර  ගැගිළි ලංකිි පනක් ලංඉදිකි අම ලං

2014 ලංවසආ ලංතුළ ලංආේජය ලංඉාජි න්රු ලංසාසකථේව ලං ව  ලංභ්ේආදීම  ලං 
 

iii. නේපගන ලං්න්ාගේරේආ ලංසාකීර්න   ලංපළමු ලංඅදින ර් ලං දවග ලං ව ටස ලංසඳහේ ලංඇසක  ම්න්තුව ලං

සා ශෝාගන ලංකි අම  ලං 
 

iv. 2015 ලංවස ර් ලංදැනට ලංකිරුළ ලංප්රදර්ශගනට ලංසමරේමීව ලං්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තුව ලංසඳහේ ලං

පුහුණු ලංපේසකක් ලංමේ ආ ලං ව ටිගක ලංප්ර ද්ශ   ලංඉදිකි අම ලංසම්්න්ා ලංවයේපෘතිස ලංසාවනප ලංපත්රිවේව ලං

ඉදිරිපත් ලංකි අම  

 
7. බන්ධනාගාර රැඳවි නතොරතුරු කළමනාකරණ පේධතිය ස්ථාපනය කිරීම. 

I. මීට ලංඅදේක ලංආහසයභ්ේවන ලංපිළි්ඳව ලංවේර් ේව ලංසැවසීම  

II. දත්  ලංපද්ාතිසනට ලංඅදේක ලංමෘදුවේාරන ලංනිෂකපේදග ලංවටයුතු ලංතආම්භ් ලංවආ ලංඇ   

 
 

8. ශ්රම වටිනාකම් හා ආහාර ඉතිරි කිරීම් සම්බන්ධ වාර්තා  

්න්ාගේරේආ ලං තන ගනන්ි  ලංදදනිව ලං වැ  ලං වටයුතු ලං සඳහේ ලං සිආ ලං රමන ලං  න දේ ලං රැනීම ලං මගින් ලං හේ ලං

රැඳිගනන්ට ලංක්ේ ලං දග ලංතහේආ ලංවිකන් ලං ව ටසක් ලංඉතිසරි ලංකි අම ලංනිසේ ලංආජනට ලංමූකයමන ලංවශ නන් ලංක්ේදින ලං

හැකි ලංවූ ලංදේනවත්වන ලංසම්්න්ා ලංවේර් ේව ලංසැවසීම  ලං 

 විස්තරය  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමේසන ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං(රු මි   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
ඉතිසරි ලංවආග ලංකද ලං
තහේආ ලංවක මුළු ලං
වටිගේවම 3.87 3.55 3.8 3.06 3.61 3.41 3.45 5.38 3.07 2.63 3.76 2.29 

2 
සිආවරු රම   ලංමුළු ලං
වටිගේවම ලං(දදනිව ලං
වැ  ලංවටයුතුවක   

33.15 30.17 32.74 31.71 31.78 29.92 37.81 29.09 28.8 30.34 29.18 30.24 

3 

ඉදිකි අම් සඳහේ ලං
සිආවරු ලංරමන ලං න දේ ලං
රැනීම ලංනිසේ ලංකැබූ ලං
කේභ්න  1.36 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 

වර්මේන්  අාශ   ලං
වටයුතු ලංසඳහේ ලංසිආ ලං
රමන ලං න දේ ලංරැනීම ලං
නිසේ ලංකැබූ ලංකේභ්න  0.23 1.55 1.94 2.25 1.08 1.95 1.88 1.22 1.37 1.71 3.71 5.05 
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5 
වර්මේන්  වටයුතු ලං
විකන් ලංකැබූ ලංකේභ්න   8.85 3.66 4.74 1.61 5.11 2.22 4.71 7.65 7.99 8.29 2.18 0.66 

6 

වැ  සහග ලංනැවීම ලං
තුිකන් ලංආජ   ලං
 වේ්ද්ා ලංඅආමුදකට ලං
්ැආ ලංවළ ලංමුදක  0.03 0.02 0.05 0.05 0.06 0.02 0.01 0.02 0.39 0.07 0.01 0.05 

7 

ගැටුම් වණ් ේනම් ලං
 සේව   ලං නදවීම ලං
තුිකන් ලංආජ   ලං
 වේ්ද්ා ලංඅආමුදකට ලං
්ැආ ලංවළ ලංමුදක  0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 

8 

්කපත්ර ම  ලංනිදහසකවූ ලං
සිආවරුවන් ලංනිසේ ලං
ඉතිසරිවූ ලංතහේආ ලංවක ලං
වටිගේවම   0.13 0.05 0.1 0.04 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 
නිවේස නිවේඩු ලංනැවීම ලං
නිසේ ලංඉතිසරිවූ ලංතහේආ ලං
වක ලංවටිගේවම  0.02 0.07 0.09 0.2 0.03 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 
අුවආේාපුආ නිවේඩු ලං
නි ක් ග නන් ලං
ඉපැයූ ලංතදේනම  0.08 0.04 0.06 0.06 0.05 0.05 0.01 0.02 0.06 0.07 0.02 0.02 

  
එකතුව 47.72 41.53 43.53 38.97 41.72 37.9 47.9 43.4 41.7 43.12 38.86 38.31 

සම්පූර්ණ එකතුව 504.66 

 

 

 ලං 
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අභයන්තර විගණන අංශය 

 

මුදන ලං ආගුකේසි ලංවකට ලංඅුවකූකව, ලංනිආුරනව ලංසහ ලංනිවැආදිව ලංමූකය ලංපරිහආනන ලංපිළි්ඳව ලංනිආන් ආ ලංිගමර්ශග ලං

වටයුතු ලං සිදුකි අමත්, ලං අුවම  ලං අභ්යන් ආ ලං ිගරනග ලංවැ සටහන් ලං අුවව ලං ්න්ාගේරේආ ලංතන ගවක ලං ිගරනග ලං

වටයුතු ලං සිදුකි අමත්, ලං ්න්ාගේරේආ ලං  ව මසේරිසක ලං ජගආේන ේ ලං නි නෝර ලං පරිදි ලං මූිකව ලං ප අක්ෂන ලං හේ ලං හදිසි ලං

ිගමර්ශග ලංවටයුතු ලංකි අමත් ලං මම ලංඅාශන ලංමගින් ලංසිදුවආුව ලංක්ින  ලං  ලංඅුවව ලං2014 ලංවර්ෂ   ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලං

අාශ   ලංවේර්නසේාගන ලංපහ  ලංපරිදි ලං බ  ලං 

1. අභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංප අක්ෂන  

 
1.1. මහආ ලං්න්ාගේරේආන ලංහේ ලංඊට ලංඅුව්ද්ා ලංමීතිසරිරක, ලංවන් දවත්  ලංවඳුරරුවක ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලං

ප අක්ෂනන  

1.2. වේරින ප ක ලං්න්ාගේරේආන ලංහේ ලංඊට ලංඅුව්ද්ා ලංමහව, ලංහාගිික ප ක ලංවැ  ලංවඳුරරුවක ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලං

ප අක්ෂනන  

1.3. මීරමුව ලං්න්ාගේරේආන ලංහේ ලංඊට ලංඅුව්ද්ා ලංහකේව , ලංපුත් කම ලංසිආ ලංමැදිරිවක ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  

1.4. වළු ආ ලං්න්ාගේරේආ   ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  

1.5. පනකන් සේග ලං රුන ලංවආදවරුවන් ේ ලං්න්ාගේරේආ   ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  

1.6. වෑරනක ලං්න්ාගේරේආන ලංහේ ලංඊට ලංඅුව්ද්ා ලංකුරුනෑරක ලංසිආ ලංමැදරි   ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  

1.7. ත්රිකුනේමකන ලං්න්ාගේරේආ   ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  

1.8. මේ ආ ලං්න්ාගේරේආ   ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  

1.9.  ාරනක ලං්න්ාගේරේආ   ලංහේ ලංඊට ලංඅුව්ද්ා, ලංහම්්න්   ට, ලංඇඹිිකපිටින ලංසිආ ලංමැදිරි, ලංතුාවම ලංවැ  ලංවඳුර ර් ලං

අභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  

1.10.  වීආිගක ලංහළිමහන් ලංසිආ ලංවඳුර ර් ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  

1.11.   ම නආේරක ලං්න්ාගේරේආ   ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  ලං 

1.12. ් දුනක ලං්න්ාගේරේආ   ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  

1.13 බූසකස ලං්න්ාගේරේආ   ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  

1.14  ප  ක න්ගරුව ලං්න්ාගේරේආ   ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  

1.15 ම වකපුව ලං්න්ාගේරේආ   ලංඅභ්යන් ආ ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  

1.16 මහආ ලං්න්ාගේරේආ   ලං2013 12 31 ලංදිගට ලංසවසක ලංවළ ලංවර්මේන්  ලංගිණුම ලංසම්්න්ාව ලංසිදුවළ ලංිග ශේෂ ලං

ප අක්ෂනන  

1.17 පන නවැ න ලං, ලංදුම්්ආ ලං, ලංපනකන් සේග ලං, ලංමහආ ලං, ලංවටරැව ලංසහ ලංවැිකව  ලං න්ාගේරේආවක ලංවර්මේන්  ලංඅාශනන්ි  ලං

අමුද්රවය, ලං ග නිමි ලංහේ ලංනිමි ලංද්රවනන්ි  ලංඅවසන් ලං   ර ලං2014 12 31 ලංදිගට ලංරනගන ලංකි අම  
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2. ිග ශේෂ ලංප අක්ෂන 

 
2.1  ්ෝරම්්ආ ලං්න්ාගේරේආන ලංිග ැන් ලංකිරිමට ලං පආ ලංසිනලු ලං ලංභ්ේණ්  ලංසාරනගන ලංකිරිම  

2.2 වැිකව , ලං ව ළඹ රිමේන්ඩ් ලංහේ ලංමැරසින් ලංනග ලං්න්ාගේරේආවක ලංමුළු ැන් රනට ලං2014 01 27 ලංදිග ලංසිට ලංසතිසනව ලං

වේකනක් ලං ලං ව න්ත්රේත්වරුවන් ලංිගසින් ලංසැපයු ලංහේ ලංර් ේ වන් ලංසැපයු ලංඅමු ලංහේ ලංිගනළි ලංතහේආ ලංප අක්ෂේව  

2.3 රේනක ලං ්න්ාගේරේආ   ලංනිකාේ අන් ලං පිරිසක් ලං ිගසින් ලං  න මුවක ලං  පත්සම් ලංිකපිනක් ලං සම්්න්ා නන් ලං ප අක්ෂේ ලං

කි අම  

2.4 ්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තුව ලංසඳහේ ලං්සක ලංආථ ලං50ක් ලංමිකදී රැනීම ලංසම්්න්ා නන් මූිකව ලංිගමර්ශගන  

2.5  ාරනක ලං්න්ාගේරේආන ලංහආමිණිනේන ලංඅඟුන ව ළපැකැසකස ලං ව  ලංිග ැන් ලංකි අම ලංසම්්න්ා ලංමූිකව ලංිගමර්ශගන  

2.6 වළු ආ ලං ලං්න්ාගේරේආ   ලංවැටුප් ලංසම්්න්ාව ලංසිදුවක ලංිග ශේෂ ලංප අක්ෂනන  

2.7 මේ ආ ලං්න්ාගේරේආ   ලංවැටුප් ලංසම්්න්ාව ලංසිදුවක ලංිග ශේෂ ලංප අක්ෂනන  

2.8  ්ෝරම්්ආ ලං්න්ාගේරේආ නන් ලංරකවේ ලංඉවත්වආ ලංදුම්්ආ ලං්න්ාගේරේආන ලං ව  ලං රගිගත් ලංඇතිස ලං ර  ගැගිික ලං

ද්රවය ලංහේ ලංභ්ේණ්  ලංපිික්ඳ ලංප අක්ෂේව  

2.9 ්න්ාගේරේආ ලංසුභ්සේාව ලංසමූපවේආ ලංසමිතිසන ලංසම්්න්ාව ලංසිදුවක ලංිග ශේෂ ලංිගරනග ලංප අක්ෂනන  

2.10 සිනළුම ලං්න්ාගේරේආ ලංතන ගවක ලංරැඳිගනන් ලංසඳහේ ලංපිටතිසන් ලංරැ රග ලංහග ලංතහේආ ලංපිළි්ඳ ලංමේස ලංතුගවට ලංඅදේක ලං ලං ලං ලං

ිගසක ආ ලං රන්වේ ලංහම ලං   ආතුරු ලංසේආේාශර  ලංවආ, ලංිගශක නෂනන කි අම ලංමගින් ලංරැඳිගනන් ේ ලංතහේආ ලංසඳහේ ලංආජන ලං

දැගට ලංදආග ලංිගනදම් ලංඅඩු ලංකි අමට ලංඇතිස ලංහැකිනේව ලං ස නේ ලං්ැලීම ලංහේ ලංනිර් ද්ශ ලංඉදිරිපත් ලංකි අම  

 
 

3 ිගරනග ලංවළමගේවආන ලංවමිටු ලංරැසකවීම් ලංපැවැත්වීම  

 

3.1 2013 ලං– ලං4, ලංවග ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලංවූ  දපේර්  ම්න්තු ලංිගරනග ලංහේ ලංවළමගේවආන ලංවමිටු ලංරැසකවීම ලංපැවැත්වීම  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

(2014 01 30  

3.2 2014 ලං– ලං1, ලංවග ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලංවූ  දපේර්  ම්න්තු ලංිගරනග ලංහේ ලංවළමගේවආන ලංවමිටු ලංරැසකවීම ලංපැවැත්වීම  ලං

(2014 04.29   

3.3 2014 ලං– ලං2 ලංවග ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලංවූ  දපේර්  ම්න්තු ලංිගරනග ලංහේ ලංවළමගේවආන ලංවමිටු ලංරැසකවීම ලංපැවැත්වීම  ලං

(2014 07.25  

3.4 2014 ලං– ලං3 ලංවග ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලංවූ  දපේර්  ම්න්තු ලංිගරනග ලංහේ ලංවළමගේවආන ලංවමිටු ලංරැසකවීම ලං

පැවැත්වීම (2014 10.31  

 
 

4 සිනළුම ලං්න්ාගේරේආ ලංතන ග ලංවක ලංකැබීම් ලංහේ ලං රවීම් ලංවබචර්පත් ලංහේ ලංාේවග ලංසටහන්පත් ලංනිනමි  ලංපරිදි ලං රන්වේ ලං

රැනීම, ලං භ්ේආ ලං රැනීම, ලං සන්නි අක්ෂනන ලං හේ ලං අවශය ලං අවසකථේ ලං වකදී ලං ිගරනවේධිපතිස ලං  ව  ලං ඉදිරිපත් ලංකි අම ලං හේ ලං හම ලං

වබචර්පත් ලංහේ ලංාේවග ලංසටහන්පත් ලංසුආක්ෂි ව ලංර් ේ ලංවආ ලං ්ේ ලංරැනීම ලංසිදු ලංවආ ලංඇ   
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විනශේෂ සිදුවීම් 

 

01. ්න්ාගේරේආ ලං න්වේසිවිනන් ලං500ව ලංපමන ලංසහභ්ේගිත්ව නන් ලංපළමු ලං්ේකදක්ෂ ලංවඳුරආ ලං 

2014 ලං ප්ආවේරි ලං08, ලං09 ලං දදිග ලංතුළ ලංුවවආහළින ලංපී ෘ ලං්ේකදක්ෂ ලංවඳුර ර් ලංදී ලංපැවැත්වීම  

 

02. වැිකව  ලං්න්ාගේරේආ ලං න්වේසිවිනන් ලංිගසින් ලංඉදිරිපත් ලංවආග ලංකද ලං“ ලංවීආ නෝ ලංමැ ආන් ග ලංගෑ” ලං 

 බදිවේ ලංගේටය ලං2014 ලං ප්ආවේරි ලං28 ලංදිග ලං බදිවේ ලංර වආග ලංකදි  

 
03. සූප බදී ලංපුහුණුව ලංකත් ලං්න්ාගේරේආ ලං න්වේසිවිනන් ලංප්රථම ලංව ේවට ලංඉදිරිපත් ලංවආග ලංකද ලංතහේආ ලං 

ප්රදර්ශගන ලං2014 ලංමේර්තු ලං08 ලංවග ලංදිග ලංරේලු ලංමුව ද ආ ලංපිටි   ලංදී ලංපැවැත්වීමට ලංවටයුතු ලංකි අම  ලං 

 
04. ්න්ාගේරේආර  ලං ලං න්වේසිවිනන් ේ ලංඅායේපග ලංඅිනීවන් ලංසුරැකී ම් ලංඅආමුණින් ලංකක් ලංඉතිසහේස   ලං 

ප්රථම ලංව ේවට ලං්න්ාගේරේආ ලං න්වේසිවිනන් ලංසඳහේ ලං හෝමේරම ලංවටරැව ලං්න්ාගේරේආ ලංපරිර   ලං

සුනී  ලංිගදයේකන ලං2014 ලංමේර්තු ලං21 ලංදිග ලංිගවෘ  ලංකි අම  

 
05. සිනළුම ලං්න්ාගේරේආ ලංතන ගවක ලංසහභ්ේගීත්වන ලංනට ත් ලං්න්ාගේරේආ ලං වසක් ලංවකේපන ලං 

2014 ලංමැින ලං15 ලංදිග ලංරේනක ලංසමගක ලංක්රී ේාරග  දී ලංපැවැත්වීම  

 
06. ්න්ාගේරේආ ලංරැඳිගනන් ලංසුආක්ෂි ව ලංආඳවේ රග ලංපුගරුත්ථේපගන ලංකි අමට ලංඅවශය ලං සෞඛ්ය, ලං 

වෘත්ීවන ලංපුහුණු ලංහේ ලංවර්මේන්  ලංපහසුවම්විකන් ලංඅාර ලංසම්පූර්න ලංඅඟුන ව ළපැකැසකස ලං්න්ාගේරේආ ලං

සාකීර්නන ලංඉදිකි අම ලංඇආඹුම ලං2014 ලංමැින ලං16 ලංදිග ලංසිදුකි අම  

 
07. ්න්ාගේරේආ ලං ප  ස න් ලංවකේපන ලං2014 ලංජූනි ලංමස ලං12 ලංදිග ලංසිට ලං14 ලංදිග ලංදක්වේ ලංඅකුරැසකස ලංඅමක ර   ලං 

මහේ ලංිගදුහන ලංක්රී ේාරන   ලංදී ලංපැවැත්වීම  

 
08.  ්ෝරම්්ආ ලං්න්ාගේරේආන ලංපවත්වේ රග ලංගින ලංභූමින ලං2014 ලංජූනි ලං20 ලංදිග ලංආජනට ලංභ්ේආදීම  

 
09. ්න්ාගේරේආ ලංඇසක ලංවකේපන ලං2014 ලංජූික ලංමස ලං12 ලංසිට ලං14 ලංදක්වේ ලං දණිනේන ලංමාය ලංමහේ ලංිගදයේලීන ලං 

ක්රී ේාරන  දී ලංපැවැත්වීම  

10. ්න්ාගේරේආ ලං නිකාේ අන් ලං සඳහේ ලං  මෝටර් ලං සිනවන ලං 50ක් ලං  ්දේ ලං දී ම් ලං උත්සවන ලං 2014 09 03 ලං දිග ලං

්න්ාගේරේආ ලංමූකසකථේග   ලංදී ලංපැවැත්වීම  

11. ගව ලං්න්ාගේරේආ ලංපුහුණු ලංපේසකට ලංමුනරක ලං ැබීම ලං2014 09 05 ලංවග ලංදිග ලංමේ ආ ලං ව ටිගක ලංදී ලංසිදුකි අම  
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12. අන් ර් ලං්න්ාගේරේආ ලංමළක ලංක්රී ේ ලංඋත්සවන ලං2014 ලං දසැම්්ර් ලංමස ලං06, ලං07 ලංනග ලං දදිග ලංතුළ ලං ව ළඹ ලං

- ලං07, ලං ට රින්ටන් ලංක්රී ේ ලංපිටි   ලංදී ලංපවත්වග ලංකදි  

13. ්න්ාගේරේආ ලං  සේවේ ලං පදක්වම් ලං ප්රදේ ගෝත්සවන ලං 2014 09 07 ලං දිග ලං ්ණ් ේආගේනව ලං ජේ යන් ආ ලං

සම්මන්ත්රන ලංශේකේ බදී ලංපැවැත්වීමට ලංවටයුතු ලංකි අම  

14. සිආ ලංකුටිනින ලං මිනිසකවමින- ැුරුව ලං හදට ලං පිළිසආනින ලං නග ලං  ත්මේව ලං නට ත් ලංනිනඟ නන් ලං පී ේ ලං ිගඳිග ලං

ජග ේවට ලංතාේආ ලංපරි යේර ලංකි අම ලං2014 09 09 ලංදිග ලංසිදු ලංවආග ලංකදී  

15. වැළණි ලංිගශකව ලංිගදයේකන ලංහේ ලං්න්ාගේරේආ ලං දපේර්  ම්න්තුව ලංහක්ව ලංප්රථම ලංවආට ලංසාිගාේගන ලංවආගකද ලං

පුගරුත්ථේපගන ලංහේ ලංිග ශෝාගන ලංපිළි්ඳ ලංඩිප් කෝමේ ලංපේධමේකේව ලං2014 10 11 ලංදිග ලංතආම්භ් ලංකි අම  

16. ්න්ාගේරේආ ලං  න්වේසිවිනන් ලං  ව  ලං දුආවථග ලං පහසුවම් ලං ක්ේ ලං දී ම් ලං අආමුන ලං ඇතිසව ලං වැිකව  ලං

්න්ාගේරේආ ලංපරිර නි  ලංසකථිආ ලංදුආවථග ලංකුටි ලංරැඳිග ලංප්ර නෝජගන ලං ලංඋ දසේ ලංිගවෘ  ලංකි අම ලං2014 10 15 ලං

දිග ලංසිදු ලංවආග ලංකදී  

17. 2014 10 16 ලං දිග ලං මආණීන ලං දණ් ගනට ලංනිනම ලං වූ ලං ්න්ාගේරේආ ලං රැඳිගනන් ලං 96 ලං  ද ගක් ලං හට ලං දළදේ ලං

මේළිරේව ලංවැඳපුදේ ලංරැනීමට ලංසැකැසකවීම  ලං 

18. වැිකව  ලං්න්ාගේරේආ ලං සේවේ ලංවනි ේ ලං වවන ලංිගසින් ලංසාිගාේගන ලංවආග ලංකද ලං ්ෝ ලං ග වග ලං ආෝර ලං

පිළි්ඳ ලංදවදය ලංසේනගන ලංහේ ලංදවදය ලංප අක්ෂේව ලං2014 12 09 ලංදිග ලංවැිකව  ලං්න්ාගේරේආ ලංපරිර   ලංදී ලං

සිදුකිරිම  

19. රේනක ලං්න්ාගේරේආන ලංිගසින් ලංසාිගාේගන ලංවආග ලංකද ලංසිපිරිසආ ලංප්රසාරන ලං2014 12 14 ලං දිග ලංඉදිරිපත් ලං

කි අම  

20. ්න්ාගේරේආ ලංමූකසකථේග   ලං සේවේ ලංවනි ේ ලං වවන ලංඅ ගකුත් ලං්න්ාගේරේආ ලං සේවේ ලංවනි ේ ලං වව ලංහේ ලං

අුව්ද්ාව ලං සාිගාේගන ලං වආග ලං කද ලං ගත් න ලං  ප ළ ලං හේ ලං ගත් න ලං උත්සවන ලං 2014 12 22 ලං දිග ලං

්න්ාගේරේආ ලංමූකසකථේගන ලංඉදිරිපිටදී ලංපැවැත්වීන  

21. ප්රථම ලංව ේවට ලං්න්ාගේරේආ ලංඅධිවේරිවරුන් ලං ව  ලංගව ලංවැ. ලංආථ ලං 32ක් ලංප්රදේගන ලංකි අ ම් ලංඋත්සවන ලං

2014 12 22 ලංදිග ලං්න්ාගේරේආ ලංක්රී ේ ලංපිටි  දී ලංපැවැත්වීම  
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ඒඩ්ස් මර්දන දින සැමරුම් පා ගමන - වාරියනපොල බන්ධනාගාරය 

 

 ලං ලං ලං ලං  

 

බන්ධනාගාර නසේවා වනිතා නපොල - වීරවිල එළිමහන් වැඩ කඳවුර 

 ලං ලං ලං ලං  
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වර්ණ පදක්කම් ප්රදානනෝත්සවය  - 2014 වර්ෂය 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං  

 

නියං ආධාර නබදාදීම 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං 
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පුනරුත්ථාපන හා විනශෝධනය පිළිබඳ ඩිප්නලෝමා පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීම - කැළණීය විශ්ව විදයාලය 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  

 

නත්තන දින නේව නමනහය - වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
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දවදය සායනය - වැලිකඩ බන්ධනාගාරය 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං  

 

මරණීය දණ්ඩනයට නියම වූ රැඳවියන් හට දළඳා මාළිගාව වැඳපුදා ගැනීමට සැලැස්වීම. 

 

 


