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හැ+�,ම 

 

ආද�ශ පාඨය  -  ආර2ෂාව, Rකවරණය, හා FනGHථාපනය 

 

බ�ධනාගාර ලාංඡනය 

 
1832 වසෙ	
 �තාන� අ�රාජ�වා
 �ගෙ� ලංකාව පාලනය කළ කැමර� ආ!"කාරවරයා #$� 

හ&�වා ෙදන ලද අ�කරණ ප*සංස්කරණෙය, ප*ඵලය. වශෙය� බ�ධනාගාරය 2, #ය. ඒ 

අ5ව  1844 අංක 18 දරණ 7* හා අ�කරණ ආඥා පනතට අ5ව �තාන� ෙබොස්ට; කමයට 

අ5=පව වැ>කඩ බ�ධනාගාරය ෙගොඩනැ@A. ෙමම ෙසේවාව 1877 අංක 16 දරණ බ�ධනාගාර 

පනතට අ5ව 1905 H> 16 Iන $ට බ�ධනාගාර ෙකොමසාJස්වරයK යටෙL පාලනය ෙවනමම 

ෙදපා	තෙM�Nව. ෙලස කමවL හා #�මL #ය. සමාජ #කාශනයL සමඟ ෙමම ෙසේවාෙP 

අවශ�තාව Qවර #ය. එ, ප*ඵලය. ෙලස 1875 
 එංගල�ත T� U;V බ�ධනාගාර ආකෘ*යට 

අ5ව ෙබෝගMබර බ�ධනාගාරය ඉZ#ය. ෙමෙලස #කා[ත බ�ධනාගාර ප\ධ*ය ව	තමාන සමාජ 

සං]	ණLවය හ^ෙP _#ෙශේ̀ aL අත�වශ�aL ආයතනය. බවට පLව *ෙb. ෙM අ5ව Iවcන 

dරා #$J ආර.eත බ�ධනාගාර 03., Jමා�V බ�ධනාගාර 19., තgණ වරදකgව�ෙh 

#ෙශෝධන මධ�සථ්ාන 02., වැඩ කඳkg 09., #වෘත වැඩ කඳkg 02., $ර මැIJ 20. 

බ�ධනාගාර පාස; 01. ද බ�ධනාගාර අ�කාlවg� යටෙL පාලනය ෙP. $රකgව� සහ 

සැකකgව� 19,000. පමණ ඔk�ෙh nකවරණය යටෙL $o. 

ව	තමානෙ� බ�ධනාගාර ප*සංස්කරණ dනgLථාපන, නැවත පIංpqJම හා ,�r ආගsක 

කට�N අමාත�ාංශය යටෙL පාලනය වන ෙමම ෙදපා	තෙM�Nව පාර Mභක �ගෙ�
 $රකgව�ට 

ආර.ෂණය හා nකවරණය ලබා r�නද ව	තමානෙ� ඉ� ඔbබට යs� $රකgව� මනා 

dනgLථාපන vයාව>යකට ෙයො^ කරවන සමාජ  ෙශෝධනාගාරය. බවට පLව ඇත. එ,
           

යහd\ගල සමාජා5ෙයෝජනාගාරය. a බ�ධනාගාර ෙදපා	තෙM�Nව $xJ දෑL සxJ qlමට 

මනාව dනgLථාපනය කර යහපL dරවැ$ය� ෙලස සමාජ ගත qlමට 2015 වසෙ	 
 ගL 

උLසාහය ෙමම කා	යය සාධන වා	තාව ම{� A=පනය කරc. 
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S ලංකාෙ. බ�ධනාගාර ආයතන - 2015 

 

 

• ආර2Tත බ�ධනාගාර 

� KමාUV බ�ධනාගාර 

� වැඩ කඳYG 

o =වෘත වැඩ කඳYG 

□ තGණ වරකGව�ෙ[ 

=ෙශෝධන මධ<ස්ථාන 

□ බ�ධනාගාර පාසැE 

▲ Mර මැ]K 
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බ�ධනාගාර ආයතන 

 

01. බ�ධනාගාර |ලසථ්ානය 

02. ප	ෙ�ෂණ #ෙශෝධන d}~ මධ�සථ්ානය 

03. ආර.eත බ�ධනාගාර 03- 

• වැ>කඩ 

• නව rMබර 

• මහර 

 

 

4.Jමා�V බ�ධනාගාර - 19 

� අ5රාධdරය 

� ෙකොළඹ 

� ක�තර 

� �ග^ව 

� ගා;ල 

� නව මැග$� 

� තංග;ල 

� බr;ල 

� මාතර 

� මඩකලdව 

� කෑග;ල 

� �Kණාමලය 

� යාපනය 

� Kg#ට 

� �ස්ස 

� ෙමොනරාගල 

� ෙපොෙළො�නgව 

� වාJයෙපොල 

� වPAයාව 

 

 

 

 

 

 

 

5.වැඩ කඳkg - 09 

� වටnක 

� �*Jගල 

� �ර#ල  
� අ5රාධdරය 

� Kg#ට 

� හං{>ෙපොල 

� ක�ෙදවLත 

� Nංකම 

� අෙ�dස්ස 

6. #වෘත වැඩ කඳkg - 02 

o ප;ෙ;කැෙ; 

o අ5රාධdරය 

7. තgණ වරදකgව�ෙh 

#ෙශෝධන මධ�ස්ථාන - 02 

□ ප;ල�ෙසේන 

□ ත;ෙදන 

8. බ�ධනාගාර පාස; - 01 

□ වටnක 

9. $ර මැIJ - 20 

▲ අMපාර 

▲ අ#ස්සාෙP;ල 

▲ බලංෙගොඩ 

▲ බලx�ය 

▲ හලාවත 

▲ ඇ;x�ය 

▲ ඇ�>x�ය 

▲ ගMපහ 

▲ ගMෙපොල 

▲ හMබ�ෙතොට 

 

 

▲ K>යාx�ය 

▲ Kgණෑගල 

▲ මහව 

▲ ම�නාරම 

▲ මාතෙ; 

▲ 5වරඑ>ය 

▲ ක;^ෙ� 

▲ පානrර 

▲ හැට� 

▲ dLතලම 
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දැ2ම 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ෙමෙහවර 

 
 

 

 

ඉල2ක 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ ෙ�වා$කc� dනgLථාපනය N�� 

යහපL dරවැ$ය� ෙලස 

සමාජගත qJම” 

 

“ආර.ෂාව, nකවරණය, dනgLථාපනය යන |>ක අර^~ ඉ�කර ගැ7ම 

උෙදසා  ෙ�වා$කc� හා බ�ධනාගාර Aලධාl� අතර මනා සMබ�ධතාවය. 

A	මාණය කරs� ධනාLමක p�තනය. ෙගොඩනගා Aලධාl�ෙ� nqයා 

තෘ�*ය වැ�qlම N�� සහ $රකgව�ෙh _භසාධක කට�N #�මL qlම 

N�� ඔk�ෙ� ශම ඵලදා�තාවය රටට වැඩදාc ෙලස ෙයොදා ගැ7ම.” 

 

1. බ�ධනාගාර ෙ�වා$කය� #�මLව dනgLථාපනය ම�� 7* ගgක මානව 

,තවා
 d\ගලය� බවට පLකර [ෂ්ඨ සMප�න සමාජය. 2, qlමට දායක �ම. 

 

 

2. බ�ධනාගාර Aලධාl� අ�ෙපේරණය සහ ෙදපා	තෙM�N ක!ඩායM හැ�ම 

ෙගොඩනැ�ම. 
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ආයතනෙ^ ප`ඛතා 

1. කා�න අවශ�තාවට ගැලෙපන පJI nඳ#ය� dනgLථාපනය කර යහපL dරවැ$ය� ෙලස 

xටL �මට අවශ� සමාජ ප_2ම සැක$ම. 

 

2. බ�ධනාගාර ප*සංස්කරණ vයාLමක qlමට අදාලව බ�ධනාගාර තදබදය අවම qlම, 

න�න තා.ෂණය හ&�වා 
ම, ෙභෞ*ක සMපL වැ�I�~ qlම හා ය�තල පහ_කM 

සංව	ධනය. 

 

3. ෙසේවා අංශය�ට අදාල d}~ හා වැඩසටහ� පව	ධනය qlම N�� මනා පJචයq� හා 

ෙසේවා තෘ�*යq� �L Aළධාl� 2, qlම සඳහා බ�ධනාගාර ෙදපා	තෙM�NෙP මානව 

සMපL සංව	ධනය 

 

 

4. nඳ# පJපාලන කට�N වඩාL #�මLව හා කා	ය.ෂමව ඉ� qlම උෙදසා nඳ#ය�ෙh 

ෙතොරNg කළමනාකරණ ප\ධ*ය ස්ථාපනය කර vයාLමක qlම. 
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ආයතන අංශය 

 

බ�ධනාගාර ෙදපා	තෙM�N කා	ය ම!ඩලෙ� තනNg dර�පා"වලට බඳවා ගැ7ම,  උසස් qlම, 

ස්�ර qlම, සථ්ාන මාg qlම, #නය පJ.ෂණ පැවැL�ම සහ Aලධාl�ෙh ෛදAක රාජකාJ 

කට�N ෙමම අංශය ම�� ඉ� කර5 ලැෙb. 

2015 ව	ෂෙ� ආයතන අංශෙ� කා	ය සාධනය පහත පJI ෙP. 

 

01. කා	ය ම!ඩල ෙතොරNg වා	තාව  

අa 
අංකය 

තනbG නාමය හා අදාල 
ෙසේවය 

අaමත 
සංඛ<ාව 

Mcන
ෙසේවක 
සංඛ<ාව 

Fරdපාe
සංඛ<ාව 

Fරdපාe fර,මට ෙගන 
ඇi Jයා මා�ග 

1 
බ�ධනාගාර ෙකොමසාJස් 
ජනරා; 

1 1 0  - 

2 
අ*ෙ	ක බ�ධනාගාර 
ෙකොමසාJස් ජනරා; 

1 0 1 
_r_කM ලL AලධාJ� 
ෙනොමැත. 

3 
බ�ධනාගාර ෙකොමසාJස ් 

(� ල.ප.ෙසේවය) 
1 0 1  - 

4 බ�ධනාගාර ෙකොමසාJස ් 5 2 3 

dර�පා" xර�ම සදහා 
අයrMපL කැඳ#මට රාජ� 
ෙකොsෂ� සභාෙP අ5මැ*ය 
ලබාෙදන ෙලස ෙ	�ය 
අමාත�ංශෙය� ඉ;>M කර 

ඇත. (අංක � 1/ SSP / COMM 

/##ධ - 1 හා 2015/10/14 

Iනැ* >xය) 

5 අධ�.ෂ (සැල_M) 1 1 0  - 

6 අධ�.ෂ (ඉං ෙ�g ) 1 1 0  - 

7 පධාන ගණකා�කාJ 1 1 0  - 

8 

ස/ෙකොමසාJස්/A. 
ෙකොමසාJස්                       
( � ල.ප.ෙසේවය) 

1 1 0 

මාස Nනක කාලය. සදහා 
මහවැ> සංව	ධන 
අමාත�ංශයට අ5�.ත කර 
ඇත. 

9 
ස.අධ�.ෂ/A. අධ�.ෂ  

(සැල_M) 
1 1 0  - 
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10 
ස.අධ�.ෂ (ෙතොරNg 
තා.ෂණය) 

1 0 1 

අ5පා�*කය� ර,තව Aදහස ්
කළ හැq AලධාJ� ලබා 
ගැ7මට දැ~වL qJමට 
dවLපL දැ�#ම. පළ 
qJමට ඉIJ කට�N 
ෙකෙරs� පව*. 

11 ස.අධ�.ෂ (කෘeක	ම) 1 0 1  - 

12 ගණකා�කාJ 4 2 2 

රාජ� පJපාලන 
අමාත�ංශෙය� ඉ;�M කරන 

ලI. (අංක �1/7413(11) 

2015.08.13 Iනැ* >xය 

13 අභ��තර #ගණක 1 1 0  - 

14 
බ�ධනාගාර අ�කාJ 
(#ෙශේෂ ෙශේ¢ය) 

6 4 2 

dර�පා" xර�ම සදහා 
අයrMපL කැඳ#මට රාජ� 
ෙසේවා ෙකොsෂ� සභාෙව� 
අ5මැ*ව ලබා ෙදන ෙලස 
ෙ	£ය අමාත�ංශෙය� ඉ;�M 
කර ඇත. (අංක 

�1/SSP/COMM/##ධ-1 හා 

2015./11/24 Iනැ* >xය) 

15 

බ�ධනාගාර අ�කාJ - 
#ෙශේෂ ෙශේ¢ය-
dනgLථාපන 

1 0 1 
_r_කM ලL AලධාJ� 
ෙනොමැත 

16 බ�ධනාගාර අ�කාJ 17 9 8 - 

17 
බ�ධනාගාර අ�කාJ         
( dනgLථාපන ) 

2 0 2 
_r_කM ලL AලධාJ� 
ෙනොමැත 

18 
සහකාර බ�ධනාගාර 
අ�කාJ (xJs) 

40 19 21 

dර�පා" සMd	ණ qJම සදහා 
අයrMපL කැඳ#මට රාජ� 
ෙසේවා ෙකොsෂ� සභාෙP 
අ5මැ*ය ලැT ඇ* අතර 

2015/12/15 Iන අයrMපL 

කැඳ#ෙM කාලය අවස� Iනය 
ෙලස සලකා අයrMපL කැඳවා 
ඇ* අතර ෙ	£ය අමාත�ංශ 
ෙ;කMෙh Aෙයෝග පJI ඉZJ 
කට�N තාවකා>කව නවතා 
ඇත. 

19 
සහකාර බ�ධනාගාර 
අ�කාJ (dනgLථාපන) 

3 1 2 

dර�පා" සMd	ණ qJම සදහා 
අයrMපL කැඳ#මට රාජ� 
ෙසේවා ෙකොsෂ� සභාෙP 
අ5මැ*ය ලබා ෙදන ෙලස 
ෙ	£ය අමාත�ංශෙය� ඉ;>M 
කර ඇත. 
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20 
සහකාර බ�ධනාගාර 

අ�කාJ  (කා�තා ) 
2 0 2 

නව බඳවා ගැAෙM පJපා�ය 
අ5මත වනෙත. අ5මැ*ය 
ලබා Iය ෙනොහැq බව රාජ� 
ෙසේවා ෙකොsෂ� සභාෙP 
පැවැ* සාක¤ජාෙPI පකාශ 
කර ඇත. 

21 7* AළධාJ 1 0 1 

රාජ� ෙසේවා ෙකොsෂ� 
සභාෙව� අ5මැ*ය ලැT ඇ* 
අතර ගැස¥ AෙPදනය 
අ�කරණ අමාත�ංශ 
ෙ;කMෙh අLසන සඳහා 
ඉIJපL කර ඇත. ෙ	£ය 
අමාත�ංශය ෙවනස් � ඇ* 
බැ#� නව ෙ	£ය 
අමාත�ංශයට ගැස¥ 
AෙPදනය අLසනට ඉIJපL 
qJමට කට�N කර ඇත. (අංක 

�1/6055 හා 2015/12/28 

Iනැ* >xය) 

22 ඉං ෙ�g ($#;) 2 2 0  - 

23 ඉං ෙ�g (යා��ක) 2 1 1 
ඉං ෙ�g ෙසේවා ම!ඩලෙය� 
ඉ;>M කර ඇත. 

24 පJපාලන AලධාJ 2 1 1 

�1/85/2010 සහ 2014.02.20 
Iනැ* >xය ම�� ඒකාබ\ධ 
ෙසේවා අධ�.ෂ ජනරා; ෙවත 
dර�පා" සMබ�ධව ෙයො^ 
ෙකොට ඇත. වැඩ ආවරණය 
qJම සඳහා පL�ම. ලබා 
  
ඇත. 

25 පධාන වැඩ පJ.ෂක 1 1 0  - 

26 පධාන ෙජල	 (කා�තා ) 3 0 3 
_r_කM ලL AලධාJ� 
ෙනොමැත 

27 පධාන ෙජල	  (xJs ) 30 9 21 

2015.07.10Iන තනNg 09. 

සඳහා උසස් #M ලබා I ඇ* 
අතර ඉ*J dර�පා" xර#ම 
සඳහා අයrMපL කැඳවා 
සM^ඛ පJ.ෂණ ම!ඩලය 
පL කර සමා කc� නM කර 
එවන ෙලස දැ5වL කර ඇත. 

28 1ෙපළෙජල	 (කා�තා ) 4 0 4 
අයrMපL කැඳ#මට කට�N 
කර ඇත. 
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29 1 ෙපළ ෙජල	 (xJs ) 59 32 27 

අයrMපL කැඳවා ඇත. එයට 
ෙශේෂ්ඨා�කරණෙ� ^>ක 
අc*වා$කM x�බඳව 
පැs¢;ල. #භාග වන බැ#� 
ඉIJ කට�N නවතා ඇත. 

30 
පධාන dනgLථාපන 
AලධාJ (xJs) 

5 2 3 
_r_කM ලL AලධාJ� 
ෙනොමැත. 

31 
පධාන dනgLථාපන 
AලධාJ (කා�තා) 

2 0 2 
_r_කM ලL AලධාJ� 
ෙනොමැත. 

32 
dනgLථාපන AලධාJ        

(1 ෙපළ xJs /කා�තා ) 
13 10 3 

අය&MපL කැඳවා සM^ඛ 
පJ.ෂණ පවLවා ඇත. සM^ඛ 
පJ.ෂණයට ඉIJපL k 
AලධාJ� ෙදෙදෙනKෙh 
කා	ය.ෂමතා කඩඉM සදහා 
සහන කාලය. ෙදන ෙලස 
ඉ;�M කර ඇත. 

33 
dනgLථාපන AලධාJ  

(11ෙපළ කා�තා ) 
25 20 5  - 

34 
dනgLථාපන AලධාJ  

(11ෙපළ xJs) 
109 82 27 

බා,J� බඳවා ගැAම සඳහා  

2015.03.22 Iන පවLවන ලද 

>£ත #භාගය (#භාග 

ෙදපා	තෙM�Nව ම{�) 
පවLවා ඉ� සමL 
අයrMකgව� ව§හගත 
සM^ඛ පJ.ෂණයටද ෙයො^ 
කර ලK~ ලැ2 ඇත. xJs - 

116. හා කා�තා - 12 
වශෙය� ඉIJෙ�I පL#M 
ලබා Iමට කට�N කර5 
ලැෙb. 

35  11 ෙපළ ෙජල	 (කා�තා) 30 10 20 

36  11 ෙපළ ෙජල	 (xJs) 446 265 181 

37 සරඹ උපෙ\ශක 3 2 1 

ෙමම තනNර Aයාමක 
තනNරට ඒකාබ\ධ qJමට 
A	ෙ\ශ කර ඇත. 

38 සැරය� (කා�තා) 38 32 6 dර�පා" xර�ම සඳහා ෙ	�ය 
අමාත�ංශෙය� අ5මැ*ය 
සදහා ඉ;�M කර ඇත. 39 සැරය� (xJs ) 892 710 182 

40 Aයාමක  (කා�තා) 594 492 102 
2015.06.08 කා�තා Aයාමක- 

67. හා xJs Aයාමක- 433 
බඳවා ග�නා ලI. ඉ*J 
dර�පා" සඳහා සM^ඛ 
පJ.ෂණ පවLවා 
අයrMකgව� ෙතෝරා ෙගන 
ඇ* අතර බඳවා ගැAමට 
ප*පාදන ලබා I ෙනොමැත. 
ප*පාදන ලද #ගස බඳවා ග5 
ලැෙb. 

41 Aයාමක (xJs) 4447 3639 808 
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42 පධාන ෙහද AලධාJ 1 0 1 

ෙසෞඛ� අමාත�ංශෙය� 
ඉ;¨Mකර ඇ* අතර එ. 
AලධාJෙයK ස*යකට Iන 
03. ෙමම ෙදපා	තෙM�NෙP 
ෙසේවයට අ5�.ත කර ඇත. 

43 
ෙහද AලධාJ  (111,11,1 

පධාන, #ෙශේෂ ෙශේ¢ය) 
78 32 46 

2014.06.18 Iන $ට ෙහඳ 
d}~වට - 16. ෙයො^ කර 

ඇත.(වසර 03ක d}~ වකට) 

44 මහජන ෙසෞඛ� පJ.ෂක 4 0 4 

ෙසෞඛ� අමාත�ංශය ෙවත 
ඉ;�M කර ඇ* අතර එ. 
AලධාJෙයK ස*යකට Iන 

03. අප ෙදපා	තෙM�Nවට 

අ5�.ත කර ඇත. 

45 භාෂා පJව	තක 3 1 2 

dර�පා" සMබ�ධව ඒකාබ\ධ 
ෙසේවා අධ�.ෂ ජනරා; ෙවත  
ද�වා ඇත. 

 

46 

ෙතොරNg හා ස�AෙPදන 
තා.ෂණ සහකාර AලධාJ 
2පං*ෙ� 11,1 

1 0 1 

ඒකාබ\ධ ෙසේවා අධ�.ෂ 
ජනරා;ෙග� AලධාJ� 
අ5�.ත කරන ෙලසට 
ඉ;>M කර ඇත 

47 උපෙ\ශණ AලධාJ 7 0 7 

බඳවා ගැAම පJපා� අ5මත 
�ෙම� ප_ බඳවා ගැAමට 
Aයsතය. 

48 සංඛ�ා ෙ;ඛන AලධාJ 1 1 0  - 

49 සංව	ධන AලධාJ 94 54 40 

dර�පා" සMබ�ධව ඒකාබ\ධ 
ෙසේවා අධ�.ෂ ජනරා; ෙවත 
ද�වා ඇත. 

50 වැඩ පJ.ෂක 5 0 5 

ෙකො�තාL පදනම මත බඳවා 
ගැ7ම සඳහා කළමණාකරන 
ෙසේවා ෙදපා	තෙM�Nෙව� 
අ5මැ*ය ලැT ඇ* අතර 
රාජ� ෙසේවා ෙකොsෂ� සභාෙP 
අ5මැ*ය ඉ;ලා >xය. 
ෙයො^ කර ඇත. 

51 dසත්කාලා�ප* 1 0 1 

dර�පා" සMබ�ධව ඒකාබ\ධ 
ෙසේවා අධ�.ෂ ජනරා; ෙවත 
ද�වා ඇත. 

52 
තා.ෂණ AලධාJ 
(කා	sක) 

1 0 1 
ඉIJෙ�I බඳවා ගැAමට 
කට�N කර5 ඇත 
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53 සැල_M [;x 2 1 1 

අAයM පදනම මත බඳවා 
ගැAමට කළමණාකරණ ෙසේවා 
ෙදපා	තෙM�Nෙව� ඉ;¨M 
කලද බඳවා ගැAෙM පJපා�ය 
අ5මත �ෙම� ප_ බඳවා 
ග�නා ෙලස ද�වා ඇත. 

54 
ෙතොරNg හා ස�AෙPදන 
තා.ෂණ සහකාර 

5 2 3 

ඒකාබ\ධ ෙසේවා අධ�.ෂ 
ජනරා;ෙග� AලධාJ� 
අ5�.ත කරන ෙලසට 
ඉ;>M කර ඇත 

55 උපවැඩ පJ.ෂක 10 0 10 

බඳවා ගැAM පJපා� අ5මත 
qJෙම� ප_ $r qJමට 
Aයsතය. 

56 
රාජ� කළමනාකරණ 
ෙසේවය 

80 51 29 

ඒකාබ\ධ ෙසේවා අධ�.ෂ 
ජනරා; ෙග� AලධාJ� 
අ5�.ත කරන ෙලස ඉ;�M 
කර ඇත. 

57 භාෂණ පJව	තක 2 0 2 

බඳවා ගැ7ෙM පJපා� අ5මත 
#ෙම� ප_ බඳවා ගැAමට 
Aයsතය. 

58 ක	මා�ත ෙෆෝ	ම� 19 17 2  - 

59 ක	මා�ත පJපාලක 17 7 10 
_r_කM ලL AලධාJ� 
ෙනොමැත. 

60 

 1ෙපළ වෘLQය  

උපෙ\ශක/ 11ෙපළ 
වෘLQය උපෙ\ශක 

120 92 28 

සM^ඛ පJ.ෂණ හා 
පාෙයෝ{ක පJ.ෂණ පවLවා 
_r_කM ලL AලධාJ� බඳවා 

ගLඅතර, පව*න dර�පා" 

පමාණය සMd	ණ qJමට 
_r_කM ලL අයrMකgව� 
පමාණවL ෙනො#ය. එබැ#� 
නව බඳවා ගැAM පJපා�ය 
අ5මත #ෙම� ප_ අෙන. 
dර�පා" සMd	ණ qJමට 
කට�N කර5 ලැෙb. 

61 කෘe ක	ම උපෙ\ශක 19 7 12 
_r_කM ලL AලධාJ� 
ෙනොමැත. 

62 කෘe ක	ම ඕව	$ය	 28 1 27 

බඳවා ගැ7ෙM පJපා�ය 
අ5මත #ෙම� ප_ ඉIJ 
කට�N $r කර5 ලැෙb. 

 

63 ශව� දෘශ� සහකාර 1 0 1 

බඳවා ගැ7ෙM පJපා�ය 
අ5මත #ෙම� ප_ ඉIJ 
කට�N $r කර5 ලැෙb. 
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64 
ඹෟෂධ සංෙයෝජක ( #ෙශේෂ 
ෙශේ¢ය) 

4 0 4  - 

65 
ඹෟෂධ සංෙයෝජක 

(1/11/11 ෙශේ¢) 
82 65 17  - 

66 ජායා=ප [;x 1 0 1 

බඳවා ගැ7ෙM පJපා� අ5මත 
#ෙම� ප_ බඳවා ගැAමට 
Aයsතය. 

67 සංසක්රණ [;x 1 0 1 

බඳවා ගැ7ෙM පJපා� අ5මත 
#ෙම� ප_ බඳවා ගැAමට 
Aයsතය. 
 

68 ෙමෝට	 Jයrg 172 170 2 

අදාල  අමාත�ංශය ම�� 
කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපා	තෙM�Nෙව� 
අ5මැ*ය  
ඉ;ලා ඇත. 

69 ෙමෝට	 Jයrg (ඒකාබ\ධ) 5 3 2 

dර�පා" සMබ�ධව ඒකාබ\ධ 
ෙසේවා අධ�.ෂ ජනරා; ෙවත 

ද�වා ඇත. 

70 {ල�රථ Jයrg 3 0 3  - 

71 ෙමෝට	 කා	sක 10 9 1  - 

72 ෙමෝට	 කා	sක ( #r>) 4 0 4 

බඳවා ගැ7ෙM පJපා� අ5මත 
#ෙම� ප_ බඳවා ගැAමට 
Aයsතය. 

73 ෙමෝට	 කා	sක (වෑ\rM) 2 0 2 

74 ෙමෝට	 කා	sක (x�තාg) 2 0 2 

75 ටැ.ට	 Jයrg 26 19 7 

dර�පා" 02. xර�මට 
කළමණාකරණ ෙසේවා 
ෙදපා	තෙM�Nෙව� 
අ5මැ*ය ඉ;ලා ඇත. 

76 �#; Jයrg 8 8 0  - 

77 
කා	යාල ෙසේවක ෙසේවෙ� 
තනNg 

36 34 2  - 

78 ^රකg 52 52 0  - 

79 වධක 2 0 2 

අයrMපL කැඳවා ඇ* අතර 
ඉIJෙ� I සM^ඛ පJ.ෂණ 
පැවැL#මට Aයsතය. 

80 කMකg 35 34 1  - 

81 වNරෙපොMප vයාකg 10 4 6 

කළමණාකරණ ෙසේවා 
ෙදපා	තෙM�Nෙව� ඉ;�M 
කර ඇත. 
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82 අධ�.ෂ (ෛවද�) 1 0 1 

ෙසෞඛ� අමාත�ංශය ඉ;�M 
qJමට අදාල  අමාත�ංශය 
ෙවත >xය ෙයො^ කර ඇත. 

83 

සහකාර 
අධ�.ෂ/Aෙයෝජ�අධ�.ෂ 
(ෛවද�) 

1 0 1 

84 ෛවද� AලධාJ 40 20 20 

85 ද�ත ෛවද� AලධාJ 4 4 0 

86 
>යාපIංp/සහකාර ෛවද� 
AලධාJ 

19 17 2 

87 
රසායනාගාර කා	sක 
#ද�ාඥ 

4 2 2 

ෙසෞඛ� අමාත�ංශය ෙව*� 
ඉ;�M qJමට අදාල 
අමාත�ංශය ෙවත >xය ෙයො^ 
කර ඇත. 

 
එකNව 7822 6061 1761  - 

 

02.2015 වසර Nල අවස� කරන ලද #නය පJ.ෂණ සංඛ�ාව -62q. 

 

03. 2015 වසර Nල #ශාම {ය Aලධාl� සංඛ�ාව -81q. 

04. 2015 වසර Nල sය{ය {ය Aලධාl�  සංඛ�ාව  - 01q. 

 

05. ඉඩM අLපL කර ගැAM 

5.1.මඩකලdව බ�ධනාගාරය #තැ� qJම සදහා හ&නාගL ම�^ෙ� පාෙ\®ය ෙ;කM 

ෙකො¥ඨාශෙ� x,� ඉඩම Iස්�. ෙ;කM කs�ෙP අ5මැ*ය ලැTෙම� ප_ මැ~M කට�N 

සදහා sA�ෙදෝg ෙදපා	තෙM�Nව ෙවත භාර 
 ඇත. 

5.2. {Jබාව පාෙ\®ය ෙ;කM ෙකො¥ඨාශෙ� කලාඔය ¯පෙL ෙහ.ටයා	 49.6122ක °s 

පමාණය 2015.10.22 Iන බ�ධනාගාර ෙදපා	තෙM�Nවට පවරා ගැ7මට කට�N කර ඇත. 
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              67� අංශෙ^ කා�ය සාධනය 
 

01. Fනරාව�ථන හා �ලධන =යද� 

ඇස්තෙ��bව 

2015 ව�ෂය සඳහා පiපාදන (G) 

ස`lmත =යදම 
=යදම 

පiපාදනවල 
% ෙලස 

`E 
ඇස්තෙ��bව  

අමතර පiපාදන 
හා මාG op�  

පiෙශෝBත 
ඇස්තෙ��bව 

d\ගල ප�න� 2,480,000,000 551,300,000 3,031,300,000 3,028,075,992 99.9 

ගම� #යදM 113,500,000 5,000,000 118,500,000 117,256,540 99.0 

සැප�M  1,666,600,000 -504,680,000 1,161,920,000 1,157,648,115 99.6 

නඩLN #යදM 50,400,000 
                           

-   
50,400,000 48,582,980 96.4 

{#_M ගත ෙසේවා  264,500,000 -3,603,000 260,897,000 243,903,887 93.5 

මාg qlM  23,000,000 1,983,000 24,983,000 24,835,668 99.4 

dනරාව	තන එකNව 4,598,000,000 50,000,000 4,648,000,000 4,620,303,182 99.4 

dනgLථාපන හා 
වැ�I�~ qlM  

56,000,000 
                           

-   
56,000,000 51,277,303 91.6 

ෙගොඩනැ{> හා 
ඉIqlM 

40,000,000 
                           

-   
40,000,000 37,166,636 92.9 

ය�ත±ත හා උපකරණ 4,000,000 
                           

-   
4,000,000 3,965,537 99.1 

වාහන 12,000,000 
                           

-   
12,000,000 10,145,130 84.5 

|ලධන වLකM 
අLපLකර ගැAම 

199,500,000 295,170,350 494,670,350 389,198,602 78.7 

වාහන -   295,170,350 295,170,350 295,170,150 0 

ගෘහ භා!ඩ හා 
කා	යාල�ය උපකරණ 

164,000,000 
                           

-   
164,000,000 84,145,004 51.3 

ගෘහභා!ඩ 20,000,000   20,000,000 17,958,994 89.8 

ෙතොරNg තා.ෂණ 
උපකරණ 

40,000,000   40,000,000 26,376,628 65.9 

ආර.ෂක උපකරණ 100,000,000   100,000,000 38,302,834 38.3 

d}~ උපකරණ 4,000,000   4,000,000 1,506,548 37.7 

ය�ත±ත හා උපකරණ 30,000,000 
                           

-   
30,000,000 7,464,672 24.9 

ෙගොඩනැ{> හා 
ඉIqlM 

5,500,000 
                           

-   
5,500,000 2,418,776 44 

පාhධන #යදM 
(පාhධන ආෙයෝජන) 

1,692,000,000 -6,982,350 1,685,017,650 1,457,059,128 86.5 

d}~ හා හැqයා 
ව	ධන 

8,500,000   8,500,000 8,442,871 99.3 

|ලධන #යදM එකNව  
 

1,956,000,000 288,188,000 2,244,188,000 1,905,927,903 84.93 

`q =යදම  
 
6,554,000,000 

 
338,188,000 

 
6,892,188,000 

 
6,526,231,085 

 
94.69 
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02.  ඉ]op� ව<ාපෘiවලට අදාල �ලධන =යද� (වැය =ෂය අංක 2104 හා 2502) 

ව<ාපෘiෙ^/වැඩසටහෙ� නම 
2015 ව�ෂය සඳහා 
පiපාදන (G) 

ස`lmත =යදම 
=යදම පiපාදනවල % 

ෙලස 

ප;ෙ;කැෙ; බ�ධනාගාරය 
ඉZqlම 

190,000,000 52,636,797 27.7 

යාපනය බ�ධනාගාර සං]	ණය 
ඉZJqlම 

150,000,000 149,950,150 100 

බ�ධනාගාර #තැ� qlම - ෙකොළඹ 
Iස්�.කය 

3,017,650                            -   0 

මාතර 3,017,650                            -   0 

වටnක                            -                              -   0 

ක�තර                            -                              -   0 
බ�ධනාගාර #තැ� qlම - අෙනKL 
Iස්�.කය 

1,300,000,000 1,245,608,046 95.8 

තංග;ල 1,300,000,000 1,245,608,046 95.8 

ෙවනL                            -                              -   0 

අෙනKL ඉIqlM 29,500,000 7,598,797 25.8 

|ලස්ථාන පJපාලන ෙගොනැ{;ල 24,000,000 5,180,021 21.6 

වාJයෙපොල $ර වා¥�ව (න	V) 2,418,776 2,418,776 100 

ෙවනL 3,081,224 
 0 

වැ>කඩ අ�කාJ #ෙPකාගාරය                            -                              -   0 

d}~ මධ�ස්ථානය ඉIqlම (දැයට 
qgළ) 

15,000,000 1,099,306 7.3 

        

එකNව 1,687,517,650 1,456,893,096 86.3 

 

 

03. ආදාය� s�ෂවල කා�ය සාධනය 
 

ආදාය� s�ෂය 
2015 

ඇස්තෙ��bව 
2015 සත< 
ආදායම 

2014 වසෙ� 
සත< ආදායම 

2002.01.01 - රජෙ� ෙගොඩනැ{> K� 11,000,000 10,600,686 10,994,725 

2002.02.99 - ෙපො� ආදායම 10,000,000 10,887,677 9,839,174 

2003.02.99 - #K~M පJපාලන ගාසN් 16,000,000 39,509,361 19,271,489 

2001.04.00 - අL*කාරM {~M ෙවළද 35,000,000 49,984,564 38,330,446 

2004.01.00 - සමාජ ආර.ෂණ දායකLව 63,600,000 67,040,082 64,062,168 

2006.02.00 - පාhධන වLකM #q²ම                    -   - - 

^� ආදායම    135,600,000 178,022,370 142,498,002 
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ක�මා�ත හා කෘTකා�tක අHiකාර� 67ම 

(G.t) 

ක	මා�ත හා 
කෘeකා	sක 
අL*කාරM {~ම 

වා	eක 
³මාව 

ප_{ය මාසය 
ද.වා #යදම 

ෙදසැMබ	 
මස #යදම 

^� 
#යදම 

ඉ*Jය 
#යදෙM 
ප*ශතය 
(%) 

උපJම #යදM 
³මාව 

80.00 65.22 10.10 75.33 4.67 94.15% 

 

 

ක�මා�ත හා කෘTකා�tක අHiකාර� 67ම 

(G.t) 

ක	මා�ත හා 
කෘeකා	sක 
අL*කාරM {~ම 

වා	eක 
³මාව 

ප_{ය මාසය 
ද.වා #යදම 

ෙදසැMබ	 
මස #යදම 

^� 
#යදම 

ඉ.ම�ම 
#යදෙM 
ප*ශතය 
(%) 

අවම ලැTM ³මාව 90..00 129.85 6.62 136.47 (46.47) 51.63% 

 

 

රජෙ^ vළධාp�ෙ[ අHiකාර� “w”  67ම  

(G.t) 

රජෙ� 
Aළධාl�ෙh 
අL*කාරM {~ම 
- T 

වා	eක 
³මාව 

ප_{ය මාසය 
ද.වා #යදම 

ෙදසැMබ	 
මස #යදම 

^� 
#යදම 

ඉ*Jය 
#යදෙM 

ප*ශතය (%) 

උපJම #යදM 
³මාව 

146.00 114.40 18.40 132.81 13.19 91% 

 

රජෙ^ vළධාp�ෙ[ අHiකාර� “w”  67ම  

(G.t) 

රජෙ� 
Aළධාl�ෙh 
අL*කාරM {~ම 
- T 

වා	eක 
³මාව 

ප_{ය මාසය 
ද.වා #යදම 

ෙදසැMබ	 
මස #යදම 

^� 
#යදම 

ඉ*Jය 
#යදෙM 
ප*ශතය (%) 

අවම ලැTM ³මාව 126.00 122.61 11.73 134.35 8.35 6.62% 
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සැප8� හා ෙසේවා අංශය 

 

sල
 ගැ7M හා නඩLN කට�N වල 2015 ව	ෂෙ� කා	ය සාධනය පහත පJI ෙP. 

 

01. වැය #ෂය අංක - 2002 (ය�ත හා ය�ෙතෝපකරණ අ�Lවැ�යාව හා නඩLNව)  

ෙව� කරන ලද  ප*පාදන පමාණය - g.4,000,000.00 

 

ආයතනය 

 

=ස්තරය 

 

`දල (G) 
 

ප	ෙ�ෂණ හා 
#ෙශෝධන d}~ 
මධ�සථ්ානය 

ඡායා xටපL ය�ත අ�L වැ�යා qlම 
9,296.00 

 

වැ>කඩ 
වා�සsකරණ ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 

23,700.00 

 

#ර#ල 
බ} කා	ය � මැe� අ�Lවැ�යා qlම 

11,422.50 

 

|ලස්ථානය 
බ.ෙකො.ජ ෙරI ෙසෝදන ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 

23,340.55 

 

|ලස්ථානය 
වා�සsකරණ ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 

38,384.64 

 

|ලස්ථානය 
වා�සsකරණ ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 

10,200.00 

 

|ලස්ථානය 
වා�සsකරණ ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 

20,000.00 

 

වැ>කඩ 
පJගණක ය�ත අ�Lවැ�යා #යදM 

7,500.00 

 

වැ>කඩ 
®තකරණ අ�Lවැ�යා qlෙM #යදM 

5,152.70 

 

වැ>කඩ 
වාෂ්ප ෙබොcෙ;g අ�Lවැ�යා #යදM 

570,881.27 

 

වැ>කඩ 
වා�ස�කරණ ය�ත අ�Lවැ�යා qlෙM #යදM 

18,300.00 

 

වැ>කඩ 
මහන මැe� අ�Lවැ�යා qlෙM #යදM 

38,081.00 

 

වැ>කඩ 
වා�ස�කරණ ය�ත අ�Lවැ�යා qlෙM #යදM 

28,000.00 

 

ප;ෙලකැෙ; 
වා�ස�කරණ ය�ත අ�Lවැ�යා qlෙM #යදM 

24,400.00 

 

වටnක 
ෆැ.ස් මැe� අ�L වැ�යා qlම. 

7,825.44 

 

වටnක 
වNර ෙමෝට	 අ�L වැ�යා qlම. 

19,417.23 

 

ෙපොෙලො�නgව 
ඡයා xටපL ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 

12,750.00 

 

අෙ�dස්ස 
ඡයා xටපL ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 

15,151.50 

 

වැ>කඩ 
sJස් ෙකොටන ය�තය අ�Lවැ�යා qlම. 

18,000.00 
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වැ>කඩ 
ෙපො; sJකන ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 

24,072.00 

වැ>කඩ 

 

#r>ජනක ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 

 
344,920.72 

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

ෙබොcෙ;g අ�Lවැ�යා qlම. 
283,105.50 

 

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

පJගණක ^දණ ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 
16,496.00 

 

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

පJගණක ය�ත අ�Lවැ�යා #යදM 

24,820.71 

 

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

පJගණක ^දණ ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 
11,600.00 

ත;ෙදන පJගණක ඡායා xටපL ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 
9,400.00 

 

ද�ෙපොත 
ඡායා xටපL ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 

19,369.50 

 

ෙපොෙලො�නgව 
#r>ජනක ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 

69,375.00 

 

ක�තර 
#r>ජනක ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 

311,655.57 

 

මහර 
sJස් ෙකොටන ය�තය අ�Lවැ�යා qlම. 

26,000.00 

 

මහර 
වා�ස�කරණ ය�ත අ�L වැ�යා qJම. 

6,000.00 

 

වැ>කඩ 
ඡායා xටපL ය�ත ෙසේවා {#_ම 

21,922.50 

 

මැග$� 
#r>ජනක ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 

257,259.40 

ප	ෙ�ෂණ හා 
#ෙශෝධන d}~ 
මධ�සථ්ානය 

^දණ ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 
9,130.50 

ප	ෙ�ෂණ හා 
#ෙශෝධන d}~ 
මධ�සථ්ානය 

ෆැ.ස් ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 
3,200.00 

ප	ෙ�ෂණ හා 
#ෙශෝධන d}~ 
මධ�සථ්ානය 

ෆැ.ස් ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 
2,400.00 

 

ෙබෝගMබර 
වා�ස�කරණ ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 

19,780.00 

 

බr;ල 
ඡායා xටපL ය�ත අ�L වැ�යා qJම. 

48,104.00 

 

ගා;ල 
#r>ජනක ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 

271,235.40 

 

මාතර 
ඡායා xටපL ය�ත අ�L වැ�යා qJම. 

27,195.00 

 

වටnක 
^දණ ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 

9,750.00 

 

වටnක 
ලැ�ෙටො� ය�තය අ�L වැ�යා qJම. 

8,250.00 

 

වටnක 
ඡායා xටපL ය�ත ෙසේවා {#_ම 

13,131.70 
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වටnක වNර ෙමෝටරය  අ�Lවැ�යා qJම. 7,880.00 

 

වටnක 
වNර ෙමෝටරය  අ�Lවැ�යා qJම. 

38,268.36 

^ලස්ථානය ෙරI ෙසෝදන ය�ත අ�L වැ�යා qJම. 1,288.39 

^ලස්ථානය ඡායා xටපL ය�ත ෙසේවා {#_ම 87,690.00 

වැ>කඩ ^දණ ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 24,800.00 

 

වැ>කඩ 
ෛජව ##ධLව ය�තය ෙසේවා {#_ම 36,630.00 

 

^ලස්ථානය 
ඡායා xටපL ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 9,850.00 

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

අ�·ඩන ෙසේrM ය�තය අ�Lවැ�යා qJම. 2,442.00 

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

^දණ ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 29,157.70 

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

ෆැ.ස් ය�තය අ�Lවැ�යා qJම. 4,443.89 

ප	ෙ�ෂණ හා 
#ෙශෝධන d}~ 
මධ�සථ්ානය 

ෙසේවා {#_ම ඡායා xටපL ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 21,922.50 

 

මහර 
වNර ෙමෝටරය අ�Lවැ�යා qlම. 20,000.00 

 

වැ>කඩ 
මහන මැe� අ�Lවැ�යා qlෙM #යදM නැවත බැර qlම. (38,081.00) 

 

^ලස්ථානය 
ඡායා xටපL ය�ත 02 අ�Lවැ�යා qJම. 42,932.58 

 

^ලස්ථානය 
� අංශෙ� ඡායා xටපL ය�ත අ�Lවැ�යා qJම.  56,887.50 

 

^ලස්ථානය 
වා�ස�කරණ ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 2,600.00 

 

^ලස්ථානය 
පJගණක ඡායා xටපL ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 15,100.00 

 

^ලස්ථානය 
පJගණක ඡායා xටපL ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 18,100.00 

 

^ලස්ථානය 

2102-2 වැය #ෂෙය� මාg කරන ලI. (අභ��තර rරකථන 

අ�Lවැ�යා) 
14,707.05 

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

පJගණක ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 3,250.00 

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

වාෂ්ප ෙබොcෙ;g අ�Lවැ�යා qJම. 29,859.00 

 

මැග$� 
පJගණක ඡායා xටපL ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 5,750.00 

 

අ5රාධdරය 
�#� ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 76,275.00 

 

අ5රාධdරය 
#r>ජනක ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 269,730.00 

 

ගා;ල 
2s තරාI අ�Lවැ�යා qJම. 8,800.00 

 

වටnක 
ඡායා xටපL ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 23,800.00 

 

වටnක 
ෆැ.ස් ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 5,750.00 
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ක�තර 
පJගණක ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 11,000.00 

වැ>කඩ 

 
වාෂ්ප ෙබොcෙ;g අ�Lවැ�යා 156,922.92 

 

වැ>කඩ 
ඵ.ස්ෙ	 ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 15,000.00 

 

ත;ෙදන 
ෙ¤�ෙෂෝ මැe� ඵක අ�Lවැ�යා qlම. 9,070.00 

 

තංග;ල 
2M තරාI අ�Lවැ�යා qlම. 26,225.00 

 

^ලස්ථානය 
වා�ස�කරණ ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 3,800.00 

 

ක�තර 
ෆැ.ස් ය�ත අ�Lවැ�යා qJම. 4,800.00 

 

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

වා�ස�කරණ ය�ත අ�Lවැ�යා qlම. 14,850.00 

 

වැ>කඩ 
$ංග	 මැe� අ�L වැ�යා qlම. 150,059.50 

 

|ලස්ථානය 
වා�ස�කරණ ය�ත 04 අ�L වැ�යා qlම. 14,000.00 

`q එකbව 3,965,536.72 

 

02.වැය #ෂය අංක- 2102-1 (ගෘහ භා!ඩ හා කා	යාල උපකරණ sල
 ගැ7ම) 

ෙව� කරන ලද ප*පාදන පමාණය -  g.20,000,000.00 

�Kණාමලය 
අ�කාJ කා	යාලයට අ^Lත�ෙh d� 02 

sල
 ගැ7ම. 
          12,360.00  

ෙබෝගMබර අ�කාJ කා	යාලයට *ර ෙරI දැ�ම. 
 

          99,945.00  

ෙබෝගMබර වNර U;ට	 10 sල
 ගැAම.           17,000.00  

කඵතර ශbද පJපාලන ය�ත උපාංග sල 
ගැAම.           60,675.00  

^ලස්ථානය අ^Lත�ෙh d� 02 sල
 ගැAම.           25,500.00  

^ලස්ථානය වා� ස�කරණ ය�ත 02 sලI ගැAම.         205,000.00  

^ලස්ථානය =පවා,A ය�ත 04 sල
 ගැAම.         143,960.00  

^ලස්ථානය #ධායක d�ව. හා ෙMසය. sල
 ගැAම.           39,510.00  

වැ>කඩ වා�ස�කරණ ය�ත 01 sල
 ගැAම.           63,200.00  

වැ>කඩ ෙම¥ට 60 sල
 ගැAම.         240,000.00  

අ5රාධdරය ෙම¥ට 50 sල
 ගැAම.         216,500.00  
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වPAයාව වා�ස�කරණ ය�ත 01 sල
 ගැAම.           92,390.00  

වPAයාව අ^Lත�ෙh d� 06 sල
 ගැAම.           68,670.00  

මඩකලdව 

වා�ස�කරණ ය�ත 01 sල
 ගැAම.           98,500.00  

අ�කාl කා	යාලයට ෙMස, d� sල
 ගැ7ම 49,360.00 

අKළන ඇඳ� 3. sල
 ගැ7ම 18,750.00 

ගා;ල කා	යාල ෙMසය. sල
 ගැAම.             4,290.00  

කෑග;ල පධාන ෙ¸ල	 කා	යාලයට *රෙරI දැ�ම.           24,165.00  

�සස් $#>� #r> පංකා 03 sල
 ගැAම.           14,850.00  

ෙපොෙලො�නgව #ධායක d� 01  sල
 ගැAම.             7,500.00  

අෙ�dස්ස අ�කාJ කා	යාලයට *රෙරI දැ�ම.           14,320.00  

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

පධාන ෙ¸ල	 කා	යාලයට අවශ� d� sල
 
ගැAම. 

          22,965.00  

ෙබෝගMබර ^දණ ය�ත 02 sල
 ගැAම           29,000.00  

ෙබෝගMබර වා� ස�කරණ ය�ත 02 sල
 ගැAම.         140,100.00  

ෙබෝගMබර 
ෙබො�සක්ෑන	 ය�ත සඳහා #r> උපකරණ 
sල
 ගැAම. 

            9,010.00  

�සස් ෙසෝපා ෙස¥ 01 sල
 ගැAම.           38,857.50  

වැ>කඩ ෙL ෙකෝ�ප ක¥ට; 01           26,560.00  

වැ>කඩ වා� ස�කරණ ය�ත  01 sල
 ගැAම.           92,900.00  

වැ>කඩ වා� ස�කරණ ය�ත  01 sල
 ගැAම.           62,790.00  

මැග$� ෙම¥ට 20 sල
 ගැAම.           80,000.00  

ප	ෙ�ෂණ හා #ෙශෝධන 
d}~ මධ�සථ්ානය 

වා�ස�කරණ ය�ත  01 sල
 ගැAම.           77,500.00  

අ5රාධdරය *ර ෙරI දැ�ම.           24,300.00  

බr;ල ¹�ට	 01 sල
 ගැAම.           14,450.00  

මඩකලdව බ;බ 03  sල
ගැ7ම           22,500.00  

^ලස්ථානය ක	මා�ත 2;පL Aරk; qJම.         605,850.00  
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^ලස්ථානය 
#ධායක d� 01 #ධායක ෙMස 01 sල
 

ගැAම. 
          32,350.00  

වැ>කඩ ෛවද� d�  05 sල
 ගැ7ම.           35,437.50  

වැ>කඩ $#>ං #r> පංකා 18 sල
 ගැ7ම.         104,400.00  

අ5රාධdරය 2L* #r> පංකාව. sල
 ගැ7ම.             5,750.00  

මාතර වා�ස�කරණ ය�ත 01 sල
 ගැAම.           80,700.00  

ෙපොෙළො�නgව #r> පංකා 07 sල
 ගැAම.           38,850.00  

ෙමොනරාගල #r> පංකා 08 sල
 ගැAම.           46,000.00  

ගා;ල ^දණ ය�ත 01 sලI ගැAම..             9,500.00  

�ග^ව 
බ�ධනාගාර ෙරෝහල සඳහා කා	යාල 
උපකරණ sලI ගැAම. 

          71,145.00  

^ලස්ථානය පJගණක d� 25 sලI ගැAම.         112,375.00  

^ලස්ථානය පJගණක ෙMස 25 sලI ගැAම.         191,058.75  

^ලස්ථානය 
කා	යාල පෙයෝජනය සදහා ගෘහ භා!ඩ sලI 
ගැAම. 

        210,345.00  

^ලස්ථානය වා�ස�කරණ ය�ත 02 sලI ගැAම.         243,867.00  

^ලස්ථානය ක	මා�ත 2;පL Aරk; qJම.         217,965.00  

අෙ�dස්ස අ�කාJ කා	යාලයට *ර ෙරI දැ�ම.             6,365.00  

අෙ�dස්ස #r>ප �දM 06 sලI ගැAම.             2,790.00  

මහර වා�ස�කරණ ය�ත 02 sලI ගැAම.         195,000.00  

^ලස්ථානය ක	මා�ත 2;පL Aරk; qlම.         457,633.41  

^ලස්ථානය 
#ධායක ෙMස 01 ^ලස්ථාන අ�කාJ 
කා	යාලයට sල
 ගැ7ම 

          19,057.50  

^ලස්ථානය කල	 ¹�ට	 02 sලI ගැAම.           28,100.00  

^ලස්ථානය 
ෙපොL රා.ක 01 ^ලස්ථාන අ�කාJ 
කා	යාලය සඳහා sල
 ගැ7ම. 

          15,457.50  

^ලස්ථානය වා� ස�කරණ ය�ත 02 sලI ගැAම         155,715.24  

^ලස්ථානය 
#ධායක d� 01 ^ලස්ථාන අ�කාJ කා	යාලය 
සඳහා sල
 ගැ7ම. 

          20,137.50  

^ලස්ථානය 
පධාන rරකථන }වමාg ප\ධ*යට 
ෙහVෙස¥ 01 sලI ගැAම. 

          13,770.00  
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^ලස්ථානය අභ��තර rරකථන ලබා Iම.             1,632.00  

^ලස්ථානය අ�ත	ජාල පහ_කM ලබාIම.             6,040.00  

^ලස්ථානය #r> උපකරණ sලI ගැAම.           24,744.80  

^ලස්ථානය 
LED බ;b 04, පාදසථ් #r> පංකා 02 , 2L* 

#r> පංකා 01 sල
 ගැ7ම. 
          28,340.00  

^ලස්ථානය 
2102-2 වැය #ෂෙය� මාg කරන ල
. ජංගම 

rරකථන බ.ෙකො.ජ.වා�ස�කරණ ය�ත 01) 
        280,601.00  

මාතර ෛවද� d� 03 sලI ගැAම.           21,262.50  

Kg#ට ෆැ.ස් ය�ත 01 sලI ගැAම..           17,500.00  

වැ>කඩ #r> පංකා 01 sලI ගැ7ම.                   5,700.00  

වැ>කඩ #r> ප�දM 10 sලI ගැ7ම.                 24,400.00  

වැ>කඩ #r> පංකා 01 sලI ගැ7ම.                   7,980.00  

වැ>කඩ 2L* #r> පංකා 01 sලI ගැAම.                   5,700.00  

මැග$� #r> ප�දM 06 sලI ගැ7ම.                 13,440.00  

මැග$� 
කැeෙයෝ ගණක ය�තයට ඇඩ�ට	 01 sලI 

ගැAම. 
                  2,545.00  

බr;ල 
පධාන ෙ¸ල	 කා	යාලයට වා� ස�කරණය. 
sලI ගැ7ම. 

                91,900.00  

බr;ල අ�®තකරනය. sල
 ගැAම.                 45,990.00  

තංග;ල CFL #r> ºº¨ 30 sලI ගැAම.                 16,200.00  

KgPට 2L* #r> පංකා 01 sලI ගැAම.                   4,750.00  

KgPට #ධාය කd� 01 sලI ගැ7ම.                   6,640.00  

�සස් Pedestal 01 sලI ගැAම.                   7,999.00  

^ලස්ථානය ගෘහ භා!ඩ sලI ගැ7ම                  91,558.35  

^ලස්ථානය වාෙ� ෙලොක	 01 sලI ගැAම                 63,969.30  

^ලස්ථානය ක	මා�ත 2;පL Aරk; qlම.                 10,410.00  

^ලස්ථානය ක	මා�ත 2;පL Aරk; qlම.                   8,210.00  

^ලස්ථානය රkට	 02 sලI ගැ7ම.                   4,020.00  
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^ලස්ථානය පJගණක උපාංග sලI ගැAම.                 54,700.00  

^ලස්ථානය වා� ස�කරණ ය�ත 01 sලI ගැAම               121,905.75  

^ලස්ථානය 
වා� ස�කරණ ය�ත අමතරඋපාංග sලI 
ගැ7ම. 

                13,320.00  

^ලස්ථානය ගෘහ භා!ඩ sලI ගැ7ම                  32,047.92  

^ලස්ථානය වාෙ� අ;මාJය. sලI ගැ7ම.                 39,560.40  

මැග$� #r> පංකා 01 sල
 ගැAම.                   5,840.00  

මැග$� #r> පංකා 01 sල
 ගැAම.                   9,450.00  

මැග$� #r> පංකා 01 sල
 ගැAම.                   5,800.00  

ප;ෙලකැෙ; #r> පංකා 09 sල
 ගැAම.                 59,400.00  

ෙබෝගMබර UPS 03 sල
 ගැ7ම.                 13,800.00  

�සස් ^දණ ගණක ය�ත 01 sලI ගැAම.                 10,580.00  

මහර UPS 01 sලI ගැ7ම.                   4,300.00  

^ලස්ථානය කැමරාව. sලI ගැAම                 59,500.00  

^ලස්ථානය #ධායක d� 01 sල
 ගැAම                 22,477.50  

^ලස්ථානය rරකථන 02 sලI ගැ7ම හා ස#qlම.                 34,628.91  

^ලස්ථානය #r> උපකරණ sලI ගැ7ම.                 61,435.00  

^ලස්ථානය වා�ස�කරණ ය�ත 02 sලI ගැ7ම..              132,773.76  

^ලස්ථානය ක	මා�ත 2;පL Aරk; qlම.                 20,940.00  

^ලස්ථානය ක	මා�ත 2;පL Aරk; qlම.              167,920.00  

^ලස්ථානය ෙෆෝM ෙම¥ට 1000 sලI ගැAම.           3,474,000.00  

ගා;ල Kඩා ෙMස 01 sලI ගැ7ම.                   4,290.00  

යාපනය පJගණක ^දණ ය�ත 02 sලI ගැ7ම.                 27,000.00  

වැ>කඩ 
වැ>කඩ කා�තා අංශයට ෙලොක	 25 sලI 
ගැAම. 

                42,000.00  

වැ>කඩ 
ෙරෝහල සඳහා ·J$ ෙකෝ�ප xඟ� sලI 
ගැAම. 

                13,481.00  



25 

 

වැ>කඩ $�වන #r> පංකා 01 sලI ගැ7ම.                   8,450.00  

මැග$� 
ආෙරෝපනය කළහැq #r> ප�දM10 sලI 
ගැAම. 

                  7,500.00  

�Kණාමලය $#>ං #r> පංකා 05 sලI ගැAම.                 29,200.00  

කෑග;ල ක	මා�ත 2;පL Aරk; qlම.                 43,250.00  

ෙමොනරාගල 
ආෙරෝපනය කළහැq #r> ප�දM10 sලI 
ගැAම. 

                  9,600.00  

ත;ෙදන වා�ස�කරණ ය�ත 01  sලI ගැAම.                 81,900.00  

ත;ෙදන 
වැKM .�න	 01 , #r> අය� 01 sලI 
ගැAම. 

                29,250.00  

^ලස්ථානය අ^Lත�ෙh d� 02 sලI ගැAම.                 17,186.80  

^ලස්ථානය අ^Lත�ෙh d� 05 sලI ගැAම.                 42,966.99  

^ලස්ථානය 
පJගණක මkස් 01 ,  යNg dවg 01 sලI 

ගැ7ම. 
                  1,400.00  

^ලස්ථානය වා�ස�කරණ ය�ත 01  sලI ගැAම.                 77,857.62  

^ලස්ථානය �ලාස්�. ඇI d� 1000 sලI ගැ7ම.              750,550.00  

^ලස්ථානය Low back d� 04 sලI ගැAම.                 41,302.66  

ගා;ල 
ආෙරෝපනය කලහැq #r> ප�දs 05 sලI 

ගැAම. 
                  4,900.00  

�සස් වා�ස�කරණ ය�ත 01  sලI ගැAම.                 70,000.00  

යාපනය ඉ2 යNg 25 හා ජල ෙපරණ 04 sලI ගැAම.                 67,500.00  

මාතර රkට	 01 sලI ගැ7ම.                   3,020.00  

වැ>කඩ #r> පංකා 01 sලI ගැAම.                   5,700.00  

මැග$� ඉ2 යNg 21 sලI ගැ7ම.                 17,400.00  

අ5රාධdරය #r> පංකා 03 sලI ගැAම.                 13,200.00  

ගා;ල #r> පංකා 02 sලI ගැAම.                 10,600.00  

තංග;ල ෆැ.ස් ය�තය. sලI ගැAම.                 18,900.00  

ෙමොනරාගල ඉ2 යNg 10  sලI ගැ7ම.                   7,500.00  

මහර UPS 01 හා ^දණ ය�ත 01 sලI ගැAම.                 16,800.00  
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යාපනය 
වා�ස�කරණ ය�ත 02 හා කා	යාල ෙMස 10 

sලI ගැAම. 
             480,400.00  

^ලස්ථානය කා	යාල උපකරණ sලI ගැAම.                 46,140.00  

^ලස්ථානය #r> උපකරණ sලI ගැAම.                 43,500.00  

මාතර රkට	 01 sලI ගැ7ම .නැවත තැ�පL qlම                 (3,020.00) 

^ලස්ථානය ක	මා�ත 2;පL Aරk; qlම.              477,540.00  

^ලස්ථානය ක	මා�ත 2;පL Aරk; qlම.                   9,000.00  

^ලස්ථානය ක	මා�ත 2;පL Aරk; qlම.              198,000.00  

^ලස්ථානය ක	මා�ත 2;පL Aරk; qlම.                 36,600.00  

^ලස්ථානය ක	මා�ත 2;පL Aරk; qlම.                 33,900.00  

^ලස්ථානය #r> ෙ.තල 05 sලI ගැ7ම.                 28,750.00  

^ලස්ථානය ඇ�> සටහ� ය�ත 01 sලI ගැAම.                 63,403.20  

^ලස්ථානය ෆc; කබV 75 sලI ගැ7ම           1,536,274.50  

^ලස්ථානය ඡායා xටපL ය�ත 15 sලI ගැ7ම           1,136,362.50  

^ලස්ථානය වාෙ� අ;මාJ 75  sලI ගැ7ම.           1,471,027.50  

^ලස්ථානය #ධාය කd� 01 sලI ගැAම                 20,137.50  

^ලස්ථානය 
#ධායක d�ව සදහා ෙPවැ; ආවරනය. sල
 
ගැ7ම 

                  1,500.00  

වැ>කඩ වා�ස�කරණ ය�ත 01 sලI ගැAම.                 77,857.62  

වැ>කඩ ගණක ය�ත 04 sලI ගැAම.                 17,707.50  

මැග$� $#>ං #r> පංකා 01  sලI ගැAම.                   5,800.00  

මැග$� UPS 01 sලI ගැAම.                   4,500.00  

මැග$� $�වන #r> පංකා 01 sලI ගැ7ම.                 10,065.00  

මැග$� වා�ස�කරන ය�ත 01 sලI ගැAම.                 96,890.00  

යාපනය වා�ස�කරන ය�ත 01 sලI ගැAම.              144,200.00  

යාපනය Hard Disk ඵක. sලI ගැ7ම.                   8,900.00  

අ5රාධdරය ^දණ ගනක ය�ත 01 sලI ගැAම.                 22,500.00  
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අ5රාධdරය ෆැ.ස් ය�ත 01 . sලI ගැAම.                 35,000.00  

ගා;ල $#>ං #r> පංකා 01  sලI ගැAම.                 11,700.00  

ගා;ල ඉ2 යNg 12 sලI ගැAම.                 10,200.00  

මාතර රkට	 01 sලI ගැAම.                   3,020.00  

�ර#ල වNර U;ට	 01 sලI ගැ7ම.                 79,900.00  

තංග;ල rරකථන සMබ�ධතා ලබා 
ම.                 22,703.90  

�Kණාමලය ෙMස 06 හා d� 24 sලI ගැ7ම.                 38,400.00  

ක�තර 2L* #r> පංකා 02 sලI ගැAම.                   9,000.00  

කෑග;ල #ධාය කd� 02 sලI ගැ7ම.                 27,315.00  

ºසස් වා�ස�කරණ ය�ත 01 sලI ගැAම.                 31,890.00  

ºසස් ඉ2 යNg 12 sලI ගැAම. 1,900.00  

ෙමොනරාගල 
#ධායක d� 01 අ^Lත�ෙh d� 03 ෛවද� 

d� 01 sලI ගැ7ම. 
                44,417.50  

`q එකbව 17,958,994.88 

 

 

 

03.2102 – (3) - ආර.ෂක උපකරණ sළ
 ගැ7ම -  

ෙව� කරන ලද ප*පාදන පමාණය - g.100,000,000.00 

^ලස්ථානය 
පා	ස; පl.ෂා qlෙM උපකරණ 03 sලI ගැ7ම. (2014 

පසMපාදනය සඳහා ෙග�ම) 

23,931,000.00  

^ලස්ථානය ආර.ෂක උපකරණ sලI ගැ7ම 19,800.00  

^ලස්ථානය 9. MM xස්ෙතෝල උ!ඩ 1350 සහ Jෙවෝ;ව	 1350 sලI ගැAම. 211,950.00  

^ලස්ථානය ෙබෝර 12 ඵ්ස්  උ!ඩ 5000 sලI ගැAම. 485,000.00  

^ලස්ථානය ෙබො�සක්ෑන	 ය�ත sලI ගැAෙM තා.ෂණ ම!ඩලයට ෙග�M 20,800.00  

^ලස්ථානය dවLපL දැ��M පළ qJම. 65,490.00  

^ලස්ථානය කැමරාව. sලI ගැ7මට අL*කාරM ලබා ගැAම. 7,000.00  

^ලස්ථානය 
පරමා~ක බලශ.* අ�කාJය සදහා ෙගොඩනැ{> සැලැස්ම අ5මත 

qJෙM #යදM. 

38,400.00  

^ලස්ථානය 
º\� හා ආර.ෂණ අංශය සඳහා #r> ප�දM, ^}~ ආවරණ,  අL 

ආවරණ 

195,700.00  

වැ>කඩ ඉ2 යNg 100  ලබා 
ම. 92,250.00  

Kg#ට Jස්¥ ක� 40 sලI ගැ7ම. 16,400.00  

ෙපොෙලො�නgව මාං¾ දMවැ; 10  ලබා 
ම. 2,900.00  
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^ලස්ථානය අවසර පත ගාසN් SG පතෙරොM sල
 ගැ7ම. 200.00  

^ලස්ථානය පරමා~ක ශ.* අ�කාJයට අවසර පත ගාසN් 2,000.00  

^ලස්ථානය පරමා~ක ශ.* අ�කාJයට අවසර පත ගාසN් 8,000.00  

අෙ�dස්ස ඉ2 යNg 15  ලබා 
ම. 13,250.00  

යාපනය ආර.ෂක ෙසේ�d 01 sල
 ගැ7ම. 126,426.11  

වැ>කඩ ඉ2 යNg 100 sලI ගැ7ම. 9,600.00  

�සස් වැ$q� දMවැ; qෙලෝ 40 sලI ගැAම. 15,500.00  

^ලස්ථානය S.G පතෙරොM 5090 sලI ගැAම. 493,730.00  

^ලස්ථානය ෙබො� /පා	ස; සක්ෑන	 dවLපL දැ��M පළ qlම. 89,355.00  

^ලස්ථානය {A Aවන උපකරණ 200 sලI ගැ7ම. 833,610.00  

^ලස්ථානය º\� අංශෙ� ආර.ෂක කැමරා ප\ධ*ය සඳහා #යදම. 107,000.00  

^ලස්ථානය d\ගල පJ.ෂා qlෙM උපකරණ 50 sලI ගැAම. 1,498,500.00  

^ලස්ථානය T 56 {A අ# ෙබ;¥ 160 sලI ගැAම. 132,800.00  

^ලස්ථානය =පවා,A ය�ත 01 sලI ගැ7ම. 57,750.00  

^ලස්ථානය පා	ස; පl.ෂා qlෙM උපකරණ බලපත ගාසN්. 4,900.00  

^ලස්ථානය ෙබො� ස්කෑන	 ය�ත ස#qlම සදහා #r> උපකරණ sලI ගැAම. 20,522.50  

^ලස්ථානය ෙබො� හා පා	ස; පl.ෂා ]lෙM උපකරණ බලපත ගාසN්. 4,900.00  

^ලස්ථානය ෙබො� හා පා	ස; පl.ෂා ]lෙM උපකරණ බලපත ගාසN්. 4,800.00  

^ලස්ථානය �ගල අLමාං¾ 1000  sලI ගැ7ම. 3,250,000.00  

^ලස්ථානය වැ$q� දMවැ; 300 sලI ගැAම. 1,483,500.00  

^ලස්ථානය මාං¾ 10 දMවැ;300 sලI ගැAම. 1,965,000.00  

^ලස්ථානය මාං¾ 20 දMවැ;300 sලI ගැAම. 3,000,000.00  

^ලස්ථානය ෙබො� හා පා	ස; පl.ෂා ]lෙM උපකරණ බලපත ගාසN්. 9,800.00  

^ලස්ථානය ආර.eත කැමරාව. sලI ගැ7ම 85,000.00 

එකbව 38,302,833.61 

 

 

2015 වසර bළ ඇණY� ලබා y ඇi භාUඩ (G.) 

d\ගල සක්ෑන	 qlෙM ය�ත  (02) 38,950,000.00 

පා	ස; පl.ෂා qlෙM උපකරණ (03) 23,931,000.00 

එකbව 62,881,000.00 
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2102 – (4) FI7 උපකරණ tලy ගැ{ම  

ෙව� කරන ලද පiපාදන පමාණය G.  4,000,000.00 

=සත්රය වcනාකම 

=පවා,A ය�ත 03 sල
 ගැ7ම. 
                                     

138,450.00 

ෙM¥ට 100 sලI ගැAම. 
                                     

400,000.00  

#r> ස�්.ක 18 sලI ගැ7ම. 
                                       

33,300.00  

වා�ස�කරණය. sලI ගැAම. 
                                       

81,999.90  

ෙ\ශන ශාලා d� 40 sලI ගැAම. 
                                     

213,120.00  

x�ගැ7ෙM කk�ටරයට d�ව. sලI ගැAම. 
                                       

11,899.00  

ෙbසඩ්M 01 sලI ගැ7ම. 
                                     

195,000.00  

 

Networking  System සදහා 

                                     

249,279.00  

 

හKලන ෙම¥ට 100 sලI ගැ7ම. 

                                

152,500.00 

 

{ල� ඇඳ� 01 sලI ගැAම. 

                                       

15,000.00 

 

බc��� මැe� 01 sලI ගැ7ම. 

                                       

16,000.00  

එකbව      1,506,547.90  
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වැය #ෂය අංක 2103 ය�ත හා ය�ත උපකරණ sල
 ගැ7ම 

ෙව� කරන ලද ප*පාදන පමාණය g.  30,000,000.00 

වැ>කඩ ඉAමං 02 sල
 ගැAම. 
                       

49,675.00  

ත;ෙදන වා� ·ඩන ය�ත 02 sලI ගැAම. 
                       

49,500.00  

ත;ෙදන À; 01 sලI ගැAම. 
                       

25,350.00  

මඩකලdව ඉAමං 01 sලI ගැAම 
                       

14,500.00  

ක�තර ඉAමං 02 sලI ගැAම 
                       

26,000.00  

ද�ෙපොත තරාIය. sලI ගැAම. 
                          

2,400.00  

ෙබෝගMබර #r> අංශයට අවශ� උපකරණ 
                       

43,725.00  

ෙකොළඹ Jමා!V 

බ�ධනාගාරය 
ෙපො; ගාන මැeමට ෙමෝටරය. sලI ගැAම. 

                       

10,000.00  

^ලස්ථානය පවාහන අංශයට උපකරණ 
                       

19,046.00  

ක�තර කM2Ág 30 sලI ගැAම. 
                       

87,000.00  

ෙබෝගMබර ෙපො; ගාන මැeමට ෙමෝටරය. sලI ගැAම. 
                       

17,700.00  

මැග$� ෙපො; ගාන මැeමට තල 02 sලI ගැAම. 
                       

10,600.00  

ප;ෙලකැෙ; ඉAමං 01 sලI ගැAම. 
                       

22,800.00  

තංග;ල #r> ෙපො;ගාන මැe� 01 sලI ගැ7ම. 
                          

6,350.00  

ත;ෙදන #r> උපකරණ sලI ගැAම. 
                       

32,590.00  

ෙබෝගMබර ,රම� තල sලI ගැ7ම. 
                          

5,500.00  
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ෙකොළඹ Jමා!V 

බ�ධනාගාරය 
10 Kg ෙMස තරාI 01  sලI ගැ7ම. 

                          

3,400.00  

මැග$� තණෙකොළ කපන කNg 01 sලI ගැ7ම.           15,000.00  

ෙබෝගMබර ෙපො;ගාන මැeම. sලI ගැAම. 
                       

17,900.00  

ප;ෙ;කැෙ; ඈ�ග; ගc�ඩ	 01 sලI ගැ7ම. 
                       

13,700.00  

තංග;ල �ස; වNර මැeමට උපාංග sලI ගැAම. 
                     

141,000.00  

වාJයෙපොල  නෙසේන වNර ෙමෝටරය. sල
 ගැAම. 
                       

50,411.21  

යාපනය ගෑස ්$>�ඩ	 10 sලI ගැ7ම. 70,000.00  

^ලස්ථානය dවLපL දැ��M #r> ජනක ය�ත සදහා. 
                       

75,702.00  

^ලස්ථානය වාෂ්ප ෙබොcෙ;g ක;ෙ\රM සඳහා ඉ*J ^දල ෙග�ම. 
                 

2,123,600.00  

වැ>කඩ කNg 05 sලI ගැ7ම. 
                       

12,950.00  

වැ>කඩ ගc��� මැe� 01 sලI ගැAම. 
                          

7,200.00  

වැ>කඩ ව" අංශයට උපකරන sලI ගැ7ම. 
                          

2,535.00  

වැ>කඩ කMම; අංශයට උපකරණ sලI ගැAම. 
                       

10,450.00  

වැ>කඩ ව" අංශයට උපකරණ sලI ගැ7ම. 
                       

35,201.00  

ප;ෙලකැෙ; මැ}M අංශයට උපකරණ sලI ගැAම. 
                       

26,480.00  

ත;ෙදන මහන මැe� 01 sලI ගැAම. 
                       

53,159.00  

ත;ෙදන ව" අංශයට උපකරණ sලI ගැ7ම.        135,000.00  

ත;ෙදන කෘeක	ම අංශයට වNර බට sලI ගැ7ම          48,817.00  

ත;ෙදන කMම; අංශයට උපකරණ sලI ගැAම.          46,250.00  

තංග;ල වNර ෙමෝට	 03 sල
 ගැAම.          34,050.00  
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ත;ෙදන කෘeක	ම අංශයට උපකරණ sලI ගැ7ම          27,480.00  

 ප;ෙලකැෙ; ක	මා�ත අංශයට උපකරණ sලI ගැAම.        111,450.00  

ප;ෙලකැෙ; ෙMස හා ද" තරාI  04 sලI ගැAම. 15,600.00 

ෙබෝගMබර වNර ෙමෝටරය. sලI ගැAම. 26,750.00 

ප;ල�ෙසේන සපLN ඇ$lෙM ය�ත 45,720.00 

වටnක �ලාස්�. බට sලI ගැAම. 19,500.00 

වටnක ඇ;කQ� බට sලI ගැAම. 7,500.00 

�ර#ල කෘe උපකරණ sලI ගැAම. 33,600.00 

�ර#ල ම; බා;I හා උද� s� sලI ගැAම. 43,250.00 

Kg#ට 10 Kg 2M තරාI 01 sලI ගැAම. 4,000.00 

වැ>කඩ �ලාස්�. ෙප¥� 15 sලI ගැAම. 25,500.00 

මාතර රබ	 වගාවට උපකරණ 96,350.00 

ප;ෙලකැෙ; වNර ෙමෝටරය. sලI ගැAම. 230,613.60 

ප;ල�ෙසේන ෙ�ෂක	ම අංශයට අවශ� උපකරණ sලI ගැAම. 116,980.00 

වටnක ජල ටැංq 04 sලI ගැ7ම. 80,800.00 

ගා;ල Iයර ඉ$න ය�තය. sලI ගැAම. 11,190.00 

ගා;ල ඈ�ග; ගc�ඩ	 01 sලI ගැAම. 11,250.00 

ගා;ල ෙජනෙ	ටරෙ� #r> nහැ� සදහා ෙග#ම. 1,277,055.00 

ප;ෙලකැෙ; කෘeක	ම අංශයට ආ�ධ ලබා ගැAම. 159,850.00 

ප;ෙලකැෙ; ඇ;කQ� බට sලI ගැ7ම. 86,400.00 

Kg#ට �$කැ*  36 sලI ගැAම. 14,760.00 

ප;ල�ෙසේන ෙරI කපන මැeම. sලI ගැAම. 20,670.00 

ප;ෙලකැෙ; ෙහෝස් බටෙරෝ; 18 sලI ගැAම. 98,100.00 

ප;ෙලකැෙ; À; 02 sලI ගැ7ම. 34,400.00 

ද�ෙපොත ෙbකJ අංශයට ෙMස තරාI  01 sලI ගැAම. 700.00 

ෙබෝගMබර ෙ�ෂක	ම උපකරණ sලI ගැ7ම. 15,600.00 

ප;ල�ෙසේන උද� තල 40 sල
 ගැAම. 44,000.00 

ප;ල�ෙසේන පාවහ� Aෂ්පාදනය සදහා කට	 sලI ගැAම 69,600.00 

ත;ෙදන ව" අංශයට උපකරණ sලI ගැ7ම. 6,190.00 

ත;ෙදන කMෙපෂ	 ෙහෝස් 01 sලI ගැ7ම. 7,125.00 

ත;ෙදන උද� තල 60 sල
 ගැ7ම. 56,100.00 

අෙ�dස්ස ෙසොෙල.ස් වNර ෙමෝටරය. sලI ගැ7ම. 239,603.80 

|ලස්ථානය sJස් ඇඹgM ය�ත 10 sලI ගැ7ම. 882,000.00 

වැ>කඩ ෙපො; ගාන ය�තයට තල 10 sලI ගැ7ම. 25,940.00 
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ප	ෙ�ෂන හා #ෙශෝධන 

d}~ මධ�සථ්ානය 
වාෂ්ප ෙබොcෙ;g තලය. sල
 ගැ7ම 31,700.00  

මැග$� මළ නා�කා Ág sලI ගැAම. 46,620.00 

ෙබෝගMබර #r> අංශයට උපකරණ sලI ගැAම. 6,070.00 

ප;ෙලකැෙ; ව" අංශයට උපකරණ sලI ගැ7ම. 30,700.00 

ප;ෙලකැෙ; sJස් ඇඹgM ය�ත Plate 02  sලI ගැ7ම. 2,500.00 

වටnක වNර ෙමෝටරයට ෙකොටස. sලIගැAම. 13,500.00 

අ5රාධdරය ඉAමග. sල
 ගැ7ම. 13,500.00 

ගා;ල වංෙග�ය. හා ෙමෝ;ගහ. sලI ගැ7ම. 10,000.00 

වාJයෙපොල වNර ෙමෝටරයට ෙකොටස. sලI ගැ7ම. 1,163.79 

අෙ�dස්ස තණෙකොළ කපන ය�තය. sල
 ගැ7ම 17,750.00 

`q එකbව 7,464,672.40 
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අභ<�තර =ගණන අංශෙ^ කා�ය සාධනය 

^ද; ෙර@ලා$ වලට අ5Áලව, Aරk;ව සහ AවැරIව |ල� පJහරණය x�බඳව Aර�තර 

#ම	ශන කට�N $r qlමL, අ5මත අභ��තර #ගනණ වැඩසටහ� අ5ව බ�ධනාගාර 

ආයතනවල #ගනණ කට�N $r qlමL, බ�ධනාගාර ෙකොමසාJස් ජනරා;ෙh Aෙයෝග පJI |>ක 

පJ.ෂණ හා හI$ #ම	ශන කට�N $r qlමL, ෙමම අංශෙ� කා	යය� ෙP. ඒ අ5ව 2015 

ව	ෂෙ� අභ��තර #ගණන අංශෙ� කා	ය සාධනය පහත පJI ෙP. 

 

1.අභ<�තර =ගණන පp2ෂණ. 

1.1 වැ>කඩ ක	මා�ත අංශෙ� ෙනොxය a 2;පL ක	මා�ත Aෂ්පාදන සහ පවLවාෙගන ය5 

ලබන ෙතොග ෙපොL සMබ�ධ අඛ!ඩ පJ.ෂණෙ� පළ^ ෙකොටස 

1.2 ෙකොළඹ Jමා!V බ�ධනාගාරෙ� ගරාජය සහ බැංK සැසrM සකස් qlම x�බඳ අඛ!ඩ 

පJ.ෂණෙ� පළ^ ෙකොටස. 

1.3 වටnක තgණ වරදකgව�ෙh අභ�ාස #ද�ාලය, බ�ධනාගාර වැඩ කඳkර හා එ, ක	මා�ත 

අංශෙ�  පl.ෂණය 

1.4  ප;ෙලකැෙ; එ�මහ� $ර කඳkෙර, {~M අංශෙ� හා ක	මා�ත අංශෙ� පJ.ෂණය 

1.5  &Mබර බ�ධනාගාර ක	මා�ත අංශෙ� පl.ෂණය 

1.6  අ5රාධdර බ�ධනාගාරය හා එ, ක	මා�ත අංශෙ� පl.ෂණය 

1.7  ත;ෙදන තgණ වරඳකgව�ෙh #ෙශෝධන මධ�ස්ථානය හා එ, ක	මා�ත අංශෙ�  

පl.ෂණය 

1.8   ගා;ල බ�ධනාගාරෙ� අභ��තර #ගණන පl.ෂණය 

1.9   Kg#ට බ�ධනාගාරය හා එ, ක	මා�ත අංශෙ� පl.ෂණය 

1.10 බ�ධනාගාර |ලසථ්ාන පවාහන අංශෙ� පl.ෂණය 

1.11 වාJයෙපොල බ�ධනාගාරෙ� අභ��තර #ගණන පl.ෂණය  

1.12 අෙ�dස්ස පෙබෝධා ෙමL ෙසවන මධ�ස්ථානෙ� අභ��තර #ගණන පl.ෂණය 

1.13 �Kණාමලය Jමා!V බ�ධනාගාරෙ� අභ��තර #ගණන පl.ෂණය 

1.14 වැ>කඩ කා�තා අංශෙ� අභ��තර #ගණන පl.ෂණය  

1.15 වැ>කඩ ක	මා�ත අංශෙ� ෙනොxයa 2;පL, ක	මා�ත Aෂ්පාදන සහ පවLවාෙගන     

   ය5 ලබන ෙතොග ෙපොL සMබ�ධ අඛ!ඩ පl.ෂණෙ� අවස�  ෙකොටස 
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2. =ෙශේෂ පp2ෂණ 

2.1 ෙපොෙළො�නgව බ�ධනාගාරයට සපයන ආහාර x�බඳ #ෙශේෂ පl.ෂණය 

2.2 මාතර Ä.ෙ.. 1046 බස් රථෙ� අ�Lවැ�යාව සMබ�ධව #ෙශේෂ පl.ෂණය 

2.3 බ�ධනාගාර |ලස්ථාන පJපාලන AලධාJයK “ෙවෙ; _දා” නැම* $රකg හ^�ම සMබ�ධව 

ලංකා
ප dවLපෙL පලa >xය x�බඳව පJ.ෂණය. $r qlම 

2.4 අෙ�dස්ස පෙබෝධා ෙමL ෙසවන මධ�ස්ථානය සMබ�ධ ෙපLසM පl.ෂාව 

 

3. =ගණන කළමනාකරණ කt) Rස්,� පැවැH,ම 

3.12014 – 4, වන කා	Nව සඳහා a ෙදපා	තෙM�N #ගණන හා කළමනාකරණ කs� nස්�ම  

2015.01.30 පැවැL�ය.  

3.2  2015 – 1, වන කා	Nව සඳහා a ෙදපා	තෙM�N #ගණන හා කළමනාකරණ කs� nස්�ම  

2015.05.08 පැවැL�ය.  

3.3  2015 – 2 වන කා	Nව සඳහා a  ෙදපා	තෙM�N #ගණන හා කළමනාකරණ කs� nස�්ම  

2015.07.30 පැවැL�ය.  

3.4  2015 –3 වන කා	Nව සඳහා a  ෙදපා	තෙM�N #ගණන හා කළමනාකරණ කs� nස්�ම  

2015.10.29 පැවැL�ය.  

 

�ට අමතරව බ�ධනාගාර |ලසථ්ානය ඇN� $ය�ම බ�ධනාගාර ආයතන වල ලැTM හා ෙග�M 

වPච	පL හා ධාවන සටහ� xටපL Aයsත පJI ෙග�වා ෙගන ස�Al.ෂණය හා අවශ� 

අවස්ථාවල
  #ගණකා�ප*  ෙවත ඉIJපL qlම හා ආර.ෂා ස,තව ගබඩාගත qlම. 
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@AB හා ආර2ෂණ අංශෙ^ කා�ය සාධනය 

01. මහර, &Mබර හා ෙකොළඹ බ�ධනාගාර ආයතන වල AලධාJ� සහ xට*� පැsෙණන 
අ^Lත� ෙසෝI$ qlම හා  තහනM දව� ෙසොයා ගැ7ම. 

 

02. බ�ධනාගාර nඳ#ය� ෙසෝI$ qlම ම{� තහනM දව� ෙසොයා ගැ7ම. 
 

 

03. බ�ධනාගාර ආයතන Nල හI$ ෙසෝI$qlM $r qlම ම�� තහනM දව� ෙසොයා ගැ7ම. 
 

04. ෙකොළඹ බ�ධනාගාර ආයතන Nෙන, පධාන අ# ගබඩාව භාරව කට�N qlම. 
 

 

05. අ^Lත� ෙසෝI$ qlම සහ පා	ස; ෙසෝI$ qlම, ය�ත භාරව කට�N qlම, තහනM දව� 
හ&නාෙගන අLඅඩංÆවට ගැ7ම. 

 

06. බ�ධනාගාර ෙදපා	තෙM�Nවට අයL පධාන අ#ගාරය පවLවාෙගන යs� එ, ආර.ෂක 
සං#ධානය� සහ නඩLN කට�N පවLවාෙගනයාම.  

 

 

07. බ�ධනාගාරය�, $rකරන #ෙශේeත ආර.ෂණ කට�N සඳහා ආර.ෂාව සැප�ම. 
 

08. ෙකොළඹ ආ�තව x,ටා ඇ* අ�කරණය�, අÇ.ෂණ රාජකාJ කට�N $r qlම. 
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ෙසෝ]M op� ස�බ�ධ සං2Tdත වා�තාව 

ෙසෝI$යට ල. කළ ආයතන සංඛ�ාව - 22 

� අL අඩංÆවට පL AලධාJ� සංඛ�ාව - 07 

  

� ෛදAක ෙසෝI$ qlMවල 
 7* #ෙරෝ� දව� ෙසොයා ගL  වාර ගණන - 785 

 

� අL අඩංÆවට ෙගන ඇ* තහණM දව� පමාණය� 

 

• ෙසෝI$ කළ අවස්ථා ගණන -  137 

• ෙහෙරොc�  - 112.443g 

• චරස ්   -  9.885g  

• ගංජා   - 253.758g 

 

� ජංගම rරකථන ෙසොයා ගැ7M - 183 

 

� $MපL ෙසොයා ගැ7M            - 248 

 
� ^ද; ෙසොයා ගැ7M            - g. 215.449.00 
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සංඛ<ා ෙEඛන අංශය 

බ�ධනාගාර ෙදපා	තෙM�NෙP Aලධාl�ෙh සහ බ�ධනාගාරගතවන ෙ�වා$කc�ෙh දLත 

වා	තා එ.nස් qlමL, එම ෙතොරNg #ශ්ෙ;ෂණය කර පවLවාෙගන යාමL සංඛ�ා ෙ;ඛන 

අංශෙ� කා	ය භාරයෙP. 

• බ�ධනාගාර ගත,ම අaව Rඳ= සංඛ<ාව  

nඳ# ව	ගය xJs ගැහැ~ එකNව 

උසා# ම�� ඇNලL කළ $රකgව� සංඛ�ාව 23384 764 24148 

උසා# ම�� ඇNලL කළ සැකකgව� සංඛ�ාව 83521 6065 89586 

එකbව 113734 

 

• අ|යම =වෘතයට අaව Rඳ= සංඛ<ාව 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fKt ගැහැ7 fKt ගැහැ7

ජනවාJ 9628 291 6345 437 16701

ෙපරවාJ 9558 276 6763 492 17089

මා	N 9782 282 7294 540 17898

අෙපේ; 9550 285 7321 549 17705

මැc 9339 269 8804 578 18990

ÈA 9688 277 8460 602 19027

H> 9765 290 7807 631 18493

අෙගෝස්N 9537 290 7995 600 18422

සැ�තැMබ	 9538 275 8357 631 18801

ඔ.ෙතෝබ	 9699 279 7960 612 18550

ෙනොවැMබ	 9770 281 8322 592 18965

ෙදසැMබ	 8861 255 7568 528 17212

Mර සැක
මාසය එකbව
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dනgLථාපන අංශෙ� කා	ය සාධන වා	තාව 

වැඩසටහන 
වැඩසටහ�
සංඛ<ාව 

සහභා} ~ 
ෙ�වාMක$� 
සංඛ<ාව 

=යදම (G.) 

1.අධ<ාHtක හා ආගtක කට8b 

3583 117219 
          

726,465.00  

පසෙළොසව්ක ෙපොෙහොය Iන වල
 පැවැLෙවන 
®ලව�ාපාර, ධ	මෙ\ශනා,  භාවනා වැඩසටහ� 
ඇN� $ය�ම ෙබෞ\ධ වැඩසටහ�, ,�r ආගsක 
කට�N හා $ය¨ වැඩසටහ�, ^ස්>M ආගsකක 
ට�N හා $ය� වැඩසටහ�, කෙතෝ>ක ආගsක 
කට�N හා $ය¨ වැඩසටහ�, මාන$ක සංව	ධන 
හා උපෙ\ශණ වැඩසටහ� ආIය 

2. අධ<ාපන හා �භසාධනකට8b 

5557 192381 
            

412,600.00  

සා.ෂරතා වැඩසටහ�, වෘLQය d}~ කට�N, 
පJගණක d}~ව, dස්තකාල කට�N, දහM 
අධ�ාපනය,  සංස්කෘ*ක කට�N , ෙසෞඛ� 
වැඩසටහ�, මLදව� Aවාරණ හා ප*කාර 
වැඩසටහ�, ෙ�වා$ක පk; හ^, 7* උපෙ\ශණ 
හා ෙවනL 

3.Jඩා හා ෙවනH පහ�ක� 

1529 51021 
            

749,800.00  
Éඩා භා!ඩ ලබා ගැ7ම, අ�ත	 බ�ධනාගාර 
ෙවො>ෙබෝ;, vක¥, හා ෙවනL තරඟ 

4.ත<ාග yම 

42 3549 
            

219,208.00  
#ෙශේෂ ද.ෂතා ද.වන ෙ�වා$කc� සඳහා ත�ාග 
පදානය 

5.පශ්චාH භාර ෙසේවා කට8b 

76 552 
              

35,000.00  
Aදහස් $රකgව�ට වෘLQය ආධාර ලබා 
ම. 
ප_භාර කs� nස�්M, ෙවනL 

6.ආප� ෙග=ය 8b අHiකාර� - -  -  

එකbව 10787 364722 2,143,073.00  
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#ෙශේෂ වැඩසටහ� 

 
ආයතනය 

 
වැඩසටහන / ව<ාපෘiය කාල�මාව/]නය 

$ය�ම බ�ධනාගාර 
ෛතෙපොංග; Iනය AsLෙත� #ෙශේෂ ආගsක 
වැඩසටහ� පැවැL�ම 

ජනවාJ 14 

$ය�ම බ�ධනාගාර 
Aදහස් Iනය සැමlම සදහා ##ධ වැඩ සටහ� Iවcන 
dරා බ�ධනාගාරවල පවLවන ල
 

ෙපබ. 04 

වැ>කඩ කා�තා 
අංශය 

ජා*ක =පවා,Aය ම{� ඉJදා ආ�ෙබෝව� #ෙශේෂ 
වැඩසටහන පවLවන ල
 . 

මා	N 08 

$ය�ම බ�ධනාගාර 
$ංහල අ¨L අkgr උLසවයට සමගා�ව වැඩසටහ� 
පැවැL�ම 

අ¹ය; 13-14 

$ය�ම බ�ධනාගාර 
ෙවස. ස*යට සමගා� වැඩසටහ� බ�ධනාගාර 
ම¥ටs� පවLවන ල
 

මැc 03-08 

$ය�ම බ�ධනාගාර 
ෙපොෙසො� ෙපොෙහොය ෙව5ෙව� #ෙශේeත වැඩසටහ� 
$ය� බ�ධනාගාරවල පවLවන ල
. 

HA 02 

$ය�ම බ�ධනාගාර 
ෙලෝක xයවg�ෙh Iනය සමරs� ##ධ වැඩසටහ� 
පවLවන ල
 

HA 19 

$ය�ම බ�ධනාගාර 
මLදව� #ෙරෝ� Iනය සමරs� ##ධ වැඩසටහ� 
පවLවන ල
 

HA 26 

අෙ�dස්ස 
ත.ව.#.මධ�සථ්ානය 

පෙබෝදා ෙමL ෙසවන මLදව� dනgLථාපන 
මධ�ස්ථාන ආරMභ qlම 

H> 17 

$ය¨ම බ�ධනාගාර 
රාමසා� ඉ�තා	 උLසවය පැවැL�ම, රාමසා� උපවාස 
සමය ආරMභ qlම හා අදාළ වL x>ෙවL $rකර 
අවස� qlම 

HA16 -H>  17 

වැ>කඩ 
බ�ධනාගාරය 

බලපත මත Aදහසව්න $රකgව� සඳහා #ෙශේෂ භාවනා 
වැඩසටහ� පැවැL�ම 

H> 12-22 

$ය�ම බ�ධනාගාර 
$රකg Iනය සැමlම සඳහා ##ධ වැඩසටහ� Iවcන 
dරා බ�ධනාගාර වල පවLවන ල
 

සැ�. 12 

$ය�ම බ�ධනාගාර 
ෙලෝක ළමා හා වැ�,� Iනය සැමlම සඳහා ##ධ 
වැඩසටහ� Iවcනdරා බ�ධනාගාරවල පවLවන ල
 

ඔ.. 01 

$ය�ම බ�ධනාගාර 
Iපවා> Iනය සැමlම සඳහා ##ධ වැඩසටහ� Iවcන 
dරා බ�ධනාගාර වල පවLවන ල
 

ෙනොවැ. 10 

$ය¨ම බ�ධනාගාර 
ෙලෝක ඒVස් Iනය සැමlම සඳහා ##ධ වැඩසටහ� 
Iවcන dරා බ�ධනාගාර වල පවLවන ල
 

ෙදසැ. 01 

$ය�ම$ය�ම 
බ�ධනාගාර 

නLත; Iනය සැමlම සදහා ##ධ වැඩසටහ� Iවcන 
dරා බ�ධනාගාර වල පවLවන ල
 

ෙදසැ. 25 
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අ�ත� අමාත<ාංශ වැඩසටහන  
 

අංකය 

වැඩසටහන
JයාHමක 
කරන 

අමාත<ංශය/
ආයතනය 

අංශය ස්ථානය 

අෙd2Tත 
`qවැඩසට
හ�සංඛ<ා

ව  

2015-12-31 
JයාHමකකළ 
වැඩසටහ� 
සංඛ<ාව 

පiලා�
� 

සංඛ<ාව 

Rඳ=ය� 
ලබන 
පiලාභ 

 1 

වෘLQය 
d}~ 
අ�කාJය   
(ෙයෞවන 
කට�N හා 
Adණතා 
සංව	ධන 
අමාත�ාංශය) 

ෙපදෙ	g 

ත;ෙදන 12 12 42 

වෘLQය 
Adණතාවය
ලබා
 ඒ 
ම{� x�ගL 
සහ*කය. 
ලබා 
ම. 

ප;ෙලකැෙ; 12 12 30 

අ5රාධdරය 12 12 45 

මඩකලdව 12 12 45 

වැ>කඩ 12 12 40 

මැග$� 12 12 20 

ෙපොෙළො�නgව 12 12 34 

ව" 

ප;ෙලකැෙ; 12 12 35 

වැ>කඩ 12 12 45 

මැග$� 12 11 15 

ෙබෝගMබර 12 12 25 

ක�තර 12 12 45 

�ර#ල 12 12 40 

�ස්ස 12 11 42 

ද�ෙපොත 12 12 35 

ෙව;�� 

ප;ෙලකැෙ; 12 12 35 

ෙබෝගMබර 12 12 35 

�ර#ල 12 12 45 

ද�ෙපොත 12 11 35 

�ස්ස 12 11 45 

කරණවෑs වැ>කඩ 12 12 45 

ෙජෝ*ෂ� වැ>කඩ 6 6 35 

#r> කා	sක 

මහර 12 10 50 

වටnක 12 11 25 

මැග$� 12 11 25 

�ර#ල 12 12 40 

අ�ෙP� 
මැ}M 

වටnක 3 3 20 

�Kණාමලය 12 12 10 

Kg#ට 3 3 35 

ක�තර 12 12 45 

�ස්ස 12 12 60 

ගා;ල 6 7 30 

ෙගොඩනැ{>ඉ
IqlM 

බr;ල 12 9 35 

ජලනළ මැග$� 6 6 20 

කMම; මැග$� 6 6 20 

*ර ^දණ ක�තර 12 8 30 

මැ¢. හා 
ස්ව	ණාභරණ 

ක�තර 12 12 100 

Kg#ට 12 10 65 

  

#r> ෙමෝට	 
එQෙM/ 

�ර#ල 12 10 38 

 ඇ¨sAයM/ ද�ෙපොත 12 10 35 

ස්ව	ණාභරණ ද�ෙපොත 12 10 30 
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2 

 
ජා*ක 
ආÊAකLව
හා කා	sක 
d}~ 
qlෙM 
අ�කාJය 
(ෙයෞවන 
කට�Nහා 
Adණතා 
සංව	ධන 
අමාත�ාංශය) 

ෙමෝට	 
කා	sක/ 

ත;ෙදන 12 9 50 

වෘLQය 
Adණතා  
ලබා
 x�ගL 
සහ*කය. 
ලබා
ම. 

ෙපදෙ	g/ වාJයෙපොළ 13 13 50 

ෙbකJ 

ප;ෙ;කැෙ; 12 9 30 

ද�ෙපොත 6 4 15 

වැ>කඩ 12 9 20 

අLය�ත 
ෙරI 

මහර 12 10 45 

ව" 
මහර 12 9 20 

අෙbdස්ස 8 7 20 

මැ}M [;x 

අෙbdස්ස 8 7 20 

�ර#ල 12 10 40 

වාJයෙපොල 12 10 35 

මාතර 12 10 45 

ෙමොණරාගල 12 10 40 

#r> කා	sක 

Kg#ට 12 11 60 

කෑග;ල 12 9 15 

ෙමොණරාගල 6 5 15 

ෙකො} / ද�ෙපොත 12 10 20 

නායකLව 
d}~ව 

වටnක 12 7 60 

È] මැ}M ද�ෙපොත 12 9 3 

සMභා!ඩ 
Aෂ්පාදන 

�ස්ස 12 10 56 

ෙ�ෂ ක	ම දවෙපොත 12 9 6 

3 
ජා*ක 

[;පසභාව 

ෙපො; ක� 
කැටයM 
පාඨමාලාව 

ත;ෙදන 12 9 40 

වෘLQය 
d}~ව. 
ලබා
ම. 

ෙPවැ; 
Aෂ්පාදන 

මඩකලdව 1 1 15 

ෙපො;ක� 
ආ�ත 
A	මාණ 

බr;ල 12 9 14 

ගා;ල 12 10 55 

a; Aෂ්පාදන ගා;ල 12 9 30 

04 

ෙනො#�මL
අධ�ාපන 
ඒකකය 
(අධ�ාපන 
අමාත�ාංශය) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

සා.ෂරතා 
පං* 
 
 
 
 
 

ත;ෙදන 12 9 40 

සා.ෂරතා 
හැqයාව 
I�~ qlම 
හාස්වයං 
nqයාවකට 
d}~ව. 
ලබා 
ම. 

ප;ෙලකැෙ; 6 6 25 

මහර 12 9 55 

බr;ල 12 10 25 

ක�තර 6 6 10 

�ර#ල 12 8 20 

වාJයෙපොළ 6 6 20 

අෙ�dස්ස 8 7 15 

කෑග;ල 8 16 95 

මාතර 8 7 15 

ෙමොණරාගල 3 3 20 

   

ගා;ල 8 6 38 

 ද�ෙපොත 12 9 25 
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ගෘහස්ථ #r> 
nහැ� 

ත;ෙදන 12 9 40 

 බr;ල 6 7 20 

  

 

ºස්ස 8 6 40 

 

මාතර 8 7 20 

අLකM හා 
මැ}M 

ත;ෙදන 6 7 20 

අෙ�dස්ස 8 7 15 

ගා;ල 8 7 21 

බr;ල 6 7 10 

ඉංË$ බr;ල 6 6 15 

=පලාවන� 
මාතර 8 7 10 

ගා;ල 8 4 30 

xංÌර රා^ 
qlම 

ගා;ල 8 4 60 

සMභා!ඩ 
Aෂ්පාදනය 

ගා;ල 8 4 60 

#$Ng 
අLකM 
A	මාණ 

වාJයෙපොළ     20 

ගා;ල 8 5 15 

සං�ත 
d}~ව 

ගා;ල 8 4 20 

ෙමෝට	 
කා	sක 

ºස්ස 8 5 40 

ආහාර 
තා.ෂණ 

මාතර 8 4 10 

ඇ¨sAයM 
Aෂ්පාදන 

ගා;ල 8 4 14 

5 

සාMපදාcක 
ක	මා�ත 
හා  
Kඩා 
ව�වසාය 
සංව	ධන 
අමාත�ාංශය 

ත; ෙකොළ 
ආ�ත 
Aෂ්පාදන 

යාපනය 12 9 50 

වෘLQය 
d}~ව. 
ලබා 
ම මඩකලdව 3 3 20 

6 
ෙසෞඛ� 
අමාත�ාංශය 

>ංගා�ත 
ෙරෝග ම	ධන 
දැ5වL 
qlෙM 
වැඩසටහන 

වටnක 12 10 150 

 

මැග$� 12 10 224 

ක�තර 12 12 365 

යාපනය 12 10 130 

වාJයෙපොල 12 9 100 

  

ෙ; පJ.ෂා 
qlම 

�Kණාමලය 12 9 100 

වැ>කඩ 12 11 400 

මාතර 12 9 150 

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

1 2 160 

අ5රාධdරය 1 1 100 

දවෙපොත 12 10 150 

උපෙ\ශණය QKණාමලය 1 1 100 

.ෂය ෙරෝග 
ම	ධන 
වැඩසටහන 

යාපනය 12 9 100 

මැග$� 12 9 200 

වාJයෙපොල 12 9 150 

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

12 12 270 
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අ5රාධdරය 12 9 200 

 ද�ෙපොත 12 9 
 

150 

  

මාන$ක 
ෙසෞඛ� 
සායනය 

මැග$� 1 1 29 

 

ක�තර 12 9 100 

ෙකොළඹ Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

12 11 124 

මාතර 12 9 150 

මLදව� 
Aවාරණ 
වැඩසටහන 

යාපනය 12 8 100 

7 
ෙ\[ය 
ෛවද� 
අමාත�ාංශය 

ආ�	ෙPද 

වටnක 12 9 50 

ආ�	ෙPද 
ප*කාර ලබා 

ම. 

ක�තර  12 9 100 

වාJයෙපොල 12 9 100 

අෙ�dස්ස 12 9 100 

Kg#ට 12 9 150 

8 

අ�කරණ 
අමාත�ාංශය 
(7* ෙසේවා 
ෙකොsෂ�ස
භාව) 

7* ආධාර 

වැ>කඩ 12 9 100 

7* ගැට� 
Aරාකරණය 
qlම. 

මැග$� 12 9 100 

යාපනය 4 4 100 

වාJයෙපොල 4 4 100 

Kg#ට 6 5 50 

9 

අ�තරායක
ර ඹෟෂධ 
ජා*ක 
පාලක 
ම�ඩලය 

මLදව� 
Aවාරණ 
වැඩසටහ� 

ප;ෙලකැෙ; 12 9 150 

මLදව� 
x>බද 
යහපL 
ආක;ප 
ව	ධනය 
qlම. 

ක�තර 12 9 200 

මැග$� 12 9 50 

�ර#ල 2 2 6 

කෑග;ල 12 12 125 

වාJයෙපොල 12 9 50 

උපෙ\ශණය 
වටnක 48 33 40 

ද�ෙපොත 12 9 80 

10 

මැ¢.,�
න පාෙ\[ය 
ෙ;කM 
කා	යාලය 

ෙයෞවන 
සමාජය 

ප;ෙලකැෙ; 12 9 20   

11 
සමාජ 
ෙසේවාෙදපා	
තෙM�Nව 

උපෙ\ශණය 
 
වැ�,� සs* 

ෙබෝගMබර 8 10 70 
මාන$ක 
ආත*ය අවම 
qlම. 

මැග$� 12 9 80 

ෙබෝගMබර 12 9 30 

12 

 
 
 
 
 
 
සංස්කෘ*ක
හා කලා 
කට�N 
අමාත�ාංශය 

නාට� හා රංග 
කලාව 

ත;ෙදන 

12 10 20 

සංස්කෘ*ක
හැqයාව� 
I�~ qlම. 

pත හා 
කැටයM 
කලාව 

12 10 20 

නැ�M හා 
ෙබර වාදනය 

12 10 20 

න	තනය, 
සං�ත හා 
වාදනය 

වටnක 12 9 20 

සං�ත 
වාJයෙපොල 

12 9 15 

නාට�කරණය 12 9 15 

උඩරට නැ�M ෙබෝගMබර 12 11 45 
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13 
වAතා 
කට�N 
අමාත�ාංශය 

අLකM 
A	මාණ 

වාJයෙපොළ 12 9 15 
හැqයාව� 
ව	ධනය 
qlම. 

14 
 
සමාජ ෙසේවා 
අමාත�ාංශය 

උපෙ\ශණය වැ>කඩ 12 12 330 
මාන$ක 
ආත*ය අවම 
qlම. 

 
15 

º\ධ ශාසන 
අමාත�ාංශය 

දහM පාස; ෙබෝගMබර 12 12 31 
හැqයාව� 
ව	ධනය 
qlම. 

16 
ත; 
සංව	ධන 
ම!ඩලය 

ත;ෙකොළ 
ආ�ත 
Aෂ්පාදන 

අ5රාධdරය 12 9 25 
හැqයාව� 
ව	ධනය 
qlම. 

17 

 
 
Iස්�. 
ෙ;කM 
කා	යාලය 

=පලාවන� 

අ5රාධdරය 

1 1 20 

හැqයාව� 
ව	ධනය  
qlම. 

පැ¤ ව	. 1 1 20 

සාJ ව	. 1 1 20 

ඇrM කැ·ම 
මැ³ම 

1 1 20 

h>ට	 ව	. 1 1 20 

18 
ෙ�ෂක	ම 
ක	මා�ත 
අමාත�ාංශය 

ෙර
 #�ම අ5රාධdරය 12 9 40 

හැqයාව� 
ව	ධනය 
qlම. 

19 
ෙට.  Í 
ලංකා 
ආයතනය 

පJගණක 
d}~ව 

වැ>කඩ 12 9 25 

20 
ෙපො; 
සංව	ධන 
අ�කාJය 

ෙපො;ක� 
ආ�ත 
Aෂ්පාදන 

මහර 5 5 40 

ෙපො;ක� 
ආ�ත 
Aෂ්පාදන 

මහර 3 3 40 

21 
Éඩා 
අමාත�ාංශය 

Éඩාඅමාත�ාං
ශය 

වටnක 4 4 100 
Éඩා 
හැqයාව� 
ව	ධනය 

22 

තgණෙසේවා 
සභාව 
(*>ණ 
අ�කාJය) 

න	ථනය හා 
සං�තය 

වටnක 6 6 15 

Éඩා 
හැqයාව� 
ව	ධනය 
qlම. 

23 

ළමා හා 
කා�තා 
කට�N 
අමාත�ාංශය 

උපෙ\ශණය 

වටnක 12 7 12 මාන$ක 
ආත*ය අවම 
qlම. යාපනය 12 7 25 

24 
තgණෙසේවා 
සභාව 

පJගණක බr;ල 12 10 12 
හැqයාව� 
ව	ධනය 
qlම. 

=පලාවන� , 
ෙකො!ඩා 
කැ·ම 

ගා;ල 3 4 30 

25 

ක	මා�ත 
සංව	ධන 
ෙදපා	තෙM
�Ìව 

සMභා!ඩ 
Aෂ්පාදන 

කෑග;ල 

12 12 16 හැqයාව� 
ව	ධනය 
qlම 

කරණවෑs 
පාඨමාලාව 

6 6 60 

26 
නගර සභාව 
මාතර 

ජංගම 
dස්තකාලය 

මාතර 
12 8 100 

  
Êමානය 
වැඩසටහන 

12 8 100 

27 

තම�ක"ව 
පාෙ\®ය 
ෙ;කM 
කා	යාලය. 

මැ}M 

ෙපොෙළො�නgව 

1 1 12 වෘLQය 
d}~ව. 
ලබා 
ම ඉද;/ෙකො_ 1 1 35 

එකbව 1758 1480 10169  
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වැය s�ෂය  2502 - වෘH�ය FI7 
ෙව� කරන ලද පiපාදන පමාණය G.3,000,000.00 

 

අa 
අංකය ආයතනය 

Jයාකාp සැලැස්මට 
අaව ෙව� කරන 
ලද පiපාදන 

ආයතනය =M� ලබා 
ගH පiපාදන 

MN කරන ලද 
=යදම (G) 

1 `ලස්ථානය  -   -  - 

2 වැ�කඩ 550,000.00            545,000.00  192,185.00  

3 ෙකොළඹ KමාUV 15,000.00               15,000.00  15,000.00  

4 මැගM�                                 -                               -     

5 වටRක 50,000.00               50,000.00  50,000.00  

6 මහර 

130,000.00            130,000.00  129,992.00  7 ක�ෙAවHත 
8 tiKගල 

9 tග`ව 50,000.00               50,000.00  50,000.00  

10 පEල�ෙසේන 125,000.00            125,000.00  125,000.00  

11 කqතර 100,000.00            100,000.00  100,000.00  

12 ෙබෝග�බර 265,000.00            175,000.00  175,000.00  

14 පEෙEකැෙE 200,000.00            200,000.00  200,000.00  

15 ගාEල 140,000.00            140,000.00  139,925.00  

16 @ස්ස 145,000.00            145,000.00  144,742.50  

17 මාතර 170,000.00            135,000.00  70,298.51 

18 තංගEල 35,000.00               35,000.00   

84957.00 19 කNGගස්ආර 50,000.00               50,000.00  

20 =ර=ල 80,000.00               75,000.00  73,175.00  

21 වාKයෙපොල 75,000.00               50,000.00  37,445.00  

22 අaරාධFරය 90,000.00               60,000.00  38,410.00  

23 ව.vයාව  -   -    

24 ෙපොෙළො�නGව 30,000.00  30,000.00  29,113.00 

25 බNEල 200,000.00            200,000.00  193,294.00  

26 තEෙදන 60,000.00               35,000.00  35,000.00  

27 ෙමොණරාගල 170,000.00            145,000.00  143,999.00  

28 �G=ට 105,000.00               90,000.00  90,000.00  

29 කෑගEල 45,000.00               45,000.00  45,000.00  

30 අෙ�Fස්ස  -            254,271.00  252,276.00  

31 යාපනය 75,000.00               75,000.00  75,000.00  

32 මඩකලFව  -   -   -  

33 ��ණාමලය 45,000.00               45,000.00  44,995.00  

එකbව           3,000,000.00  2,534,807.01 
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නැ)�, වැඩ සහන සහ ෙකc කා�න පදනම මත ඉපැ$�  - 2015 

           

 නැ)� කUඩායමට අදාළ ඉප�� 
 

 

ආයතනය 
උපයා ඇ* 
^� ^දල 

නැ�M 
[;·�ට 
ෙග�M 25% 

නැ�M 
උපෙ\ශකට 
ෙග�ම 25% 

රජෙ� 
ඒකාබ\ධ 
අර^දලට 
බැර කල 
^දල 10% 

$රකg 
_භසාධක 
අර^දලට 
බැර කල 
^දල 40% 

 
වැ>කඩ 

   
295,600.00  

         
73,900.00  

           
73,900.00       29,560.00  118,240.00  

 
&Mබර 

     
27,000.00  

           
6,750.00  

              
6,750.00         2,700.00       10,800.00  

 
මහර 

   
206,750.00  

         
51,687.50  

           
51,687.50       20,675.00       82,700.00  

 
එකbව 

   
529,350.00  

       
132,337.50  

         
132,337.50       52,935.00  

   
211,740.00  

 
       
       
       
       වැඩසහන පදනම මත ඉප�� 

 

ආයතනය 

$රකgව�
xටතට 
^දාහල 
වාර ගණන 

උපයා ඇ* 
^� ^දල 

$රකgව�ට
ෙග�ම 70% 

රජෙ� 
ඒකාබ\ධ 
අර^දලට 
බැර කල 
^දල 10% 

$රකg 
_භසාධක 
අර^දලට 
බැර කල 
^දල 10% 

Aළධාl 
ත�ාග 
අර^දල 
10% 

වැ>කඩ 507 
   

3,776,160.00  
     

2,643,312.00  
   

377,616.00  
   

377,616.00  
       

377,616.00  

මහර 141 
       

186,500.00  
         

130,550.00       18,650.00       18,650.00  
         

18,650.00  

එකbව 648 
   

3,962,660.00  
     

2,773,862.00  
   

396,266.00  
   

396,266.00  396,266.00  

       
       
       ෙකc කා�න පදනම මත ඉප�� 

 

ආයතනය 

$රකgව�
xටත ^දා 
හල වාර 
ගණන 

උපයා ඇ* 
^� ^දල 

$රකgව�ට
ෙග�ම -70% 

රජෙ� 
ඒකාබ\ධ 
අර^දලට 
බැර කල 
^දල 10% 

$රකg 
_භසාධක 
අර^දලට 
බැර කල 
^දල 10% 

Aළධාl 
ත�ාග 
අර^දල 
10% 

ත;ෙදන 276 
       

110,400.00  
           

77,280.00       11,040.00       11,040.00  
         

11,040.00  

බr;ල 1277 
       

510,800.00  
         

357,560.00       51,080.00       51,080.00  
         

51,080.00  

වැ>කඩ 198 
         

79,200.00  
           

55,440.00         7,920.00         7,920.00  
           

7,920.00  
ප;ෙ;කැ
ෙ; 40 

         
20,960.00  

           
14,672.00         2,096.00         2,096.00  

           
2,096.00  

rMබර 16 
           

8,000.00  
              

5,600.00  
           

800.00  
           

800.00  
               

800.00  

එකbව 1807 729,360.00 510,552.00 72,936.00 72,936.00 72,936.00 
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බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ��bව =M� MරකGව� බලපත මත `දාහැKම b��  

රජයට ඉiK කර N� `දල - 2015.01.01 - 2015.12.31 ද2වා  

 

 

බලපත මත `දාහැKම  

 

� බලපත මත ^දාහල $රකgව� සංඛ�ාව  - 168 

 

� බලපත ධාJ� Aදහස ලබා බ�ධනාගාරෙය�  

 බැහැරව ගත කල Iන ගණන  - 17940 

  

 එ. $රකgෙවK සදහා Iනකට රජය #යදම  

 වශෙය� ෙව�කල ^දල    -g.607.00 

 

 බලපත මත Aදහස ලැº බලපත ධාJ� Aසා  - g. 607.00 x17940 

 රජයට ඉ*J කළ ^දල     g. 10,889,580.00 

 

 

� 2015 ව	ෂය සදහා $රකgෙවKට වැය වන ^දල ගණ� බලා ෙනොමැ* බැ#� 2014 ව	ෂෙ� Iනකට 

එ. $රකgෙවKට වැය වන ^දල අ5ව ඉහත ෙතොරNg සකසා ඇත.  
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බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ��bව =M� MරකGව� vවාස vවාe යැ=ම b��  

රජයට ඉiK කර N� `දල - 2015.01.01 – 2015.12.31ද2වා  

 

 

vවාස vවාe යැ=ම  

 

 Aවාස Aවා" මත ^දාහල $රකgව� සංඛ�ාව   - 774 

 

 බ�ධනාගාරෙය� බැහැරව ගතකළ Iන ගණන   - 7195  

    

     

 එ. $රකgෙවK සඳහා Iනකට රජය #යදම  

 වශෙය� ෙව�කළ ^දල    -  g.607.00 

 

 -  g. 607x7195 

 රජයට ඉ*J කළ ^දල      g. 4,367,365.00 

 

 

 

Aවාස Aවා" යැ#ෙMI $රකgව�ෙh පළ^ වන Aවාස Aවා"ව Iන 07 . ද ෙදවන වර Iන 10 . ද ෙතවන 

හා ඊට වැ� නM Iන 14 . ද ලබාෙදc. ඒ අ5ව ඉහත Iන ගණන සකසා ඇත.  

 

� 2015 ව	ෂය සදහා $රකgෙවKට වැය වන ^දල ගණ� බලා ෙනොමැ* බැ#� 2014 ව	ෂෙ� Iනකට 
එ. $රකgෙවKට වැය වන ^දල අ5ව ඉහත ෙතොරNg සකසා ඇත.  
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FI7 අංශය 

බ�ධනාගාර ෙදපා	තෙM�NෙP අර^~ හා ඉල.ක සdරාල5 වස් Kසලාතවෙය� xJd� 

කා	ය.ෂම Aළධාl� xJස. 2,qlම උෙදසා d}~�M ප	ෙ�ෂණ #ෙශෝධන d}~ 

මධ�ස්ථානය ම{� ලබාෙද5 ලැෙb. ෙම,
 ආÊAක AළධාJ� d}~ qlම, ෙසේවෙ� A�N 

Aළධාl� සඳහා d}~ පාඨමාලා පැවැL�ම ෙම�ම #ෙශේෂ d}~ පාඨමාලා ද පවLව5 ලැෙb. ඒ 

අ5ව 2015 වසෙ	 d}~ කට�Nවල කා	යයසාධනය පහත පJI ෙP. 

 

2401-1 වැය =ෂය - පI7 හා හැoයා ව�ධනය (ෙAsය) 

ෙව� කරන ලද පiපාදන Fමාණය G. 4,670,000.00 

2015.01.01. - 2015.12.31 ද2වා පවHවන ලද FI7 පාඨමාලා 

මාසය පාඨමාලා =ස්තරය 
vළධාK 

සංඛ<ාව 
`දල 

ජනවාK 99 ආ�vක vයාමක FI7 පාඨමාලාව 207 35,000.00 

ෙපබරවාK 
99 ආ�vක vයාමක FI7 පාඨමාලාව 207 176,000.00 

මානව බාලද2ෂ FI7 පාඨමාලාව 35 60,000.00 

මා�b 
FනGHථාපන vළධාp� සඳහා FI7 වැඩ`qව 102 79,000.00 

99 ආ�vක vයාමක FI7 පාඨමාලාව 207 51,700.00 

අෙපේE 

උසස්,� ලද සැරය� FI7 පාඨමාලාව 160 93,650.00 

රාජ< භාෂා ෙදපා�තෙ��bව දtළ පාඨමාලාව 1 7,500.00 

පථමාධාර පාඨමාලාව 207 74,400.00 

උසස්,� ලද සැරය� FI7 පාඨමාලාව 160 19,990.00 

මානව බාලද2ෂ FI7 පාඨමාලාව 35 11,400.00 

මැ$ 

�ඩා අමාත<ාංශෙ^ FI7 වැඩසටහ� 1 8,000.00 

@AB හා ආර2ෂණ ඒකකෙ^ vළධාp� සඳහා FI7ව 60 18,100.00 

උසස්,� ලද සැරය� FI7 පාඨමාලාව 60 45,725.00 

�v 

67� අංශ vළධාp� සඳහා වැඩ`qව 60 23,210.00 

ක�මා�ත 67� අංශ vළධාp� සඳහා වැඩ`qව 50 20,130.00 

FනGHථාපන �dෙලෝමාව - කැළ�ය=ශව්=ද<ාලය 78 

 

1,700,000.00 
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�� 

vයාමක බඳවා ගැ{ෙ� සංගහ =යද�   4,940.00 

100 ආ�vක vයාමක FI7 පාඨමාලාව 469 259,000.00 

පස�පාදන කමෙ.දය f�බඳ FI7ව  16,6502.00 

vවාe �fකG රාජකාK f�බඳ FI7ව  8,500.00 

ෙග,� සහ =යද� ස�බ�ධ කමෙ.දය f�බඳ FI7ව  21,600.00 

පස�පාදන කමෙ.දය f�බඳ =ස්තරාHමක FI7ව  6,000.00 

අෙගෝස්b 

මානව බාලද2ෂ FI7 පාඨමාලාව 35 104,466.00 

100 ආ�vක vයාමක FI7 පාඨමාලාව 469 60,000.00 

ෙකො�තාH පKපාලනය f�බඳ FI7ව 6,000.00 

සැdතැ�බ� 

FනGHථාපන �dෙලෝමාව - කැළ�ය =ශව්=ද<ාලය 78 160,000.00 

ෙකොළඹ =ශව්=ද<ාල පශච්ාH උපාB �dෙලෝමාව 1 102,500.00 

100 ආ�vක vයාමක FI7 පාඨමාලාව 469 325,500.00 

IDM පKගණක FI7ව සඳහා 21 57,750.00 

��ක =ගණන FI7 වැඩ`qව 469 114,815.00 

ඔ2ෙතෝ�බ� 100 ආ�vක vයාමක FI7 පාඨමාලාව 2 10,000.00 

ෙනොවැ�බ� 

පථමාධාර පාඨමාලාව 260 26,000.00 

100 ආ�vක vයාමක FI7 පාඨමාලාව 469 45,305.00 

රජරට =ශ්ව=ද<ාලය 1 24,500.00 

ෙදසැ�බ� 

@ABහා ආර2ෂණ ඒකකෙ^ vළධාp� සඳහා FI7ව 60 20,491.00 

100 ආ�vක vයාමක FI7පාඨමාලාව 469 250,367.16 

උසස්,� ලද සැරය� FI7 පාඨමාලාව 60 79,616.00 

FනGHථාපන �dෙලෝමාව - කැළ�ය =ශව්=ද<ාලය 78 20,000.00 

කා�ය2ෂමතා කඩ$� =භාගෙ^ උHතර පත පK2ෂාව 6,131.00 

පථමාධාර පාඨමාලාව 205 209,600.00 

IDM පKගණක FI7ව සඳහා 57 156,750.00 

�සලතා සංව�ධන වැඩ`qව  -   සහකාර අBකාp හා 

අBකාp� සඳහා 1 8,500.00 

මානව �tක� සහiකපත හා�dෙලෝමා පාඨමාලාව 

(=වෘත) ෙකොළඹ =ශ්ව =ද<ාලය 30 134,290.84 

එකbව 4,663,077.00 
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ක�මා�ත අංශය 

 
2015.01.01 Mට 2015.12.31 ද2වා කාලෙ^ බ�ධනාගාර ක�මා�ත හා කෘT ක�මා�ත අංශෙ^ 

67� සාරාංශයට අaව ආදායම හා =යදම 

     

බ�ධනාගාරය JයාHමක කරන ක�මා�ත =යදම ආදායම 

වටnක ෙගො#පල, සLව පාලනය, ෙකො}/ඉද; 375,593.50  2,744,016.36  

මහර 
කෘeක	මා�ත, කMහ;, ෙකො}/ඉද;, 

ව", සLව පාලනය, ෙbකJ, මැ}M 

     

2,686,911.65  

        

6,499,689.28  

දඵපත 

ෙ�ෂක	ම, මැ}M,ෙකෝ} ෙමෝල, ගෙඩො;, 

ෙbකJ, ව", ෙකො}/ඉද;, රජක, සබ�, 

කMහ;, ගරා¸, >�M කවර 

     

7,505,967.52  

     

13,602,325.13  

ෙබෝගMබර 

ෙකො}/ඉද;, මැ}M, කMහ;, ව", 

ෙ�ෂක	ම, රජක, ෙපදෙ	g, ෙbකJ, 

සබ�, ගරා¸ 

     

1,655,820.00  

           

494,100.00  

ප;ෙලකැෙ; 

ෙbකJ, ගෙඩො;, රජක, ෙ�ෂක	ම, මැ}M, 

ෙකො}, ව"/ඉද;, සබ�, ෙපදෙ	g, 

පාවහ�, කMහ;, ගරා¸ 

   

17,503,465.40  

     

32,442,190.78  

අ5රාධdර 

ෙbකJ, ගෙඩො;, රජක, ෙ�ෂක	ම, මැ}M, 

ෙකො}, ව", ඉද;, සබ�, ෙපදෙ	g, 

පාවහ�, කMහ;, ගරා¸ 

   

10,962,588.22  

     

14,099,310.30  

�ර#ල 
වගා, ෙකො}/ඉද;, සLව පාලනය, ව", 

කMහ;, ගෙඩො;, ෙbකJ 

     

1,748,501.75  

        

4,370,639.06  

වැ>කඩ 
ෙbකJ, රජක, ෙ�ෂක	ම, මැ}M, ව", 

ෙකො}/ඉද;, සබ�, කMහ;, ගරා¸, 

>�Mකවර 

   

22,207,560.45  

     

42,030,246.28  

ත;ෙදන 

රජක, මැ}M, ෙ�ෂක	ම, ෙbකJ, 

ෙකො}/ඉද;, ව", ගෙඩො;, සබ�, >�M 

කවර, කMහ;, ගරා¸, #$Ng 

     

4,900,650.07  

        

8,802,921.84  

Kg#ට ෙගො#පල, සLව පාලනය 
         

462,390.00  

        

2,634,387.31  

�ස්ස ෙගො#පල, ෙbකJ, සLව පාලන, ##ධ 
     

3,387,283.39  

        

4,030,251.80  

වාJයෙපොල ෙගො#පල, සLව පාලන, bෙලො. ග; 
         

250,171.00  

        

1,515,257.98  

තංග;ල වගා අංශ, සLව පාලන 
         

370,784.00  

        

1,833,055.15  

බr;ල රජක අංශය   34,279.00  

ෙකොළඹ 
Jමා!V 
බ�ධනාගාරය 

ගරා¸ 
     

1,308,089.21  

        

1,281,792.52  

 
ඵකbව   

   

75,325,776.16     136,414,462.79  
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Jයාකාp අංශය 

 

1' $රකgව� සMබ�ධ පJපාලන කට�N 

  

1.1. 2015 - ව	ෂෙ� Aදහස් qlම 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

1.2. Ä#තා�ත $රකgව� 

 

 

  

 

vදහස් opම සංඛ<ාව 

බ�ධනාගාර සාමාන� සමාව 7168 

#ෙශේෂ රාජ� සමාව (67 Aදහස් Iනය ෙව5ෙව�)  554 

#ෙශේෂ රාජ� සමාව (ෙවස. Iනය)  492 

#ෙශේෂ රාජ� සමාව (2015.01.13පා� වහ�ෙසේෙh සMපා�*ය)  619 

නLත; Iනය 553 

එකbව 9386 

ආයතනය 
සංඛ�ාව 

xJs ගැහැ~ 

වැ>කඩ 201 24 

ෙබෝගMබර (rMබර) 36 01 

මහර 33 00 

මැග$�a 02 00 

අ5රාධdර 03 00 

�Kණාමලය 01 00 

ක�තර 02 00 

Kg#ට 05 00 

බr;ල 01 00 

ගා;ල 01 00 

එකbව 285 25 
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1.3. Ä#තා�ත (අ�යාචන) $රකgව�  

ආයතනය 
සංඛ�ාව 

xJs ගැහැ~ 

වැ>කඩ 37 09 

මහර 36 00 

අ5රාධdර 03 00 

ක�තර 02 00 

මඩකළdව 00 00 

�ග^ව 03 01 

එකbව 81 10 

 

 

 

1.4. මර²ය ද!ඩනය Aයමa $රකgව�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ආයතනය 
සංඛ�ාව 

xJs ගැහැ~ 

වැ>කඩ 322 01 

මහර 09 00 

ෙබෝගMබර (rMබර) 104 03 

තංග;ල 01 00 

අ5රධdර 15 00 

�Kණාමලය 01 00 

Kg#ට 03 00 

ක�තර 01 01 

බr;ල 06 00 

ෙමොනරාගල 06 00 

මඩකලdව 01 00 

එකbව 469 05 
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1.5. මර²ය ද!ඩනය Aයමව අ�යාචන ඉIJපL කර ඇ* $රකgව�  

ආයතනය 

 

සංඛ�ාව 

xJs ගැහැ~ 

වැ>කඩ 374 14 

මැග$� 00 00 

ෙබෝගMබර (rMබර) 120 10 

මහර 111 00 

අ5රාධdර 05 00 

ෙමොණරාගල 01 00 

Kg#ට 01 00 

මඩකලdව 02 00 

බr;ල 01 00 

මාතර 02 00 

ෙපොෙලො�නgව 01 00 

ක�තර 00 02 

කෑග;ල 01 00 

එකbව 620 26 

 

 

1.6.අLඅඩංÆෙව� පැනයාM 

2015.01.01 $ට 2015.12.31 Iන ද.වා $ර/සැක කgව�  154 ෙදෙන. 

අLඅඩංÆෙව� පැන ෙගොස් ඇත. 

  

� පැන{ය $ර සංඛ�ාව - 127 

� පැන{ය සැක සංඛ�ාව - 27 

� නැවත අLඅඩංÆවට ගL සංඛ�ාව - 50 

  

1.7.ශමදාන කට8b 

2015.01.01 $ට 2015.12.31 ද.වා බ�ධනාගාර ආයතන ව>� රාජ� ආයතන හා 

#හාරස්ථාන ආරාම 1037. සඳහා nද#ය� 14579. ෙසේවෙ� ෙයොදවා ඇත. 
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1.8. tයයා� 

gඳkM භාරෙ� $�ය
 sය යාM x�බඳව පl.ෂණ පැවැL�ම හා ප_ කට�N $r කරන 

අතර 2015.01.01 $ය 2015.12.31 ද.වා කාලය Nළ $ර හා සැක කgව� 82. 

sයෙගොස් ඇත. 

 

  xJs$ර සංඛ�ාව - 48 

  xJsසැකසංඛ�ාව - 34 

  ගැහැ~සංඛ�ාව - 04 

 

1.9. මානව ,sකM x�බඳව පැs¢> හා |>ක අc*වා$කM x�බඳ න" සMබ�ධව xයවර ගැ7ම 

 
2'. Iවcෙ� $ය�ම බ�ධනාගාර ආයතන සඳහා ආගsක කට�N සMබ�ධව Ïජකවg� පL qlම 
 
 
3'#ෙ\[ය $රකgව�  

 
 
 

 

 

 

4'. 2015.01.01 Iන $ට 2015.12.31 Iනට බ�ධනාගාර ගත L.T.T.E nඳ#ය� සංඛ�ාව 
 

  

 

 

5'vයාකාl අංශය ම{� vයාLමක කර5 ලැ� dනgLථාපන වැඩසටහ�  
 

� උපෙ\ශක වැඩසටහ� - 15 
� 7* සායන  - 20 
� d}~ පාඨමාලා  - 27 
� ෙවනL වැඩසටහ�  - 20 

  

 

 

Rඳ=ය� Mර  සැක 

xJs 62 106 
ගැහැ~ 11 03 
එකbව 73 109 

Rඳ=ය� Mර  සැක අ�යාචන 
xJs 29 125 10 
ගැහැ~ 01 03 - 
එකbව 30 128 10 
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ඉංLෙ�G අංශය 

බ�ධනාගාර ෙදපා	තෙM�NෙP ඉං ෙ�g අංශය $#; හා යා��ක වශෙය� අංශ ෙදකq� 

සම�#ත ෙP. 

1. $#; ඉං ෙ�g අංශය 

Iවcන dරා x,� $ය�ම බ�ධනාගාර ආයතන වල ෙගොඩනැ{> ඉIqlM හා නඩLN කට�N $r 

කර5 ලබ�ෙ� $#; ඉං ෙ�g අංශය ම�A. 2015.01.01 Iන $ට 2015.12.31 Iන ද.වා ෙමම 

අංශෙ� කා	ය සාධනය පහත පJI ෙP. 

1.1’වැය #ෂය අංක - 2502 (නව ඉI qlM) 

1.1.1. ප;ෙ;කැෙ; නව බ�ධනාගාරය ඉIqlම 

• 2015 ව	ෂෙ� ෙව� a ප*පාදන - g.s.190.00 

• 2015.12.31 Iනට #යදම -  g.s.52,636,797.00 

• ඉIqlM කට�N $rකරන ෙගොඩනැ{>වල ෙභෞ*ක පග*ය 

1. ජලසථ්Mභය - 60% 

2. පධාන ගබඩාව - 66% 

3. ෙරෝහල - 36% 

4. අ# ගබඩාව - 56% 

5. Aළධාl� ඇ&M මාg qlෙM කාමරය - 66% 

6. ක	මා�ත ෙගොඩනැ{;ල - 24% 

7. අ^Lත� nZ ³oෙM කාමරය - 5% 

8. ආර.ෂක #r> ආෙලෝක ප\ධ*ය 

1.1.2. යාපනය නව බ�ධනාගාර සං]	ණ ඉI qlම 

• 2015 ව	ෂෙ� ෙව� a ප*පාදන - g.s. 150.00 

• 2015.12.31 Iනට #යදම -  g.s. 149.95 

1.1.3. බ�ධනාගාර #තැ� qlම යටෙL මහර  බ�ධනාගාරය 

• 2015 ව	ෂෙ� ෙව� a ප*පාදන - g.s. 3.017 

• 2015.12.31 Iනට #යදම. $r කර ෙනොමැත 
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1.1.4. තංග;ල අÆනෙකොළපැලැස්ස නව බ�ධනාගාර සං]	ණය ඉI qlම 

• 2015 ව	ෂෙ� ෙව� a ප*පාදන - g.s. 1,300 

• 2015.12.31 Iනට #යදම -  g.s. 1,245.60 

 

1.1.5. න	V තා.ෂණ ෙගොඩනැ{;ල - වාJයෙපොල 

• 2015 ව	ෂෙ� ෙව� a ප*පාදන - g.s. 2.4 

• 2015.12.31 Iනට #යදම -  g.s. 2.418 

 

1.1.6. වැ>කඩ Aළ Aවාසය�, මළ අපවහන ප\ධ*ය ඉI qlම 

• 2015 ව	ෂෙ� ෙව� a ප*පාදන - g.s. 3.5 

• 2015.12.31 Iනට #යදම. $r කර ෙනොමැත 

 

1.1.7. බ�ධනාගාර |ලසථ්ාන කා	යාල ෙගොඩනැ{;ෙ; ඉIqlM කට�N ෙර�ෙකෝ ආයතනය 

ෙවත පවරා ඇත. 

• 2015 ව	ෂෙ� ෙව� a ප*පාදන - g.s. 24.00 

• 2015.12.31 Iනට #යදම -  g.s. 5.180 

 

1.1.8. මාතර ෙකොට#ල වLත d}~ පාසැල (දැයට qgළ) 

• 2015 ව	ෂෙ� ෙව� a ප*පාදන - g.s. 15.00 

• 2015.12.31 Iනට #යදම -  g.s. 1.099 
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වැය #ෂය අංක - 2001 ෙගොඩනැ{> අ�Lවැ�යාව හා වැ�I�~ qlම.   

ෙව� කළ ප*පාදන  g.40,00,000’00 q. 

අa 
අංකය 

ආයතනය 

 2015 වසරට 
ෙව� කරන ලද 
පiපාදන 

පමාණය (G.) 

 2015.12.31 

]නට =යදම 

1 ^ලස්ථානය 6,935,683.46 6,779,155.37 

2 ප.#.d.මධ�ස්ථානය 681,879.50 594,729.64 

3 

වැ>කඩ (Aල Aවාස (ෙකොළඹ අවට) 
කා�තා අංශය, වැ>කඩ (ක	මා�ත) 
බ�ධනාගාර ෙරෝහල 

 6,985,514.22 6,804,317.72 

4 මැග$� 1,731,674.26 1,729,788.63 

5 ෙකොළඹ Jමා�V බ�ධනාගාරය 1,313,013.17 1,313,013.17 

6 මහර 3,082,172.00 2,986,673.00 

7 rMබර 428,162.00 428,162.00 

8 �ග^ව 2,036,819.50 2,036,819.50 

9 වටnක 400,953.00 400,953.00 

10 ක�තර 1,289,798.50 1,289,798.50 

11 ගා;ල 1,411,328.75 1,411,328.75 

12 මාතර 599,235.00 596,735.00 

13 ºස්ස 795,498.00 795,498.32 

14 තංග;ල 344,360.00 293,190.00 

15 �ර#ල 890,065.00 890,065.00 

16 බr;ල 442,102.00 438,202.00 

17 ෙමොණරාගල 1,154,508.50 1,154,508.50 

18 Kg#ට 1,023,695.00 1,023,695.00 

19 මඩකලdව 655,788.50 655,788.50 

20 ප;ල�ෙසේන 663,059.00 663,059.00 

21 කෑග;ල 504,815.50 62,569.00 

22 අෙ�dස්ස 654,757.00 504,765.00 

23 වාJයෙපොල 669,818.50 666,381.50 

24 අ5රාධdරය, වPAයාව 1,563,239.00 1,563,239.00 

25 ෙපොෙළො�නgව 358,670.00 358,670.00 

26 �Kණාමලය 443,205.00 443,205.00 

27 ප;ෙ;කැෙ; 922,545.00 922,545.00 

28 යාපනය 91,401.00 91,401.00 

29 ත;ෙදන 268,380.00 268,380.00 

30 වPAයාව 248,172.00 - 

එකbව 40,000,000.00 37,166,636.10 
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2 යා��ක ඉංLෙ�G අංශය 

Iවcන dරා x,� බ�ධනාගාර ආයතනවල $ය�ම වාහන නඩLN කට�N ෙමම අංශය #$� $r 

කර5 ලබc. ඒ අ5ව 2015 වසෙ	 වැය #ෂය අංක -2003 වාහන අ�Lවැ�යා qlම සඳහා ෙව� # 

ඇ* ^� ^දල g.s.12 q. ෙම, 2015.12.31 Iනට #යදම g.s10.145 q.   
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සැල�� අංශය 

බ�ධනාගාර ෙදපා	තෙM�NෙP සංව	ධන කට�N වලට අදාලව ^ද; ෙයද�ෙM
 අවශ� පහ_කM 

සැල$ම, සැල_M qlම, පග*ය පl.ෂා qlම, ඇග�M ආ
 කට�N ම{� සංව	ධන කට�N #�මL 

qlම සහ පහ_ qlම ෙමම අංශෙ� කා	ය භාරයc. ඒ අ5ව 2015 ව	ෂෙ� සැල_M අංශෙ� 

කා	යසාධනය පහත පJI ෙP. 

1. අයවැය ඇස්ෙM�N සැක³ම, vයාකාl සැලැස්ම සැක³ම සහ පග*ය වා	තා qlම. 

1.1. 2015 ව	ෂය සඳහා සකස් කරන ලද vයාකාl සැල_M වලට අ5ව (පාhධන හා ක	මා�ත)  

පග*ය #ම	ෂණය qJම. පග* වා	තා අමාත�ාංශය ෙවත ෙයො^ qlම. 

1.2.2016 ව	ෂයට අදාලව ඇස්තෙM�N සකස් qlම සහ ^ද; ෙව� කරවා ගැ7මට අවශ�  

කට�N qlම. 

1.3.ප;ෙ;කැෙ; බ�ධනාගාර සංq	ණය ඉIqlම මහා පJමාණ ව�ාපෘ*ය. බැ#� පග*  

වා	තා ෙවනම මා$කව අමාත�ංශය ෙවත ෙයො^ qlම. 

2. කා	ය සාධන වා	තාව සැක³ම 

2.1. 2014 ව	ෂයට අදාලව කා	ය සාධන වා	තාව $ංහල, ද#ඩ, ඉංË$ යන භාෂා �Lවෙය�ම  

සකස් කර ^Ðත xටපL 15. සහ CD xටපL 375. � ලංකා පා	>ෙM�Nව ෙවත ඉIJපL  

qJම සහ අදාල අෙනKL ආයතන ෙවත ෙයො^ qJම. 

2.2. අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවට ඉIJපL qJම සදහා බ�ධනාගාර ෙදපා	තෙM�NෙP 2015  

වසෙ	 ජනවJ 01 $ට අෙගෝස්N 31 කාලයට අදාල කා	ය සාධන වා	තාව $ංහල,ද#ඩ,  

ඉංË$ යන භාෂා �Lවෙය�ම සකස් කර අමාත�ංශය ෙවත ඉIJපL qJම. 

3. බ�ධනාගාර ආයතන 15ක vයාLමක ක	මා�ත සMබ�ධ වා	තා සැක³ම 

3.1. ඒ ඒ ආයතනය�, vයාLමක ක	මා�තය�ට අදාලව vයාකාl සැල_M සැක³ම. 

3.2. vයාකාl සැලැස්මට අ5ව පග*ය #ම	ශණය qJම, මා$ක,ෛතමා$ක හා වා	eක පග*  

වා	තා අමාත�ංශය, #ගණකා�ප* ෙදපා	තෙM�Nව හා අදාල අංශය� ෙවත ෙයො^ qlම. 

4. සැල_M කs� වා	තා සැක³ම හා ඊට අදාල පග*ය අමාත�ාංශය ෙවත ඉIJපL qlම. 

5. අනත	 අමාත�ාංශ වැඩසටහ� සැක$ම හා ඊට අදාල පග*ය අමාත�ාංශය ෙවත ඉIJපL qlම. 
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6. බ�ධනාගාර ෙදපා	තෙM�NෙP නව ඉIqlM සදහා අවශ� A	ෙ\ශ ජා*ක කමසMපාදන 

ෙදපා	තෙM�Nව ෙව*� හා අ5මැ*ය අමාත� ම!ඩලය ෙව*� ලබා ගැAමට vයා qJම. 2015 

ව	ෂෙ� අ5මැ*ය සඳහා ඉIJපL කර ඇ* වා	තා පහත පJI ෙP. 

6.1. අÆණෙකොළපැලැස්ස බ�ධනාගාර සං]	ණය සඳහා #r>ය සහ ජලය ලබා ගැ7මට අවශ� 

A	ෙ\ශ සහ අ5මැ*යට ඉIJපL qlම. 

6.2. ෙබෝගMබර බ�ධනාගාරය ප;ෙලකැෙ; ස්ථාපනය qlෙM ව�ාපෘ*ෙ� ඉIJ වැඩ ෙකොටස්  

සඳහා අමාත�ම!ඩල අ5මැ*යටඉIJපL qlම. 

7. බ�ධනාගාර ෙතොරNg nඳ# කළමනාකරණ ප\ධ*ය ආරMභ qJම. 

 

 

ෙතොරbG තා2ෂණ අංශය 

වැය #ෂය අංක 2102-2 ෙතොරNg තා.ෂණ උපකරණ sල
 ගැ7ම  

2015 ව	ෂෙ� ෙව�a ^දල g.s. 40.00 

2015.12.31 Iනට #යදම g.s. 26.377 

• දැනට වැ>කඩ බ�ධනාගාර ආයතනෙය, vයාLමක අතර ඉIJෙ�
 Iවcෙ� $ය� 
බ�ධනාගාරවල vයාLමක qJමට Aයsතය. 

•  ෙතොරNg දLත ප\ධ*ය සMබ�ධව $ය� ආයතන වල ෙතෝරාගL AළධාJ� xJසකට 
d}~ව ලබා 
 ඇත. 

• ෙතොරNg ප\ධ*ය සඳහා අවශ� ඇ�> සළK~ ය�ත sල
 ගැAමට අවශ� තා.ෂණ 
මණඩලය පLකර එම ය�ත x�බඳ #ම	ෂණ $rකරs� පවQ.  
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2015 ව�ෂය bළ=ෙශේෂ MN,� 

1. බ�ධනාගාර |ලසථ්ානෙ� ස	ව රා�ක xJL ෙ\ශනය. 

2. ෙකොළඹ බ�ධනාගාර සං]	ණෙ� ගෘහසථ් බ�ධනාගාර බැVs�ට� Éඩාංගනය 2015.05.07           

Iන #වෘත qJම. 

3. ජාත��තර මLදව� #ෙරෝ� Iනය 2015.06.26 Iන සැමlම. 

4. අ�ත	 බ�ධනාගාර මළල Éඩා තරඟාව>ය 2015.07.05ෙකොළඹ ෙටොJ�ට� Éඩා   

    අමාත�ාංශ vඩාංගනෙ�
 පැවැL�ම. 

5. ඔස්ෙÑ>යාෙP [ෂ�Lව වැඩසටහන සඳහා 2015.05.03 $ට 15 ද.වා Aළධාl� සහභා� �ම. 

6. 2015.09.11 Iන වැ>කඩ ෙ�වා$කcනෙh අLප�r තරඟාව>ය පැවැL�ම. 

7. 2015.09.12 Iන අෙ�dස්ස බ�ධනාගාරෙ� පෙබෝධා ෙමL ෙසවන මධ�ස්ථානය #වෘත qlම. 

8. $රකg සැමgM Iන පළ^ ෙකො�ය ජනප* ෙවත පැළැ�ද #ම 2015.09.12 Iන $r කරන ල
. 

9. $රකg සැමgM Iන වැඩසටහ� 2015.09.06 $ට 12 ද.වා මහර බ�ධනාගාරෙ�
 පවLවන  

    ල
. 

10. 2015.09.15 Iන 100 වන නවක බ�ධනාගාර Aයාමක Aළධාl�ට පL�M >x ලබා 
ම සහ 

#$ර යාෙM උLසවය. 

11. 2015.10.31 Iන නව යාපනය බ�ධනාගාරය #වෘත qJම. 

12. නව බ�ධනාගාර ෙකොමසාJස් ජනරා; ෙලස එ¤.එM.එ�.³.ධන$ංහ මහතා 2015.11.23වැඩ  

භාර ගැ7ම. 

13.ගා;ල බ�ධනාගාර xටත තා�පය මත $NවM කර ඇ* A	මාණ #වෘත qlම හා ස^ද    

පJසරය nකගැAෙM වැදගLකම x�බද සMම�තණය හා පාගමන - 2015.12.01 

14.අගරදගg අ*උNM මැ;කM රං L කාIන; ,sපාණ� #$� වැ>කඩ බ�ධනාගාරෙ� 
  

ෙ�වා$කc� සඳහා 2015.12.25 Iන නLත; ෙ\ව ෙමෙහය පවLවන ල
. 

15. �ර#ල බ�ධනාගාරය #$� සං#ධානය කරන ලද ක�gක Ïජාව කතරගම qJ ෙවෙහර අ�යස
   

      2015.12.31 Iන පවLවන ල
. 

16. මහර බ�ධනාගාරය සඳහා xට*� ෙගන එන තහනM දව� පl.ෂාව සඳහා පා	ස; ස්කෑන	 සහ  

ෙබො� ස්කෑන	 ලබා ගැ7ම. 
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බ�ධනාගාර �ලසථ්ානෙ^ ස�වරා�ක fKH ෙAශනය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙකොළඹ බ�ධනාගාර සං��ණෙ^ ගෘහස්ථ බ�ධනාගාර බැVt�ට� �ඩාංගනය =වෘත oKම 
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ජාත<�තර මHදව< =ෙරෝB ]නය සැමpම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$රකg සැමgM Iන පළ^ ෙකො�ය ජනප* ෙවත පැළැ�ද �ම 

 

 

 

අ�ත� බ�ධනාගාර මළල �ඩා තරඟාව�ය 
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ඔස්ෙ��යාෙ. �ෂ<Hව වැඩසටහන සදහා vළධාp� සහභා} ,ම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැ�කඩ ෙ�වාMක$නෙ[ අHප�N තරඟාව�ය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අෙ�Fස්ස බ�ධනාගාරෙ^ පෙබෝධා ෙමH ෙසවන මධ<ස්ථානය =වෘත opම  
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අෙ�Fස්ස බ�ධනාගාරෙ^ පෙබෝධා ෙමH ෙසවන මධ<ස්ථානය =වෘත opම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MරකG සැමG� ]න පළ` ෙකො�ය අiගG ජනපi bම� ෙවත පැළැ�ද =ම 
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MරකG සැමG� ]න වැඩසටහ� - මහර බ�ධනාගාරය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 වන නවක බ�ධනාගාර vයාමක vළධාp�ට පH,� �f ලබා yම සහ =Mර යාෙ� උHසවය 
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නව යාපනය බ�ධනාගාරය =වෘත oKම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නව බ�ධනාගාර ෙකොමසාKස් ජනරාE එl.එ�.එ�.�.ධනMංහ මහතා වැඩ භාර ගැ{ම 
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ගාEල බ�ධනාගාර fටත තාdපය මත Mbව� කර ඇi v�මාණ =වෘත opම හා ස`ද 

පKසරය Rකගැvෙ� වැදගHකම f�බද ස�ම�තණය හා පාගමන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අගරදගG අiඋb� මැEක� රංLH කා]නE �tපාණ� =M� වැ�කඩ බ�ධනාගාරෙ^ y 

ෙ�වාMක$� සඳහා නHතE ෙAව ෙමෙහය පැවැH,ම 
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2015.12.31 ]න කතරගම oK ෙවෙහර අ�යසy  පවHවන ලද කdGක �ජාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fටi� ෙගන එන තහන� දව< පp2ෂාව හා FAගල පK2ෂාව සඳහා පා�සE සක්ෑන� සහ 

ෙබො� ස්කෑන� ලබා yම - මහර බ�ධනාගාරය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


