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ආද�ශ පාඨය  -  ආර�ෂාව, �කවරණය, හා �න��ථාපනය 

 

 

1832 වසෙ�� �තාන� අ�රාජ�වා� �ගෙ� ලංකාව පාලනය කළ කැමර� ආ��කාරවරයා ��� 

හ��වා ෙදන ලද අ�කරණ ��සංස්කරණෙය� ��ඵලය� වශෙය� බ�ධනාගාරය �� �ය. ඒ 

අ�ව  1844 අංක 18 දරණ �� හා අ�කරණ ආඥා පනතට අ�ව �තාන� ෙබ�ස්ට� �මයට 

අ��පව වැ�කඩ බ�ධනාගාරය ෙග�ඩනැ��. ෙමම ෙස�වාව 1877 අංක 16 දරණ බ�ධනාගාර 

පනතට අ�ව 1905 �� 16 �න�ට බ�ධනාගාර ෙක�මසා�ස්වරය� යටෙ� පාලනය ෙවනමම 

ෙදපා�තෙ���ව� ෙලස �මව� හා ��ම� �ය. සමාජ �කාශනය� සමඟ ෙමම ෙස�වාෙ� 

අවශ�තාව ��ර �ය. එ� ��ඵලය� ෙලස 1875 �එංගල�ත �� ��� බ�ධනාගාර ආකෘ�යට 

අ�ව ෙබ�ග�බර බ�ධනාගාරය ඉ��ය. ෙමෙලස �කා�ත බ�ධනාගාර ප�ධ�ය ව�තමාන සමාජ 

සං��ණ�වය හ�ෙ� ��ෙශ���� අත�වශ��� ආයතනය� බවට ප�ව �ෙ�. ෙ� අ�ව �ව�න 

�රා ��� ආර��ත බ�ධනාගාර 03�, �මා�� බ�ධනාගාර 19�, ත�ණ වරදක�ව�ෙ� 

�ෙශ�ධන මධ�සථ්ාන 02�, වැඩ කඳ�� 09�, �වෘත වැඩ කඳ�� 02�, �ර මැ�� 20� 

බ�ධනාගාර පාස� 01� ද බ�ධනාගාර අ�කා�ව�� යටෙ� පාලනය ෙ�. �රක�ව� සහ 

සැකක�ව� 17,000� පමණ ඔ��ෙ� �කවරණය යටෙ� ��. 

ව�තමානෙ� බ�ධනාගාර ��සංස්කරණ �න��ථාපන, නැවත ප�ං���ම හා ��� ආග�ක 

කට�� අමාත�ාංශය යටෙ� පාලනය වන ෙමම ෙදපා�තෙ���ව �ාර �භක �ගෙ�� �රක�ව�ට 

ආර�ෂණය හා �කවරණය ලබා ��න ද ව�තමානෙ� ඉ� ඔ�බට ය�� �රක�ව� මනා 

�න��ථාපන �යාව�යකට ෙය�� කරවන සමාජ  ෙශ�ධනාගාරය� බවට ප�ව ඇත. එ�� 

යහ��ගල සමාජා�ෙය�ජනාගාරය� � බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ව ��� දෑ� ස�� ��මට 

�න��ථාපනය කර යහප� �රවැ�ය� ෙලස සමාජ ගත ��මට 2016 වසෙ� � ග� උ�සාහය 

ෙමම කා�යය සාධන වා�තාව ම�� ��පනය ��මට උ�සාහ ෙගන ඇත.

http://www.google.lk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx6a33w_HKAhXWW44KHfsXBZ4QjRwIBw&url=http://www.prisons.gov.lk/Logo/logo_english.html&psig=AFQjCNEzIlHg82PzBHYoJDjlRza7gdSteA&ust=1455342610785959
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� ලංකාෙ� බ�ධනාගාර ආයතන - 2016 

  

• ආර��ත බ�ධනාගාර 

 �මා�� බ�ධනාගාර 

 වැඩ කඳ�� 

o �වෘත වැඩ කඳ�� 

□ ත�ණ වරක�ව�ෙ� 

�ෙශ�ධන මධ�ස්ථාන 

□ බ�ධනාගාර පාසැ� 

▲ �ර මැ�� 
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බ�ධනාගාර ආයතන 

 

01. බ�ධනාගාර �ලස්ථානය 

02. ප�ෙ�ෂණ �ෙශ�ධන ��� මධ�සථ්ානය 

03. ආර��ත බ�ධනාගාර -  03 

 

 වැ�කඩ 

 නව ��බර 

 මහර 

 

 

 

 

4.�මා�� බ�ධනාගාර - 19 

 අ�රාධ�රය 

 ෙක�ළඹ 

 ක�තර 

 �ග�ව 

 ගා�ල 

 නව මැග�� 

 තංග�ල 

 බ��ල 

 මාතර 

 මඩකල�ව 

 කෑග�ල 

 ��ණාමලය 

 යාපනය 

 ���ට 

 �ස්ස 

 ෙම�නරාගල 

 ෙප�ෙළ��න�ව 

 වා�යෙප�ල 

 ව��යාව 

 

 

 

5.වැඩ කඳ�� - 09 

 වට�ක 

 ���ගල 

 �ර�ල  

 අ�රාධ�රය 

 ���ට 

 හං��ෙප�ල 

 ක�ෙදව�ත 

 �ංකම 

 අෙ��ස්ස 

6. �වෘත වැඩ කඳ�� - 02 

o ප�ෙ�කැෙ� 

o අ�රාධ�රය 

7. ත�ණ වරදක�ව�ෙ� 

�ෙශ�ධන මධ�ස්ථාන - 02 

□ ප�ල�ෙස�න 

□ ත�ෙදන 

8. බ�ධනාගාර පාස� - 01 

□ වට�ක 

 
 

9. �ර මැ�� - 20 

▲ අ�පාර 

▲ අ�ස්සාෙ��ල 

▲ බලංෙග�ඩ 

▲ බල��ය 

▲ හලාවත 

▲ ඇ���ය 

▲ ඇ����ය 

▲ ග�පහ 

▲ ග�ෙප�ල 

▲ හ�බ�ෙත�ට ▲ ��යා��ය 

▲ ��ණෑගල 

▲ මහව 

▲ ම�නාරම 

▲ මාතෙ� 

▲ �වරඑ�ය 

▲ ක��ෙ� 

▲ පාන�ර 

▲ හැට� 

▲ ��තලම 
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දැ�ම 

 
 
 

 
ෙමෙහවර 

 
 
 

ඉල�ක 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

“ ෙ�වා�ක�� �න��ථාපනය ��� යහප� �රවැ�ය� ෙලස 
සමාජගත ��ම” 

 

 

“ආර�ෂාව, �කවරණය, �න��ථාපනය යන ��ක අර�� ඉ�කර ගැ�ම 
උෙදසා  ෙ�වා�ක�� හා බ�ධනාගාර �ලධා�� අතර මනා ස�බ�ධතාවය� 

��මාණය කර�� ධනා�මක ��තනය� ෙග�ඩනගා �ලධා��ෙ� ��යා 
තෘ��ය වැ���ම ��� සහ �රක�ව�ෙ� �භසාධක කට�� ��ම� ��ම 

��� ඔ��ෙ� �ම ඵලදා�තාවය රටට වැඩදා� ෙලස ෙය�දාගැ�ම.” 

 

1. බ�ධනාගාර ෙ�වා�කය� ��ම�ව �න��ථාපනය ම�� ��ග�ක මානව 

�තවා� ��ගලය� බවට ප�කර �ෂ්ඨ ස�ප�න සමාජය� ����මට දායක �ම. 

 

 

2. බ�ධනාගාර �ලධා�� අ�ෙ��රණය සහ ෙදපා�තෙ��� ක�ඩාය� හැ�ම 

ෙග�ඩනැ�ම. 
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ආයතනෙ� ��ඛතා 

1. කා�න අවශ�තාවට ගැලෙපන ප�� �ඳ�ය� �න��ථාපනය කර යහප� �රවැ�ය� ෙලස 

�ට��මට අවශ� සමාජ ප��ම සැක�ම 

 

2. බ�ධනාගාර ��සංස්කරණ �යා�මක ��මට අදාලව බ�ධනාගාර තදබදය අවම ��ම, 

න�න තා�ෂණය හ��වා �ම, ෙභ��ක ස�ප� වැ���� ��ම හා ය�තල පහ�ක� 

සංව�ධනය. 

 

3. ෙස�වා අංශය�ට අදාල ��� හා වැඩසටහ� �ව�ධනය ��ම ��� මනා ප�චය�� හා 

ෙස�වා තෘ��ය�� �� �ළධා�� �� ��ම සඳහා බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ෙ� මානව 

ස�ප� සංව�ධනය 

 

 

4. �ඳ� ප�පාලන කට�� වඩා� ��ම�ව හා කා�ය�ෂමව ඉ� ��ම උෙදසා �ඳ�ය�ෙ� 

ෙත�ර�� කළමනාකරණ ප�ධ�ය ස්ථාපනය කර �යා�මක ��ම. 
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ආයතන අංශය 

බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ��� කා�ය ම�ඩලෙ� තන�� �ර�පා�වලට බඳවා ගැ�ම,  උසස් ��ම, 

ස්�ර ��ම, සථ්ාන මා� ��ම, �නය ප��ෂණ පැවැ��ම සහ �ලධා��ෙ� ෛද�ක රාජකා� 

කට�� ෙමම අංශය ම�� ඉ�කර� ලැෙ�. 

2016 ව�ෂෙ� ආයතන අංශෙ� කා�ය සාධනය පහත ප��ෙ�. 

 

01. කා�ය ම�ඩල ෙත�ර�� වා�තාව  

අ�අං
කය 

තන�� නාමය හා අදාල 
ෙස�වය 

අ�මත 
සංඛ�ාව 

��න
ෙස�වක 
සංඛ�ාව 

�ර�පා�
සංඛ�ාව 

�ර�පා� �ර�මට ෙගන ඇ� 
�යාමා�ග 

1 
බ�ධනාගාර ෙක�මසා�ස් 
ජනරා� 

1 1 0  - 

2 
අ�ෙ�ක බ�ධනාගාර 
ෙක�මසා�ස් ජනරා� 

1 0 1 
වැඩ අවරණය ��ම සදහා 
ෙක�මසා�සව්රෙය� ප� කර 
ඇත. 

3 
බ�ධනාගාර ෙක�මසා�ස ්     
(� ල.ප.ෙස�වය) 

1 0 1 
 රාජ� ප�පාලන 
අමාත�ංශෙය�  ඉ��ම� කර 
ඇත. 

4 බ�ධනාගාර ෙක�මසා�ස ් 5 4 1 
ෙජ�ෂඨ්තාවය හා �සලතාවය 
මත 2016/09/05   ස��ඛ 
ප��ෂණ පව�වා ඇත. 

5 අධ��ෂ (සැල��) 1 1 0  - 

6 අධ��ෂ (ඉං�ෙ�� ) 1 0 1  - 

7 �ධාන ගණකා�කා� 1 1 0  - 

8 
ස/ෙක�මසා�ස්/�.ෙක�මසා�ස් 
( � ල.ප.ෙස�වය) 

1 0 1 
�ර�පා� ස���ණ කර ෙදන 
ෙලස ඒකාබ�ධ ෙස�වා අධ��ෂ 
ජනරා�ෙග� ඉ��� කර ඇත. 

9 
ස.අධ��ෂ/�. අධ��ෂ  
(සැල��) 

1 1 0  - 

10 
ස.අධ��ෂ (ෙත�ර�� 
තා�ෂණය) 

1 0 1 
�ර�පා� ස���ණ කර ෙදන 
ෙලස ඒකාබ�ධ ෙස�වා අධ��ෂ 
ජනරා�ෙග� ඉ��� කර ඇත. 

11 ස.අධ��ෂ(කෘ�ක�ම) 1 0 1 
 �ර�පා� ස���ණ කර ෙදන 
ෙලස ඒකාබ�ධ ෙස�වා අධ��ෂ 
ජනරා�ෙග� ඉ��� කර ඇත. 

12 ගණකා�කා� 4 2 2 
 රාජ� ප�පාලන 
අමාත�ංෙශය� ඉ��� කර 
ඇත. 

13 අභ��තර �ගණක 1 1 0  - 
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14 
බ�ධනාගාර අ�කා� (�ෙශ�ෂ 
ෙ���ය) 

6 3 3 
 ���ක� ල� �ලධා�� 
ෙන�මැත. ෙජ�ෂඨ්තාවය හා 
�සලතාවය මත 2016/09/05   
ස��ඛ ප��ෂණ පව�වා ඇත. 
ප��� ලබා �ම තවම �� කර 
නැත. 

15 
බ�ධනාගාර අ�කා� - �ෙශ�ෂ 
ෙ���ය-�න��ථාපන 

1 0 1 

16 බ�ධනාගාර අ�කා� 17 5 12 

2016.08.12 �න අවස� �න ෙස� 
සලකා අය��ප� කැදවා 
ෙජ�ෂඨ්තාවය හා �සලතාවය 
මත 2016/09/05 ස��ඛ 
ප��ෂණ පව�වා ඇත. 

17 
බ�ධනාගාර අ�කා�                
( �න��ථාපන ) 

2 0 2 
���ක� ල� �ලධා�� 
ෙන�මැත. 

18 
සහකාර බ�ධනාගාර අ�කා� 
(���) 

40 28 12 
 �ර�පා� ස���ණ කර ෙදන 
ෙලස රාජ�ෙස�වා  ෙක��ෂ� 
සභාෙව� ඉ��� කර ඇත. 

19 
සහකාර බ�ධනාගාර අ�කා� 
(�න��ථාපන) 

3 3 0 
ප��� ලබා � ඇත 
(2016.09.05 �නට සලකා ) 

20 
සහකාර බ�ධනාගාර අ�කා�  
(කා�තා ) 

2 0 2 

 නව බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා�ය 
අ�මත වන ෙත� අ�මැ�ය 
ලබා �ය ෙන�හැ� බව රාජ� 
ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාෙ� 
පැවැ� සාක�ඡාෙ�� �කාශ කර 
ඇත. 

21 �� �ළධා� 1 0 1 

බඳවා ගැ�ම සදහා අ�මැ�ය 
ලැ� ඇ� බැ�� අය��ප� 
කැඳ�ම අමාත�ංශය ම�� �� 
කර�. 

22 ඉං�ෙ�� (���) 2 2 0  - 

23 ඉං�ෙ�� (යා��ක) 2 1 1 
ඉං�ෙ�� ෙස�වා ම�ඩලෙය� 
ඉ��� කර ඇත. 

24 ප�පාලන �ලධා� 2 1 1 

�ර�පා� ස�බ�ධව ඒකාබ�ධ 
ෙස�වා අධ��ෂ ජනරා� ෙවත 
ද�වා ඇත.රාජකා� ඉ� ��ෙ� 
ප���� ලබා � ඇත. 

25 �ධාන වැඩ ප��ෂක 1 0 1   

26 �ධාන ෙජල� (කා�තා ) 3 0 3 
 ���ක� ල� �ලධා��ය� 
ෙන�මැත. 

27 �ධාන ෙජල�  (��� ) 30 23 7 
 ���ක� ල� �ලධා�� 
ෙන�මැත. 

28 1ෙපළෙජල� (කා�තා ) 4 0 4 
තන�� �ර�පා� �ර�මට 
ෙ��ය අමාත�ංශෙය� ඉ�ලා 
ඇත. 
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29 1 ෙපළ ෙජල� (��� ) 59 32 27 
 තන�� �ර�පා� �ර�මට 
ෙ��ය අමාත�ංශෙය� ඉ�ලා 
ඇත. 

30 
�ධාන �න��ථාපන  �ලධා� 
(���) 

5 2 3 
  ���ක� ල� �ලධා�� 
ෙන�මැත 

31 
�ධාන �න��ථාපන  �ලධා� 
(කා�තා) 

2 0 2 - 

32 
�න��ථාපන �ලධා� (1 
ෙපළ - ���  ) 

11 11 0 - 

33 
�න��ථාපන  �ලධා� (1 
ෙපළ - කා�තා ) 

2 2 0 - 

34 
�න��ථාපන �ලධා�  
(11ෙපළ - ���) 

109 97 12  - 

35 
�න��ථාපන �ලධා�  
(11ෙපළ - කා�තා) 

25 20 5 - 

36  11 ෙපළ ෙජල� (කා�තා) 30 22 8 - 

37  11 ෙපළ ෙජල� (���) 446 383 63 

�ර�පා� සදහා ��� 63� හා 
කා�තා 02� වශෙය� ලැ� 
ඇ� අතර එ�� 31 �වෘත 
�භාගෙය�ද, 16� අභ��තර 
�ලධා�� සදහා වන තරග 
�භාගෙය� ද, 16� 
ෙජ�ෂඨ්තාව හා �සලතාවය 
මත බඳවා ගැ�මට අය��ප� 
කැඳවා ඇත. (බා�ර බඳවා 
ගැ�� සදහා දැ��� 
ෙක��ප� කර ඇත) 

38 සරඹ උපෙ�ශක 3 1 2 - 

39 සැරය� (කා�තා) 38 32 6 ෙජ�ෂඨ්තාවය හා �සලතාවය 
මත ප��� ලබා�ම සදහා                          
2016.07.12 �න �භාග 
ෙදපා�තෙ���ව ෙවත 
අය��ප� ෙය�� කර ඇ� අතර 
�භාගය පැවැ� �මට කට�� 
කර ඇත. 

40 සැරය� (��� ) 892 699 193 

41 �යාමක  (කා�තා) 594 491 103 
�ර�පා� 350� බඳවා ගැ�ම 
සදහා 2016/11/03 �ට ස��ඛ 
ප��ෂණ පැවැ� � අතර බඳවා 
ගැ�� කට�� තාවකා�කව 
නවතා ඇත. 

42 �යාමක (���) 4447 3629 818 

43 �ධාන ෙහද �ලධා� 1 0 1 
 ෙස�ඛ� අමාතංශය සමඟ 
සාක�ඡාකර ඉ�� කට�� කර� 
ලැෙ�. 
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44 
ෙහද �ලධා�  (111,11,1 
�ධාන, �ෙශ�ෂ ෙ���ය) 

78 28 50 

2016.09.23 අය��ප� කැඳවා 
��� ක� ලබා ඇ� අය��ප�  
ෙස�ඛ� අමාත�ංශය ෙවත 
ෙය�� කර �භාගය පැවැ��මට 
කට�� �දාන� කර ඇත. 

45 මහජන ෙස�ඛ� ප��ෂක 4 2 2 - 

46 භාෂා ප�ව�තක 3 2 1 
 �ර�පා� ස�බ�ධව ඒකාබ�ධ 
ෙස�වා අධ��ෂ ජනරා�ෙග� 
ඉ��� කර ඇත. 

47 
ෙත�ර��හා ස��ෙ�දන 
තා�ෂණ සහකාර �ලධා� 
2පං�ෙ� 11,1 

1 0 1 

 ඒකාබ�ධ ෙස�වා අධ��ෂ 
ජනරා�ෙග� �ලධා�� 
අ���ත කරන ෙලස ඉ��� 
කර ඇත. 

48 උපෙ�ශණ �ලධා� 7 0 7 
 බදවා ගැ�ෙ� ප�පා�ය 
අ�මත �ෙම� ප� බදවා 
ගැ�මට �ය�තය.  

49 සංඛ�ා ෙ�ඛන �ලධා� 1 1 0  - 

50 සංව�ධන �ලධා� 94 53 41 
�ර�පා� ස�බ�ධව ඒකාබ�ධ 
ෙස�වා අධ��ෂ ජනරා� ෙවත 
ද�වා ඇත. 

51 වැඩ ප��ෂක 5 0 5 

ෙක���ා� පදනම මත බඳවා 
ගැ�ම සඳහා කළමණාකරන 
ෙස�වාෙදපා�තෙ���ෙව� 
අ�මැ�ය ලැ�  ඇ� අතර රාජ� 
ෙස�වා ෙක��ෂ� සභාෙ� 
අ�මැ�ය ඉ�ලා ��ය� ෙය�� 
කර ඇත. 

52 �සත්කාලා�ප� 1 0 1 
�ර�පා� ස�බ�ධව ඒකාබ�ධ 
ෙස�වා අධ��ෂ ජනරා� ෙවත 
ද�වා ඇත. 

53 තා�ෂණ �ලධා� (කා��ක) 1 0 1 
ඉ��ෙ�� බඳවා ගැ�මට කට�� 
කර� ඇත 

54 සැල�� ��� 2 1 1 

අ�ය� පදනම මත බඳවා 
ගැ�මට කළමණාකරණ ෙස�වා 
ෙදපා�තෙ���ෙව� ඉ��� 
කලද බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා�ය 
අ�මත �ෙම� ප� බඳවා 
ග�නා ෙලස ද�වාඇත. 

55 
ෙත�ර��හා ස��ෙ�දන 
තා�ෂණ සහකාර 

5 2 3 

ඒකාබ�ධ ෙස�වා අධ��ෂ 
ජනරා�ෙග� �ලධා�� 
අ���ත කරන ෙලසට ඉ��� 
කර ඇත 

56 උපවැඩ ප��ෂක 10 0 10 
2016.09.05 අවස� �න ෙස� 
සලකා අය��ප� කැදවා ඇත. 
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57 රාජ� කළමනාකරණ ෙස�වය 80 53 27 

ඒකාබ�ධ ෙස�වා අධ��ෂ 
ජනරා� ෙග� �ලධා�� 
අ���ත කරන ෙලස ඉ��� 
කර ඇත. 

58 භාෂණ ප�ව�තක 2 0 2 
බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා� අ�මත 
�ෙම� ප� බඳවා ගැ�මට 
�ය�තය. 

59 ක�මා�ත ෙෆ��ම� 19 17 2  - 

60 ක�මා�ත ප�පාලක 17 6 11 
���ක� ල� �ලධා�� 
ෙන�මැත. 

61 
 1ෙපළ වෘ��ය උපෙ�ශක/ 
11ෙපළ වෘ��ය උපෙ�ශක 

120 75 45 

ස��ඛ ප��ෂණ හා �ාෙය��ක 
ප��ෂණ පව�වා ���ක� ල� 
�ලධා�� බඳවා ග� අතර, 
පව�න �ර�පා� �මාණය 
ස���ණ ��මට ���ක� ල� 
අය��ක�ව� �මාණව� 
ෙන��ය. එබැ�� නව බඳවා 
ගැ�� ප�පා�ය අ�මත �ෙම� 
ප� අෙන� �ර�පා� ස���ණ 
��මට කට�� කර� ලැෙ�. 

62 කෘ� ක�ම උපෙ�ශක 19 6 13 - 

63 කෘ� ක�ම ඕව��ය� 28 2 26 
බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා�ය අ�මත 
�ෙම� ප� ඉ�� කට�� �� 
කර� ලැෙ�. 

64 �ව� දෘශ� සහකාර 1 0 1 
බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා�ය අ�මත 
�ෙම� ප� ඉ�� කට�� �� 
කර� ලැෙ�. 

65 
ඹෟෂධ සංෙය�ජක ( �ෙශ�ෂ 
ෙ���ය) 

4 0 4  - 

66 
ඹෟෂධ සංෙය�ජක (1/11/11 
ෙ���) 

82 64 18 

 ෙස�ඛ� අධ�කෂ ජනරා� 
��� �ලධා�� 07� 
බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ව 
ෙවත ලබා � ඇත. 

67 ජායා�ප ��� 1 0 1 
බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා� අ�මත 
�ෙම� ප� බඳවා ගැ�මට 
�ය�තය. 

68 සංසක්රණ ��� 1 0 1 
බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා� අ�මත 
�ෙම� ප� බඳවා ගැ�මට 
�ය�තය. 

69 ෙම�ට� �ය�� 172 164 8 

 �න��ථාපන හා බ�ධනාගාර 
��සංස්කරණ  අමාත�ංශෙය�  
සහ කළමණාකරන ෙස�වා 
ෙදපා�තෙ�න�ෙව� අ�මැ�ය 
ඉ�ලා ඇත. 
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70 ෙම�ට� �ය�� (ඒකාබ�ධ) 5 2 3 

 �ර�පා� ස�බ�ධව ඒකාබ�ධ 
ෙස�වා අධ��ෂ ජනරා�ෙග� 
�ලධා�� අ���ත කරන 
ෙලස ඉ��� කරන ල�. 

71 �ල�රථ �ය�� 3 0 3  - 

72 ෙම�ට� කා��ක 10 5 5  - 

73 ෙම�ට� කා��ක ( ���) 4 0 4 බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා� අ�මත 
�ෙම� ප� බඳවා ගැ�මට 
�ය�තය. 

74 ෙම�ට� කා��ක (වෑ���) 2 0 2 

75 ෙම�ට� කා��ක (��තා�) 2 0 2 

76 �ැ�ට� �ය�� 26 18 8 

�ර�පා� 02� �ර�මට 
කළමණාකරණ ෙස�වා 
ෙදපා�තෙ���ෙව� අ�මැ�ය 
ඉ�ලා ඇත. 

77 ��� �ය�� 8 8 0  - 

78 කා�යාල ෙස�වක ෙස�වය 36 35 1 

 2016.09.09 අවස� �න ෙස� 
සලකා බදවා ගැ�� සදහා 
අය��ප� කැදවා 2016.10.17 
�න ස��ඛ ප��ෂණ පව�වා  
2016.11.15 �න �ලධා�� 
10� සඳහා ප��� ලබා� ඇත. 

79 �රක� 52 52 0  - 

80 වධක 2 0 2 
අය��ප� කැඳවා ඇ� අතර 
ඉ��ෙ� � ස��ඛ ප��ෂණ 
පැවැ��මට �ය�තය. 

81 ක�ක� 35 34 1  - 

82 ව�ර ෙප��ප �යාක� 10 4 6 

2016.08.27 �න අවස� �න ෙස� 
සලකා බදවා ගැ�� සදහා 
අය��ප� කැදවා 2016.11.16 
�න ස��ඛ ප��ෂණ පව�වා 
ඇත. 

83 අධ��ෂ (ෛවද�) 1 0 1 

ෙස�ඛ� අමාත�ංශ සමග 
සාක�ජාෙක�ට බඳවා ගැ�මට 
කට�� කරෙදන ෙලස ඉ��� 
කර ඇත.  

84 
සහකාර අධ��ෂ/�ෙය�ජ� 
අධ��ෂ (ෛවද�) 

1 0 1 - 

85 ෛවද�  �ලධා� 40 19 21 ෙමම �ලධා��ෙ� ප�පාලන 
කට�� ෙස�ඛ� අමාත�ංශය 
ම�� ��කර� ලැෙ�. 86 ද�ත ෛවද�  �ලධා� 4 0 4 

87 
�යාප�ං�/සහකාර ෛවද� 
�ලධා� 

19 11 8  

88 රසායනාගාර කා��ක �ද�ාඥ 4 1 3 

ෙස�ඛ� අමාත�ංශය ෙව�� 
ඉ��� ��මට අදාල 
අමාත�ංශය ෙවත ��ය ෙය�� 
කර ඇත. 

 
එක�ව 7822 6163 1659  - 
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1.1.��ක �ම�ශන හා ��ම� �නය ප��ෂණ ��ෙග�� සාරාංශය 2016.12.31 �නට. 

��ක 

�ම�ශණ 

අවස� 

ෙන�කළ �� 

ෙග�� 

��ක �ම�ශණ 

අවස� කර 

ෙච�දනා ප� 

ෙග�� කල �� 

�� ෙග�� 

��ක �ම�ශණ 

අවස� කර 

ෙච�දනා ප� ෙග�� 

කර අවස� �� 

ෙග�� 

දැනට ��ම� 

�නය ප��ෂණ 

පැවැ�ෙවන �� 

ෙග�� 

දැනට �නය 

ප��ෂණ අවස� 

කල හා ��� ලබා 

�ය ��  �� ෙග�� 

42 46 33 78 25 

 

1.2. 2016 වසර �ල ��ාම �ය �ලධා�� සංඛ�ාව -120�. 

 බ�ධනාගාර අ�කා�  02 

 සහකාර බ�ධනාගාර අ�කා� 01 

 ෙ�ල�    12 

 ෙහද �ලධා�   03 

 ඔව��ය� (සැරය�)  46 

 ඖෂධ සංෙය�ජක   01 

 ක�මා�ත ෙෆ�ම�   01 

 �යාමක (කා�තා/���)  49 

 ක�මා�ත ෙෆ�ම�   01 

 ක�මා�ත �ප�ව�ස�  01 

 ගබඩා භාරක�   01 

 ෙම�ට� �ය��   02 

 

 
1.3. 2016.12.31 �නට ඉඩ� අ�ප� කර ගැ�ම ��බඳ �ස්තර 

 

ඉඩ� පවරා ගැ�� හා බ�ධනාගාර �තැ� ��� 

බ��ල 

බ�ධනගාරය 

බ��ල �ඳෙග�ඩ ස�්ංවැ� මා�ගයට යාබද අ�කර 2 ��2 ප�චස2්8.8ක ඉඩම ��� බවට 

ෙය�ජනා�වද අමප/16/1474/745/018 හා 2016.08.17 �නැ� අමාත� ම�ඩල �රණය 

ප�� එ� කා�ය සඳහා නගරෙය� බැහැර පා�ස�ක හා සාමා�ය වශෙය� �තකර 

�ෙ�ශයකට �තැ� ��ම සඳහා ��� ඉඩම� නැවත හ�නාගත �� බව ද�වා ඇත. 

කෑග�ල 

බ�ධනාගාරය 

ග�ග�ව �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාශෙ� �ෙස�ෙවල �ාම �ලධා� වසෙ� කෑග� වැ�� 

සමාගම ස�  අඹ���යව�ත ඉඩෙම� අ�කර 5� ��� බවට හ�නාෙගන ඇත. ජා�ක 

ෙග�ඩනැ�� ප�ෙ�ෂණ ආයතනෙය� ෙම� ��ෙ� ෙය�ග�තාවය ��බඳ වා�තාව�  ද 

ලබාෙගන ඇත. 

වැ�කඩ 

බ�ධනාගාර 

ෙක�ටගල වැ�� සමාගම යටෙ� පැව�  ෙහ�රණ ෙස�රණව�ත ඉඩෙම� අ�කර 28ක 

�මාණය� නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ය බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ව ෙවත පවරා�ම 

සඳහා කට�� කරන ල�. ඒ අ�ව මැ�� කට�� සහ ��ය ස�බ�ධව මධ�ම ප�සර 

අ�කා�ෙ� පා�ස�ක ත�ෙස�� වා�තාව� (EIA) ලබා ගැ�මට කට�� කරන ල�. 

ෙක�ළඹ 

�මා�� 

බ�ධනාගාරය 

ෙක�ළඹ �.�.�. ඉඩෙම� අ�කර 04�  බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ව ෙවත පවරා�මට 
�රණය� ඇත.  
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බ�ධනාගාර 

��� පාසල 

ක�තර �ස�්�කෙ� ��ල�ය �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාශෙ� 638B උ�වර උ�ර �ාම 

�ලධා� වසෙ� ��ෙධ�පකරණ ��� පැසැලට යන පාරට මා��ව ෙහ�රණ වැ�� 

සමාගම ස�  ක�ෙප�� වගාව ස�ත අ�කර 60ක ඉඩෙම� අ�කර 10� යෙත��ත 

කා�ය සඳහා ��� බවට හ�නාෙගන ඇත. 

�ග�ව  

බ�ධනාගාරය 

ග�පහ �ස්��කෙ� කටාන �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාශෙ� ක�රාන �ාමෙස�වා වසෙ� 

��� ඉඩ� ��සංස්කරණ ෙක��ෂ� සභාව ස� ඉ��ගස්වා�යව�ත ඉඩෙම� අ�කර 

05�  ��� බවට හ�නාෙගන ඇත. අ�ප�කර ගැ�ෙ� කට�� �� ��ම සඳහා 

ත�ෙස�� වා�තාව� කැඳ�මට ද කට��   කර ඇත. 

තංග�ල 

බ�ධනාගාරය 
අ�කර 58� පවරා � ඇත.ඉ���� අවස� කර �වෘත ��මට �ය�තය. 

මාතර 

බ�ධනාගාරය 

වැ�ගම ෙක�ට�ලව�ත ෙහ�ටයා� 3.10381 ��ය ��� බවට ෙත�රාෙගන ඇත. ෙම� 

දළ ඇසත්ෙ���ගත �යදම 1.92 Billion �. සැල�� හා ��මාණ   (Master Layout 

Plan) අවස� අ�යෙ� පව�. ෙ� සඳහා �මස�පාදන ෙදපා�තෙ���ෙ� අ�මැ�ය ද 

ලබා ෙගන ඇත. ෙක��ප� කර ඇ� උපෙ�ශන ෙස�වා ���� අ�ස� ��මට ෙපර 

අධ�යනය කර�� පව�. 

ගා�ල 

බ�ධනාගාරය 

ගා�ල බ�ධනාගාරය දැනට �සස් බ�ධනාගාරය සථ්ා�ත කර ඇ� අ�කර 9.72 ��යට  

�තැ� ��මට ෙය��තය.ෙම� දළඇසත්ෙ���ගත �යදම 2.08 Billion �. සැල�� හා 

��මාණ   (Master Layout Plan) සකස් ��ම අවස� අ�යෙ� පව�. ෙ� සඳහා 

�මස�පාදන ෙදපා�තෙ���ෙ� අ�මැ�ය ද ලබා ෙගන ඇත. ෙක��ප� කර ඇ� 

උපෙ�ශන ෙස�වා ���� අ�ස� ��මට ෙපර අධ�යනය කර�� පව�. 

��ණාමලය 

බ�ධනාගාරය 

��ණාමළ නගර �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලෙ� ���නග� ක���ල�ප�� �ාමෙස�වා 

වසෙ� ��� ෙහ�ටයා� 4.5 ඉඩම ෙ� වන �ට බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���වට පවරා 

ඇත.ජා�ක �මස�පාදන ෙදපා�තෙ���ෙ� ��ප��මය අ�මැ�ය ලබා ෙගන 

ෙන�මැත. සැල�� හා ��මාණ   (Master Layout Plan) සහ ඇසත්ෙ���ව සංෙශ�ධනය 

කර�� පව�. ෙක��ප� කර ඇ� උපෙ�ශන ෙස�වා ���� අ�ස� ��මට ෙපර 

අධ�යනය කර�� පව�. දළ ඇසත්ෙ���ගත �දල 1.2 Billion 

මඩකල�ව 

බ�ධනාගාරය 

මඩකළ�ව �ස�්�කෙ� ම��ෙ� උ�ර �ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලෙ� 

���ෙප���ෙර� �ාමෙස�වා වසෙ� ��� අ�කර 23ක ඉඩම  බ�ධනාගාර 

ෙදපා�තෙ���ව ෙවත පවරා� ඇත.  ජා�ක �මස�පාදන ෙදපා�තෙ���ෙ� 

��ප��මය අ�මැ�ය ලබා ෙගන ෙන�මැත.  සැල�� හා ��මාණ   (Master Layout 

Plan) සහ ඇසත්ෙ���ව සංෙශ�ධනය කර�� පව�. ෙක��ප� කර ඇ� උපෙ�ශන 

ෙස�වා ���� අ�ස� ��මට ෙපර අධ�යනය කර�� පව�. දළ ඇසත්ෙ���ව 1.6 

Billion 

ව��යාව 
�ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලෙය� ෙප�වා � ඇ� ඉඩෙ� NBRO වා�තාව ලබා ෙදන ෙලස 

ඉ��� කර ඇත. 
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��� අංශය 
 

02. �නරාව�ථන හා �ලධන �යද� 

ඇස්තෙ���ව 

2016 ව�ෂය සඳහා ��පාදන (�) 
ස���ත 
�යදම 

�යදම 
��පාදනවල 

% ෙලස 
�� 

ඇසත්ෙ���ව  
අමතර ��පාදන 
හා මා� ���  

��ෙශ��ත 
ඇසත්ෙ���ව 

��ගල ප�න� 3,561,000,000 00 3,561,000,000 3,240,517,785 91.0 

ගම��යද� 113,500,000 5,500,000 119,000,000 118,401,860 99.5 

සැප��  1,293,100,000 (14,400,000) 1,278,700,000 1,106,496,091 86.5 

නඩ�� �යද� 63,600,000 2,300,000 65,900,000 58,823,033 89.3 

����ගත ෙස�වා  264,000,000 (20,250,000) 243,750,000 242,390,206 99.4 

මා� ���  23,850,000 2,500,000 26,350,000 26,088,229 99.0 

�නරාව�තන 
එක�ව 

5,319,050,000 (24,350,000) 5,294,700,000 4,792,717,204 90.5 

�න��ථාපන හා 
වැ���� ���  

62,000,000 00 62,000,000 61,206,504 98.7 

ෙග�ඩනැ�� හා 
ඉ���� 

45,000,000 00 45,000,000 44,591,416 99.1 

ය���� හා 
උපකරණ 

5,000,000 00 5,000,000 4,941,968 98.8 

වාහන 12,000,000 00 12,000,000 11,673,121 97.3 

�ලධන ව�ක� 
අ�ප�කර ගැ�ම 

296,426,000 00 296,426,000 215,093,993 72.6 

වාහන 16,326,000 00 16,326,000 13,256,400 81.2 

ගෘහ භා�ඩ හා 
කා�යාල�ය 
උපකරණ 

215,100,000 00 215,100,000 164,845,515 76.6 

ගෘහභා�ඩ 70,000,000 00 70,000,000 45,118,612 64.5 

ෙත�ර�� තා�ෂණ 
උපකරණ 

63,500,000 00 63,500,000 45,904,093 72.3 

ආර�ෂක උපකරණ 77,600,000 00 77,600,000 69,873,769 90.0 

��� උපකරණ 4,000,000 00 4,000,000 3,949,042 98.7 

ය���� හා 
උපකරණ 

65,000,000 00 65,000,000 36,992,078 56.9 

�ා�ධන �යද� 
(�ා�ධන 
ආෙය�ජන) 

2,872,574,000 00 2,872,574,000 1,822,300,948 63.4 

��� හා හැ�යා 
ව�ධන 

9,000,000 00 9,000,000 7,812,646 86.8 

�ලධන �යද� 
එක�ව  

3,240,000,000 00 3,240,000,000 2,106,414,092 65.1 

�� �යදම  8,559,050,000 (24,350,000) 8,534,700,000 6,899,131,296 80.84 
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02.1 ඉ���� ව�ාපෘ�වලට අදාල �ලධන �යද� (වැය �ෂය අංක  2502) 

ව�ාපෘ�ෙ�/වැඩසටහෙ� නම 
2016 ව�ෂය සඳහා 

��පාදන (�) 
ස���ත �යදම 

�යදම ��පාදනවල 
% ෙලස 

ප�ෙ�කැෙ� බ�ධනාගාරය ඉ���ම 100,000,000 18,959,024 19.0 

යාපනය බ�ධනාගාර සං��ණය 
ඉ����ම 

173,000,000 172,556,671 99.7 

බ�ධනාගාර �තැ� ��ම - අෙන�� 
�ස්��කය 

2,584,574,00 1,623,242,838 62.8 

තංග�ල 2,584,574,000 1,623,242,838 62.8 

අෙන�� ඉ���� 5,000,000 4,557,650 91.2 

�ලස්ථාන ප�පාලන ෙග�නැ��ල 5,000,000 4,55,650 91.2 

��� මධ�ස්ථානය ඉ���ම (ෙක�ට�ලව�ත) 7,000,000 00 0.0 

එක�ව 2,869,574,000 1,819,316,183 63.4 

 

02.2 ආදාය� ��ෂවල කා�ය සාධනය 
 

ආදාය� ��ෂය 
2016 

ඇස්තෙ���ව 
2016 සත� 

ආදායම 
2015 වසෙ� සත� 

ආදායම 

2002.01.01 - රජෙ� ෙග�ඩනැ�� �� 11,000,000 12,640,533 10,600,686 

2002.02.99 - ෙප�� ආදායම 10,000,000 11,138,809 10,887,677 

2003.02.99 - ���� ප�පාලන ගාස�් 18,000,000 16,496,021 39,509,361 

2001.04.00 - අ��කාර� ��� ෙවළද 40,000,000 51,029,428 49,984,564 

2004.01.00 - සමාජ ආර�ෂණ දායක�ව 67,000,000 81,773,397 67,040,082 

2006.02.00 - �ා�ධන ව�ක� ���ම 00 00 00 

�� ආදායම    146,000,000 173,078,183 178,022,370 
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ක�මා�ත හා කෘ�කා��ක අ��කාර� ��ම - 2016 

(�.�) 

ක�මා�ත හා 
කෘ�කා��ක 
අ��කාර� ��ම 

උප�ම 
�යද� 
�මාව 

2016 
වසෙ� සත�  

�යදම 
ඉ��ය 

�යදෙ� 
��ශතය 

(%) 

�යද� �මාව  100 97 3 97% 

 

 (�.�) 

ක�මා�ත හා 
කෘ�කා��ක 
අ��කාර� ��ම 

උප�ම 
ලැ�� 
�මාව 

2016 
වසෙ� සත�  

ලැ�� 
ඉ�ම�ම 

�යදෙ� 
��ශතය 

(%) 

ලැ�� �මාව 125 150.7 25.7 120.56% 

 

 

             රජෙ� �ළධා��ෙ� අ��කාර� “�” ��ම - 2016 

             (�.�) 

රජෙ� �ළධා��ෙ� 
අ��කාර� ��ම - � 

උප�ම 
�යද� 
�මාව 

2016 
වසෙ� සත�  

�යදම 
ඉ��ය 

�යදෙ� 
��ශතය 

(%) 

�යද� �මාව 140 133.5 4.5 96% 

 

           (�.�) 

රජෙ� 
�ළධා��ෙ� 
අ��කාර� ��ම 
- � 

උප�ම �යද� 
�මාව 

2016 
වසෙ� සත�  

�යදම 
ඉ�ම�ම 

�යදෙ� 
��ශතය 

(%) 

ලැ�� �මාව 125 128 3 102.4% 
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සැප�� හා ෙස�වා අංශය 

03. වැය �ෂය අංක - 2002 (ය�� හා ය�ෙ��පකරණ අ��වැ�යාව හා නඩ��ව) 

2016 ව�ෂෙ� ෙව� කරන ලද  ��පාදන �මාණය - �.5,000,000.00 

 

ආයතනය 
 

වැය �සත්රය 
 

�දල (�) 
 

ප�ෙ�කැෙ� 
��� ජනක ය�� අ��වැ�යා ��ම.     340,770.00  

ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.       26,640.00  

අෙ��ස්ස. �� තරා� අ��වැ�යා ��ම.           5,000.00  

ක�තර ඇ�� සල�� ය�� අ�� වැ�යා ��ම.         24,667.50  

කෑග�ල ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම.         19,535.65  

���ට 

ෆැ�ස් ය�� අ��වැ�යා ��ම.       13,500.00  

ෆැ�ස් ය�� අ��වැ�යා ��ම.         13,517.25  

නල �ද අ��වැ�යා ��ම.         27,639.00  

ව�ර ෙම�ට� අ��වැ�යා ��ම.           5,550.00  

ප�ගනක ��ණ ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.           5,373.00  

ෙක�.�.බ 

ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.       12,000.00  

ෆැ�ස් ය�� අ��වැ�යා ��ම.           5,250.00  

අ�ෙස��� ය��ය අ��වැ�යා ��ම.       80,719.20  

ගා�ල 
ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.       22,900.00  

ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.         13,900.00  

තංග�ල ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.       22,000.00  

ප�ල�ෙස�න 

��� ජනක ය�� අ��වැ�යා ��ම.       19,813.50  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.         6,105.00  

ෆැ�ස් ය�� අ��වැ�යා ��ම.         9,284.04  

�� තරා� අ�� වැ�යා ��ම.       23,828.37  

වා� ස�කරණ ය�� අ��වැ�යා ��ම.           5,175.00  

ප.�.�.ම 

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.       43,216.07  

��� ජනක ය�� අ��වැ�යා ��ම.       27,445.00  

ඇ�� සල�� ය�� අ�� වැ�යා ��ම.           2,754.66  

සං�ත භා�ඩ අ�වැ�යා ��ම.         54,000.00  

�සස් 

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.         7,302.69  

ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.       11,400.00  

ඇ�� සල�� ය�� අ�� වැ�යා ��ම.         13,225.00  

ෙබ�ග�බර 

��� ජනක ය�� අ��වැ�යා ��ම.       77,700.00  

ෙබ��ෙ�� අ��වැ�යා ��ම         13,158.34  

වා� ස�කරණ ය�� අ��වැ�යා ��ම.         17,000.00  

ෙබ��ෙ�� අ��වැ�යා ��ම              955.00  

මඩකල�ව ��� ජනක ය�� අ��වැ�යා ��ම.     199,410.00  
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මහර 

ව�ර ෙම�ට� අ��වැ�යා ��ම.           2,446.00  

වා� ස�කරණ ය�� අ��වැ�යා  ��ම.         11,100.00  

වාෂ්ප ෙබ��ෙ�� නල අ��වැ�යා  ��ම.       755,511.00  

��� ජනක ය�� අ��වැ�යා ��ම.       132,570.00  

ෙබ��ෙ�� අ��වැ�යා ��ම.         7,062.93  

ව�ර ෙම�ට� අ��වැ�යා ��ම.       67,872.00  

මාතර 
��� ජනක ය�� අ��වැ�යා ��ම.       59,351.13  

ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.         13,000.00  

මැග�� 

ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.       34,500.00  

ඇ��ෆය� ය�� අ��වැ�යා ��ම.         7,960.00  

ප�ගනක ��ණ ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.         3,250.00  

ඇ��ෆය� අ��වැ�යා ��ම.         8,275.00  

ෙප��ගාන ය�� අ��වැ�යා ��ම.         12,000.00  

ඇ�� සල�� ය�� අ�� වැ�යා ��ම.           8,491.50  

�� තරා� අ��වැ�යා ��ම.         38,074.11  

�ග�ව ඇ�� සල�� ය�� අ�� වැ�යා ��ම.         11,655.00  

බ�ධනාගාර 
�ලස්ථානය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.       32,000.00  

ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම.       60,606.00  

ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම.       29,446.52  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.       46,050.00  

ප�ගනක ��ණ ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.       17,200.00  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.       26,800.00  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.       11,000.00  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.       19,500.00  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.       14,600.00  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.         7,200.00  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.       12,900.00  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.         6,800.00  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.       19,500.00  

ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම.       22,189.71  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.         9,400.00  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.       19,500.00  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.       24,500.00  

ප�ගනක ��ණ ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.       13,250.00  

ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.         2,500.00  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම.       21,400.00  

ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.       36,000.00  

කල� ��ට� අ��වැ�යා ��ම.     197,888.27  

ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම.         30,788.36  

ප�ගනක ��ණ ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.         11,700.00  

ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.         14,850.00  
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ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම.         19,656.44  

ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම.           4,850.00  

වැ�� ��න� 01 අ��වැ�යා ��ම.           6,990.00  

ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම.         49,750.00  

ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම.          27,400.00  

ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම.  16,850.00  

වා� ස�කරණ ය�� අ��වැ�යා ��ම.         48,750.00  

වා� ස�කරණ ය�� අ��වැ�යා ��ම. 15,500.00  

වා� ස�කරණ ය�� අ��වැ�යා ��ම. 19,500.00  

වා� ස�කරණ ය�� අ��වැ�යා ��ම. 29,500.00  

වා� ස�කරණ ය�� අ��වැ�යා ��ම. 29,500.00  

ෙබ��ෙ�� අ��වැ�යා ��ම. 159,104.00  

ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම. 22,931.49  

ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම.         28,799.87  

ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම. 29,950.00  

ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම. 30,187.50  

වා�ස�කරන ය�� අ��වැ�යා ��ම. 44,150.00  

ෙම�නරාගල ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම. 4,000.00  

වට�ක 

ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම. 6,500.00  

�� තරා� 04  අ��වැ�යා ��ම. 44,758.53  

ඡායා �ටප� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 4,750.00  

ව�ර ෙම�ට� අ��වැ�යා ��ම. 23,400.00  

යකඩ ෙස��� අ��වැ�යා ��ම. 26,695.50  

වා�යෙප�ල 

ව�ර ෙම�ට� අ��වැ�යා ��ම. 21,214.00  

ප�ගනක ය�� අඵ�වැ�යා ��ම. 8,800.00  

ප�ගනක ��ණ ය�� අඵ�වැ�යා ��ම. 10,000.00  

ප�ගනක ��ණ ය�� අඵ�වැ�යා ��ම. 12,800.00  

වැ�කඩ 

ව�ර ෙම�ට� අ��වැ�යා ��ම. 32,000.00  

ෙප��ගාන ය�� අ��වැ�යා ��ම. 22,000.00  

ෙබ��ෙ�� අ��වැ�යා ��ම. 174,825.00  

ඡායා �ටප� ය�� අ��වැ�යා ��ම. 18,819.75  

වාෂ්ප ෙබ��ෙ�� අ��වැ�යා ��ම. 287,363.46  

ක�ෙ�ර� ගෑස් නල අ��වැ�යා ��ම. 47,506.50  

ඡායා �ටප� ය�� අ�� වැ�යා ��ම. 24,265.12  

පා��� ��ණ ය�� අ�� වැ�යා ��ම. 14,160.00  

ක�මා�ත ��ණ ය��ය අ��වැ�යා ��ම. 4,850.00  

��� ජනක ය�� අ��වැ�යා ��ම. 461,340.90  

ෆැ�ස ්ය�� අ��වැ�යා ��ම. 6,604.50  

අ�රාධ�රය ව�ර ෙම�ට� අ��වැ�යා ��ම. 50,524.00  

 
 එක�ව   4,941,968.36  
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02. වැය �ෂය අංක - 2102-1 (ගෘහ භා�ඩ හා කා�යාල උපකරණ �ල� ගැ�ම)   

2016 ව�ෂෙ� ෙව� කරන ලද  ��පාදන �මාණය -  �.70,000,000.00 

අ�රාධ�රය 

���� ��� පංකා 05 �ල� ගැ�ම. 23,500.00  

���ං ��� පංකා 05 �ල� ගැ�ම. 29,250.00  

අ��ත�ෙ� �� 06  �ල� ගැ�ම 28,050.00  

වාෙ� කබ� 02,�ධායක �� 01,අ��ත�ෙ� �� 03 
�ල� ගැ�ම. 

58,800.00  

���ං ��� පංකා 03,පාදසත්��� පංකා 03 �ල� ගැ�ම. 32,100.00  

යකඩ ෙස��� 01 �ල� ගැ�ම. 56,600.00  

ෙ�ස 15,�� 25,�ගල ඇද� 15 ක�මා�ත ��ප� 
�ර�� ��ම. 

497,350.00  

�ලාස්�� �� 50 �ල� ගැ�ම 46,000.00  

ඩබ� ෙ�ය� ෙෆ�� ෙම�ට 35 �ල� ගැ�ම. 148,750.00  

ඡායා �ටප� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 131,125.00  

�ධායක ෙ�ස 01 �ල� ගැ�ම. 23,647.50  

අෙ��ස්ස 

ඝණක ය�� 05 �ල� ගැ�ම 3,250.00  

�ලාස්�� �� 25 �ල� ගැ�ම. 30,000.00  

ක�මා�ත ��ප� �ර�� ��ම. 14,413.19  

ක�මා�ත 

�� 52, ඇද� 60 සදහා ක�මා�ත ��ප� �ර�� ��ම 1,200,400.00  

���ට ඇද�  10  ක�මා�ත ��ප� �ර�� ��ම 200,000.00  

වැ�කඩ /අ�රාධ�රය ක�මා�ත ��ප� �ර����ම 
යකඩ ඇද�/ෙ�ස 

359,690.00  

ක�තර 

�ධායක �� 01 �ල� ගැ�ම. 12,500.00  

��ලං ��� පංකා 04 �ල� ගැ�ම. 18,800.00  

�ලාස්�� �� 50  �ල� ගැ�ම. 79,695.00  

ඩබ� ෙ�ය�ෙෆ�� ෙම�ට 50 �ල� ගැ�ම. 249,500.00  

�ධායක �� 01 �ල� ගැ�ම. 16,675.00  

කෑග�ල 

���� ��� පංකා 02 �ල� ගැ�ම. 12,780.00  

අ��ත�ෙ� �� 02  �ල� ගැ�ම 18,495.00  

ප�ගනක  ෙ�සය� �ල� ගැ�ම. 5,917.50  

�තකරනය� �ල� ගැ�ම. 36,250.00  

�ධායක �� 01 �ල� ගැ�ම. 9,950.00  

ෙස�ෆා ෙස� 01 �ල� ගැ�ම. 33,210.00  

ෆැ�ස් ය��ය� �ල� ගැ�ම. 21,000.00  

ඡායා �ටප� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 134,800.00  

ෙස��� 02 �ල� ගැ�ම. 110,320.00  

�ලාස්�� �� 50 �ල� ගැ�ම. 43,500.00  

���ට 

�තකරන ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 39,999.00  

���ං ��� පංකා 02 �ල� ගැ�ම. 11,300.00  

��� ��� පංකා 01 �ල� ගැ�ම. 4,840.00  
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�ෙයස්�ා ෙම�ට 01 �ල� ගැ�ම.        5,775.00  

�ධායක ��ව� �ල� ගැ�ම. 12,080.00  

�ෂ� කවර 06 ෙස� 01 �ල� ගැ�ම. 4,850.00  

ර�ට� 01 �ල� ගැ�ම. 3,020.00  

අ��ත�ෙ� �� 10 �ල� ගැ�ම. 46,800.00  

ආර��ත ෙස��� 01 �ල� ගැ�ම. 45,697.50  

�ගල ඇද� 10� සඳහා ක�මා�ත ��ප� �ර�� ��ම  21,760.00  

ෙක�.�.බ�ධනාගාරය 

වා�ස�කරන ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 83,610.00  

පාදසත් ��� පංකා 04 �ල� ගැ�ම. 23,996.00  

�පවා�� ය��ය� �ල� ගැ�ම. 29,610.00  

innovex �තකරනය� �ල� ගැ�ම. 39,500.00  

අ��ත�ෙ� �� 02,�ධායක ෙ�ස 01 �ල� ගැ�ම. 20,600.00 

ඡායා �ටප� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 115,000.00  

�ධායක ෙ�ස 01  �ල� ගැ�ම. 17,320.00  

�ද� ෙප�� 02 �ල� ගැ�ම 6,435.00  

යකඩ ෙස��� 01 �ල� ගැ�ම 49,250.00  

�ලාස්�� �� 75 �ල� ගැ�ම. 75,262.50  

ෙස�පා ෙස� 01 �ල� ගැ�ම. 54,450.00  

ගා�ල 

��� ��� පංකා 02,���ං ��� පංකා 01 �ල� ගැ�ම. 22,730.00  

වා�ස�කරන ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 110,070.00  

යකඩ ෙස��� 01 �ල� ගැ�ම. 11,660.00  

���ං ��� පංකා 02 �ල� ගැ�ම. 12,840.00  

��� ��� පංකා 02 �ල� ගැ�ම. 17,900.00  

ෙම�ට  25 �ල� ගැ�ම. 147,475.00  

�ධායක �� 01 �ල� ගැ�ම. 23,925.00  

�තකරනය� �ල� ගැ�ම. 47,500.00  

���ං ��� පංකා 02  �ල� ගැ�ම. 12,840.00  

ඡායා �ටප� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 139,864.00  

�ලාස්�� �� 50 �ල� ගැ�ම. 44,500.00  

යකඩ ෙස��� 01 �ල� ගැ�ම 58,075.00  

ෆැ�ස් ය��ය� �ල� ගැ�ම. 22,425.00  

ව�ර ��ට� 15 �ල� ගැ�ම. 59,250.00  

තංග�ල 

ඵ�ෙස�ස් ��� පංකා 02 �ල� ගැ�ම. 12,000.00  

ෆැ�ස් ය��ය� �ල� ගැ�ම. 25,185.00  

��� ��� පංකා 03 �ල� ගැ�ම. 11,000.00  

���ං ��� පංකා 04 �ල� ගැ�ම. 18,942.00  

���ං ��� පංකා 01 �ල� ගැ�ම. 4,250.00  

�ලාස්�� බක� 12 �ල� ගැ�ම. 2,755.00  

��ණාමලය 

�තකරන ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 45,400.00  

���ං ��� පංකා 05 �ල� ගැ�ම. 35,380.00  

පාදසත් ��� පංකා 03 �ල� ගැ�ම. 14,700.00  

ෙම�ට 20 �ල� ගැ�ම. 70,000.00  
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ෙස�ෆා ෙස� 01 �ල� ගැ�ම.        59,000.00  

�ධායක �� 01, �ල� ගැ�ම. 12,890.00  

�.�.එස් උපකරණ 04 �ල� ගැ�ම.        18,000.00  

ත�ෙදන 

��� ප�ද� 15 �ල� ගැ�ම. 7,425.00  

���ං ��� පංකා 01,පාදසත් ��� පංකා 01 �ල� ගැ�ම.        12,750.00  

�තකරනය� �ල� ගැ�ම. 39,990.00  

�රෙර� දැ�ම (අ�කා� කා�යාලය) 39,175.00  

ව�ර ��ට� 05 �ල� ගැ�ම. 46,250.00  

��� ෙ�තල 01 �ල� ගැ�ම. 3,500.00  

�ලාස්�� �� 20 හා 6 x3 ෙෆ��ෙම�ට 20 96,000.00  

ප�ල�ෙස�න 

පාදසත් ��� පංකා 02 හා ���ං ��� පංකා 03 �ල� 
ගැ�ම. 

26,793.00  

�ධායක �� 01 �ල� ගැ�ම. 15,007.50  

ඡායා �ටප� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 103,950.00  

�ලාස්�� �� 50 �ල� ගැ�ම. 65,925.00  

ඩබ� ෙ�ය� ෙෆ�� ෙම�ට 35 �ල� ගැ�ම. 160,781.25  

ෙබ�ග�බර (��බර) ෙ��� හා ෙල�ක� �ල� ගැ�ම  48,500.00  

ප.�.�.ම �ධායක ��ව� �ල� ගැ�ම. 12,400.00  

ප�ෙලකැෙ� 

ක�මා�ත ��ප� �ර�� ��ම. 28,295.00  

��� ��� පංකා 03 �ල� ගැ�ම. 26,400.00  

වා� ස�කරණ ය�� 04 �ල� ගැ�ම. 911,596.00  

� රා�ක සෑ�ම සඳහා �යදම 140,650.00  

�ලාස්�� �� 65 �ල� ගැ�ම. 95,062.50  

�තකරණය� �ල� ගැ�ම. 56,610.00  

ක�මා�ත ��ප� �ර�� ��ම. 220,000.00  

ඩබ� ෙ�ය� ෙෆ�� ෙම�ට 15 �ල�ගැ�ම. 60,375.00  

�ර ෙර� දැ�ම සඳහා �යදම 70,800.00  

�ෂ� �� 25 �ල� ගැ�ම. 201,048.75  

ෙප�ෙල��න�ව 

අ�කා� කා�යාලය සදහා �ෂ� �� 03 � �ල� ගැ�ම. 27,742.50  

�ධායක �� 01, �ධායක ෙ�ස 01 �ල� ගැ�ම. 55,552.50  

ෙස��� 01 �ල� ගැ�ම. 69,500.00  

ෆැ�ස් ය��ය� �ල� ගැ�ම. 20,950.00  

��ට� 01 �ල� ගැ�ම. 13,950.00  

ෙස���  01 �ල� ගැ�ම. 34,950.00  

�ලාස්�� �� 25 �ල� ගැ�ම. 22,500.00  

ඡායා �ටප� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 115,000.00  

බ��ල 

�ධායක �� 02 ,�ධායක �� 02,අ��ත�ෙ� �� 10 
�ල� ගැ�ම. 

84,260.00  

ඩබ� ෙ�ය� ෙෆ�� ෙම�ට 20 �ල� ගැ�ම. 81,400.00  

�ලාස්�� �� 50 �ල� ගැ�ම. 54,750.00  

�සස් 

හ�බැ� �� 01 �ල� ගැ�ම. 11,775.00  

අ��ත�ෙ� �� 03 �ල� ගැ�ම. 27,472.50  

ෙම�ට 05 �ල� ගැ�ම. 29,495.00  

ups 02 �ල� ගැ�ම. 8,900.00  
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���ං ��� පංකා 07 �ල� ගැ�ම. 28,700.00  

�තකරන ය�� 01 �ල� ගැ�ම.      33,999.00  

ප�ගනක �� 01 �ල� ගැ�ම. 5,500.00  

�ධායක ��ව� �ල� ගැ�ම. 23,925.00  

�ධායක ෙ�ස 01 �ල�ගැ�ම. 38,150.00  

�ලාස්�� �� 70 �ල� ගැ�ම. 62,300.00  

ෙබ�ග�බර 

ups 02 �ල� ගැ�ම. 4,600.00  

ඩබ�ෙ�ය� ෙම�ට 60 �ල� ගැ�ම. 237,600.00  

��  100 �ල� ගැ�ම. 78,000.00  

ක�මා�ත ��ප� �ර�� ��ම. 36,000.00  

ක�මා�ත ��ප� �ර�� ��ම. 6,000.00  

ක�මා�ත ��ප� �ර�� ��ම. 10,000.00  

මඩකල�ව 

ෙප�� රා�ක 01 �ල� ගැ�ම 12,680.00  

අ��ත�ෙ� �� 06  �ල� ගැ�ම 38,940.00  

පාදසත් ��� පංකා 04 �ල� ගැ�ම. 9,400.00  

���ං ��� පංකා 01 �ල� ගැ�ම. 6,890.00  

�තකරණය�  �ල� ගැ�ම. 46,900.00  

ව�ණ�පවා�� ය��ය� �ල� ගැ�ම. 49,900.00  

ෙප��රා�ක 04 �ල� ගැ�ම. 37,760.00  

ෙම�ට 10 �ල� ගැ�ම. 48,652.50  

�ලාස්�� �� 50 �ල� ගැ�ම. 63,375.00  

�රෙර� දැ�ම (අ�කා� කා�යාලය) 32,000.00  

මහර 

��ණය�� 01 �ල� ගැ�ම. 22,000.00  

අ��ත�ෙ� �� 12 �ල� ගැ�මහා ප�ගනක �� 01 
�ල� ගැ�ම. 

112,974.00  

වැ�� ��න� 01 �ල� ගැ�ම. 17,910.00  

වා�ස�කරණ ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 132,000.00  

�ධායක ��  01 �ල� ගැ�ම. 13,747.50  

��� ෙ�ත� 04 හා ස�්�ක 04 �ල� ගැ�ම. 16,300.00  

ෙම�ට 50 �ල� ගැ�ම. 223,300.00  

වා� ස�කරණ ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 195,000.00  

�ධායක ෙ�ස 02 අ��ත�ෙ� �� 04 �ල� ගැ�ම. 66,825.00  

�ලාස්�� �� 50 �ල� ගැ�ම. 50,175.00  

මාතර 

������ පංකා 02 �ල� ගැ�ම. 17,980.00  

��� ��� පංකා 02 �ල� ගැ�ම. 17,840.00  

���ං ��� පංකා 03 �ල� ගැ�ම. 17,700.00  

  �ලාස්�� �� 25 �ල� ගැ�ම. 22,875.00 

මැග�� 

පාදසත් ��� පංකා 01 �ල� ගැ�ම. 5,950.00  

��� ��� පංකා 01 �ල� ගැ�ම. 6,050.00  

��� පංකා 01 �ල� ගැ�ම. 5,950.00  

���ං ��� පංකා 01 �ල� ගැ�ම. 5,950.00  
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���ං ��� පංකා 02  �ල� ගැ�ම. 12,200.00  

ෙ�සය� හා ��ව� �ල� ගැ�ම. 29,960.00  

��� ෙ�ත� 02  �ල� ගැ�ම.          9,500.00  

ඡායා �ටප� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 155,000.00  

වා�ස�කරණ ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 151,199.00  

�ලාස්�� �� 75 හා ආර��ත ෙස��� 03 �ල� ගැ�ම. 215,460.00  

�ග�ව 

වා�ස�කරන ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 95,773.00  

���ං ��� පංකා 10 �ල� ගැ�ම. 64,000.00  

ෙඩ�� ෙම���ස් ��ට�ස් 01 �ල� 129,950.00  

ෙඩ�� ෙම���ස් ��ට�ස ්01 �ල� ඉ�� �දල ෙග�ම. 17,550.00  

ඡායා �ටප� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 115,000.00  

�ධායක ෙ�ස 01 �ල� ගැ�ම. 22,275.00  

ඩබ� ෙ�ය�ෙෆ�� ෙම�ට 25 �ල� ගැ�ම. 95,000.00  

බ�ධනාගාර 
�ලස්ථානය 

වා�ස�කරණ ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 193,202.16  

වැ�� ��න� 01 රබ� ෙහ�ස් බට 01 17,670.00  

කා�යාල උපකරන �ල� ගැ�ම. 82,240.00  

කා�යාල උපකරන �ල� ගැ�ම. 22,702.00  

�ෂ� කවර 01 �ල� ගැ�ම.  1,100.00  

ගෘහ භා�ඩ �ල� ගැ�ම (ප�ගනක ෙ�ස 
2x11250,ප�ගනක �� 4x6255,හ�බැ� �� 1x32850) 

89,160.75  

ෆැ�ස් ය��ය� �ල� ගැ�ම. 22,700.00  

ෙප��රා�ක 01 �ල� ගැ�ම. 5,377.50  

වා�ස�කරන ය�� 02  ගලවා ඉව���ෙ� �යද� 4,000.00  

වා�ස�කරන ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 226,440.00  

වා�ස�කරන ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 226,440.00  

වා� ස�කරණ ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 94,300.00  

ර�ට� 01 �ල� ගැ�ම. 3,475.00  

��� උපකරණ �ල� ගැ�ම. 27,750.00  

කා�යාල උපකරන �ල� ගැ�ම. 64,125.00  

ජා�ක ෙක�� 21 �ෂප්ාදනය ��ම. 21,000.00  

ක�මා�ත ��ප� �ර�� ��ම 210,000.00  

ෆැ�ස් ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 22,500.00  

��� උපකරණ �ල� ගැ�ම. 16,900.00  

�ධායක �� 01, �ධායක ෙ�ස 01 �ල� ගැ�ම. 79,447.00  

ම�ස් , ෙප� , ෛවරස් ගා� , ෙම��ට� ,��එස,් ��ට�  
�ල� ගැ�ම 

82,375.00  

�පවා�� ය�� 25 �ල� ගැ�ම. 900,000.00  

�තකරණය� �ල� ගැ�ම. 56,610.00  

කා�යාල ෙත�ර�� තා�ෂණ උපකරණ �ල� ගැ�ම. 30,415.00  

�ධායක ෙ�ස 01 �ධායක �� 01 �ල� ගැ�ම. 26,870.00  

A3 කල� ��ට� 01 �ල� ගැ�ම. 73,000.00  

��� ෙක��ප 06 �ල� ගැ�ම. 4,939.00  

අ��ත�ෙ� �� 12,�ධායක ෙ�ස 01,�ධායක �� 01 83,030.00  
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��ට� 01 �ල� ගැ�ම. 42,500.00  

ඡායා �ටප� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 247,250.00  

ඡායා �ටප� ය�� 01 �ල� ගැ�ම.      244,950.00  

�පවා�� ය�� 12 �ල� ගැ�ම. 432,000.00  

A3 කල� ��ට� 01 �ල� ගැ�ම. 83,000.00  

ෙස�පා ෙස� 02 �ල� ගැ�ම 184,500.00  

ප�ගනක �� 150 784,875.00  

ප�ගනක ෙ�ස  150 1,469,700.00  

ෙප�� රා�ක 100 �ල� ගැ�ම. 1,990,000.00  

ත�� 03 වාෙ� අ�මා� 100 1,905,803.00  

ලා�� 04 ෆ�� කබ� 100 1,990,362.50  

ලැ�ෙට�� ප�ගනක ය�� 10 �ල� ගැ�ම. 1,912,500.00  

�� 02, කබ� 01 �ල� ගැ�ම. 37,200.00  

�තකරණය� �ල� ගැ�ම. 64,900.00  

ප�ගනක ��ණ ය�� 03 �ල� ගැ�ම. 69,000.00  

ෙස�පා ෙස� 01 �ල� ගැ�ම. 61,500.00  

ක�මා�ත ��ප� �ර�� ��ම. 4,146,700.00  

ෙස�පා ෙස� 01  �ල� ගැ�ම 184,500.00  

�තකරණය� �ල� ගැ�ම. 64,900.00  

කා�යාල උපකරණ �ල� ගැ�ම. 39,545.00  

ෙම�ණරාගල 

�ද�ෙප�� 03 �ල� ගැ�ම. 8,970.00  

6 x 3 ෙෆ��ෙම�ට 20 �ල� ගැ�ම. 79,000.00  

�ලාස්�� �� 50 �ල� ගැ�ම.        43,425.00  

ෙස���  01 �ල� ගැ�ම. 63,606.00  

�රෙර� දැ�ම  19,798.00  

ෙස�ෆා ෙස� 01 �ල� ගැ�ම. 53,775.00  

යාපනය 

වා�ස�කරන ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 131,820.00  

ප�ගනක ��ණ ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 27,000.00  

අ��ත�ෙ� �� 06 �ල� ගැ�ම. 6,600.00  

6x3 ඩබ� ෙ�ය� ෙෆ�� ෙම�ට 25 �ල� �ල� ගැ�ම. 87,500.00  

�ධායක ��ව� �ල� ගැ�ම. 8,000.00  

වට�ක 

���පංකා 02 �ල� ගැ�ම. 9,360.00  

DVD ය��ය� �ල� ගැ�ම. 5,391.00  

ෆැ�ස් ය��ය� �ල� ගැ�ම. 18,000.00  

���ං ��� පංකා 05 �ල� ගැ�ම. 30,700.00  

ෙප��රා�ක 01 �ල� ගැ�ම. 17,977.50  

��ලං ��� පංකා 03 �ල� ගැ�ම. 19,470.00  

�ලාස්�� �� 50 �ල� ගැ�ම. 42,500.00  

වැ� �දල වැ��ම �සා ෙග� �දල 2,920.50  

ව��යාව ඡායා �ටප� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 98,750.00  

වා�යෙප�ල 
ෆැ�ස ්ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 41,400.00  

�ලාස්�� �� 50 �ල� ගැ�ම. 37,000.00  
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�ංග� ෙ�ය� ෙම�ට 10 �ල� ගැ�ම. 41,300.00  

යකඩ ෙස��� 01 �ල� ගැ�ම 63,966.77  

ඡායා �ටප� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 139,000.00  

වැ�කඩ 

�තකරන ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 48,999.00  

වා� ස�කරණ ය�� 01 �ල� ගැ�ම.      96,601.08  

��� පංකා 03 �ල� ගැ�ම 20,850.00  

��� ��� පංකා 05 �ල� ගැ�ම. 50,000.00  

���ං ��� පංකා 08 �ල� ගැ�ම. 48,320.00  

�ර ෙර� දැ�ම සඳහා �යදම  19,278.00  

ක�මා�ත ��ප� �ර�� ��ම 194,249.00  

උ�තමාචාර ��කාව සදහා ක�මා�ත ��ප� �ර�� 
��ම. 

332,000.00  

��ණ ය��ය� �ල� ගැ�ම. 14,500.00  

��ට� 01 �ල� ගැ�ම. 30,000.00  

ඩබ� ෙ�ය�ෙෆ�� ෙම�ට 30 �ල� ගැ�ම, ස�්�ක 02, 
කෑමෙ�ස �� 06. 

147,622.00  

ෙර� ම�න ෙබ�� 02,�ඩා රා�ක 30 �ල� ගැ�ම. 57,150.00  

�ලාස්�� �� 80, ඩබ� ෙ�ය� ෙම�ට 30,               
ෙල�� ෙස��� 01 

245,550.00  

ක�මා�ත ��ප� ෙ�සය� සෑ�ම. 67,540.00  

�ර ෙර� දැ�ම සඳහා �යදම 19,937.74  

ෙ�ල� අව�හල සදහා ෙස�පා 01 �ල� ගැ�ම. 76,400.00  

�ධායක ��ව� �ල� ගැ�ම, අ��ත�ෙ� �� 03 �ල� 
ගැ�ම. 

26,120.00  

�රෙර� දැ�ම සඳහා �යදම 19,470.00  

�රෙර� දැ�ම සදහා උපකරණ �ල� ගැ�ම. 1,967.50  

�ර�ල 

�ධායක �� 01,ෙම�ට 10,�ලාස්�� �� 50,ෙස�පා ෙස� 
01,ෙස��� 02 �ල� ගැ�ම. 

243,650.00  

��ට� 01 �ල� ගැ�ම. 19,250.00  

���ං ��� පංකා 02 �ල� ගැ�ම. 48,000.00  

�පවා�� ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 79,900.00  

ව�ර ටැං�ය� ලබා �ම. 12,500.00  

අ�ණෙක�ළපැලැසස් 

කා�යාල �� 08 �ල� ගැ�ම. 3,680.00  

ව�ර ��ට� 20 �ල� ගැ�ම. 59,280.00  

��� ඔරෙල�� �ල� ගැ�ම. 49,980.00  

�ලාස්�� ෙ�ස 50 �ල� ගැ�ම. 24,500.00  
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කැ�ය� ෙ�ස 01 �ල� ගැ�ම. 188,000.00  

කා�යාල උපකරණ �ල� ගැ�ම. 165,000.00  

බ���� මැ�� 03 �ල� ගැ�ම. 25,500.00  

�රෙර� දැ�ම සඳහා �යදම 1,968,300.00  

��ට� 02 �ල� ගැ�ම. 40,600.00  

ෙල�ක� 05 හා වාෙ� කබ� 05 �ල� ගැ�ම. 163,475.00  

ෙස�ල�� රදවන 10 �ල� ගැ�ම. 49,000.00  

�ස්�� ෙ�ස 01 හා �� 04 �ල� ගැ�ම. 113,500.00  

ෙ��� 04 �ල� ගැ�ම. 181,500.00  

කසල බ�� 64 �ල� ගැ�ම. 249,600.00  

ෙට��ල� �ෂ් 100,Mop බාසක්� 50, මධ�සථ් කසල 
බ�� 50,�ලාස්�� ෙක�� 50 �ල� ගැ�ම. 

79,500.00  

දැ��� �ව� 02, ය�� රදවන, කබ� 01 �ල� ගැ�ම. 71,500.00  

ෙබ� ස�� 05 �ල� ගැ�ම. 69,750.00  

ෙබ� ස�� ෙල�ක� 29 �ල� ගැ�ම. 246,500.00  

ස�ම��ණ ශාලා �� 24 �ල� ගැ�ම. 249,600.00  

ඡායා �ටප� ය�� 03 �ල� ගැ�ම. 390,195.00  

�ලාස්�� ෙ�ස 50 �ල� ගැ�ම. 330,266.20  

�පවා�� ය�� 50 �ල� ගැ�ම. 1,499,500.00  

ත�� යකඩ ඇද� 50 ,�ණ බලනක�නා� 
53,උ�තමාචාර ��කාව,�ල� ගැ�ම. 

1,608,230.00  

�ලාස්�� ස�හ �� ක�ටල 86 �ල� ගැ�ම 1,539,400.00  

ෙර�හ� ඇද� 42 �ල� ගැ�ම. 772,800.00  

ඩබ� ෙ�ය� ෙෆ�� ෙම�ට 300 �ල� ගැ�ම. 1,102,620.00  

භා�ඩ �වාහන �යද� 3,450.00  

ෙස��� 09 �ල� ගැ�ම. 632,672.72  

එක�ව 45,118,612.61  
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03.  2102 – (2) ෙත�ර�� තා�ෂණ උපකරණ  �ළ� ගැ�ම . 

2016 ව�ෂෙ� ෙව� කරන ලද  ��පාදන �මාණය - �.63,500,000.00 

අ�රාධ�රය 
ෙඩ�� ෙම���ස් ��ට� 01 �ල� ගැ�ම. 119,600.00 

��ණ ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 19,500.00 

ක�තර 
��ට� 01 �ල�  ගැ�ම. 14,900.00 

��ණ ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 27,000.00 

කෑග�ල ��ට� 01 �ල� ගැ�ම. 29,800.00 

���ට 
ර�ට� 01 �ල� ගැ�ම. 3,020.00 

ෛවරස් ගා� 03 �ල� ගැ�ම. 10,470.00 

ෙක�.�.බ 

��ණ ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 32,600.00 

��ණ ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 32,600.00 

��ණය�� 01 �ල� ගැ�ම. 11,400.00 

��ට� 02 �ල� ගැ�ම. 70,000.00 

ගා�ල ��ට� 01 �ල� ගැ�ම. 25,000.00 

��ණාමලය ෙඩ�� ෙම���ස ්��ට� 01 �ල� ගැ�ම. 124,000.00 

ප�ල�ෙස�න ��ට� 02 �ල� ගැ�ම. 36,600.00 

ප�ෙලකැෙ� ��ණ ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 39,000.00 

ෙප�ෙල��න�ව ��ණ ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 41,900.00 

�සස් ��ණ ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 35,800.00 

මඩකල�ව 
��ණ ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 17,500.00 

��ණ ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 17,500.00 

මහර 

��ණ ය��ය��ල� ගැ�ම. 22,500.00 

��ණ ය��ය� �ල� ගැ�ම. 22,500.00 

��ට� 02 �ල� ගැ�ම. 37,000.00 

මැග�� 
��ට� 01 �ල� ගැ�ම. 15,750.00 

��ණ ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 28,500.00 

�ග�ව 
ප�ගනකයට ෙම��ටරය� �ල� ගැ�ම. 14,900.00 

��ට� 01 �ල� ගැ�ම. 13,000.00 

බ�ධනාගාර 
�ලස්ථානය 
 

 

ර�ට� 01 �ල� ගැ�ම. 3,475.00 

අභ��තර �රකතනය� �ල� ගැ�ම. 1,150.00 

�රකතන ආෙර�පනය ��ෙ� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 331.00 

අභ��තර �රකතන 02 �ල� ගැ�ම. 3,870.00 

�.එ�.අ� �රකතනය� �ල� ගැ�ම. 2,080.00 

�.�.එස් 75 �ල� ගැ�ම. 357,975.00 

ප�ගනක ය�� 75 �ල� ගැ�ම. 6,456,375.00 

�ව�ප� දැ��� පල��ම. 101,775.00 

ප�ගනක ය�� 16 �ල� ගැ�ම. 1,378,000.00 

ර�ට� 01 �ල� ගැ�ම. 3,020.00 

��ට� 49 �ල� ගැ�ම. 940,800.00 

යාපනය ප�ගනක උපාංග �ල� ගැ�ම 32,100.00 

වට�ක ��ට� 02 �ල� ගැ�ම. 33,000.00 

වා�යෙප�ල ය�� �ව�ව� හා �.�.එස් බැට�ය� �ල� ගැ�ම. 5,600.00 
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වැ�කඩ ර�ට� 02 �ල� ගැ�ම. 6,950.00 

�ර�ල 
අ�ත�ජාල පහ�ක� ලබා�ම 2,900.00 

��ණ ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 38,500.00 

අ�ණෙක�ළපැලැසස් ෆැ�ස්ය�� 04 �ල� ගැ�ම 91,200.00 

ෙත�ර��කළමණාකරන 
ප�ධ�ය සඳහා 

ප�ගණක හාබැට� �ල� ගැ�ම 30,774,632.50 

ස්කෑන� ය�� හා ��ණ ය�� �ල� ගැ�ම 595,200.00 

සය�සල්ෑ�� ආයතනයට මෘ�කාංග ගාස�් ෙග�ම 2,739,480.00 

��� වැඩසටහ� සඳහා �යදම 196,756.00 

වැ�කඩ බ�ධනාගාරය ජාලගත ��මහා අ�ත�ජාල 
ස�බ�ධතාවය ලබා ගැ�ම 

1,124,149.21 

ෙත�ර�� කළමණාකරන ප�ධ�ෙ� අ�ත�ජාල 
ස�බ�ධතාවය සඳහා ෙග�ම සහ ෙවන� �යද� 

153,233.92 

    45,904,892.63 
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2102 – (3) ආර�ෂක උපකරණ �ල� ගැ�ම  

2016 ව�ෂෙ� ෙව� කරන ලද  ��පාදන �මාණය �.  77,600,000.00 

�ර�ල 
����ත ���ප�ද� ෙක�ටස් �ල� ගැ�ම. 28,900.00  

LED ෆෑලෑෂ් ල�� හා ඵයට අදාල උපාංග 36,000.00  

වැ�කඩ 

ඉ� ය�� 60 �ල� ගැ�ම 42,500.00  

��� ප�ද� 10  �ල� ගැ�ම  15,500.00  

ඉ� ය�� �ල� ගැ�ම 49,250.00  

වා�යෙප�ල ආෙර��ත ��� ප�ද� 10 �ල� ගැ�ම. 5,800.00  

වට�ක ඉමජ�� ලා�� 06 �ල� ගැ�ම. 12,600.00  

�ලස්ථානය 

ෙබ��සක්ෑන� ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 38,950,000.00  

T 56 පතෙර�� 15000 �ල� ගැ�ම. 259,900.00  

ඉ� ය�� �ල� ගැ�ම �ව�ප� දැ��� පල ��ම 125,062.00  

පා�ස� ප��ෂා ��ෙ� උපකරණ 11,000.00  

බලප� අය�� ප� ගාස�් 6,000.00  

ෙක�.�.බ,යාපනය,මහර පා�ස� ප��ෂා ��ෙ� ය�� 
සදහා පරමා�ක ශ�� අ�කා�ය සදහා ෙග� බලප� 
ගාස�්ව 

14,700.00  

ෙක�.�.බ,පා�ස� ප��ෂා ��ෙ� ය�� සදහා 
ෙග�ඩනැ�� අ�මත කරගැ�ෙ� ගාස්�. 

4,800.00  

�� ��ෙ� උපකරන 105  නැවත �ර�ම. 89,125.00  

.38  �ෙව��ව� 20 �ල� ගැ�ම. 1,452,000.00  

තා�ෂණ ම�ඩලය සදහා ෙග�ම. 2,500.00  

තා�ෂණ ම�ඩලය සදහා ෙග�ම. 2,000.00  

තා�ෂණ ම�ඩලය සදහා ෙග�ම. 20,800.00  

ෙග�ඩනැ�� සැලැස්ම අ�මත ��ෙ� �යද�.පා�ස� 
ප��ෂා ��ෙ� �යද� යාපනය 

4,800.00  

පා�ස� ප��ෂා��ෙ� උපකරන 03 �ල� ගැ�ම. 23,931,000.00  

පතෙර�� සදහා බලප� ගාස�් ෙග�ම ආර�ෂක 
අමාත�ංශය සඳහා 

250.00  

ෙග�ඩනැ�� සැලැස්ම අ�මත ��ෙ� �යද�.පා�ස� 
ප��ෂා ��ෙ� �යද� (ක�තර) 

4,800.00  

�� අ� ���� ��ෙ� ෙර�ෙර�� 10 ෙත� �ට� 04 
�ල� ගැ�ම. 

15,700.00  

�ස්ෙත�ල පතෙර�� 2500 හා .38 �ෙව��ව� 2500 �ල� 
ගැ�ම. 

411,625.00  

�� ��ෙ� උපකරන නැවත �ර�ම. 90,160.00  

�චාජබ���� ප�ද� 400  �ල� ගැ�ම. 710,400.00  

��ගල�� ප��ෂා ��ෙ� උපකරණ සඳහා බැට� හා 
චාජ� �ල� ගැ�ම. 

80,385.00  

�ග�ව ෙග�ඩනැ�� සැලැස්ම අ�මත ��ෙ� �යද�.ෙබ�� 
ස්කෑන� ය��ය. 

4,800.00  

මැග�� 
ඉ�ය�� 05 �ල� ගැ�ම. 8,750.00  

ඉ� ය�� 18 �ල� ගැ�ම.  7,652.00  
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ඉ� ය�� 18 �ල� ගැ�ම.  9,975.00  

ඉ� ය�� 18 ලබා �ම. 9,900.00  

මාතර ඉ� ය�� 35 �ල� ගැ�ම. 20,250.00  

මහර ආෙර�පනය කල හැ� ��� පංද� 18 �ල� ගැ�ම. 17,700.00  

අග� 2 ඉ�ය�� 30 �ල� ගැ�ම. 16,500.00  

ෙබ�ග�බර ඉ� ය�� 20 �ල� ගැ�ම. 17,500.00  

ෙප�ෙල��න�ව ඉ� ය�� 10 ලබා �ම. 11,500.00  

ප�ල�ෙස�න 
අග� 2 1/2 ඉ� ය��  06  හා අග� 1 1/2 ඉ� ය��  06  8,190.00  

ඉ� ය�� 18 ලබා �ම. 16,500.00  

අ�ණෙක�ළපැලැසස් ස�ර� නලා 03 �ල� ගැ�ම. 138,000.00  

ගා�ල 
අග� 2 ඉ�ය �� 12 �ල� ගැ�ම. 10,200.00  

අග� 2 ඉ�ය �� 12 �ල� ගැ�ම. 10,200.00  

ෙක�.�.බ 
ෙස��ය� ලා��  03 �ල� ගැ�ම. 19,200.00  

ඉ� ය�� 30 ලබා �ම. 11,075.00  

���ට 

ආෙර�පනය කල හැ� ��� පංද� 12 �ල� ගැ�ම. 7,800.00  

ෆල්ෑෂ් ල��  08 ලබා�ම. 47,600.00  

ඉ� ය�� 20 ලබා �ම. 18,200.00  

ඉ� ය�� 18 ලබා �ම. 21,600.00  

ඉ� ය�� 48 ලබා �ම. 47,600.00  

ඉ� ය�� 60 �ල� ගැ�ම. 42,000.00  

ක�තර ඉ� ය�� 25 ලබා �ම. 32,490.00  

අ�රාධ�රය ඉ� ය�� 05  ලබා �ම. 4,125.00  

����� උපකරණ නැවත �ර�ම.   154,387.50  

 3.8 පතෙර�� 2500  හා ෙබ�ර 12 S.G පතෙර��  2500  �ල� ගැ�ම.  478,150.00  

ඉ� ය�� �ල� ගැ�ම සදහා (589)  2,169,767.53  

��අ� ���� ��ෙ� ඔ�� හා ෙර� සදහා 62,800.00 

�� අ� හා පතෙර�� බලප� ගාස�්  1,000.00  

�� අ� ���� ��ෙ� ඔ�� හා ෙර� සදහා  70,800.00  

එක�ව 69,873,769.03  
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03. වැය �ෂය අංක - 2002 (��� උපකරණ �ල� ගැ�ම) 

2016 ව�ෂෙ� ෙව� කරන ලද  ��පාදන �මාණය - �.4,000,000.00 

 

අ�රාධ�රය 

තණෙක�ල කපන මැ�ම� �ල� ගැ�ම. 14,700.00  
දෑකැ�  50 �ල� ගැ�ම. 37,000.00  

උද� තල 10 �ල� ගැ�ම. 117,000.00  

දර පලන ක� 03 සහ �� ෙග�ය� �ල� ගැ�ම. 15,300.00  

�ෙඩ� ව�ගෙ� බ�කා�ය ය��ය�. 135,500.00  

ව� අංශය සදහා උපකරන �ල� ගැ�ම. 70,512.00  

හෑ�� �� 01 �ල� ගැ�ම. 17,250.00  

��� ���ඩ� ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 11,750.00  

සව� 02,අ�ෙ�ස් �ග� 06,ග���ස් 03 �ල� ගැ�ම. 9,892.20  

මාතර රබ��� අඹරන ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 64,000.00  

���ට කෘ� උපකරණ�ල� ගැ�ම. 184,175.00  

�ර�ල රබ� ෙහ�ස ්බට 05 � �ල� ගැ�ම. 24,000.00  

ප�ල�ෙස�න 

��� �මාල ස�්�ක 01 �ල� ගැ�ම. 6,124.00  

කෘ� ක�මා�ත උපකරන �ල� ගැ�ම. 20,400.00  

ෙ�ෂ ක�ම අංශයට අවශ� ��උපකරණ �ල� ගැ�ම. 39,000.00  

ක�මා�ත අංශයට �� උපකරණ �ල� ගැ�ම. 18,375.00  

වාෙ� ස�්�කය� �ල� ගැ�ම. 3,850.00  

ෙක�.�.බ�ධනාගාරය 
කෘ�ක�මා�ත උපකරන �ල� ගැ�ම. 9,955.00  

ෙම�ට� ගරාජයට අවශ� �� උපකරණ �ල� ගැ�ම. 95,550.00  

ත�ෙදන 

ක�මා�ත අංශයට �� උපකරණ �ල� ගැ�ම. 7,825.00  

උද� තල 25, ග� ඉ� 05  �ල� ගැ�ම. 39,750.00  

ව� අංශය සදහා උපකරන �ල� ගැ�ම. 32,975.00  

පෑස�්� අංශයට උපකරණ �ල� ගැ�ම. 28,050.00  

ප�ෙලකැෙ� 

කෘ� අංශයසදහා උපකරණ �ල� ගැ�ම. 91,100.00  

වගා අංශයට නාම �ව� සෑ�ම. 26,000.00  

පෑස�්� අංශයට උපකරණ �ල� ගැ�ම. 37,700.00  

පෑස�්� අංශයට උපකරණ �ල� ගැ�ම. 14,330.00  

වට�ක කෘ� උපකරණ �ල� ගැ�ම. 112,280.00  

ෙබ�ග�බර 
ක�මා�ත අංශයට උපකරණ �ල� ගැ�ම. 58,650.00  

��� �රමන තල 02 �ල� ගැ�ම. 11,000.00  

වැ�කඩ 

��ණ අංශය සදහා උපකරණ �ල� ගැ�ම. 3,850.00  

��ණ අංශය සදහා සක්ෑන� 01 �ල� ගැ�ම. 7,800.00  

ෙ�වැ� අංශයට උපකරණ �ල� ගැ�ම. 14,540.00  

��� අංශයට උපකරණ �ල� ගැ�ම. 8,452.00  

ක�ම� අංශයට අවශ� උපකරණ 133,802.00  

ක�මා�ත අංශ උපකරණ 11,020.00  

ක�මා�ත අංශය සදහා ප�ගණක ය��ය� �ල� ගැ�ම 98,500.00  

ක�මා�ත අංශ උපකරණ 57,900.00  

ක�මා�ත අංශ උපකරණ 17,700.00  

ක�මා�ත අංශ උපකරණ 15,000.00  
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මහර 

ක�මා�තඅංශ උපකරණ 586,764.00  

��� අංශයට උපකරණ �ල� ගැ�ම. 126,990.00  

ක�මා�ත අංශ උපකරණ 20,695.00  

ප.�.�.මධ�සථ්ානය 

ඡායා �ටප� ය�� 02 �ල� ගැ�ම. 163,300.00  

ලැ�ෙට�� 02 �ල� ගැ�ම. 269,800.00  

උසමැ�ෙ� උපකරණ �ල� ගැ�ම. 499,000.00  

��� උපකරණ �ල� ගැ�ම. 76,560.02  

ම����යා ෙ��ෙජ�ට� 02 �ල� ගැ�ම. 234,000.00  

ඕවෙර�� ඇ�� ක�ටල 125 �ල� ගැ�ම. 249,375.00  

එක�ව 3,949,041.22  
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වැය �ෂය අංක 2103 ය�� හා ය�� උපකරණ �ල� ගැ�ම 

2016 ව�ෂෙ� ෙව� කරන ලද  ��පාදන �මාණය �.  65,000,000.00  

අ�රාධ�රය 

��රට ෙට�� ෙර�ද� �ල� ගැ�ම.          23,000.00  
දෑකැ�  50 �ල� ගැ�ම. 37,000.00  

ක�මා�ත අංශයට උපකරණ �ල� ගැ�ම. 224,300.00  
ක�මා�ත අංශයට උපකරණ �ල� ගැ�ම. 228,500.00  

අෙ��ස්ස 
��� ජනක ය��ය සදහා බැට�ය� �ල� ගැ�ම. 22,700.00  
ෙප��ගාන මැ�� 01 �ල� ගැ�ම. 22,500.00  
වැට කපන ක�� 2 �ල� ගැ�ම.  1,500.00  

���ට 

සව� 10 තා�� 15 �ල� ගැ�ම. 9,000.00  

ස�ව පාලන අංශය සදහා උපකරණ �ල� ගැ�ම. 71,000.00  
��බැෙර� 05 �ල� ගැ�ම. 12,250.00  
ව� අංශය සදහා උපකරන  7,860.00  

වැ�� ��න� 01 �ල� ගැ�ම.  8,910.00  
වාහන ෙස��ම සදහා ෙ�ෂ� ෙව�ෂ� 01 �ල� ගැ�ම. 10,710.00  
තණෙක�ල කපන ය��ය� �ල� ගැ�ම. 16,000.00  

ව�ර ටැං� 04 �ල� ගැ�ම.    30,600.00  

���� �� 02 �ල� ගැ�ම.     7,500.00  

ෙක�.�.බ 

������ෙ�� 03 �ල� ගැ�ම.  17,700.00  

ෙර� ඇල� බැට�ය� �ල� ගැ�ම.     4,500.00  

හ�ෙ�ෂ� ග� සහ හ� ෙ�ෂ� ෙහ�ස් 01 �ල� ගැ�ම. 16,680.00  

ෙප�� මැ�ෙ� ෙබ��� �ල� ගැ�ම.   1,354.00  

ව�ර ටැං� 06 �ල� ගැ�ම. 66,500.00  

ගා�ල 
ඉ�ම� 01 �ල� ගැ�ම. 27,000.00  

��� �ය� 01 �ල� ගැ�ම.  7,950.00  

ත�ෙදන 

කාබ�� �ය�තල 02 �ල� ගැ�ම.  7,800.00  

��ස් ඇඹ�� ය��ය� �ල� ගැ�ම. 32,000.00  

තණෙක�ල කපන ය��ය� �ල� ගැ�ම. 15,500.00  
ව� අංශය සදහා උපකරන   5,800.00  

��බර �� කැ� 25 �ල� ගැ�ම (ක�මා�ත ��ප�) 1,250.00  

ප.�.�.ම ෙප��ණ සදහා ව�ර ෙප��පය� �ල� ගැ�ම. 8,325.00  

ප�ල�ෙස�න 

�� යකඩ ෙප�� තලය�  8,450.00  

ෙප�ෙර�තල 02,�� ෙග� 01,මා�කපන �� 02,ෙප�ෙර� තල 2 10,800.00  

වැටකපන ක�� 04 ,නාරසස්න 02   6,700.00  
ව�ර ටැං� 02 �ල� ගැ�ම. 56,000.00  

ප�ෙලකැෙ� 

�ෙල�ව� 01 �ල� ගැ�ම.            8,500.00  

ඈග� ���ඩ� 01 �ල� ගැ�ම. 14,150.00  

ව�ර ෙම�ටරයට ස්ටාට� ස්�� 01 �ල� ගැ�ම. 56,623.99  

���� ජල සථ්ා�තය. 180,325.00  

ව� ක�මා�ත අංශ සදහා උපකරණ �ල� ගැ�ම. 70,400.00  

ක�මා�ත අංශයට උපකරණ �ල� ගැ�ම. 186,850.00  

බ��ල ���ඩ� 01 ,�� 01,ර�ට� 01 �ල� ගැ�ම. 29,100.00  

�සස් දර පලන ක� 03 �ල� ගැ�ම. 8,250.00  

මඩකල�ව ව�ර ෙම�ටරය� �ල� ගැ�ම. 48,500.00  
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මහර 
��� �යත� �ල� ගැ�ම. 106,954.20  

ෙප�� ෙත� ��න ය��ය� �ල� ගැ�ම. 201,250.00  

මාතර 

�ටබැ�දර තරා� 02 41,800.00  
තරා� 02 �ල� ගැ�ෙ� �යද� නැවත බැර ��ම. (41,800.00) 
��� ජනක ය��ය සදහා බැට�ය� �ල� ගැ�ම. 15,400.00  

��ස් ඇඹ�� ය��ය� �ල� ගැ�ම. 21,000.00  

මැග�� 
ෙප��ගානතල 02 සහ ආවරන 02 �ල� ගැ�ම. 8,300.00  

Hammar drill 01 , Angil Grinder 27,279.47  

�ග�ව ��� ෙප��ගාන ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 22,500.00  

�ලස්ථානය 

��� උපකරණ �ල� ගැ�ම 160,855.00  

ව�ර ෙම�ට� 10  �ල� ගැ�ම. 1,501,871.20  

ව�ර බට �ල� ගැ�ම .  2,600.00  

���ෙප��ගාන ය�� 0 5 �ල� ගැ�ම. 168,400.00  

ෙප�� ගාන ය�� 20 �ල� ගැ�ම. 651,950.00  
��� ජනක ය��ය� �ල� ගැ�ම 3,620,336.36  
��ෙල� මැ�� 01 �ල� ගැ�ම. 995,900.00  

ෙම�ණරාගල ��ස් ඇඹ�� ය��ය� �ල� ගැ�ම. 19,500.00  

යාපනය ��� ජනක ය�� 01  5,899,500.00  

වට�ක 

තණෙක�ළ කපන මැ�� 01 �ල� ගැ�ම. 12,000.00  

වැ�� ��න� 01 �ල� ගැ�ම. 6,500.00  

තරා�  01 �ල� ගැ�ම. 4,990.00  

ව�ර ෙම�ටරයට ෙස�ස� 01 �ල� ගැ�ම. 7,207.00  

�ර�ල 

නාරසස්න 01,�කස ්05,ෙප�රව 10 47,875.00  

තරා� 02 �ල� ගැ�ම. 35,950.00  

�යර ඉ�නය�� 01 �ල� ගැ�ම. 17,900.00  

��� ජනක ය�� 01 3,909,377.47  

වා�යෙප�ල 
ස්ටැ��ල�සරය� �ල� ගැ�ම. 10,000.00  
තණෙක�ළ කපන මැ�� 02 �ල� ගැ�ම. 30,000.00  

වැ�කඩ 

මල නා�කා �� �ල� ගැ�ම. 81,000.00  

මැසස්� ඵලවන ය�� 02 ��ල� ගැ�ම. 41,070.00  

මහන මැ�� 02 �ල� ගැ�ම. 81,998.00  

��� �� 01 �ල� ගැ�ම. 16,500.00  
රජක අංශයට ඉස�්��ක 04 �ල� ගැ�ම. 43,996.00  
පෑස�්� අංශය සදහා උපකරණ �ල� ගැ�ම. 71,000.00  

අ�ණෙක�ළපැලැසස් 

��� ජනක ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 16,237,855.01  
කරණවෑ� අංශය සදහා උපකරණ �ල� ගැ�ම. 318,820.00  
තණෙක�ල කපන මැ�� 02 �ල� ගැ�ම. 29,000.00  

ඉ� මං 02 �ල� ගැ�ම. 67,000.00  

යකඩ ඉ� 05,තා�� 20 �ල� ගැ�ම. 46,200.00  

ක�ෙ�ෂ� 01 ,වෑ��� �ලා�� 01 �ල� ගැ�ම. 124,350.00  

අ��ඩන ය�� 01 �ල� ගැ�ම. 130,000.00  

�� බැෙර� 10 �ල� ගැ�ම. 34,000.00  

තරා� 08 �ල� ගැ�ම. 235,905.30  

ළමා උද�ානය සදහා උපකරන �ල� ගැ�ම. 297,650.00  

එක�ව 36,992,078.00  
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අභ��තර �ගණන අංශය 

�ද� ෙර�ලා� වලට අ��ලව, �ර��ව සහ �වැර�ව �ල� ප�හරණය ��බඳව �ර�තර 

�ම�ශන කට�� �� ��ම�, අ�මත අභ��තර �ගනණ වැඩසටහ� අ�ව බ�ධනාගාර 

ආයතනවල �ගනණ කට�� �� ��ම�, බ�ධනාගාර ෙක�මසා�ස් ජනරා�ෙ� �ෙය�ග ප�� ��ක 

ප��ෂණ හා හ�� �ම�ශන කට�� �� ��ම�, ආයතනවල පව�න ත�වය ��බඳව වා�තාව� 

ලබා�ම�, අදාල ආයතන දැ�ව� ��මට උපෙදස ්ලබා�ම, හා ප� �පර� �� ��ම.ඒ අ�ව 2016 

ව�ෂෙ� අභ��තර �ගණන අංශෙ� කා�ය සාධනය පහත ප�� ෙ�. 

 

1.අභ��තර �ගණන ප��ෂණ. 

1.1 ප�ල�ෙස�න (ද�පත) එ�මහ� වැඩ කඳ�ර 

1.2 යාපනය බ�ධනාගාරය 

1.3 ෙබ�ග�බර ��බර බ�ධනාගාරය 

1.4 ක�තර  බ�ධනාගාරය 

1.5 �ග�ව බ�ධනාගාරය 

1.6 �ර�ල එ�මහ� �ර කඳ�ර 

1.7 කෑග�ල  බ�ධනාගාරය 

1.8 බ��ල බ�ධනාගාරය 

1.9 මහර බ�ධනාගාරය 

 

අභ��තර �ගණන ප��ෂණ. (ප� �පර�) 

අෙ��ස්ස පෙබ�ධා ෙම� ෙසවන �න��ථාපන මධ�ස්ථානය 

වා�යෙප�ල �මා�� බ�ධනාගාරය 

යාපනය බ�ධනාගාරය 

ක�තර  බ�ධනාගාරය 

ප�ල�ෙස�න (ද�පත) එ�මහ� වැඩ කඳ�ර 
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2. �ෙශ�ෂ ප��ෂණ 

2.1 මාතර බ�ධනාගාරෙ� �භ සාධක සංගමය ��බඳව 

2.2 ෙබ�ග�බර ��බර බ�ධනාගාරය ස�බ�ධව ඉ��ප� කර �� ෙප�සමට අදාලව 

2.3 මහර බ�ධනාගාරෙ� ස්ථා�තකර �� ��� හා ආර�ෂණ ඒකකය ස�බ�ධව ඉ��ප� කර �� 

ෙප�සමට අදාලව 

2.4 යාපනය බ�ධනාගාරෙ� 1996 �ට ��යට ග� ෙග�ඩනැ��වලට ��ව ඇ� හා� �� ��බඳව 

2.5 ෙබ�ග�බර ��බර බ�ධනාගාරෙ� �ට� �ධාන ෙ�ල�  ස�බ�ධව ඉ��ප� කර �� ෙප�සමට 
අදාලව 

2.6 ෙබ�ග�බර ��බර බ�ධනාගාරෙ� �භ සාධක සංගමෙ� භා�ඩ අ��ද��ම  ස�බ�ධව 
ඉ��ප� කර �� ෙප�සමට අදාලව 

 

3. �ගණන කළමනාකරණ ක�� �ස�්� පැවැ��ම 

3.1  2015 – 4, වන කා��ව සඳහා � ෙදපා�තෙ��� �ගණන හා කළමනාකරණ ක�� �ස්�ම  

       2016.01.19 පැවැ��ය.  

3.2  2016– 1, වන කා��ව සඳහා � ෙදපා�තෙ��� �ගණන හා කළමනාකරණ ක�� �ස�්ම  

        2016.04.28 පැවැ��ය.  

3.3  2016– 2 වන කා��ව සඳහා �  ෙදපා�තෙ��� �ගණන හා කළමනාකරණ ක�� �ස�්ම  

        2016.08.09 පැවැ��ය.  

3.4  2016–3 වන කා��ව සඳහා �  ෙදපා�තෙ��� �ගණන හා කළමනාකරණ ක�� �ස්�ම  

        2016.11.29 පැවැ��ය.  

 

�ට අමතරව බ�ධනාගාර �ලසථ්ානය ඇ�� �ය�ම බ�ධනාගාර ආයතන වල ලැ�� හා ෙග�� 

ව�ච�ප� හා ධාවන සටහ� �ටප� �ය�ත ප�� ෙග�වා ෙගන ස����ෂණය හා අවශ� 

අවස්ථාවල�  �ගණකා�ප�  ෙවත ඉ��ප� ��ම හා ආර�ෂා ස�තව ගබඩාගත ��ම. 
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��� හා ආර�ෂණ අංශය 

01. බ�ධනාගාර ආයතන �ලට �ලධා�� සහ �ට�� පැ�ෙනන අ��ත� ෙස��� ��ම හා  

තහන� �ව� ෙස�යා ගැ�ම. 

 

02. බ�ධනාගාර �ඳ�ය� ෙස��� ��ම ම�� තහන� �ව� ෙස�යා ගැ�ම. 

 

03. බ�ධනාගාර ආයතන �ල හ�� ෙස������ �� ��ම ම�� තහන� �ව� ෙස�යා ගැ�ම. 

 

04. ෙක�ළඹ බ�ධනාගාර ආයතන �ෙන� �ධාන අ� ගබඩාව භාරව කට�� ��ම. 

 

05. අ��ත� ෙස��� ��ම සහ පා�ස� ෙස��� ��ම, ය�� භාරව කට�� ��ම, තහන� �ව� 

හ�නාෙගන අ�අඩං�වට ගැ�ම. 

 

06. බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���වට අය� �ධාන අ� ගබඩාව පව�වාෙගන ය�� එ� 

ආර�ෂක සං�ධානය� සහ නඩ�� කට�� පව�වාෙගනයාම.  

 

07. බ�ධනාගාරය�� ��කරන �ෙශ��ත ආර�ෂණ කට�� සඳහා ආර�ෂාව සැප�ම. 

 

08. ��� ෙත�ර�� �ස් ��ම හා වැට�ම 
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ෙස��� ��� ස�බ�ධ සං���ත වා�තාව 

ෙස���යට ල� කළ ආයතන සංඛ�ාව - 36 

 අ�අඩං�වටප� �ලධා�� සංඛ�ාව - 09 

  

 ෛද�ක ෙස��� ���වල � �� �ෙර�� �ව� ෙස�යා ග�  වාර ගණන - 741 

 

 අ� අඩං�වට ෙගන ඇ� තහණ� �ව� �මාණය� 

 

 ෙස��� කළ අවස්ථා ගණන   -  137 

 ෙහෙර���     - 138.576g 

 චරස ්      -  9.560g  

 ගංජා      - 450.160g 

 ෙහෙර��� පැක�   - 359 

 ම�ෙප�    - 177 

 ගංජා පැක�     - 14 

 ෙක�ෙ��     - 5.300g 

 ඈෂ්      -  7.200g 

 

 ජංගම �රකථන ෙස�යා ගැ��  - 170 
 

 ��ප� ෙස�යා ගැ��   - 171 
 

 �ද� ෙස�යා ගැ��              - �. 147,434.00 
 

 අ�අඩං�වට ග� තහන� �ව� ඉ�� ��මය කට�� ��ම සඳහා ෙප���යට භාර�� 
අවස්ථා ගණන  - 61. 

 
 අ�අඩං�වට ග� තහන� �ව� ඉ�� ��මය කට�� ��ම සඳහා ම��ව� නාශක 

කා�යංශයට  භාර�� අවසථ්ා ගණන  - 01. 
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�න��ථාපන අංශය 

වැඩසටහන 
වැඩසටහ�

සංඛ�ාව 

සහභා� � 
ෙ�වා�ක�� 

සංඛ�ාව 
�යදම (�.) 

1.අධ�ා��ක හා ආග�ක කට�� 

3583 117219 726,465.00  

පසෙළ�සව්ක ෙප�ෙහ�ය�න වල� පැවැ�ෙවන �� 
සමාද��ෙ� වැඩසටහ�,ධ�මෙ�ශනා,  හා  භාවනා 
වැඩසටහ� ඇ�� �ය�ම ෙබ��ධ වැඩසටහ�, 
��� ආග�ක වැඩසටහ�, �ස්�� ආග�ක 
වැඩසටහ�, කෙත��ක ආග�ක වැඩසටහ�, 
මාන�ක සංව�ධන හා උපෙ�ශණ වැඩසටහ�  

2. අධ�ාපන හා �භසාධනකට�� 

5557 192381 
            

412,600.00  

සා�ෂරතා වැඩසටහ�, වෘ��ය ��� කට��, 
ප�ගණක ���ව,�ස්තකාල කට��, දහ� 
අධ�ාපනය,  සංස්කෘ�ක කට�� , ෙස�ඛ� 
වැඩසටහ�, ම��ව� �වාරණ හා ��කාර 
වැඩසටහ�, ෙ�වා�ක ප�� හ�, �� උපෙ�ශණ 
හා ෙවන� 

3.�ඩා හා ෙවන� පහ�ක� 

1529 51021 
            

749,800.00  �ඩා භා�ඩ ලබා ගැ�ම,අ�ත� බ�ධනාගාර 
ෙව��ෙබ��, �ක�, හා ෙවන� තරඟ 

4.ත�ාග �ම 

42 3549 
            

219,208.00  �ෙශ�ෂ ද�ෂතා ද�වන ෙ�වා�ක�� සදහා ත�ාග 
�දානය 

5.පශ්චා�භාරෙස�වා කට�� 

76 552 
              

35,000.00  �දහස් �රක�ව�ට වෘ��ය ආධාර ලබා 
�ම.ප�භාර ක�� �ස්�� හා ෙවන� 

එක�ව 10787 364722 2,143,073.00  
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�ෙශ�ෂ වැඩසටහ� 

 
ආයතනය 

 
වැඩසටහන / ව�ාපෘ�ය කාල�මාව/�නය 

�ය�ම බ�ධනාගාර 

ෛතෙප�ංග� �නය ���ෙත� �ෙශ�ෂ ආග�ක 
වැඩසටහ� පැවැ��ම 

ජනවා� 14 

�දහස් �නය සැම�ම සදහා ��ධ වැඩසටහ� �ව�න 
�රා බ�ධනාගාරවල පව�වන ල�. 

ෙපබ. 04 

වැ�කඩ කා�තා 
අංශය 

ජා�ක �පවා��ය ම�� ඉ�දා ආ�ෙබ�ව� �ෙශ�ෂ 
වැඩසටහන පව�වන ල� . 

මා�� 08 

�ය�ම බ�ධනාගාර 
 

�ංහල අ�� අ��� උ�සවයට සමගා�ව වැඩ සටහ� 
පැවැ��ම 

අ�ය� 13-14 

ෙවස� ස�යට සමගා� වැඩසටහ� බ�ධනාගාර 
ම�ට�� පව�වන ල� 

මැ� 03-08 

ෙප�ෙස�� ෙප�ෙහ�ය ෙව�ෙව� �ෙශ��ත වැඩසටහ� 
�ය� බ�ධනාගාරවල පව�වන ල�. 

�� 02 

ෙල�ක �යව��ෙ� �නය සමර�� ��ධ වැඩසටහ� 
පව�වන ල� 

�� 19 

ම��ව� �ෙර�� �නය සමර�� ��ධ වැඩසටහ� 
පව�වන ල� 

�� 26 

අෙ��ස්ස 
ත.ව.�.මධ�සථ්ානය 

පෙබ�දා  ෙම� ෙසවන ම��ව� �න��ථාපන 
මධ�ස්ථාන ආර�භ ��ම 

�� 17 

�ය�ම බ�ධනාගාර 
රාමසා� ඉ�තා� උ�සවය පැවැ��ම,රාමසා� උපවාස 
සමය ආර�භ ��ම හා අදාළ ව� ��ෙව���කර 
අවස� ��ම 

��16 -��  17 

වැ�කඩ 
බ�ධනාගාරය 

බලප� මත �දහස් වන �රක�ව� සදහා �ෙශ�ෂ 
භාවනා වැඩසටහ� පැවැ��ම 

�� 12-22 

�ය�ම බ�ධනාගාර 
 

�රක� �නය සැම�ම සදහා ��ධ වැඩසටහ� �ව�න 
�රා බ�ධනාගාර වල පව�වන ල� 

සැ�. 12 

ෙල�ක ළමා හා වැ��� �නය සැම�ම සදහා ��ධ වැඩ 
සටහ� �ව�න�රා බ�ධනාගාරවල පව�වන ල� 

ඔ�. 01 

�පවා� �නය සැම�ම සදහා��ධ වැඩසටහ� �ව�න 
�රා බ�ධනාගාර වල පව�වන ල� 

ෙන�වැ. 10 

ෙල�ක ඒ�ස් �නය සැම�ම සදහා ��ධ වැඩ 
සටහ��ව�න �රා බ�ධනාගාර වල පව�වන ල� 

ෙදසැ. 01 

න�ත� �නය සැම�ම සදහා ��ධ වැඩසටහ� �ව�න 
�රා බ�ධනාගාර වල පව�වන ල� 

ෙදසැ. 25 
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වැය ��ෂය  2502 - වෘ��ය ��� 

ෙව�කරන ලද ��පාදන �මාණය �.3,000,000.00 

අ� 
අංකය 

ආයතනය 
�යාකා� සැලැස්මට 
අ�ව ෙව� කරන 

ලද ��පාදන 

2016.12.31 
�නට �යදම 

(�) 

2016.12.31 
�නට ඉ��ය 

(�) 
01 වැ�කඩ බ�ධනාගාරය 300,000.00 299,715.01 284.99 

02 ෙක�ළඹ �මා�� බ�ධනාගාරය 20,000.00 20,000.00 - 

03 මැග�� බ�ධනාගාරය 20,000.00 20,000.00 - 

04 වට�ක බ�ධනාගාරය 80,000.00 80,000.00 - 

05 මහර බ�ධනාගාරය 100,000.00 99,918.50 18.50 

06 �ග�ව බ�ධනාගාරය 60,000.00 60,000.00 - 

07 ප�ල�ෙස�න බ�ධනාගාරය 130,000.00 130,000.00 - 

08 ක�තර බ�ධනාගාරය 110,000.00 110,000.00 - 

09 ��බර  බ�ධනාගාරය 240,000.00 240,000.00 - 

10 ප�ෙ�කැෙ� බ�ධනාගාරය 250,000.00 250,000.00 - 

11 ගා�ල බ�ධනාගාරය 150,000.00 249,819.26 180.74 

12 �ස්ස බ�ධනාගාරය 175,000.00 174,836.50 163.50 

13 මාතර බ�ධනාගාරය 70,000.00 69,633.00 367.00 

14 තංග�ල බ�ධනාගාරය 35,000.00 35,000.00 - 

15 ක��ගස්ආර බ�ධනාගාරය 55,000.00 55,000.00 - 

16 �ර�ල බ�ධනාගාරය 90,000.00 90,000.00 - 

17 වා�යෙප�ල බ�ධනාගාරය 50,000.00 49,925.00 75.00 

18 අ�රාධ�රය බ�ධනාගාරය 95,000.00 85,272.50 9,727.50 

19 ෙප�ෙළ��න�ව බ�ධනාගාරය 20,000.00 19,952.50 47.50 

20 බ��ල බ�ධනාගාරය 200,000.00 200,000.00 - 

21 ත�ෙදන බ�ධනාගාරය 60,000.00 60,000.00 - 

22 ෙම�ණරාගල බ�ධනාගාරය 140,000.00 140,000.00 - 

23 ���ට බ�ධනාගාරය 100,000.00 99,999.10 0.90 

24 කෑග�ල බ�ධනාගාරය 50,000.00 50,000.00 - 

25 අෙ��ස්ස බ�ධනාගාරය 260,000.00 255,631.15 4,368.85 

26 යාපනය බ�ධනාගාරය 75,000.00 75,000.00 - 

27 මඩකල�ව බ�ධනාගාරය 20,000.00 20,000.00 - 

28 ��ණාමලය බ�ධනාගාරය 45,000.00 45,000.00 - 

එක�ව 3,000,000.00 2,984,765.52 15,234.48 
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2016.12.31 �නට වෘ��ය ��� පාඨමාලා �ග�ය  

 

 

 

 

 

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

10 මාස 6

10 මාස 6

10 මාස 6

10 මාස 6

10 මාස 6

10 මාස 6

10 මාස 6

15 මාස 6

ස්ව�ණාභරණ

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 

ව� ���ව

වෑ���

ඇ���ය�

2016.12.31 �නට �ග�ය

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ව� ���ව

වෑ���

ඇ���ය�

1 ප�ල�ෙස�න 

ස්ව�ණාභරණ

වෘ��ය ��� අ�කා�ය

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

9 මාස 6

8 මාස 6

9 මාස 6

15 මාස 6

9 මාස 6

8 මාස 6

15 මාස 6

9 මාස 6

පාඨමාලාව / වැඩසටහන

ෙ�ක�

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

වෘ��ය ��� අ�කා�ය

NAITA

වෘ��ය ��� අ�කා�ය

2 ප�ෙ�කැෙ� 
පෑස්�� වෘ��ය ��� අ�කා�ය

බා�ර උපෙ�ශකය�

���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පෑස්�� ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ව� ���ව ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

� කැටය�

වෘ��ය ��� අ�කා�ය

බා�ර උපෙ�ශකය�

NAITA

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ව� ���ව

� කැටය�

ෙ�ක�

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

9 මාස 12

15 මාස 6

15 මාස 6

15 මාස 6

10 මාස 6

10 මාස 6

13 මාස 6

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

12 මාස 6

4 මාස 6

17 මාස 6

2 මාස 6

6 මාස 5

15 මාස 7

10 මාස 9

ගෘහස්ත ��� �හැ� ඇ�ම 15 මාස 6

ම�ෙප��� �ෂ්පාදන 3 මාස 5

�ෙල�� ග� �ෂ්පාදන 2 මාස 5

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

ස්ව�ණාභරණ ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

උඩරට ෙවස ්න�තන හා ෙබරවාදන ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

3 ක�තර

ව� ���ව ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

�� මැ�� ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

වෘ��ය ��� අ�කා�ය�� මැ�� ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

�ර ��ණ ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

�ර ��ණ ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ව� ���ව ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

ප�ගණක ���ව ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ම�ෙප��� �ෂ්පාදන ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙපදෙ�� ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

4 බ��ල

ජා�ක ත�ණ ෙස�වා සභාව

�රක� �භසාධක සංගමය

වෘ��ය ��� අ�කා�ය

�රක� �භසාධක සංගමය

සංස්කෘ�ක අමාත�ාංශය

ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය

ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය

ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය

�රක� �භසාධක සංගමය

�රක� �භසාධක සංගමය

�ෙල�� ග� �ෂ්පාදන

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

මැ�� හා අ�ක� ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙ�ල�� ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

8 මාස 6

10 මාස 6

6 මාස 6

10 මාස 6

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

6 මාස 6

7 මාස 6

9 මාස 6

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

5 ෙම�ණරාගල

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

��� කා��ක NAITA ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

අ�ෙ�� මැ�� වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

��� කා��ක NAITA ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

අ�ෙ�� මැ�� වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ව� කා��ක වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

6 ක��ගස්ආර

මැ�� වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙපදෙ�� වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.
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අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

12 මාස 6

14 මාස 6

12 මාස 6

10 මාස 3

11 මාස 6

12 මාස 6

12 මාස 6

පෑස්�� ��පය 12 මාස 6

මැ�� ���ව 15 මාස 4

මැ�� ���ව 12 මාස 3

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

10 මාස 3

10 මාස 3

15 මාස 3

10 මාස 3

7 �ර�ල

ගෘහස්ත ��� කා��ක වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

��� ෙම�ට� එ�ම වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ව� කා��ක වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

මැ�� ���ව NAITA ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ගෘහස්ත ��� කා��ක වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

��� ෙම�ට� එ�ම වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

NAITA ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

NAITA ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

ව� කා��ක වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

�රක� �භසාධක සංගමය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

8 යාපනය

ත� ආ�ත ��මාණ ත� සංව�ධන ම�ඩලය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

මැ�� පාඨමාලාව �ෙෂ�� �වස ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���� ��මාණ කලාප අධ�ාපන කා�යාලය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ව� කා��ක වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

19 මාස 6

15 මාස 1

12 මාස 5

15 මාස 1

15 මාස 1

15 මාස 5

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

10 මාස 6

10 මාස 7

12 මාස 6

13 මාස 5

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

13 මාස 3

10 මාස 6

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

ෙපදෙ�� පාඨමාලාව රජරට �ජා ෙ���ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

කරණවෑ� පාඨමාලාව ජා�ක ත�ණ ෙස�වා සභාව ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

කරණවෑ� පාඨමාලාව

ව� කා��ක

9 අ�රාධ�රය

ජා�ක ත�ණ ෙස�වා සභාව

වෘ��ය ��� අ�කා�ය

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ගෘහස්ත ���කරණය ජා�ක ත�ණ ෙස�වා සභාව ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

කරණවෑ� පාඨමාලාව ජා�ක ත�ණ ෙස�වා සභාව

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

10 මහර 

කරණවෑ� පාඨමාලාව බ�ධ. ෙදපා�තෙ���ව ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙප�� ෙක� හා ක� �ෂ්පාදන ෙප�� වගා ��ෙ� ම�ඩලය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

කරණවෑ� පාඨමාලාව බ�ධ. ෙදපා�තෙ���ව ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ව� කා��ක වෘ��ය ��� අ�කා�ය

ස�භා�ඩ �ෂ්පාදන ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.
11 කෑග�ල

මහ�වර මානව ��ක� 

කා�යාලය

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

කරණවෑ� පාඨමාලාව ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

15 මාස 3

15 මාස 1

15 මාස 1

15 මාස 5

15 මාස 1

15 මාස 1

15 මාස 1

ත� ෙකළ ආ�ත ��මාණ 15 මාස 2

� කැටය� කලාව 15 මාස 3

ක�මා�ත සංව�ධන ව�ාපාර ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙග�� ෙක�ළ ��මාණ ක�මා�ත සංව�ධන ව�ාපාර ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

බ�� ක�මා�තය ක�මා�ත සංව�ධන ව�ාපාර ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

මධ�ම පලා� අමාත�ාංශය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

මධ�ම පලා� අමාත�ාංශය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

12 ��බර

� භා�ඩ ඔප දැ�ම ක�මා�ත සංව�ධන ව�ාපාර ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙර� ��තා� ��ම ක�මා�ත සංව�ධන ව�ාපාර ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

�පලාවන� මධ�ම පලා� අමාත�ාංශය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

LED බ�බ �ෂ්පාදනය මධ�ම පලා� අමාත�ාංශය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ර රා� ��ම
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අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

10 මාස 2

10 මාස 2

10 මාස 2

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

14 ෙපෙල��න�ව 12 මාස 9

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

20 මාස 6

20 මාස 6

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

11 මාස 6

17 මාස 6

24 මාස 12

39 මාස 6

9 මාස 6

13 �ග�ව

මැ�� පාඨමාලාව

�ග�ව බ�ධනාගාරය

�ග�ව බ�ධනාගාරය

�ග�ව බ�ධනාගාරය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

මැ�� පාඨමාලාව ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

��තා� පාඨමාලාව ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

15 වැ�කඩ කා�තා 
අ�ක� හා පැ�ව�� �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

�පලාවන�ා පාඨමාලාව �ස්�� ෙ�ක� කා�යාලය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙපදෙ�� පාඨමාලාව වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

ෙපදෙ�� පාඨමාලාව NAITA ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

16 වැ�කඩ

ෙක�� ඉද� NAITA ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පෑස්�� NAITA ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙ�ක� �ෂ්පාදන NAITA ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ව�/කැටය� NAITA

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

10 මාස 3

8 මාස 6

12 මාස 3

12 මාස 6

11 මාස 3

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

20 මාස 6

17 මාස 6

21 මාස 6

22 මාස 6

15 මාස 8

15 මාස 7

10 මාස 6

13 මාස 6

25 මාස 5

17 මාස 4

� කැටය�

සා�ෂරතා

බ��

අ�ෙ�� මැ�� පාඨමාලාව වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙපදෙ�� වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

අ�ෙ�� මැ�� පාඨමාලාව වෘ��ය ��� අ�කා�ය

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

18 �ස්ස

�� මැ�� පාඨමාලාව වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ස�භා�ඩ �ෂ්පාදන වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ව� කා��ක වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පෑස්�� ��පය

17 වට�ක

අ�ෙ�� මැ�� පාඨමාලාව වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ගෘහස්ථ ��� කා��ක කා��ක �ද�ාලය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙම�ට� කා��ක ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පහත රට න�තන ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

��� �හැ� ඇ�ම ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.



 

 
45 

 
 

 

 

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

15 මාස 3

12 මාස 12

12 මාස 6

15 මාස 6

10 මාස 6

10 මාස 6

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

8 මාස 4

12 මාස 6

12 මාස 5

12 මාස 6

12 මාස 5

12 මාස 4

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

සා�ෂරතා පාඨමාලාව ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

19 මාතර

මාතර බ�ධනාගාරය

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 

ආහාර තා�ෂණය ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

��ධ අ�ක� ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

��� කා��ක

ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

මැ�� පාඨමාලාව ජා�ක ආ��ක�ව අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���� කැටය� ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

වෘ��ය ��� අ�කා�ය

ජා�ක ආ��ක�ව අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

මැ�� හා අ�ක� ��මාණ සබරග� පලා� අධ�ාපන ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

2016.12.31 �නට �ග�ය

20 ���ට

��� කා��ක ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ස්ව�ණාභරණ සඳහා ග� බැ�ම

ජා�ක ආ��ක�ව අ�කා�ය

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

මැ�� හා අ�ක� ��මාණ සබරග� පලා� අධ�ාපන ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ස්ව�ණාභරණ සඳහා ග� බැ�ම වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

��� කා��ක

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

5 මාස 3

20 මාස 7

6 මාස 2

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

10 මාස 4

9 මාස 3

14 මාස 6

19 මාස 3

16 මාස 5

17 මාස 5

18 මාස 1

14 මාස 4

7 මාස 2

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

8 මාස 6

11 මාස 6

17 මාස 11

15 මාස 7

12 මාස 5

පලා� අධ�ාපන කා�යාලය 6 මාස 3

10 මාස 2ස�ප� දායකෙය� �ාෙය��ක ���ව ලබා�ම

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

23 අෙ��ස්ස

මැ�� හා අ�ක� පාඨමාලාව පලා� අධ�ාපන කා�යාලය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ව� කා��ක ජා�ක ආ��ක�ව අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

සා�ෂරතා ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

��� හා පෑස්�� වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

� ෙර�ද රථ අ��වැ�යාව වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

මැ�� හා අ�ක� පාඨමාලාව

ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය

���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ජලනල පාඨමාලාව

ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

සාමය හා දයාව පදනම ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

�පලාවන�ා

���ර රා� ��ම

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

22 ගා�ල

ඇ���ය� ��සැක�ම ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

���ර රා� ��ම ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

සං�ත ���ව ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

අ�ක� හා ෙ��ස් ස්�� ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

��� හා ඉෙල�ෙ���� ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පාවහ� �ෂ්පාදනය ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පැ�ව��

21 ��ණාමළය

ත�ෙක�ළ ��මාණ වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

කරණවෑ� ආයතනය ම�� ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

මැ�� පාඨමාලාව වෘ��ය ��� අ�කා�ය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය
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අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

12 මාස 7

15 මාස 7

8 මාස 4

15 මාස 3

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

10 මාස 12

10 මාස 13

අ� 

අංකය
ආයතනය

ෙ�වා�ක 

සංඛ�ාව
කාලය 

29 ෙක�ළඹ �මා�ඩ 40 මාස 4

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

ෙපදෙ�� පාඨමාලාව NAITA ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

28 නව මැග��
කරණවෑ� ආයතනය ��� ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

උද�ාන අලංකරණය ��� ගා�ඩ� �ාෙය��ක ���ව ලබා�ම

පාඨමාලාව / වැඩසටහන ���ව ලබා ෙදන ආයතනය 2016.12.31 �නට �ග�ය

27 ත�ෙදන

ගෘහ ��� �හැ� ඇ�ම ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

අ�ක� හා මැ�� ෙන���ම� අධ�ාපන ඒකකය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙපදෙ�� ආයතනය ��� ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.

ෙප�� ක� හා කැටය� කලාප කා�යාලය ���ව සා�ථකව අවස� කර ඇත.
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බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ව ��� �රක�ව� බලප� මත �දාහැ�ම හා 

�වාස �වා� යැ�ම ��� රජයට ඉ�� කර �� �දල ( 2016.01.01 - 2016.12.31) ද�වා  
 

 බලප� මත �දාහල �රක�ව� සංඛ�ාව - 230 

 බලප�ධා�� �දහස ලබා බ�ධනාගාරෙය�  

 බැහැරව ගත කල �න ගණන  -          33968 

  

 එ� �රක�ෙව� සදහා �නකට රජය �යදම  

 වශෙය� ෙව�කල �දල     -          �.703.00 

 

 බලප� මත �දහස ලැ� බලප�ධා�� �සා    -       �. 703.00 x33968 

 රජයට ඉ�� කළ �දල                             �. 23,879,504.00 

 

 2015 ව�ෂය සදහා �රක�ෙව�ට වැය වන �දල ගණ� බලා ෙන�මැ� බැ�� 2014 ව�ෂෙ� �නකට 

එ� �රක�ෙව�ට වැය වන �දල අ�ව ඉහත ෙත�ර�� සකසා ඇත.  

 

�වාස �වා� යැ�ම  

 �වාස �වා� මත �දාහල �රක�ව� සංඛ�ාව   - 589 

 බ�ධනාගාරෙය� බැහැරව ගතකළ �න ගණන   - 5531  

    

 එ� �රක�ෙව� සඳහා �නකට රජය �යදම  

 වශෙය� ෙව�කළ �දල    -  �.703.00 

 

  �වාස �වා� මත �දාහල �රක�ව� �සා - �. 703.00x5531 

 රජයට ඉ�� කළ �දල          �. 3,888,293.00 

 

�වාස �වා� යැ�ෙ�� �රක�ව�ෙ� පළ� වන �වාස �වා�ව �න 07 � ද ෙදවන වර �න 10 � ද ෙතවන 

හා ඊට වැ� න� �න 14 � ද ලබාෙද�. ඒ අ�ව ඉහත �න ගණන සකසා ඇත.  

 2015 ව�ෂෙ� �නකට එ� �රක�ෙව�ට වැය වන �දල අ�ව ඉහත ෙත�ර�� සකසා ඇත.  
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නැ�� ක�ඩායමට අදාළ ඉප�� 
 

 

ආයතනය උපයා ඇ� 
�� �දල (�) 

නැ�� 
����ට 

ෙග�ම 25% 

නැ�� 
උපෙ�ශකට 

ෙග�ම      
25% 

රජෙ� ඒකාබ�ධ 
අර�දලට බැර 

කල �දල     10% 

�රක� 
�භසාධක 

අර�දලට බැර 
කල �දල 40% 

 වැ�කඩ 378,600.00  94,650.00.00  94,650.00 37,860.00 151,440.00 
 

��බර      88,000.00  
           

22,000.00  22,000.00 8,800.00 35,200.00 
 මහර    347,600.00 86,900.00 86,900.00 34,760.00 139,040.00  
 
 �සස් 5,400.00 1,350.00 1,350.00 540.00 2,160.00 

එක�ව 819,600.00 110,250.00 204,900.00 81,960.00 327,840.00 

 
       
        
 

      
       වැඩසහන පදනම මත ඉප�� 

 

ආයතනය 

�රක�ව
��ටතට 
�දාහල 

වාර 
ගණන 

උපයාඇ� �� 
�දල 

�රක�ව�ට
ෙග�ම      
70% 

රජෙ� 
ඒකාබ�ධ 
අර�දලට 
බැර කල 

�දල     10% 

�රක�  
�භසාධක 
අර�දලට 
බැර කල 
�දල 10% 

�ළධා�
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  

එක�ව 648    3,962,660.00  
     

2,773,862.00     396,266.00  
   

396,266.00  396,266.00  

       
       
        
ෙක�කා�න පදනම මත ඉප�� 

 

ආයතනය 

�රක�ව
��ටත 
�දා හල 

වාර ගණන 

උපයාඇ� 
�� �දල 

�රක�ව�ට
ෙග�ම -70% 

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

�රක��භ
සාධක 

අර�දලට 
බැර කල 

�දල     
10% 

�ළධා�
ත�ාග 

අර�දල 
10% 

ත�ෙදන 276 
       

110,400.00  
           

77,280.00       11,040.00       11,040.00  
         

11,040.00  

බ��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�ෙ�කැෙ� 40 
         

20,960.00  
           

14,672.00         2,096.00         2,096.00  
           

2,096.00  

��බර 16 
           

8,000.00  
              

5,600.00             800.00  
           

800.00  
               

800.00  

එක�ව 1807 729,360.00 510,552.00 72,936.00 72,936.00 72,936.00 

 



 

 
49 

 
 

බ�ධනාගාර ��� පාසැල 

බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ෙ� අර�� හා ඉල�ක ස�රාල� වස් �සලාතවෙය� ���� 

කා�ය�ෂම �ළධා�� ��ස� ����ම උෙදසා ����� ප�ෙ�ෂණ හා �ෙශ�ධන ��� 

මධ�ස්ථානය ම�� ලබාෙද� ලැෙ�. ෙම�� ආ��ක �ළධා�� ��� ��ම, ෙස�වෙ� ��� 

�ළධා�� සඳහා ��� පාඨමාලා පැවැ��ම ෙම�ම �ෙශ�ෂ ��� පාඨමාලා ද පව�ව� ලැෙ�.  

 

2401-1 වැය �ෂය - ��� හා හැ�යා ව�ධනය (ෙ��ය) 

 2016 ෙව� කළ ��පාදන  �. 5,200,000.00 

 2016.12.31 �නට �යදම     �. 5,142,028.67 

 

මාසය පාඨමාලා �ස්තරය 
�ළධා� 

සංඛ�ාව 
�යදම 

ජනවා� - - - 

ෙපබරවා� 

අ�කා� / සහකාර අ�කා�  ප�පාලනය ��ම� 

��ෙ� ෙත�න වැඩ��ව. 55 190,000.00 

�නය ප��ෂණ ��බඳ ෙත�න වැඩ��ව. 58 16,020.00 

මා�� 

�ල� ගැ�� ��කරන �ලධා�� සඳහා �ස�පාදන 

�යාව�ය  ��බඳ වැඩ��ව.  78 15,770.00 

ධනා�මක ආක�ප ව�ධනය හා මාන�ක ආත�ය 

කළමණාකරනය ��ෙ� වැඩ��ව. 71 11,839.00 

 ද�ළ භාෂා ��ෙල�මාව 01 4,000.00 

අෙ��� 

නායක�වය ��බඳ වැඩ සටහන 57 19,352.00 

IDM ප�ගණක ��� පාඨමාලාව - 05 15 41,250.00 

අපරාධ �ද�ා ��ෙල�මා පාඨමාලාව 30 275,000.00 

�ෙශ�ධනය හා �න��ථාපනය  ��බඳ 

��ෙල�මාව 70 1,000,000.00 

මැ� - - - 

�� 

උපෙ�ශනය ��බඳ ෙද�න වැඩ��ව 60 154,147.64 

T - 56 �� අ� ���ව 200 66,267.00 

සහ�කප� සැක�ම  - 19,203.00 
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�� 

අ�කා� / සහකාර අ�කා�  ප�පාලනය ��ම� 

��ෙ� ෙත�න වැඩ��ව. 
55 22,500.00 

�ථමාධාර ��� පාඨමාලාව  17 4,800.00 

ප�පාලනය ස�බ�ධ පාඨමාලාව. 01 8,500.00 

�� 

උපෙ�ශනය ��බඳ ෙද�න වැඩ��ව 60 36,318.75 

�නය ප��ෂණයක� �නය ��ක� අංශෙ� 

කා�යභාරය  ��බඳ ෙද�න වැඩ��ව. 79 10,000.00 

ආ��ක II ෙපළ ෙ�ල� හා �න��ථාපන �ලධා� 

��� පාඨමාලාව 132 79,986.12 

අෙග�ස්� 

ආ��ක II ෙපළ ෙ�ල� හා �න��ථාපන �ලධා� 

��� පාඨමාලාව 132 80,000.00 

උපෙ�ශනය ��බඳ ෙත�න වැඩ��ව  20,000.00 

�ෙශ�ධනය හා �න��ථාපනය ��බඳ උසස් 

��ෙල�මාව 43 1,075,000 

සැ�තැ�බ� 

ෙබ�� ස්කෑන� හා පා�ස� ප��ෂා ��ෙ� ය�� 

�යා��ම ස�බ�ධ දැ�ම ලබා�ෙ� වැඩ��ව. 54 10,900.00 

ආ��ක II ෙපළ ෙ�ල� හා �න��ථාපන �ලධා� 

��� පාඨමාලාව 132 20,000.00 

�� හා තා�ෂ�ක දැ�ම ලබා�ෙ� වැඩ��ව. 79 14,323.00 

ඔ�ෙත��බ� 

IDM ප�ගණක ��� පාඨමාලාව - 06,07 13 82,500.00 

ආ��ක II ෙපළ ෙ�ල� හා �න��ථාපන �ලධා� 

��� පාඨමාලාව 132 52,500.00 

ප�ගණක ��ණ සැල�� රටා ��� පාඨමාලාව 02 30,000.00 

ආ��ක II ෙපළ ෙ�ල� හා �න��ථාපන �ලධා� 

��� පාඨමාලාව 132 159,880.00 

ෙන�වැ�බ� 

 

ආ��ක II ෙපළ ෙ�ල� හා �න��ථාපන �ලධා� 

��� පාඨමාලාව 

132 422,172.00 

දැව ඔප දැ�ෙ� න�ායා�මක දැ�ම ලබා�ෙ� 

වැඩ��ව 

 27 5,001.00 
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ෙදසැ�බ� 

ව�ච�ප� සකස් ��ෙ� වැඩ��ව 73 5,720.00 

ආ��ක II ෙපළ ෙ�ල� හා �න��ථාපන �ලධා� 

��� පාඨමාලාව 132 9,150.00 

IDM ප�ගණක ��� පාඨමාලාව - 08 12 33,000.00 

ආ��ක II ෙපළ ෙ�ල� හා �න��ථාපන �ලධා� 

��� පාඨමාලාව 132 21,780.00 

මානව ��ක� ��බඳ සහ�කප� පාඨමාලාව  30 315,709.16 

මානව ��ක� ��බඳ සහ�කප� පාඨමාලාව - 2017 30 225,000.00 

අපරාධ �ද�ා ��ෙල�මා පාඨමාලාව  30 104,500.00 

ප�ගණක ෙව� අඩ� ��මාණ පාඨමාලාව 01 16,000.00 

�ෙශ�ධනය හා �න��ථාපනය  ��බඳ උසස් 

��ෙල�මා පාඨමාලාව 43 400,000.00 

කඩ�� �භාගෙ� ���� ප� ප��ෂාෙ� සං�හ 

�යද� 06 2,580.00 

ආ��ක II ෙපළ ෙ�ල� හා �න��ථාපන �ලධා� 

��� පාඨමාලාව 132 3,220.00 

�� අ� ��� පාඨමාලාව 100 20,000.00 

�� අ� ��� පාඨමාලාව 100 20,000.00 

�� අ� ��� පාඨමාලාව - 16,000.00 

��� පාඨමාලාව� සඳහා ෙය� ���ව� �යද� - 2,140.00 

එක�ව 5,142,028.67 

 

2401-2 වැය �ෂය - ��� හා හැ�යා ව�ධනය (�ෙ��ය)  

 2016 ෙව�කළ��පාදන�.�. 3.8 

 2016.12.31�නට�යදම�.�. 2.671 

අ� 
අංකය 

පාඨමාලා �ස්තරය �යදම 

1 මැෙ��යා� බ�ධනාගාර අධ�න සංචාරය( 2016.04.17.- 
2016.04.23) 

1,638,438.47 

2 ආ�යා� පැ��� කලා�ය �ෙශ�ධන ප�පාලක��ෙ� ස�ම��නය 115,178.70 

3 තා�ල�ත බ�ධනාගාරඅධ�න සංචාරය (2016.07.25 – 2016.07.29) 917,000.00 

 එක�ව 2,670,617.17 
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ක�මා�ත අංශය 
 

2016.01.01 �ට 2016.12.31 ද�වා  කාලෙ� බ�ධනාගාර ක�මා�ත හා කෘ�ක�මා�ත අංශෙ� 
��� සාරාංශයට අ�ව ආදායම හා �යදම 

     

බ�ධනාගාරය �යා�මක කරන ක�මා�ත �යදම ආදායම 

වට�ක ෙග��පල, ස�ව පාලනය, ෙක��/ඉද� 283,778.00 2,033,674.21 

මහර 
කෘ�ක�මා�ත, ක�හ�, ෙක��/ඉද�, ව�, 
ස�ව පාලනය, ෙ�ක�, මැ�� 

3,604,020.01 7,497,844.14 

ප�ල�ෙස�න 
ෙ�ෂක�ම, මැ��, ෙක�� ෙම�ල, ගෙඩ��, 
ෙ�ක�, ව�, ෙක��/ඉද�, රජක, සබ�, 
ක�හ�, ගරා�, ��� කවර 

14,417,436.14 17,295,597.27 

ෙබ�ග�බර 
ෙක��/ඉද�, මැ��, ක�හ�, ව�, 
ෙ�ෂක�ම, රජක, ෙපදෙ��, ෙ�ක�, 
සබ�, ගරා� 

2,522,781.00 1,532,250.90 

ප�ෙලකැෙ� 
ෙ�ක�, ගෙඩ��, රජක, ෙ�ෂක�ම, මැ��, 
ෙක��, ව�/ඉද�, සබ�, ෙපදෙ��, 
පාවහ�, ක�හ�, ගරා� 

19,037,503.94 
 

23,994,425.56 

අ�රාධ�ර 
ෙ�ක�, ගෙඩ��, රජක, ෙ�ෂක�ම, මැ��, 
ෙක��, ව�, ඉද�, සබ�, ෙපදෙ��, 
පාවහ�, ක�හ�, ගරා� 

16,502,651.00 16,366,408.55 

�ර�ල 
වගා, ෙක��/ඉද�, ස�ව පාලනය, ව�, 
ක�හ�, ගෙඩ��, ෙ�ක� 

1,847,762.71 4,530,927.23 

වැ�කඩ 
ෙ�ක�, රජක, ෙ�ෂක�ම, මැ��, ව�, 
ෙක��/ඉද�, සබ�, ක�හ�, ගරා�, ��� 
කවර 

23,623,105.92 32,049,706.01 

ත�ෙදන 
රජක, මැ��, ෙ�ෂක�ම, ෙ�ක�, 
ෙක��/ඉද�, ව�, ගෙඩ��, සබ�, 
���කවර, ක�හ�, ගරා�, ���� 

6,581,400.00 8,281,863.66 

���ට ෙග��පල, ස�ව පාලනය 424,465.00 3,124,836.14 

�ස්ස ෙග��පල, ෙ�ක�, ස�ව පාලන, ��ධ 4,725,927.28 5,539,099.43 

වා�යෙප�ල ෙග��පල, ස�ව පාලන, �ෙල�� ග� 420,725.00 1,710,788.82 

තංග�ල වගා අංශ, ස�ව පාලන 405,963.00 1,718,571.33 

බ��ල රජක අංශය 186,785.00 38,353.50 

ෙක�ළඹ 
�මා�� 
බ�ධනාගාරය 

ගරා� 2,372,095.9 1,738,733.94 

ඵක�ව 
 

96,956,399.90 127,453,080.69 



 

 
53 

 
 

 

�යාකා� අංශය  

 බ�ධනාගාරගත �ම අ�ව �ඳ� සංඛ�ාව  

�ඳ� ව�ගය ��ෂ ස්� එක�ව 

උසා� ම�� ඇ�ල� කළ �රක�ව� සංඛ�ාව 23183 887 24070 

උසා� ම�� ඇ�ල� කළ සැකක�ව� සංඛ�ාව 88986 5879 94865 

එක�ව 118935 

 

 අ�යම �වෘතයට අ�ව �ඳ� සංඛ�ාව 

මාසය 
�ර සැක 

එක�ව 
��ෂ ස�් ��ෂ ස�් 

ජනවා� 9094 278 7494 526 17392 
ෙපබරවා� 8641 257 7743 545 17186 
මා�� 8735 258 7657 563 17213 
අෙ��� 8406 259 7330 558 16553 
මැ� 7942 269 7744 587 16542 
�� 8267 264 7844 564 16939 
�� 8453 273 8138 640 17504 
අෙග�ස�් 8562 278 8231 665 17736 
සැ�තැ�බ� 8723 286 8513 699 18221 
ඔ�ෙත�බ� 8701 282 8934 688 18605 
ෙන�වැ�බ� 8710 272 8804 665 18451 
ෙදසැ�බ� 7925 246 8676 635 17482 

  

1.1. 201 - ව�ෂෙ� �දහස ්��ම 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

�දහස් ��ම සංඛ�ාව 

බ�ධනාගාර සාමාන� සමාව 6434 

�ෙශ�ෂ රාජ� සමාව - 2016 �දහස් �නය  690 

�ෙශ�ෂ රාජ� සමාව  - 2016 ෙවස� ෙප�ය �නය 608 

�ෙශ�ෂ රාජ� සමාව - 2016 න�ත� �නය  569 

එක�ව 8301 



 

 
54 

 
 

 

1.2. ��තා�ත �රක�ව� 

 

 

  

1.3. ��තා�ත (අ�යාචන) �රක�ව�  

ආයතනය 
සංඛ�ාව 

��� ගැහැ� 

වැ�කඩබ�ධනාගාරය 38 09 

��බර බ�ධනාගාරය 03 - 

මහර බ�ධනාගාරය 29 - 

අ�රාධ�ර බ�ධනාගාරය 05 - 

ගා�ල බ�ධනාගාරය 01 - 

ක�තරබ�ධනාගාරය 03 - 

���ට  බ�ධනාගාරය 01 - 

�ග�ව බ�ධනාගාරය 04 02 

එක�ව 84 11 

 

 

 

ආයතනය 
සංඛ�ාව 

��� ගැහැ� 

වැ�කඩ බ�ධනාගාරය 320 24 

ෙබ�ග�බර (��බර) බ�ධනාගාරය 48 01 

මහර  බ�ධනාගාරය 56 - 

අ�රාධ�ර බ�ධනාගාරය 04 - 

ගා�ල  බ�ධනාගාරය 03 - 

ක�තර බ�ධනාගාරය 02 01 

���ට බ�ධනාගාරය 03 - 

බ��ල බ�ධනාගාරය 03 - 

ෙම�ණරාගල  බ�ධනාගාරය 02 - 

එක�ව 441 26 
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1.4. මර�ය ද�ඩනය �යම� �රක�ව�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. මර�ය ද�ඩනය �යමව අ�යාචන ඉ��ප� කර ඇ� �රක�ව�  

ආයතනය 

 

සංඛ�ාව 

��� ගැහැ� 

වැ�කඩ බ�ධනාගාරය 382 14 

��බර බ�ධනාගාරය 185 14 

මහර බ�ධනාගාරය 133 - 

අ�රාධ�ර බ�ධනාගාරය 09 - 

��ණාමලය බ�ධනාගාරය 01 - 

ක�තර බ�ධනාගාරය 02 01 

���ට බ�ධනාගාරය 01 - 

මඩකල�ව බ�ධනාගාරය 02 01 

බ��ල බ�ධනාගාරය 04 - 

මාතර බ�ධනාගාරය 02 - 

යාපනය බ�ධනාගාරය 03 - 

ෙම�ණරාගල බ�ධනාගාරය 07 - 

ගා�ල බ�ධනාගාරය 04 - 

එක�ව 735 30 

ආයතනය 
සංඛ�ාව 

��� ගැහැ� 

වැ�කඩ බ�ධනාගාරය 239 - 

��බර බ�ධනාගාරය 59 01 

මහර බ�ධනාගාරය 06 - 

අ�රධ�ර බ�ධනාගාරය 12 - 

��ණාමලය බ�ධනාගාරය 01 - 

ක�තර බ�ධනාගාරය 01 01 

���ට බ�ධනාගාරය 03 01 

මඩකල�ව බ�ධනාගාරය  01 01 

බ��ල බ�ධනාගාරය  05 - 

මාතර බ�ධනාගාරය 02 - 

වා�යෙප�ල බ�ධනාගාරය 01 - 

ෙම�නරාගල බ�ධනාගාරය 04 - 

එක�ව 334 04 
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1.6. �මදාන කට�� 

2016.01.01 �ට 2016.12.31 ද�වා බ�ධනාගාර ආයතන ව�� රාජ� ආයතන හා 
�හාරස්ථාන ආරාම 490� සඳහා �ද�ය� 10308� ෙස�වෙ� ෙය�දවා ඇත. 

 

1.7. �යයා� 

�ඳ�� භාරෙ� ��ය� �ය යා� ��බඳ �සත්ර 2016.01.01 �ය 2016.12.31 ද�වා 

කාලය �ළ �ර හා සැක ක�ව� 81� �යෙග�ස් ඇත. 

 

 ��� �ර සංඛ�ාව - 38 

 ��� සැක සං� යාව - 40 

 කා�තා සැක සං� යාව - 03 

 

1.8. 2016.12.31 �නට බ�ධනාගාර ගත L.T.T.E �ඳ�ය� සංඛ�ාව 
 

  

 

 

 

1.09. මානව ��ක� ��බඳව පැ��� හා ��ක අ��වා�ක� ��බඳ න� ස�බ�ධව �යවර 
ගැ�ම. 

1.10.�ව�ෙ� �ය�ම බ�ධනාගාර ආයතන සඳහා ආග�ක කට�� ස�බ�ධ �ජකව�� ප���ම. 

 

1.11. �ෙ��ය �රක�ව�  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

�ඳ�ය� �ර  සැක අ�යාචන 
��� 41 93 06 
කා�තා 00 02 01 

එක�ව 41 95 07 

�ඳ�ය� �ර  සැක 

��� 56 170 
කා�තා 01 08 
එක�ව 57 178 
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1.12. අ� අඩං�ෙව� �� යෑ�/ පැනයා� 
අ

�
 අ

ංක
ය

 

ආ
ය

ත
න

ය
 

�� යෑ� �ර පැන යෑ� �ර    

�
ව

ාස
 �

ව
ා�

  

ක
ද�

�
 ෙ

ස
�ව

ෙ
�

 
ෙ

ය
�ද

ව
ා 

�
�

ය
� 

 

�
ම

දා
න

 හ
ා 

�
ට

ත
 ෙ

ස
�ව

ෙ
�

 �
 

ෙ
ර

�හ
�

ව
�

�
 

බ
�

ධ
න

ාග
ාර

 
ආ

ය
ත

න
ෙ

ය
�

 

අ
�

ක
ර

ණ
 ව

�
�

 

ආ
ර

�
ෂ

ණ
 

අ
ත

ර
�

ර
 

ප
ැන

�
ය

 ස
ැක

 
ස

ංඛ
�

ාව
 

�
�

 �
ර

 
ස

ංඛ
�

ාව
 

න
ැව

ත
 අ

�
 

අ
ඩ

ං�
ව

ට
 

01 වැ�කඩ 13 - 11 2 1 - - 1 27 7 

02 මහර 1 2 9 - 1 - - 1 13 6 

03 ��බර - - 2 - - - - 3 2 4 

04 අ�රාධ�ර 2 9 3 - - - - - 14 9 

05 ෙක�ළඹ �මා�� - - - - - - - 3 - 1 

06 තංග�ල - 3 - - - - 1 - 4 1 

07 ��ණාමළය - - - - - - - 1 - 1 

08 ක�තර - - - - - - - 1 - 1 

09 ���ට - 5 - - - 1 - 1 6 6 

10 බ��ල - - 1 - - - - - 1 - 

11 ගා�ල - - - - - - - 1 - - 

12 මාතර - 1 - - - - - - 1 1 

13 �ග�ව 1 - 1 - - - - 3 2 3 

14 කෑග�ල - - - - - 1 - 5 2 6 

15 යාපනය - - 1 - - - - 2 1 1 

16 �ස්ස - - 2 - 1 - - - 3 2 

17 ෙම�ණරාගල - - 1 - - - - 1 1 2 

18 ෙප�ෙල��න�ව - - - - - - - 2 - 1 

19 ප�ෙ�කැෙ�  - 8 - - - - - - 8 4 

20 වට�ක - - 4 - 1 - - - 5 3 

21 �ර�ල - 9 - - - - - - 9 5 

22 ප�ල�ෙස�න - - 5 - 6 - - - 11 3 

23 ත�ෙදන  - 1 - - - - - - 1 1 

24 ව��යාව - - 1 - - - - - 1 - 

25 මඩකළ�ව - - - - - - - 1 - 1 

26 වා�යෙප�ල - 1 2 - 2 - - 4 5 8 

27 අෙ��ස්ස - - - - 1 - - - 1 - 

එක�ව 17 39 43 2 13 2 1 30 118 77 
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ඉං�ෙ�� අංශය 

බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ෙ� ඉං�ෙ�� අංශය ��� හා යා��ක වශෙය� අංශ ෙදක�� 

සම��ත ෙ�. 

1. ��� ඉං�ෙ�� අංශය 

�ව�න �රා ��� �ය�ම බ�ධනාගාර ආයතන වල ෙග�ඩනැ�� ඉ���� හා නඩ�� කට�� �� 

කර� ලබ�ෙ� ��� ඉං�ෙ�� අංශය ම��. 2016.01.01 �න �ට 2016.12.31 �න ද�වා ෙමම 

අංශෙ� කා�ය සාධනය පහත ප�� ෙ�. 

වැය �ෂය අංක - 2502 �යා�මක ෙව�� පව�න ව�පෘ� 

අ� 

අංකය 
ආයතනය /ව�ාපෘ�ය 

2016 

ව�ෂයට 

��පාදන 

�.�. 

2016.12.3

1 �නට 

�යදම �.�. 

2016.12.31 �නට ෙභ��ක �ග�ය 

1 

ප�ෙ�කැෙ� නව 

බ�ධනාගාර 

සං��ණය ඉ���ම - 

��බර 

100.000 18.959 

 
1 . ජලසථ්�භය - 60% 

2. �ධාන ගබඩාව - 67% 

3. ෙර�හල - 49% 

4. �ළධා�� ඇ�� මා� ��ෙ� 

කාමරය - 78% 

5. ක�මා�ත ෙග�ඩනැ��ල - 32% 

6. අ��ත� �� ��ෙ� කාමරය - 23% 

7. ආර�ෂක ��� ආෙල�ක ප�ධ�ය 

ස���ම 

 

2 

යාපනය නව 

බ�ධනාගාර 

සං��ණය  ඉ���ම. 

173.000 172.557 

 
අ�යර - 1 ඒ සහ අ�යර - 1� යටෙ� 

ඉ���� කට�� අවස�කර ඇ� අතර 

අ�යර - 2 යටෙ� ඉ���� කට�� 

සඳහා අමාත� ම�ඩල අ�මැ�ය ලැ� 

ඇත. ඒ අ�ව අ�යර - 02� අ��කාර� 

�ද� ෙග�� කර ���� අ�ස� 

��මට �ය�තය. 
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3 

තංග�ල 

අ�ණෙක�ළපැලැස්ස 

නව බ�ධනාගාර 

සං��ණය ඉ� ��ම. 

2,584.57 1,623.243 

ෙම� ඉ���� කට�� අවස� අ�යෙ� 

පව�න අතර ��� ඉ���� කට��වල 

සමසථ් ෙභ��ක �ග�ය 98% වන අතර 

ආයතනයට අවශ� ජලය තංග�ල ජල 

ස�පාදන හා ජලඅපවහන ම�ඩලය 

��� ජල ස�පාදන ව�ාපෘ�ය 2016 

�� මස ආර�භ කර  වසර 02 �ල 

�ම��මට අදාල ෙක���ා��ව 

��නමා ඇ� අතර එය 2018 �� වන 

�ට ස���ණ ��මට ��තය. 

4 

බ�ධනාගාර 

�ලස්ථාන කා�යාල 

ෙග�ඩනැ��ල 

ඉ���ම 

5.000 4.558 

ෙම� සමසථ්ෙභ��ක �ග�ය - 43%� 

වන අතර ඉ�� වැඩ ෙක�ටස් ඉ��ෙ� � 

�ම ��මට �ය�තය.  

5 

මාතර ෙක�ට�ල 

ව�ත��� පාසැල 

(දැයට ��ළ) 

7.000 0.000 

මාතර බ�ධනාගාරය ෙමම ��යට 

�තැ� ��මට අ�ාමාත� කා�යාලෙ� 

පැව� �ස්�ෙ� � ෙය�ජනා � බැ�� 

��� පාසැල සඳහා ඉ�කරන ලද 

ෙග�ඩනැ��ෙ� ඉ���� කට�� ද 

නතර කරන ල�. ම�ද එම 

ෙග�ඩනැ�� බ�ධනාගාරයකට ��� 

වන ප�� ඉ�කළ�� බැ��. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
60 

 
 

වැය �ෂය අංක - 2001 ෙග�ඩනැ�� අ��වැ�යාව හා වැ���� ��ම.  

ෙව� කළ ��පාදන  �. �.  45�. 

අ� 
අංකය 

ආයතනය 
 2016 වසරට ෙව� 
කරන ලද��පාදන 

�මාණය (�.) 

 2016.12.31 �නට 
�යදම 

1 බ�ධනාගාර�ලසථ්ානය 1,787,495.00 1,747,920.74 

2 
වැ�කඩ, �ල�වාස, වැ�කඩ කා�තා 
අංශය, බ�ධනාගාර ෙර�හල, 
වැ�කඩක�මා�ත අංශය 

8,050,228.00 7,910,330.80 

3 ෙක�ළඹ �මා�� බ�ධනාගාරය 1,125,318.00 1,110,817.25 

4 මැග��බ�ධනාගාරය 2,771,733.00 2,771,731.70 

5 මහරබ�ධනාගාරය 4,318,028.00 4,318,027.36 

6 
ප�ෙ�ෂණ හා �ෙශ�ධන ��� 
මධ�ස්ථානය 

628,329.00 628,327.46 

7 �ග�වබ�ධනාගාරය 1,596,620.00 1,596,619.00 

8 ��බරබ�ධනාගාරය 907,808.00 907,807.60 

9 ප�ෙ�කැෙ� 1,574,408.00 1,574,348.23 

10 යාපනයබ�ධනාගාරය 131,915.00 131,915.00 

11 අ�රාධ�ර, ව��යාව බ�ධනාගාර 1,725,198.00 1,720,310.97 

12 බ��ලබ�ධනාගාරය 735,773.00 701,337.50 

13 ත�ෙදනබ�ධනාගාරය 969,803.00 968,053.00 

14 මඩකළ�වබ�ධනාගාරය 1,056,426.00 1,056,426.00 

15 ගා�ලබ�ධනාගාරය 1,110,912.00 1,110,912.00 

16 මාතරබ�ධනාගාරය 788,760.00 788,760.00 

17 �ර�ලබ�ධනාගාරය 748,437.00 748,436.50 

18 තංග�ලබ�ධනාගාරය 396,980.00 396,980.00 

19 ���ටබ�ධනාගාරය 2,865,995.00 2,865,995.00 

20 ප�ල�ෙස�නබ�ධනාගාරය 1,338,951.00 1,338,951.00 

21 ��ණාමලයබ�ධනාගාරය 664,920.00 664,920.00 

22 ක�තරබ�ධනාගාරය 1,554,527.00 1,554,527.00 

23 කෑග�ලබ�ධනාගාරය 544,460.00 544,459.70 

24 �ස්සබ�ධනාගාරය 2,150,999.00 2,150,998.75 

25 වට�කබ�ධනාගාරය 431,296.00 431,296.00 

26 වා�යෙප�ලබ�ධනාගාරය 3,091,017.00 3,091,015.77 

27 ෙමණරාගලබ�ධනාගාරය 1,522,416.00 1,522,156.00 

28 ෙප�ෙල��න�වබ�ධනාගාරය 139,948.00 139,555.50 

29 අෙ��ස්සබ�ධනාගාරය 134,703.00 98,480.00 

30  හ�� අවශ�තාවය� සඳහා  136,597.00 - 

   එක�ව 45,000,000.00 44,591,415.83 
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2 යා��ක ඉං�ෙ�� අංශය 

�ව�න �රා ��� බ�ධනාගාර ආයතනවල �ය�ම වාහන නඩ�� කට�� ෙමම අංශය ��� �� 

කර� ලබ�.  

වැය �ෂය අංක -2003 වාහන අ��වැ�යා ��ම 

2016 වසරට ෙව� කරන ලද ��පාදන �මාණය 
(�.�) 

2016.12.31 �නට �යදම (�.�) 

12.000 11.673 
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සැල�� අංශය 

බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ෙ� සංව�ධන කට�� වලට අදාලව �ද� ෙයද�ෙ�� අවශ� පහ�ක� 

සැල�ම, සැල�� ��ම, �ග�ය ප��ෂා ��ම, ඇග�� ආ� කට�� ම�� සංව�ධන කට�� ��ම� 

��ම සහ පහ� ��ම ෙමම අංශෙ� කා�ය භාරය�. 

1. අයවැය ඇස්ෙ��� සැක�ම, �යාකා� සැලැසම් සැක�ම සහ �ග�ය වා�තා ��ම. 

1.1 2016ව�ෂය සඳහා සකස්කරන ලද �යාකා� සැල�� වලට අ�ව (�ා�ධන හා ක�මා�ත)  

�ග�ය �ම�ෂණය ��ම. �ග� වා�තා අමාත�ාංශය ෙවත ෙය�� ��ම. 

1.2 2017 ව�ෂයට අදාලව ඇසත්ෙ��� සකස් ��ම සහ �ද� ෙව� කරවා ගැ�මට අවශ�  

කට�� ��ම. 

1.3 ප�ෙ�කැෙ� බ�ධනාගාර සං��ණය ඉ���ම අ�ණෙක�ළපැලැස්ස හා යාපනය  මහා 

ප�මාණ ව�ාපෘ�ය� බැ�� �ග� වා�තා ෙවනම මා�කව අමාත�ංශය හා ව�ාපෘ� 

කළමනාකරණ ෙදපා�තෙ���ව ෙවත ෙය�� ��ම. 

2. කා�ය සාධන වා�තාව සැක�ම 

2.1. 2015 ව�ෂයට අදාලව කා�යසාධන වා�තාව �ංහල, ��ඩ, ඉං�� යන භාෂා ��වෙය�ම 

සකස් කර ��ත �ටප� 15� සහ CD �ටප� 375� � ලංකා පා��ෙ���ව ෙවත ඉ��ප� 

��ම සහ අදාල අෙන�� ආයතන ෙවත ෙය�� ��ම. 

2.2. අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවට ඉ��ප� ��ම සදහා බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ෙ� 2016 

වසෙ� ජනව� 01 �ට අෙග�ස්� 31 කාලයට අදාල කා�ය සාධන වා�තාව �ංහල, ��ඩ, ඉං�� 

යන භාෂා ��වෙය�ම සකස් කර අමාත�ංශය ෙවත ඉ��ප� ��ම. 

      3. බ�ධනාගාර ආයතන 15ක �යා�මක ක�මා�ත ස�බ�ධ වා�තා සැක�ම 

3.1. ඒ ඒ ආයතනය�� �යා�මක ක�මා�තය�ට අදාලව �යාකා� සැල�� සැක�ම. 

3.2. �යාකා� සැලැස්මට අ�ව �ග�ය �ම�ශණය ��ම, මා�ක, ෛ�මා�ක හා වා��ක �ග� 

වා�තා අමාත�ංශය, �ගණකා�ප� ෙදපා�තෙ���ව හා අදාල අංශය� ෙවත ෙය�� ��ම. 

4. බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ෙ� නව ඉ���� සදහා අවශ� ��ෙ�ශ ජා�ක �මස�පාදන 

ෙදපා�තෙ���ව ෙව�� හා අ�මැ�ය අමාත� ම�ඩලය ෙව�� ලබා ගැ�මට �යා ��ම. 

2016 ව�ෂෙ� අ�මැ�ය සඳහා ඉ��ප� කර ඇ� වා�තා පහත ප�� ෙ�. 

4.1 වා�යෙප�ල �මා�� බ�ධනාගාරය සංව�ධනය ��මට අදාලව ජා�ක �මස�පාදන 

ෙදපා�තෙ���ෙ� ��ෙ�ශ ලබා ගැ�ම සඳහා බ�ධනාගාර ��සංස්කරණ,  

�න��ථාපන, නැවත ප�ං���ම හා ��� ආග�ක කට�� අමාත�ාංශ ම�� ඉ��ප� 

��ම. 
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4.2 ම�නාරම �ර මැ��ය ඉ���මට අදාලව ජා�ක �මස�පාදන ෙදපා�තෙ���ෙ� ��ෙ�ශ 

ලබා ෙගන අවශ� ��පාදන 2017 – 2019 මධ�කා�න අයවැය රා�ව ��� සලසා ගැ�මට 

කට�� කර�� පව�. 

 නගරා�ත බ�ධනාගාර ආයතන �තැ� ��ම.  

රාඡ� ��ප��යට අ�ව නගරා�ත බ�ධනාගාර වඩා ඉඩ පහ�ක� ඇ� ස්ථාන කරා �තැ� ��ෙ� 

වැඩ සටහ� �යා�මක ��ම. �තැ� ��මට ෙය��ත බ�ධනාගාර ආයතන පහත ප��ෙ�. 

1. වැ�කඩ බ�ධනාගාර සං��ණය 

 වැ�කඩ ආර��ත බ�ධනාගාරය 

 වැ�කඩ කා�තා අංශය 

 මැග�� බ�ධනාගාරය 

 ෙක�ළඹ �මා�� බ�ධනාගාරය 

 බ�ධනාගාර �ලසථ්ානය 

 බ�ධනාගාර ��� පාසැල 

 බ�ධනාගර ෙර�හල 

2. බ��ල බ�ධනාගාරය 

3. මාතර බ�ධනාගාරය 

4. ගා�ල බ�ධනාගාරය 

5. කෑග�ල බ�ධනාගාරය 

6. �ග�ව බ�ධනාගාරය 

7. ��ණාමළය බ�ධනාගාරය 

8. මඩකළ�ව බ�ධනාගාරය 

 

වැ�කඩ බ�ධනාගාර සං��ණය. 

වැ�කඩ බ�ධනාගර සං��ණෙ� ��� පහත සඳහ� ආයතන �තැ� ��ම සඳහා ෙක�ටගල වැ�� 

සමාගම යටෙ� පැව�  ෙහ�රණ ෙස�රණව�ත ඉඩෙම� අ�කර 28ක �මාණය�  ෙහ�රණ �ාෙ��ය 

ෙ�ක� ම�� බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ව ෙවත පවරා�ම සඳහා නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ය  

කට�� කර�� පව�. 

 වැ�කඩ ආර��ත බ�ධනාගාරය 

 වැ�කඩ කා�තා අංශය 

 බ�ධනාගර ෙර�හල 
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�ට අදාල සැල�� හා ��මාණ කට�� අ�ාමාත� කා�යාලය ම�� ප�කරන ලද ජා�ක 

ෙග�ඩනැ�� ෙදපා�තෙ���ව ��� ��කරන අතර බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ව ��� 

ප�කරන ලද ක��ව� ��� ඒ සඳහා අවශ� ෙත�ර�� ලබා ෙදන අතර එ� ��ක කට�� ෙ� වන 

�ට අවස� කර ඇත. අදාල ඉඩෙ� �� ��මට ෙය��ත ඉ���� ස�බ�ධ මධ�ම ප�සර 

අ�කා�ෙය�  පා�ස�ක ත�ෙස�� වා�තාව� ලබා ගැ�මටඉ��ප�කර ඇත. 

ෙක�ළඹ �මා�� බ�ධනාගාරය සහ මැග�� බ�ධනාගාරය �තැ� ��ම සඳහා  ෙක�ළඹ �.�.�. 

ඉඩෙම� අ�කර 04�  බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ව ෙවත පවරා�මට �රණය� ඇත. �ට අදාල 

��මාණ සැල�� කට�� අ�ාමාත� කා�යාලය ම�� ප�කරන ලද ජා�ක ෙග�ඩනැ�� 

ෙදපා�තෙ���ව ��� ����මට �ය�තය. 

බ�ධනාගාර ��� පාසැල �තැ� ��ම සඳහා ක�තර �ස්��කෙ� ��ල�ය �ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාශෙ� 638B උ�වර උ�ර �ාම �ලධා� වසෙ� ��ෙධ�පකරණ ��� පැසැලට යන පාරට 

මා��ව ෙහ�රණ වැ�� සමාගම ස�  ක�ෙප�� වගාව ස�ත අ�කර 60ක ඉඩෙම� අ�කර 10� 

යෙත��ත කා�ය සඳහා ��� බවට හ�නාෙගන ඇත. බ�ධනාගාර �ලස්ථානය �තැ� ��ම සඳහා 

ෙ� වන වට ��� ඉඩම� ෙස�ය�� පව�න අතර ෙය��ත �.�.� ඉඩෙ� අ�කර 04 �ල ඉ���මට 

��ය �මාණව� ෙන�වන බව අමාත�ංශය ෙවත වා�තා කර ඇත.  

බ��ල බ�ධනාගාරය �තැ� ��ම. 

බ�ධනාගාර ��සංස්කරණ,  �න��ථාපන, නැවත ප�ං���ම හා ��� ආග�ක කට�� 

අමාත�ාංශ ෙ�ක�ෙ� අංක MPRRH/06/04/Prison/Lnd/Badulla හා 2016.09.28 �නැ� ��ය 

ම�� ද�වා ඇ� ප�� බ��ල �ඳෙග�ඩ ස්�ංවැ� මා�ගයට යාබද අ�කර 2 ��2 ප�චස්28.8ක ඉඩම 

යෙථ��ත කා�ය සඳහා ��� බවට ෙය�ජනා�වද අමප/16/1474/745/018 හා 2016.08.17 �නැ� 

අමාත� ම�ඩල �රණය ප�� එ� කා�ය සඳහා නගරෙය� බැහැර පා�ස�ක හා සාමා�ය වශෙය� 

�තකර �ෙ�ශයකට �තැ� ��ම සඳහා ��� ඉඩම� නැවත හ�නාගත �� බව ද�වා ඇත. එප�� 

කට�� කර�� පව�. 

ගා�ල සහ මාතර බ�ධනාගාර �තැ� ��ම  

නාග�ක �ෙ�ශවල පව�න බ�ධනාගාර වඩා ඉඩ පහ�ක� පව�න සථ්ානකරා �තැ� ��ෙ� 

වැඩසටහන යටෙ� ගා�ල බ�ධනාගාරය දැනට �ස්ස බ�ධනාගාරය ස්ථා�ත කර ඇ� ��යට  

�තැ� ��මට�, මාතර බ�ධනාගාරය වැ�ගම ෙක�ට�ලව�ත ��යට �තැ� ��මට� ෙය�ජනා 

�ය. 

ඒ අ�ව අමාත� ම�ඩල එළ� �රණයකට අ�ව සැල�� හා ��මාණ කට�� බ�ධනාගාර 

ෙදපා�තෙ���ව ��� ප�කරන ලද ක��ව හා ඒකාබ�ධව උපෙ�ශක ෙස�වා සැප�ම අ�ාමාත� 
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කා�යාලය ම�� ප�කරන ලද රාජ� ඉං�ෙ�� සංස්ථාව ෙවත පවරා ඇත. අදාල ඉ���� ස�බ�ධ 

��ප��මය එකඟතාවය ජා�ක �මස�පාදන ෙදපා�තෙ���ෙව� ලබා ගැ�මට කට�� ��කර 

ඇ� අතර සැල�� හා ��මාණ කට�� වල ��ක අ�යර �� කර�� පව�. 

 

කෑග�ල බ�ධනාගාරය �තැ� ��ම 

නාග�ක �ෙ�ශවල පව�න බ�ධනාගාර වඩා ඉඩ පහ�ක� පව�න ස්ථානකරා �තැ� ��ෙ� 

වැඩසටහන යටෙ� කෑග�ල බ�ධනාගාරය �තැ� ��ම සඳහා ෙ� වන �ට ග�ග�ව �ාෙ��ය 

ෙ�ක� ෙක��ඨාශෙ� �ෙස�ෙවල �ාම �ලධා� වසෙ� කෑග� වැ�� සමාගම ස�  අඹ���යව�ත 

ඉඩම ��� බවට හ�නාෙගන ඇත. ජා�ක ෙග�ඩනැ�� ප�ෙ�ෂණ ආයතනෙය� ෙම� ��ෙ� 

ෙය�ග�තාවය ��බඳ වා�තාව�  ද ලබාෙගන ඇත. ඒ අ�ව ඉ�� කට�� �� ��මට �ය�තය.  

�ග�ව බ�ධනාගාරය �තැ� ��ම 

නාග�ක �ෙ�ශවල පව�න බ�ධනාගාර වඩා ඉඩ පහ�ක� පව�න ස්ථානකරා �තැ� ��ෙ� 

වැඩසටහන යටෙ� �ග�ව බ�ධනාගාරය ග�පහ �ස්��කෙ� කටාන �ාෙ��ය ෙ�ක� 

ෙක��ඨාශෙ� ක�රාන �ාමෙස�වා වසෙ� ��� ඉඩ� ��සංස්කරණ ෙක��ෂ� සභාව ස� 

ඉ��ගසව්ා�යව�ත ඉඩෙම� අ�කර 05� යෙත��ත කා�යය සඳහා ��� බවට හ�නාෙගන ඇත.    

මඩකළ�ව බ�ධනාගාරය �තැ� ��ම 

නාග�ක �ෙ�ශවල පව�න බ�ධනාගාර වඩා ඉඩ පහ�ක� පව�න ස්ථානකරා �තැ� ��ෙ� 

වැඩසටහන යටෙ� මඩකළ�ව බ�ධනාගාරය මඩකළ�ව �ස්��කෙ� ම��ෙ� උ�ර �ාෙ��ය 

ෙ�ක� කා�යාලෙ� ���ෙප���ෙර� �ාමෙස�වා වසෙ� ��� අ�කර 23ක ඉඩම 

�.ෙ�.කා.LB/MN/01/95  හා 1995.02.03 ��ෙය� බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ව ෙවත පවරා� 

ඇත. 

ඒ අ�ව ෙය��ත බ�ධනාගාරය ඉ���ම සඳහා අවශ� සැල�� හා ��මාණ කට�� බ�ධනාගාර 

ෙදපා�තෙ���ෙව� ප�කරණ ලද ක��ව හා එ�ව අ�ාමාත� කා�යාලය ම�� ප�කරන ලද 

නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ය ��� ��කර� ලැෙ�.   

��ණාමළය බ�ධනාගාරය �තැ� ��ම 

නාග�ක �ෙ�ශවල පව�න බ�ධනාගාර වඩා ඉඩ පහ�ක� පව�න ස්ථානකරා �තැ� ��ෙ� 

වැඩසටහන යටෙ� ��ණාමළය බ�ධනාගාරය ��ණාමළය �ස්��කෙ� ��ණාමළ නගර 

�ාෙ��ය ෙ�ක� කා�යාලෙ� ���නග� ක���ල�ප�� �ාමෙස�වා වසෙ� ��� ෙහ�ටයා� 4.5 

ඉඩම ෙ� වන �ට බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���වට පවරා ඇත. 
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ඒ අ�ව ෙය��ත බ�ධනාගාරය ඉ���ම සඳහා අවශ� සැල�� හා ��මාණ කට�� බ�ධනාගාර 

ෙදපා�තෙ���ෙව� ප�කරණ ලද ක��ව හා එ�ව අ�ාමාත� කා�යාලය ම�� ප�කරන ලද 

නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ය ��� ��කර� ලැෙ�.   

 

ෙත�ර�� තා�ෂණ අංශය 

වැය �ෂය අංක 2102-2 ෙත�ර�� තා�ෂණ උපකරණ �ල� ගැ�ම  

2016 ව�ෂෙ� ෙව�� �දල �.�. 63.5 

2016.12.31 �නට �යදම �.�. 44.96 

ඒ අ�ව 2016 වසර �ල පහත සඳහ� �යාකාරක� ��කරන ල�. 

 වැ�කඩ බ�ධනාගාරය �ල බ�ධනාගාර ෙත�ර�� කළමනාකරණ ප�ධ�ය ම�� �ර 

�යාප�ං�ය, අහාර ව�ෙට��, ෙ�ක�, �ධාන ෙද�ර�ව ඇ�� අංශ ��පයකම �යාම�මක වන 

අතර  පැර� �ර ෙග�� ප�ධ�යට ඇ�ල� ��ම ද �� කර� ලැෙ�. 

 බ�ධනාගාර ෙත�ර�� කළමනාකරණ ප�ධ�ය  �ාෙය��කව �යා�මක ��ෙ� � ඇ�වන 

ගැට� හ�නාගැ�ම සහ මෘ�කාංග �ෂප්ා�ත ආයතනය හා එ�ව ඒවා �වැර� ��ම. 

 බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙම��ව සඳහා 2016 වසර �ල බඳවාග� II ෙපළ ෙ�ල� �ලධා�� 

සඳහා බ�ධනාගාර ෙත�ර�� කළමනාකරණ ප�ධ�ය ස�බ�ධව ���ව ලබා�ම. 

 බ�ධනාගාර ෙත�ර�� කළමනාකරණ ප�ධ�ය අෙන�� ආයතන �ල �යා�මක ��මට 

අවශ� ප�ගණ 323 � හා ප�ගණ ��ණ ය�� 31 � �ල� ගැ�ම. 
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2016 ව�ෂය �ළ �ෙශ�ෂ ���� 

1. බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ��� කා�යය ම�ඩලයට�, ඔ��ෙ� ප�ෙ� උද�යට� සහ 

බ�ධනාගාර ෙ�වා�ක�� ට ෙස�පතා වා��කව බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ව ��� 

සං�ධානය කර� ලබන ස�ව රා�ක ප��ාණ ෙ�ශනය හා ප��න �� දානමය �ංකම 

බ�ධනාගාර �ලසථ්ානෙ�� 2016.01.02 වන �න පව�වන ල�.  

2. ���ට බ�ධනාගාරය ��� අ� ආදාය�ලා� ප�ල� ෙව�ෙව� ඉ� කරන ලද �වාසය එම 

ප�ලට භාර�මබ�ධනාගාර ෙක�මසා�ස් ජනරා� එ�.එ�.එ�.�.ධන�ංහ මහතා ��� 

2016.02.11 වන �න �� කරන ල�.  

3. බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ෙ� අර�� ��� ප��වා�ෙම�ලා බ�ධනාගාර ෙක�මසා�ස් 

ජනරා� එ�.එ�.එ�.�.ධන�ංහ මහතාෙ� උපෙදස් ප�� ෙදපා�තෙ���ෙ� ෙස�වෙ� ��� 

මා�ඩ�ක �ලධා�� සඳහා 2016.02.26,27,28 �නය��� "�වැර�ව �ය නග� " ෙ�මාව 

යටෙ� � ලංකා සංව�ධන ප�පාලන ආයතනෙ�� ෙත�න වැඩ��ව� පැවැ��ම.  

4. බ�ධනාගාර ආයතනවල ම��ව� �ර� ��ෙ� අර��� බ�ධනාගාර ��සංස්කරණ,  

�න��ථාපන, නැවත ප�ං���ම හා ��� ආග�ක කට��  ��බඳ ග�  අමාත�ා �.එ� 

ස්වා�නාද� මැ��මාෙ� �ධාන�වෙය� 2016.03.28 � � ලංකා ෙප��ස්�ල �නඛ 

ඒකකෙ� අ��හෙය�   �ල �නඛ ඒකකය� ස්ථාපනය ��ෙ� �ය� ව�ාපෘ�ය වැ�කඩ 

බ�ධනාගාරෙ�� �� ��ම. 

5. ජාත��තර ර� ��ස සං�ධානය සහෙය�ගය ස�තව� ලංකා බ�ධනාගාර 

ෙදපා�තෙ���ව ��� සං�ධානය කර� ලැ� 3 වන ආ�යා�  ශා��කර කලා�ය  

�න��ථාපන කළමනාක�ව�ෙ� ස��ව රටව� 14ක �ෙය��ත��ෙ� සහභා��වෙය� 

2016 මැ� මස 10 �ට 13 ද�වා ෙක�ළඹ - 01 ��ට� ෙහ�ටලෙ�� පව�වනල�. 

6. ගා�ල බ�ධනාගාර ෙස�වා ව�තා ඒකකය ��� සං�ධානය කරන ලද කඩල ද�සල 

2016.06.19 වන �න ස�ධ�ාෙ�� ග� ස්වෙ�ශ කට�� ��බඳ ග� අමාත� ව�ර 

අෙ��ණව�ධන මැ��මා සහ බ�ධනාගාර ෙක�මසා�ස් ජනරා� �ශා� ධන�ංහ මැ��මා 

ඇ�� ස�භාව�ය අ��ත� �සකෙ� සහභා��වෙය� �වෘත කරන ල�. 

7. බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���වට අ��� බඳවා ග�නා ලද 11 ෙපළ ෙ�ල� සහ  11 ෙපළ 

�න��ථාපන �ලධා�� 119 � ෙව�ෙව�  ආර�භක ��� පාඨමාලාව ��ෙ��ය �ධ 

හ�දා පාබල ��� මධ�සථ්ානෙ� � 2016.06.20 �න ආර�භ කරන ල�.  

8. බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ෙ� අෙන�න� අ�ථසාධක අර�ද� �භසාධක ස��ය ම�� 

��ණාමලය ��චෙ�� � ෙ�ශෙ� ඉ� කරන ලද �වා� �ෙ�තනෙ� ෙදවන අ�යර 

2016.06.24 �න බ�ධනාගාර ෙක�මසා�ස් ජනරා�ෙ� �ධාන�වෙය� �වෘත කරන ල�. 

9. 111 වන බ�ධනාගාර �නය සැම�ම ෙව�ෙව�   �ර�ල වැඩ කඳ�ර ��� සං�ධානය 

කර� ලැ� ෙ� ද��ෙ� කඳ�ර හා සැම�� උ�සවය 2016.07.16 වන �න පව�වන ල�. 
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10. � ලංකා ර���ස සං�ධානෙ� අ��හය ඇ�ව ��ඝ කාලය� බ�ධනාගාරය �ල �ර 

ද�ව� ලැබ ෙක��ෙ�� මත �න��ථාපන �ලධා��ෙ� ප�පාලනය යටෙ� ප� වන 

බලප�ධා�� සඳහා 2016.07.27 ෙව� �න ව�,ෙපදෙ��,පෑස්��,තණෙක�ළ කැ�ම හා 

මා� ෙවෙළදාම සඳහා අවශ� උපකරණ ප�ත�ාග ��ම. 

11. 2016.09.12 �නට ෙය� ඇ� ජා�ක �රක� �නයට සමගා�ව ගා�ල බ�ධනාගාර �රක� 

�භසාධක සංගමය ��� සං�ධානය කරන ලද වැඩසටහ� එක�ව 2016.09.05 �න ස�ව 

ආග�ක වතාව� පැවැ��ෙම� ප� ආර�භ �ය.   

12. අ�ග� ජනා�ප� �ම�ෙ� ම��ව� �වාරණ ජා�ක වැඩ��ෙවල යටෙ� ම�� �දහස ්

රට� ෙග�ඩනැ�ෙ� අර�ණ ෙපරදැ� කරෙගන 2016 සැ�තැ�බ� මස 15 වන �න මහර 

බ�ධනාගාරය �ල ම��ව� �වාරණය මනාව �� ��ම  ඇග�මට ල�  කරන ල�. 

13. වැ�කඩ බ�ධනාගාරගත ෙ�වා�ක�� 26ෙදන�ෙ� ෙවස් පැළැ�ද�ම හා කළ එ� 

මංගල�ය 2016.09.24 �න බ�ධනාගාර ෙක�මසා�ස් ජනරා��මාෙ� �ධාන�වෙය� 

වැ�කඩ බ�ධනාගාර ප��ෙ�� �රාගත ස��දායා��ලව  පව�වන ල�. 

14. බඳවා ග�නා ලද ආ��ක ෙ�ල� �ලධා�� 116 ෙදෙන� සහ ආ��ක කා�තා ෙ�ල� 4 

ෙදෙන� ඇ��ව ෙ�ල�ව�� 120 ෙදෙන� සහ �න��ථාපන �ලධා�� 12 ෙදෙන� 

2016.10.30 ෙව� �න ෙක�ළඹ 09 බ�ධනාගාර �ඩා ��ෙ�� ��ර යන ල�. 

15. ෙබ�ග�බර බ�ධනාගාරෙ� රදවා ��න ආ�වා� ෙ�වා�කෙය� ෙව�ෙව� �රක� 

�භසාධක සංගමෙ� මහ�වර උප ක��ෙ� දායක�වෙය�  �වස� ඉ���ම 

සදහා2016.11.07 �න ��ගල තැ�ම. 

16. බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ව කැල�ය �ශ්ව �ද�ාලය හා ඒකාබ�ධව පව�ව� ලබන 

�ෙශ�ධනය සහ �න��ථාපනය ��බඳ ��ෙල�මා පාඨමාලාෙ� ��ෙල�මා �දාෙන��සවය 

කැල�ය �ශව් �ද�ාලෙ� සමා�ය �ද�ා �ඨ �වණාගාරෙ��  පව�වන ල�. 

17. ද�� පළා� ඵලදා�තා ස�මාන උෙළල- 2015,  2016.11.21 වන �න ගා�ල ෙහ�� � 

ෙග�� උ�සව ශාලාෙ�� ද�� පළා� ආ��කාරවර ග�. ෙහ�ම�මාර නානාය�කාර 

මැ��මා ඇ�� ස�භාව�ය ආරා�ත අ��ත�ෙ�  �ධාන�වෙය� පැවැ���.  එ�� 

අ�ත� ෙදපා�තෙ��� කා�ඩය යටෙ� ඉ��ප��  ගා�ල බ�ධනාගාරයට �ෙශ�ෂ 

  �සංශා සහ�කය� ���ය. 

18. ජා�ක ඵලදා�තා ෙ�ක� කා�යාලය ම�� සං�ධානය කර� ලැ� 2015 ජා�ක ඵලදා�තා 

ස�මාන තරඟාව�ෙ�� අ�ත� ෙදපා�තෙ��� කා�ඩෙය� �� �ව�ෙ�ම �ථම ස්ථානය 

බ��ල බ�ධනාගාරය �නාග� අතර ෙදවන සථ්ානය ෙම�ණරාගල බ�ධනාගාරය 

�නාග�නා ල�. ෙමම ස�මාන උෙළල 2016.12.14 අ�ග� ජනා�ප� ෛම�පාල ��ෙස�න 

මැ��මාෙ� �ධාන�වෙය� ර�මලාන �රස ස්ට�� මැ��ෙ�� පව�වන ල�. 
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19. බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ෙ� අෙන�න� අ�ථ සාධක අර�ද� ස�පකාර ස��ෙ� 78 වන 

සංව�සරෙ�� සාමා�ක �ලධා��ෙ� � ද�ව�ට �ශ්ව �ද�ාල �ෂ��ව ��නැ�ම 

2016.12.17 වන �න පව�වන ල�. 

20. ගා�ල බ�ධනාගාරෙ� ��ක�වෙය� “ෙන�යා�� තැ�” ය�න ෙ�මා කර ග��� ද�� 

පළා� �ය�ම පාසැ� ආවරණය වන ප��  පාසැ� ළ�� දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහන� 

�යා�මක ��ම. 
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 බ�ධනාගාර ආයතනවල ම��ව� �ර� ��ෙ� අර��� �ල �නඛ ඒකකය� සථ්ාපනය 

��ෙ� �ය� ව�ාපෘ�ය වැ�කඩ බ�ධනාගාරෙ� ����ම. 

 

 

 ���ට බ�ධනාගාරය ��� අ� ආදාය�ලා� ප�ල� ෙව�ෙව� ඉ� කරන ලද �වාසය 

එම ප�ලට භාර�ම බ�ධනාගාර ෙක�මසා�ස ්ජනරා� එ�.එ�.එ�.�.ධන�ංහ මහතා ��� 

2016.02.11 වන �න �� කරන ල�. 
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 ජාත��තර ර� ��ස සං�ධානය සහෙය�ගය ස�තව � ලංකා බ�ධනාගාර 

ෙදපා�තෙ���ව ��� සං�ධානය කර� ලැ� 3 වන ආ�යා�  ශා��කර කලා�ය  

�න��ථාපන කළමනාක�ව�ෙ� ස��ව  - 2016 

 

 ගා�ල බ�ධනාගාර ෙස�වා ව�තා ඒකකය ��� සං�ධානය කරන ලද කඩල ද�සල 

2016.06.19 වන �න  ග� ස්වෙ�ශ කට�� ��බද ග� අමාත� ව�ර අෙ�ව�ධන මැ��මා 

සහභා��වෙය� �වෘත කරන ල�. 
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 බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���වට අ��� බඳවා ග�නා ලද 11 ෙපළ ෙ�ල� සහ  11 ෙපළ 

�න��ථාපන �ලධා�� 119 � ෙව�ෙව�  ආර�භක ��� පාඨමාලාව ��ෙ��ය �ධ 

හ�දා පාබල ��� මධ�සථ්ානය. 

 

 � ලංකා ර���ස සං�ධානෙ� අ��හය ඇ�ව ��ඝ කාලය� බ�ධනාගාරය �ල �ර 

ද�ව� ලැබ ෙක��ෙ�� මත �න��ථාපන �ලධා��ෙ� ප�පාලනය යටෙ� ප� වන 

බලප�ධා�� සඳහා අවශ� උපකරණ ප�ත�ාග ��ම. 
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 අ�ග� ජනා�ප��ම�ෙ� ම��ව� �වාරණ ජා�ක වැඩ��ෙවල යටෙ� ම�� �දහස ්

රට� ෙග�ඩනැ�ෙ� අර�ණ ෙපරදැ� කරෙගන 2016 සැ�තැ�බ� මස 15 වන �න මහර 

බ�ධනාගාරය �ල ම��ව� �වාරණය ඇග�මට ල� �ම. 

 

 

 2016.09.24 �න වැ�කඩ බ�ධනාගාරගත ෙ�වා�ක��26 ෙදෙන�ෙ� �ස ෙවස ්

පැලැ�ද�ම හා කල එ� දැ�ම බ�ධනාගාර ෙක�මසා�ස් ජනරා� �මාෙ� �ධාන�වෙය� 

වැ�කඩ බ�ධනාගාරෙ� � පව�වන ල�. 
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 බඳවා ග�නා ලද ආ��ක ෙ�ල� �ලධා�� 116 � සහ ආ��ක කා�තා ෙ�ල� 4 � 

ඇ��ව ෙ�ල�ව�� 120 � සහ �න��ථාපන �ලධා�� 12 � 2016.10.30 ෙව� �න 

ෙක�ළඹ  බ�ධනාගාර �ඩා��ෙ�� ��ර යන ල�. 

 

 ෙබ�ග�බර බ�ධනාගාරෙ� රඳවා ��න ආ�වා� ෙ�වා�කෙය� ෙව�ෙව� �රක� 

�භසාධක සංගමෙ� මහ�වර උප ක��ෙ� දායක�වෙය�  �වස� ඉ���ම සදහා 

2016/11/07  ��ගල තැ�ම. 
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 බ�ධනාගාරෙදපා�තෙ���ව කැල�ය �ශව් �ද�ාලය හා ඒකාබ�ධව පව�ව� ලබන 

�ෙශ�ධනය සහ�න��ථාපනය ��බඳ ��ෙල�මා පාඨමාලාෙ� ��ෙල�මා �දාෙන��සවය  

 

 

 ජා�ක ඵලදා�තා ස�මාන තරඟාව�ෙ�� අ�ත� ෙදපා�තෙ��� කා�ඩෙය� �� 

�ව�ෙ�ම �ථම සථ්ානය බ��ල බ�ධනාගාරය �නාග� අතර ෙදවන ස්ථානය ෙම�ණරාගල 

බ�ධනාගාරය �නාග�නා ල�. 
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 බ�ධනාගාර ෙදපා�තෙ���ෙ� අෙන�න� අ�ථ සාධක අර�ද� ස�පකාර ස��ෙ� 78 

වන සංව�සරෙ�� සාමා�ක �ලධා��ෙ� �ද�ව�ට �ශ්ව �ද�ාල �ෂ��ව ��නැ�ම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


