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දෆක්ම 
 
කළපයේ විශිහඨතම මගී ප්රලළශකයළ 
 

යමයශලර 
මශජනතළලට ආරක්ෂිත, විහලළවදළ, , වපලපශවප මළගස්වහම මගී ප්රලළශන යව ලකයක් වළාළර  ්ළවහු  
ක්රමයක් යටය  යව ලයට කෆපූ  ඵදළ,  කළගසය ම්ඩඩයක් ආයතනයේ ියයුමම ව්පප  පපිමම 
ප්ර යයෝජනයට ්නිමින් ආගසථිකමය ලයයන් ුනළ මකල පල ලළය්න යළම. 
 

අරමුණු ශළ පරමළගසම 
 
1. ප්රළයීය ය කළගසයළ 12 මගින් ඩියපෝලන් වඳශළ පප යදවහ දීම  ප්රාළන කළගසයළය ශළ 
ව්පබන්ධීකර ය කිරීම මගින් ගු ළ මක ප්රමළ ළ මක වශ කළගසය්ෂමල ශළ ඵදළ,  බවහ 
යව ලළලක් වෆප, ම පිණිව කටයුු ප්රලගසානය කිරීම. 

 
2. පළවල් යන ෂමයින් වඳශළ වුටුදළයක බවහ යව ලළලක් වෆප, ම. 
 
3. මයමය ප්රතිලළභ යන මෆතිලීමම යශ ුයක ටය්න යප ී්ිකක බවහරම ාළලකයින් විියන් 
අතශෆරදමළ ඇතිල ආදළය්ප යන බන මළගස්ල බවහ යව ලළ යයදීමම. 

 
4. යක ටුල මායම බවහ නෆලු්ප යප යල් ියට දුර පෂළ  ලට දුර ්මන් යව ලළ වෆප, ම. 
 
5. රළජය ශළ යප ී්ිකක අශයේ ප්රලළශන  නියයෝජිත ආයතන ව්පබන්ධීකර ය කිරීම. 
 
6. ප වල, විය  අලවහමළ, පළගසිකය්පන්ු/ පෂළ  වභළ මෆතිලලර  ආදිය ලෆනි අලවහමළලන් ලදී බවහ 
යව ලළ ව්පබන්ධීකර ය කිරීම. 

 
7. තෆපෆල් වශ පුල ප  ප්රලළශනය කිරීම. 
 
8. බවහ ාළලනය ව්පබන්ායයන් යප කුරැ බවහ වමළ්්ප, මශළ භළ්ඩඩළ්ළරය, ජළතිලක ප්රලළශ යක මින් 
වභළල, පෂළ  වභළ අදළ අමළ  යළශ වශ අයනකු  අදළ නියයෝජිත ආයතන වමඟ 
ව්පබන්ධීකර ය කිරීම. 

 
9. ශ්රී ශ්මයේ ිමයදුරැ පුණුණු පළවෆල්ලිකන් මනළ පුණුණුල ෆබ විනය්ක ක ිමයදුරන් වෆප, ම. 
 
10. ිමයදුරන්, යක න්යද වහතරලක න්, යළන්ත්රික ශිල්න්න් වශ අධී්ෂ  කළගසය ම්ඩඩය යලුවයලන් 
ව්පමන්ත්ර  ලෆඩමුුම පෆලෆ ීමම. 

 
11. ප්රළයීය ය ලෆඩයප ෂලිකන් නිහපළදනය කරුව බන කටලට/ පප කටලට ඩියපෝලන් යලත 
වෆප, ම. 

 
12. ිය ්න්නළ වපුම අඩුක මි ් න් ලට ලෆඩිහිටියන් වශ ශියයන් වඳශළ ලළර ප්රයශපත්ර 
බළදීම. 

 
13. පෂළ  ලෆඩයප ෂලල් වඳශළ ඉතළ ලෆද්  අමතර යක ටවහ නිකු  කිරීම වඳශළ නළරළයශ න්පිට ශ්රී 
ශ්ම ප් රාළන කළගසයළයේ මළගස්වහම ්බඩළයලන් පල ලළ්න යළම. 

 
14. ඩියපෝලන් ල බවහ ාළලනය ව්පබන්ායයන් ආර්ෂක විමගසන, ශදිිය ලෆටීම්ප යවෝදිිය කිරී්ප 
ආදිය පෆලෆ ීමම. 

 
 
 
 



 
 

ශෆඳින්ීමම 
 
ියයලුම ආකළරයේ ප්රලළශන  මායයන් ර යටල ආගසථික වශලගසානය වකළ නිවෆකලම අතයළලය යශ. 
මළගස්වහම මගී ප් රලළශනය ව්පබන්ායයන් එය විය යයන්ම අතයළලයලන්නකි. ශ්රී ශකළල ලෆනි 
වශලගසානය යලමින් පලතිලන රටක න්ර වශ ග්රළම ව්පබන්ාතළලය පල ලළ්ෆම ම පිණිව වහ යව ලළල 
ලෆද්  යමයශයක් ඉටුකරන අතර මුුම මශ  රයටලම ඒකළබීාතළලය එමගින් ඇතිලකරයි. 
 
මළගස් 1200 කට පම  ව්පපූගස යයන් බවහරම ාළලනයකරන ද බවහරම ාළලකයන් 80 යදයනකු 
පම   විියන් දිලයින පුරළ වපයන ද බවහ යව ලළ ද ිකයළපදිශචි ක බවහරම 3532 ක් ද 1957.10.31 දින 
1957 අශක 48 දර  යමෝටගස රම ප්රලළශන පනත මගින් ජනවු  කරන ද අතර ඒ අුවල ශකළ 
්මනළ්මන ම්ඩඩය (ශ.්.ම) 1958.01.01 දින ියට ක්රියළ මක විය. 
 
එලක් පටන් 1977 ලගසය දක්ලළ මළගස්වහම මගී ප්රලළශනය ව්පබන්ායයන් ශ.්.ම 
ඒකළධිකළිම ලයකින් ක්රියළ මක ූ යේය. 1978 අශක 19 දර  ්මනළ්මන ම්ඩඩ ලයලවහමළ මගින් 
ශ්රී ශකළ මායම ්මනළ්මන ම්ඩඩය මගින් ව්පබන්ධීකර ය කරුව බන ප්රළයීය ය ්මනළ්මන 
ම්ඩඩ 10ක් පිහිටුලළ 1978 දී ශ්ම විමාය්ත කරන දී. 
 
ප්රයීයේ වශ පෂළය  අලයතළ පිිබබඳ ලෆඩි ලයයන් වශයශදීීමමට  ප්රයීයේ ප්රලළශන ්ෆටුම 
වඳශළ ්ෂණික විවුම්ප බළදීමට  කුඩළ ඒකකලට ශෆකිලන බල අයප්්ෂළ ක බෆවින්, විමාය්ත 
කිරීයමන් මගී ජනතළලයේ අලයතළ ලඩළ කළ්ය්ෂම ශළ ඵදළ,  යව ඉටු කිරීමට ශෆකි යලතෆයි රජය 
අදශවහ කයෂ ය. 
 
යකයව  වුලද ශ.්.ම විියන් දර  ද පළඩු දිගින් දි්ටම ලෆඩිීමම නිවළ  නිදශවහ ආගසථිකය පිිබබඳ නල 
වශකල්ප නිවළ  දිගින් දි්ටම ලෆඩියලමින් පෆලතිල මගී ඉල්ලුම වපුරළීමමට යන ශෆකි ීමම නිවළ  මගීන් 
ප්රලළශය කිරීම වඳශළ යප ී්ිකක අශයට ද අලවර බළයදන දී. 
 
රජයේ දෆඩි විහලළවයකින් යප ී්ීමකර ය මගින් රළජය අශය ප්රතිලලයූශ්ත කිරීය්ප යක ටවක් 
ලයයන් ශ.්.ම ජනතළකර ය කිරීමට කටයුු කයෂ ය. 1987 අශක 23 දර  රජයේ වශවහමළ යශෝ 
රජය වු ලයළපළර යප දු වමළ්්ප බලට ප කිරීය්ප පනත යටය  ශ්ම ජනතළකර ය කරන දී. 
ජනතළකර ය ියදු ක අලවහමළයශදී පෆලතිල ්මනළ්මන ම්ඩඩය ඩියපෝ 93ක් යලන් යලන් ලයයන් 
සීමළවහිත වමළ්්ප බලට ප ූ  අතර එම වමළ්්ප පළනය කිරී්ප වඳශළ යව ලකයන් අුයරන් අාය්ෂ 
ම්ඩඩයක්  යතෝරළ්න්නළ දී. එම වමළ්්පල ව්පපූගස  යක ටවහ ප්රමළ යයන් අඩක් කළගසය 
ම්ඩඩය යලත යබදළ යදන ද අතර ඉතිලිම යක ටවහ මශළ භළ්ඩඩළ්ළරය වුවිය. ජනතළකර  
ලෆඩවටශන 1990 ලගසයේදී ආර්පභකර 1993 ලගසයේදී අලවන් කරන දී. ජනතළකර ය අවිධිම  
යව ක්රියළ මක ක බෆවින් අයප්්ෂළ ක ප්රතිලඵ අ  යන ීමය. 
 
1991 අශක 37 දර  ජළතිලක ්මනළ්මන යක මින් වභළ පනත වශයෝානය කිරීයමන් ඉශත ඩි යපෝ 
ඒකළබීා කර යප කුක  බවහ වමළ්්ප පිහිටුලන දී. යව ලක අතිලිමක්තයන්, විනය බරපත යව  
බිඳලෆටීම, අවළාළර  තරඟකළිම ලය, පළවෆල් යව ලළලන්, අනළගසථික යව ලළලන් ලෆනි වමළජමය 
ල්කීම, ලෘ තීමය දෆුවමක් ඇතිල අයයේ හිඟය අකළ්ය්ෂමතළලය, ාළලනය ලෆය ඉශ යම, 
යීපළන ශළ ලෘ තීය වමිතිල අනිිය බප්ප ශළ පෆතිලරී ගිය දනයන් යප කුක  බවහ වමළ්්ප 
බිඳලෆටීමට යශ ු ූ  වමශර කක ණු යශ. 
 
යමම ප්රහ යට විවුමමක් ලයයන් “2005 අශක 27 දර  ශ්රී ශකළ ්මනළ්මන පනත” මගින් ශ්රී 
ශකළ ්මනළ්මන ම්ඩඩය 2005.10.19 පිහිටුලන දී. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

වභළපතිලුමළයේ පණිවිඩය 

අතිල්ක  ජනළධිපතිල මහින්ද රළජපක් මෆතිලුමන් අප රට ආියයළයේ ආහචගසය දක්ලළ රැය්නයළය්පදී  ශ්රි 

ශකළ ්මනළ්මන ම්ඩඩය යමම ්මනට ක්තිලයක් යලමින් දකුණු ආියයළයශ යශ දම ප්රලළශකයළ 

ලයයන්  ඉදිිමයට යමින් 2012 ලගසයේදී පශත වදශන් විශිහඨ ජයග්රශනයන් අ කර ්න්නට 

ශෆකිවිය. 

 

 ය්වි්ප පදනම මත  බවහරම 300 ාළලනයට එක්කිරීම 

 අධියශගී මළගස්යේ අධි වපය ෝපයභෝගී බවහරම ාළලනයට එක්කිරීම 

 ඉයක්යර නික් ටිකටලයන්ත්ර බවහරම ල යයදීමම ලෆඩිදියුණු කිරීම  

  මගී ජනතළල යලුවයලන් යපරය්වි්ප කළඩ්ප , පළවෆල් දක ලන් යලුවයලන් ඉයක්යර නික 

කළඩ්ප  බළදිමට නියමු ලයළපෘතිල වෆකසීම 

  

මීට වම්ළමීල දදනික ආදළයම 7%  කින් ලගසානය කර ්ෆම ම ුිකන් ශ්රී ශකළ ්මනළ්මන 

ම්ඩඩය ප්ර්තිලය කරළ ය්නයළමට  එක් යශ ුලක් විය. 

මහින්ද චින්තන වදශන් පිමදි ලෆටුප් ය්ීමම එකම දිනයකදී ියදුකිිමම යමළගසතල  කරමින් රජයයන් 

ෆයබන මුද යව ලකයින්යේ ගිණුමට බෆරකිරීම ආර්පභ කර ලෆටුයපන් 60% පම  ප්රමළ යක්  

එකම දිනයකදී ය්ීමමට  ශෆකිීමම  ශ්රී ශ්ම ඉතිලශළවයේ  අප ද විශිහඨ ජයග්රශනයකි. 

ශ්රි ශ්ම පවුයල් ියයලුම යව ලක ප්රජළල අ ලෆල් බෆද්නිමින් බළ්  ජයග්රශන රැක්නිමින් ජළතිලයේ 

්මන් ව්යළ තල තල  ජයග්රශන බළ ්නිමින් ඉදිිමයට රැය්නයන්නට බබ වෆමට ක්තිලය ශළ 

දාගසය ෆයේලළයි ප්රගසමනළ කර ියටිමි. 

රමළල් ියිමලගසාන 

වභළපතිල,  

ශ්රී ශකළ ්මනළ්මන ම්ඩඩය 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

මළනල ව්පප  යක ටලඨළය 
 

ප්රාළන ලයයන් මළනල ව්පපත 2012 ලවරට අදළල යබදී ඇතිල ආකළරය යමයව ය. 

 

ිමයදුක  - 9267 

යක න්යද වහතර - 9287 

කළගසමික - 5587 

අයනකු  ියයලුම යව ලක -   9665 

එකුල = 33806 

 

අයනකු  ියයලුම යව ලකයින්යේ වශයුතිලය 

 

විාළයක (පිිමමි) - 995 

විාළයක (්ෆශෆණු) - 241 

ිකපිකක  ශළ ඒ ශළ වමළන - 8429 

එකුල = 9665  (ිමය/යක න්/කළගසමික ශෆර) 

 

වහථිර යව ලකයින් වශ යලන  

 

වහථිර  යව ලකයින් - 32716 

(අනිය්ප/ යක න්ත්රළ /යව ලය දීගසක කිරී්ප)   

පුණුණු -   1090 

එකුල = 33806  

 

විාළයක ශළ අයනකු  ියයලුම යව ලකයින්යේ වශයුතිලය 

 

විාළයක - 1236 

අයනකු  ියයලුම යව ලක - 32570 

එකුල = 33806 

 

 

 

බඳලළ ්ෆම ්ප අශය - 2012 

1. ආලර  ප ීම්ප (විාළයක) - 107 

2. වහථිර ප ීම්ප ශළ පවවහීම්ප (විාළයක) - 107 

3. වහමළන මළක ීම්ප (විාළයක) - 107 

4. විාළයක ශළ ියයුමම බඳලළ ්ෆම ්ප - 1699 

5. අුවචිත කළ්යය යව ලකයින් ශට පවවහීම්ප බළදීම - 111 

6. ආලර  ප ීම්ප (විාළයක යන ලන) - 02 

7. පවවහීම්ප (විාළයක යන ලන) - 29 

8. වහමළන මළක ීම්ප (විාළයක යන ලන) - 286 

 

 

 

 

 

 



 
 

ක්පකක  වබඳතළ අශය - 2012 

 

1. මළනල හිමික්ප යක මින් වභළ පෆමිණිික - 32 

2. ක්පකක  කළගසයළ පෆමිණිික - 46 

3. පළගසිකය්පන්ු යක මවළිමවහ කළගසයළ පෆමිණිික - 08 

4. ශ්රී ශ්ම යව ලක පෆමිණිික - 72 

5. තනුක  නළමය යලනවහ කිරීම - 12 

6. විශ්රළම යළම/ ඉල්ළ අවහීමම - 15 

7. අුවයුක්ත කිරීම - 05 
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යල්ක්ප යක ටලඨළය 
 

 
ශ්රී ශකළ ්මනළ්මන මන්ඩයේ අා්ෂ ම්ඩඩ රැවහීම්ප පෆලෆ ීමමට අදළ කටයුු 

 

2012 ලගසය ු අාය්ෂ ම්ඩඩ රැවහීම්ප 12ක් ශළ විය  අාය්ෂ ම්ඩඩ රැවහීම්ප 01ක් ලයයන් 

අාය්ෂ ම්ඩඩ රැවහීම්ප 13ක් පෆලෆ ීමමට අදළ කටයුු ඉටුකර ඇත. ඒ යටය , 

 

1. අා්ෂ ම්ඩඩ රැවහීමම පෆලෆ යලන දිනය වඳශන් කර ියයලුම අාය්ෂ ම්ඩඩීමය වළමළජිකයන් 
යලත ශළ ශ්රී ශ්ම යක ටලඨළ/ අශ ප්රාළම න් යලත නියශදන නිකු  කිරීම. 
 

2. අාය්ෂ ම්ඩඩ පත්රිකළ භළරය්න පත්රිකළ අශක යය දළ යල්  ්ත කිරීයමන් අනුක ල ය් ුව 
වකවළ, අාය්ෂ ම්ඩඩීමය වළමළජිකයන් යලත භළරදීම. 

 
3. අාය්ෂ ම්ඩඩ රැවහීම්පලට ඉදිිමප  යකයරන අාය්ෂ ම්ඩඩීමය පත්රිකළ පිිබබඳල ශළ චක්ර ිකපි 
පිිබබඳල වඳශන් කර අාය්ෂ ම්ඩඩීමය රැවහීමය්ප නයළය පත්රය වෆකසීම. 

 
4. නයළය පත්රයට අුවල ශළ වභළපතිලුමළයේ ප පයදවහ මත අාය්ෂ ම්ඩඩීමය පත්රිකළ ශළ චක්රිකපි 
වභළ්ත කිරීම. 

 
5. ඒ ඒ අාය්ෂ ම්ඩඩ පත්රිකළලට ශළ චක්ර ිකපියට අදළල අාය්ෂ ම්ඩඩය විියන් බළයදන 
තීර ය ශළ ආුවශගික පපයදවහ නිලෆරදිල ලළගසතළ කර අාය්ෂ ම්ඩඩයේ තීර  අයිතම අශක 
අුවල වටශන් කිරීම. 

 

6. එයව  වටශන් ක අාය්ෂ ම්ඩඩ තීර යන් ලට අාය්ෂ ම්ඩඩයේ අුවමෆතිලය ද පවප එම 
අාය්ෂ ම්ඩඩ තීර යන් ල පාෘතයන් එම අාය්ෂ ම්ඩඩ තීර යන් ක්රියළ මක ක යුු 
ශ්රි ශ්ම යක ටලඨළ ප්රාළම න්/ අශ ප්රාළම න් යලත භළරදීම. 

 

7. යමම ියයලුම කටයුු නිලෆරදිල, රශවයභළලයයන් යුුල ශළ විධිම ල ඉටු කිරීම. 
 

8. ශ්රී ශ්ම අාය්ෂ ම්ඩඩීමය වළමළජිකයන් යලත ශළ අාය්ෂ ම්ඩඩ රැවහීම්ප ලට ආරළානළ ද 
යක ටලඨළ ශළ අශ ප්රාළම න් යලත වශග්රශ බළදීම. 

 

9. අාය්ෂ ම්ඩඩ රැවහීම්පලට වශභළගිලන (ශ්රී ශ්ම නිාළරීන් යන ලන) අාය්ෂ ම්ඩඩීමය 
වළමළජිකයන්ට වශභළගී ල දීමනළ ය්ීමය්ප කටයුු ියදු කිරීම. 

 

 
 
 

ශ්රී ශකළ ්මනළ්මන මන්ඩයේ ඉඩකඩ්ප ලට අදළ කටයුු ඉටු කිරීම 

 

ශ්රී ශකළ ්මනළ්මන ම්ඩඩයට බවහ වමළ්්ප ජනවු කිරීය්පදී පලරළ්  ශළ ඉඩ්ප අ කර ්ෆම ය්ප 

පනත යටය  අ කර්  වශ මිදී්  ඉඩ්ප යමන්ම රජයයන් ශළ අදළ ඉඩ්ප බත ඇතිල ආයතන 

යලතිලන් බදු බළය්න ඇතිල ඉඩ්ප ව්පබන්ායයන් ශ්රී ශ්ම අාය්ෂ ම්ඩඩයේ වශ වභළපතිලුමළ, පප 

වභළපතිලුමළ ව ප්රාළන විාළයක නිාළරීුමළ යන ඉශ කෂම ළකළිම ලයේ පපයදවහ පිමදි මිකක 

පිමපළන කටයුු ඉටු කිරීම යල්ක්ප යක ටලඨළයේ ප්රාළන කළගසය භළරය යශ. ඒ අුවල, 

 

 

1. ශ්රී ශ්ම ඉඩ්ප ව්පබන්ායයන් ්ෆටලු ඇතිල ූ  විට ශළ එම ඉඩ්ප භළවිතය ව්පබන්ායයන් පපයදවහ 

අලය ූ  විට අදළ වවිවහතර කක ණු අන්තගස්ත කර අාය්ෂ ම්ඩඩීමය පත්රිකළ වකවහ කර 



 
 

අාය්ෂ ම්ඩඩය යලත යත රුරැ ලළගසතළ කිරීම ශළ එම අාය්ෂ ම්ඩඩීමය පත්රිකළලට අදළ 

තීර  ක්රියළ මක කිරීම. 

 

2. ශ්රී ශ්ම භළරයේ ඇතිල යබ යශෝ ඉඩ්ප විධිම  යව අ කරය්න ශළ පලරළය්න නෆතිල බෆවින්, 

අදළ අ කර ්ෆම ය්ප කටයුු වශ පලරළ ්ෆම ය්ප කටයුු ඒ ව්පබන්ා පන  යටය  ියදු 

කිරීමට රජයේ විවිා පළගසලයන්  වම් ව්පබන්ධීකර  කටයුු ඉටු කිරීම. 

 

3. ප්රලළශන අමළතයළශය ශළ ප්රලළශන ඇමතිලුමළ විියන් ඉල්ළ ියටිුව බන ඉඩ්ප ව්පබන්ා ලළගසතළ 

වකවළ ඉදිිමප  කරීම. 

 

4. ශ්රී ශ්මය භළරයේ පෆලතිල ද අදළ ඉඩ්ප අලවළන ලයයන් ශ්රී ශකළ ජනරජයට අය  බලට 

දනතිලක නියමයක් පලතී. ඒ අුවල රජයේ ඉඩ්ප පිිබබඳ කළගසය වශග්රශයට අුවල ඉඩ්ප 

අමළතයළශය, ප්රලළශන අමළතයළශය ශළ අදළෂ ප්රළයීය ය යල්ක්පලක න්, දිවහත්රික් යල්ක්පලක න් 

වමඟ ශ්රී ශ්මය පළගසලයයන් ව්පබන්ධීකර  කටයුු ඉටු කිරීම. 

 

5. ශ්රී ශ්ම ඉඩ්ප ව්පබන්ායයන් දනතිලක ්ෆටලු ඇතිල ූ  විට අධිකර ය යලත යපම  ියට ශ්රී 

ශ්මයට ඇතිල අයිතිලය තශවුක  කිරීමට කටයුු කිරීම. 

 

6. ශ්රී ශ්ම ඉඩ්ප ලට බළහිර පළගසලයන් යලතිලන් තගසජන ඇතිල ූ  විට අදළ යප ිකවහ වහමළන යලත 

පෆමිණිික කිරීම ශළ ඒ ව්පබන්ා පරී්ෂ   වඳශළ ඉදිිමප  ීමම. 

 

7. ශ්රී ශ්ම ඉඩ්ප මිනින්යදෝක  මගින් ශළ බය   මිනින්යදෝක ලක න් ලළ මෆම මට අදළ කටයුු 

ඉටු කිරීම. 

8. අලය අලවහමළලදී ශ්රී ශ්ම ඉඩ්ප යක ටවහ වඳශළ තක්යව ක  ලළගසතළ බළ්ෆම ම. 

 

9. ශ්රී ශ්ම අාය්ෂ ම්ඩඩයේ තීර ය මත බළහිර පළගසලයන්ට බදු බළදී ඇතිල ඉඩ්ප ලට 

අදළල බදු කුීම මුදල් අයකර ්ෆම මට කටයුු කිරීම. 

 

10. ශ්රී ශ්ම ඉඩකඩ්ප ව්පබන්ායයන් ශ්රී ශ්ම නිාළරීන් අතර ව්පබන්ධීකර  කටයුු ියදු කිරීම 

ශළ ඉඩ්ප ලට අදළල ශ්රී ශ්ම නිාළරීන් යලත පපයදවහ ශළ යත රුක  බළදීම. 

 

 

 

ාළලන යක ටලඨළයේ කළගසයභළරය 2012 ලගසයට අදළෂල  

දදනික ක්රියළකළිම ලය 

 දිලයින පුරළ අප බවහරම දිනකට 84% පම  ප්රමළ යක් ාළලනයට  එක්කිිමමට ශෆකි 

විය. 

 2012 ලගසයේ  දිනක ාළලනය කෂ  බවහ රම ් න 4443 කි.  

 ජළතිලක ල්කිමක් යව යව ලයට මුල් තෆන යදමින් අප ආයතනය නඩ ු කිිමම 

යලුවයලන් අළභය අලම කරමින් 2012 ලගසයේ මළගස් යල් න ආදළයම  දිනකට  ක . 

49,896,584 පපයළ තිලබුම .  

 දිලයින පුරළ ාළලනය කරන අප බවහරම 2012 ලගසයේ කියෝ මීටර 901176 ක්  

දිනකට ාළලනය කර තිලබුණි. 



 
 

 ය්විය්ප පදනම මත නල බවහ රම 300 ක් බළ ්නිමින් ශ්ම බවහරම ඇණිය 

ක්තිලම  කිරීමට 2012 ලගසයේදී අපට ශෆකියළල ෆබින 

යව ලළ  

 දලයව  ආර්පභයේ අුමයම ප්රමම ්මන් ලළරයයන් යව ලය අරඹන අප යව ලළ නිමළල 

වනිටුශන් කරයන් රළත්රි අලවන් ්මන් ලළරයද ාළලනය කරමිනි. 

 රයටල ප නලන් දුදක ලන්ට  ියවපවෆිමය බවහරම දිනකට 661 ාළලනයට යය දලුව 

ෆබිය 

 ඩි මළදිිකයේ නල බවහරම බළ ්නිමින් නිියවෆිමය, ්ෆමිවෆිමය  යව ලළලන් වදශළ බවහරම 

ාළලනය කරමින්  ග්රළමීය ජනතළලට ප්රලළශන පශවපක්ප  බළදිම ියදුකරන දි 

 යක ෂඹ න්ර සීමළල ු පලතිලන මළගස් තදබදය අලම කිරීමට ශ්රී ශ්ම 

මෆදිශ කක යලකු යලමින් න්ර යව ලළ ආර්පභ කිරීම  

 

 

 

විය  ලයළපෘතිල 

 2012 ලවයගස ියවප වෆිමය වඳශළ නල බවහරම 22ක් ාළලනයට බළදී ඇත. 

 

 පළවෆල් දක ලන්ශට සීවන් කළඩ්පත යලුවලට ඉයක්යර නික් කළඩ්පතක් බළදීමට 

නියමු ලයළපෘතිලයක් ආර්පභ කිිමමද යමම ලගසයේ අප යක ටලඨළය  බළ්  විය  

ජයග්රශනයකි 

 ටිකටල යප ත යලුවලට ටිකටල මෆෂින් භළවිතළය ආර්පභ කරමින් යන්ත්ර 1900 

යතෝරළ්  ප්රළයීශිකයන්ට බළදිමද වපවිය ෂි කටයුක්තකි.  

 ශ්රී ශ්මයේ  බවහ රම ඇණියට  ප්රමම ලරට වපය ෝපයභෝගි බවහරම බළ ්නිමින් 

අධියශගී මළගස්යේ ාළලනයට  එක් කිිමම යමම ලගසයේ අප බළ්  විය  

ජයග්රශනයකි. 

 2012 ලවයගස ඉයක්යර නික් ටිකටල යන්ත්ර 900ක් ්්පපශ, යක ෂඹ, කුමතර ප්රළයීශික ල 

ියයුමම ඩි යපෝලන්ට ශළ කතර්ම, අ්පබන්යත ට, යටිුවලර යන ඩි  යපෝලන්ට බළදී ඇත. 

 

 2012 ලවර වඳශළ දක්ෂි  අධියශගී මළගස්යේ ාළලනය වඳශළ අධි වපය ෝපයභෝගී නල බවහරම 

12ක් මශර්ම ්ළල් අතර ාළලනයට යය දලළ ඇත. 

 

 



 
 

 

ජළතිලක ප වලයන්හි අපයේ යව ලළ 

 2012  දෆයට කික ෂ ජළතිලක ප්රදගසනයේදී  මශජනතළලට අලය  ියයලුම ප්රලළශන 

පශවපක්ප වෆපයිම අප විියන් ියදුකෂ අතර අුවරළාපුරයේ නල යව ලළ ආර්පභ කිිමමටද 

කටයුු කරන දි. 

 දු්පිමයයන් බවහිමයට යන වශකල්පය ඉදිිමයට ය්නයමින් දු්පිමය යදපළගසුයමන්ුල ශළ 

ව්පබන්ා යලමින් ජනතළලට ප්රලළශන පශවපක්ප වෆප, ම 

 දිලයියන්  ියයලු ජළතිලක ප වල ලදි ප්රලළශන පශවපක්ප වෆසීම 

 
වශලගසාන වෆවප්ප අශය 

1. අය ලෆය පළදක කර්නිමින් ඉදිිම ලගස 5ක් වඳශළ වශයුක්ත වෆවප්ප වකවහ කිරීම. 

2. අය ලෆය පළද කර්නිමින් ඉදිිම ලගස වඳශළ ක්රියළකළරී වෆවපම වකවහ කිරීම. 

3. ක්රියළකළරී වෆවපමට අදළල මළියක ප්ර්තිල ලළගසතළ ඉදිිමප  කිරීම. 

4. ක්රියළකළරී වෆවපමට අදළල කළගසු ප්ර්තිල ලළගසතළ ඉදිිමප  කිරීම. 

5. ප්රලළශන අමළතයළශය මගින් ඉල්ලු්පකරන විවිා ලළගසතළ පිිබයය කර ඉදිිමප  කිරීම. 

6. ශ්රී ශ්ම මශ බෆශකුල ශළ වශ යළයල්   යදපළගසතය්පන්ුල මගින් ඉල්ලු්පකරන ලළගසතළ පිිබයය 

කර ඉදිිමප  කිරීම. 

7. අනිකු  රළජය ආයතන මගින් ඉල්ලු්පකරන ලළගසතළ පිිබයය කර ඉදිිමප  කිරීම. 

8. මළියක ළභළළභ ලළගසතළල පිිබයය කර ඉදිිමප  කිරීම. 

9. මළියකල ළභළළභ ලළගසතළලට අදළ වළරළශ පිිබයය කර ඉදිිමප  කිරීම. 

10. මළියක ලළර ප්රයශපත්ර ලළගසතළල පිිබයය කර ඉදිිමප  කිරීම. 

11. බෆරක්ප ලළගසතළ පිිබයය කිරීම. 

 

 

මළාය අශය 
 

1. 2012 ලවයගසදී ප්රලළශනයේ නි ප්රකළනය ලන නිබඳ වෆිමවර පුල පය  කළප 04ක් ප කිරීම 

ශළ ප්රලළශන අමළතයළශයට අය  ියයුමම ආයතනයන්හි යව ලක යව විකළලන් ශට අයවි කිරීම. 

 

2. දිනපතළ පුල ප  ල පෂලන ශ්රී ශ්ම ව්පබන්ා පුල  ව්පබන්ායයන් ආයතන ප්රාළම න් 

දෆුවල  කිරීම ශළ අදළ යත රුරැ වහිත පුල ප  ලළගසතළ වශර්ෂ ය කිරීම, ශ්රී ශ්මට අදළ 

මළාය නියශදන ශළ ප්රලෘ තිල ලළගසතළ වකවහ කිරීම ශළ නිකු  කිරීම. 

 

3. ශ්රී ශ්ම විය  ප වල වඳශළ මළාය ආලර ය වෆප, ම ශළ නියශදන කටයුු යමයශයීමම 

 විය  ප්රලෘ තීන් ජනමළායන්හි ප්රචළර ය කිරීමට කටයුු කිරීම. 

 

4. ශ්රී ශ්ම මගින් මශජනයළ යලුවයලන් ක්රියළ මක කර ඇතිල ශළ ියදු කිරීමට නියමිත විය  

ලයළපෘතිල පිිබබඳ විවහතර මළාය මගින් දෆුවල  කිරීමට පියලර ්ෆම ම වශ ශ්රී ශ්ම පිිබබඳ යශප  

ආකල්පයන් ජනතළල ු ඇතිල කරමින් ශ්රී ශ්ම ආදළයම ප්රලගසානය කිරීමට දළයක ීමම. 



 
 

 

5. ශ්රී ශ්ම ව්පබන්ා ියයුමම කෆඳීම්ප ශළ බඳලළ ්ෆම ්ප ව්පබන්ා පුල ප  දෆන්ීම්ප රජයේ 

පුල ප  ල ප කිරීම වඳශළ කටයුු කිරීම. 

 

6. මළාය ඒකකය යටය  ක්රියළ මක ලන නි යයෝජය ලළණිජ අධිකළරී කළගසයළයේ ශ්රී ශ්ම 

වශචළරක නිලළව, ළිකකළ ක්රීඩළ පිටිය ශළ ළිකකළ ළළල ව්පබන්ා ියයුම කටයුු පළනය ශළ 

වපපිම්ෂ ය කිරීම. 

 

7. ශ්රී ශ්ම ප්රාළන කළගසයළයේ පුවහතකළය අධී්ෂ ය කිරීම. 

 

 

විය  විමගසන ඒකකය 
 

1. 2012 ලගසය ුදී ශ්රී ශ්ම විය  විමගසන ඒකකය යලත වභළපතිලුමළ, පප වභළපතිලුමළ, 

ප්රාළන විාළයක නිාළරී ුමළ වශ අාය්ෂ (විමගසන) මගින් යය මු කර ඇතිල විමගසනයන් 100 ක් 

නිම කර IV ලෆනි ල්න්තිලය යටය  ක්රියළ කිරීමට විනය අශය යලත යය මු කර ඇත. 

 

2. ශදිිය පරී්ෂ  05ක් ලගසය ු ියදුකර ඒ පිිබබඳ ලළගසතළලන්ද ඉදිිම කටයුු වඳශළ ඉදිිමප  කර 

ඇත. 

 

 

 

 

 

කළගසමික අශය 

 
ප්රළයීය ය ලෆඩප මගින් ියදුක නිහපළදන ලටිනළකම 

 

ලගස්ය ඒකකය ලටිනළකම (ක ) 

එන්ජින් 725 109,754,732.00 

ගියගස කටලට 328 19,786,619.00 

ඉන්යජක්ටගස යප ්පප 332 3,280,310.00 

ඉන්යජක්ටගස 1380 717,025.00 

බවහරම ල බඳ අලු ලෆඩියළල 208 46,972,098.00 

බවහරම ල බඳ යක ටවහ 3928 1,999,526.00 

ටයගස 7906 53,258,113.00 

යලන     9,407,285.00 

එකුල 245,175,708.00 

 

 

 

 

 



 
 

ආර්ෂක අශය 

 
1. දිලයින පුරළ පිහිටි ශ්රී ශ්ම අය  ආයතනයන් යලත ආර්ෂළල වෆප, ම. 

 

2. ශ්රී ශ්ම අය  ප් රළ යීය ය කළගසයළයන්, ඩියපෝලන්, පප ඩියපෝලන්, ප්රළයීය ය ලෆඩපලල් ශළ 

ිමයදුක  අභයළව විදයළය යන ියයලුම යව ලළ වහමළනයන්ට අය ල ඉදිිමප  කරන ද ිකතත 

පෆමිණිික ශළ මගී ජනතළල මගින් කරන ද පෆමිණිික ව්පබන්ායයන් විමගසනයන් ියදු කිරීම. 

 

3. දිලයින පුරළ පිහිටි ශ්රී ශ්මට අය  ආයතනයන් යලත ගිනි නිලන පපකර  වෆප, ම/ 

අුම ලෆඩියළ කිරීම/ අධී්ෂ ය කිරී්ප. 

 

4. ශ්රී ශ්ම අය  නඩු ඇපකරයන් ලට මුදල් බෆමේය්පදී ශළ ප්රාළන කළගසයළය වුල යකයරන 

මය කටයුු වඳශළ දදනික ලයයන් ආර්ෂළල බළදීම. 

 

5. ශ්රී ශ්ම ප්රාළන කළගසයළයේ ඇුලු ියයලුම යව ලළ වහමළනයන් ල යව ලක මශ ම/ මශ මීන් 

යලත නිදශවහ ්මන් බපත්ර යබදළ ශෆරී්ප කටයුු ියදු කිරීම. 

 

6. ශ්රී ශ්මට අය  ආයතනයන්හි ලෆද්  වහමළන ශළ ප්රභූ  ආර්ෂළල වෆප, ම, රම ලළශන නෆලෆ ීමම, 

පළනය කිරීම අදළ ආයතනයන් යලත කරුව බන ියයලුම වෆප, ්ප ශළ නිකු  කිරී්ප 

අධී්ෂ ය කිරීම. 

 

7. ප්රලළශන අමළතයළශයට අය  ආයතන යලත එන්ප, යමෝටගස රම ප්රලළශන යදපළගසතය්පන්ුල, 

ජළතිලක ්මනළ්මන යක මින් වභළල, ප්රලළශන අමළතයළශය, ජළතිලක දලදය මායවහමළනය යලත 

ආර්ෂළල වෆප, ම ශළ එමගින් ආදළයමක් ඉපෆ, ම. 

 

 

 

යත රුක  ශළ වන්නියශදන තළ්ෂ  යක ටලඨළය 

 ියදුක කළගසයය අදළ අශය 

1 පිම් ක 100ක් මිදී ්ෆම ම ප්රාළන කළගසයළ ශළ ඩියපෝලන් වඳශළ 

2 මුද්ර  යන්ත්ර 50ක් මිදී ්ෆම ම ප්රාළන කළගසයළ ශළ ඩියපෝලන් වඳශළ 

3 UPS යන්ත්ර 100ක් මිදී ්ෆම ම ප්රාළන කළගසයළ ශළ ඩියපෝලන් වඳශළ 

4 පඩි වදීය්ප මෘදුකළශ්ය වදීම ඩියපෝලන් වඳශළ 

5 අලවළන ගිණු්ප වදීය්ප මෘදුකළශ්ය මිදී ්ෆම ම මුදල් යක ටලඨළය වඳශළ 

6 SMS යව ලය මගින් බවහරම ල ආවන යලන් කිරීම ඩියපෝලන් වඳශළ 

7 ශ්රී ශ්ම ඩි යපෝ වඳශළ ඉයක්යර නික් බවහ ටිකටල යන්ත්ර 900 
ක් බළ දීමට කටයුු කිරීම 

ඩියපෝලන් වඳශළ 

8 අදළ මෘදුකළශ් වඳශළ  ශ්ම යව ලකයින් පුණුණු කිරීම ඩියපෝලන් වඳශළ 

9 LAN ලයළපෘතිලය ක්රියළලට නෆශීමම ඩියපෝලන් වඳශළ 

10 අන්තගසජළ පශවපක්ප බළදීම ඩියපෝලන් වඳශළ 

11 ශ්රී ශ්ම ු ියයුම පිම් ක වඳශළ අලය Software 
Hardware Devices Install කිරීම 

ප්රාළන කළගසයළ ශළ ඩියපෝලන් වඳශළ 



 
 

12 ශ්රී ශ්මයේ ප්රාළන කළගසයළයේ වශ ියයුමම ඩියපෝ ල 
පිම් ක ල නඩ ු කිරී්ප වශ ්ෆටුම විවදීම 

ප්රාළන කළගසයළ ශළ ඩියපෝලන් වඳශළ 

13 අන්තගසජළය භළවිතයේදී ආර්ෂක ක්රියළමළගස් අුව්මනය 
කිරීම වශ දලරවහ ්ළඩ් යළල කළීමන කිරීම 

ප්රාළන කළගසයළ ශළ ඩියපෝලන් වඳශළ 

14 පිම් ක ආශ්රිත ආපදළ ලදී Recovery System ක්රියළ මක 
කිරීම 

ප්රාළන කළගසයළ ශළ ඩියපෝලන් වඳශළ 

 

 

ජශ්ම පරී්ෂ  අශය 

ලගසය 
ක්ඩඩළය්ප 
් න 

පරී්ෂ  
ලළර 
් න 

පිම්ෂළ 
ක 
බවහරම 
් න 

බරපත 
විමළචළර 

IV 

බරපත 
යන ලන 
විමළචළර 

V 

යලන  
දඩ 
 ය 

දඩ මුද 

2012 844 9048 132656 1380 4605 4 5569 1925918 

 

 

යටන්ඩගස ම්ඩඩය 

 

අුව 
අශකය 

දිනය කරන ද කළගසයයන් 
ලගසතමළන ත ලය 
ශළ ප්ර්තිලය 

01 2012.01.05 ශ්රී ශ්ම වරප් කළගසයළයේ දදනික මයමය කටයුු 
වඳශළ මුදල් ් නය කිරීය්ප වශ මුදල් පිම්ෂළ කිරීය්ප 
යන්ත්රයක් මිදී ්ෆම ම වඳශළ මි ් න් කෆඳීමම 

බළදී ඇත. 

02 2012.01.06 ාළලනයයන් ඉල  කරන ද ්ගසභිත බවහරම යටන්ඩරය 
රජරට ප්රළයීශිකය (අුවරළාපුර, යශ යර ශපතළන, දල්ල්, 
කෆකිරළල, යප යෂ න්නක ල, කෆබිතිලය් ල්ල) 

බවහරම විකු ළ 
අලවන් කර ඇත. 

03 2012.01.06 කතර්ම විශ්රළම ළළල ලෆඩිදියුණු කිරීම වඳශළ මි ් න් 
කෆඳීමම. 

අලවන් 

04 2012.01.17 පිටයක ටුල මායම බවහරම කළගසයළය ර නපුර මගී 
යශදිකළල අව ප්රියීා ලෆියකිික ය් ඩනෆගිල්ක් ඉදිකිරීම.  

අලවන් 

05 2012.01.24 පිටයක ටුල මායම බවහ නෆලු්පප භූ මියේ දෆන්ීම්ප 
ප්රචළර ය වඳශළ මි ් න් කෆඳීමම. (යදලන ලර) 

 

06 2012.01.24 අය  රඳලන ඉයක්යර නික් බවහ ටිකටල නිකු  කිරීය්ප 
යන්ත්ර 4000 ක් යක ටවහ ලයයන් මිදී ්ෆම ම කල්බදු ක්රමය 
යටය  බළ්ෆම ම ශළ නඩ ු කිරීම වඳශළ ශවප කෆඳීමම. 

යක ටවහ ලයයන් 
මිදී ්නිමින් 
පලතී. 

07 2012.01.27 ශ්රී ශ්ම ිකපි ය ගස මුද්ර ය කරලළ්ෆම ම වඳශළ මි ් න් 
කෆඳීමම. 

අලවන් 

08 2012.02.01 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික අමතර යක ටවහ 
යටන්ඩරය. ඌල ප්රළයීශිකය 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

09 2012.02.13 අුවරළාපුර වපභවළාක ආපන ළළල වඳශළ ය්පව ශළ පුටු 
බළ්ෆම ම වඳශළ මි ් න් කෆඳීමම. 
්්පපශ ශළ යම  රළ් යව ලක වියශකළ්ළරයන් වශ 
ඇඹිිකපිටිය වශචළරක බශ්ළලට අලය ්ෘශ භළ්ඩඩ මිදී 
්ෆම ම වඳශළ මි ් න් කෆඳීමම. 

අලවන් 

10 2012.02.26 Quotation for new fuel dispensing pump(LAD) for 
SLTB - Vavuniya Depot 

මිදී ්ෆම ම 
අුවමත ීම ඇත. 

11 2012.02.29 ශ්රී ශ්ම විියන් ්ගසභිත කර භළවිතයයන් ඉල  කරන ද 
අබික බවහරම ප්රියීා යලන්යීියයේ විකිීමම. 
යලන්යීියකරැලකු යතෝරළ ්ෆම ම. 

අලවන් 



 
 

12 2012.03.01 වමන්ුයගස ඩියපෝලට යට න් 2ක එන්ජින් බවලන 
(සහය ක්යගසන්) එකක් මිදී ්ෆම ම. 

අලවන් 

13 2012.03.01 අභළවිත (හිවහ) ගිනි නිලන පපකර  මිදී ්ෆම ම වඳශළ මි 
් න් කෆඳීමම. 

- 

14 2012.03.05 Quotation for Annual Maintenance Electrical Item for 
SLTB - Head Office 

මී් යටන්ඩගස 
ම්ඩඩය යලත 
ඉදිිමප  කිරීමට 
පපයදවහ බළයදන 
දී. 

15 2012.03.12 ශ්රී ශ්ම මායම බවහරම කළගසයළය වඳශළ ාළ-24 කිකන් 
ආවන යලන් කරලළ ්ෆම ය්ප ිමියටල යප   මුද්ර ය කිරීම 
වඳශළ මි ් න් කෆඳීමම. 

අලවන් 

16 2013.03.15 කුමතර ඩියපෝයශ භළවිතයයන් ඉල කරන ද අබික ද්රලය 
විකිීමම වඳශළ ූ  යටන්ඩරය. 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

17 2012.03.26 Quotation For New Fuel Dispensing Pump (LAD) for 
SLTB - Vavuniya Depot 

අුවමතයි 

18 2012.03.27 ශ්රී ශ්ම භළවිතයයන් ඉල  කරන ද දෆවියතල් විකිීමම 
වඳශළ ශවප කෆඳීමම. 

අලවන් 

19 2012.04.05 Quotation For Annual Maintenance Air Condition Item 
for SLTB - Head Office (යදලන ලරට මි කෆඳීමම) 

අුවමෆතිලයට 
ඉදිිමප  කර ඇත. 

20 2012.04.27 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික අමතර යක ටවහ 
යටන්ඩරය. කුක  ් ප්රළයීය ය ලෆඩප 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

21 2012.05.31 ටයගස නෆලත පිරීමම වශ යපරවවි කිරීම ්නිමින් පලතී 

22 2012.05.18 නල ටයගස කිටල/ටයගස, ටියුේ වශ සහෆප් මිදී ්ෆම ම වඳශළ 
ශවප කෆඳීමම 

අලවන් 

23 2012.05.21 භළ්ඩඩ නිකු  කිරීය්ප ලවුචගසප  (S 06) මුද්ර ය කිරීම වඳශළ 
මි ් න් කෆඳීමම. 

මිදී ්ෆම ම 
2012/4 ලන වපුම 
පිමමළ  යටන්ඩගස 
ම්ඩඩය විියන් 
අුවමත කරන දී. 

24 2012.05.30 ්මන් බපත්ර මුද්ර  අමුද්රලය යත ් ඇ වු්ප කිරීම වඳශළ 
මි ් න් කෆඳීමම. 

මිදී ්නිමින් 
පලතී 

25 2012.06.01 ්ක  ප්රලළශන නි යයෝජය අමළතයුමළයේ කළගසයළය වඳශළ 
ලළයු වමීකර  යන්ත්රයක් මිදී ්ෆම ම වඳශළ මි ් න් 
කෆඳීමම. 

අලවන් 

26 2012.06.15 ශ්රී ශ්ම  ප්ර/කළ වශ ියයුමම ඩියපෝලන් වඳශළ මු්රිත යපෝරම 
මුද්ර ය කිරීම වඳශළ මි ් න් කෆඳීමම. 
 ප්රකළ වටශන් කර ්න්නළ යතපිටප  යප   - CB 96 
 මුදල් බෆශකු්ත කිරීය්ප යපෝරම - R 15 

මිදී ්නිමින් 
පලතී. 

27 2012.06.21 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
ර මළන ඩියපෝල 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

28 2012.06.21 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
යම රටුල ඩියපෝල 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

29 2012.06.21 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය  
යශ ර  ඩියපෝල 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

30 2012.06.21 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
මු්ම ඩියපෝල 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

31 2012.06.21 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
යශෝමළ්ම ඩියපෝල 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

32 2012.06.21 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
අවිවහවළයශල් ඩියපෝල 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

33 2012.06.21 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
රල්ක්කන ඩියපෝල 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

34 2012.06.21 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය විකු ළ අලවන් 



 
 

කෆවහබල ඩියපෝල කර ඇත. 

35 2012.06.21 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
තශ්ම ඩියපෝල 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

36 2012.06.22 ශ්රී ශ්ම ියයලුම ඩියපෝලන් වශ ප්ර/කළ වඳශළ අලය ලන 
මු්රිත යපෝරම මුද්ර ය කිරීම වඳශළ මි ් න් කෆඳීමම. 
 ාළ - 50 යපෝරම 
 නිාළරී තෆනයේ ලළගසතළල (ාළ - 15) 
 බවහ යව ලක ක්ඩඩළය්ප ලෆඩ පටන් ්ෆනි්ප වශ අලවන් 
කිරීය්ප වටශන් පත්ර (ාළ -01) 

 යෆීම්ප පත්රය (SC - 13) 
 ලළශනයේ ඉන්ාන, යතල් ශළ කියෝ මීටගස ලළගසතළල (ER 

- 17) 

මිදී ්නිමින් 
පලතී 

37 2012.07.09 Supply of Two Months Requirement of Stationary 
Items For SLTB, Division, Sections. 

මිදී ්ෆම මට 
යය මුකර ඇත. 

38 2012.07.10 Purchase of 2000 Nos. New Batteries with acid to 
SLTB  

අුවමත කර මිදී 
්ෆම මට යය මුකර 
ඇත. 

39 2012.07.17 ශ්රී ශ්ම ියයලුම ඩියපෝලන් වඳශළ මු්රිත යපෝරම මුද්ර ය 
කිරීම. 
 වහමළනික මිදී ්ෆම ය්ප ඇ වුම - ER-49A 
 මු 74   යපෝරම - A-74 
 මුදල් භළර්ෆම ය්ප කුවිතළන්ිය - A10 
 මළියක ාළලනමය වශ යළ යල්   ව්පපි්ඩඩන ලළගසතළ - 
ාළ 51 

 කළගසය අුවල ආදළයම දක්ලන යල්   - ාළ 45 
 ප්රාළන මුදල් යප ත - FD 01 
 දදනික ්මනළ්මන ආදළය්ප යල්   - ාළ 05 
 අනුක  ලළගසතළල „අ‟ යක ටව - ාළ 19 
 අතිලකළ දීමනළ ඉල්ීමම - A31 
 ව්පපළදක යක ටලඨළයේ ්බඩළ බෆරපත්ර - S 43 

මිදී ්නිමින් 
පලතී. 

40 2012.07.18 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
කෆප්යපටියප  ඩියපෝල 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

41 2012.07.18 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
ශෆටන් ඩියපෝල 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

42 2012.07.18 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
යටිුවලර ඩියපෝල 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

43 2012.07.26 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
දිවුපිටිය ඩියපෝල (මුදල් ය්ලමින් පලතී) 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

44 2012.07.31 ශ්රී ශ්ම පුක  ප්රළයීශිකයේ ිමයදුක  පුණුණු පළව වඳශළ 
නල යුක  පෆදියක් මිදී ්ෆම ම වඳශළ මි ් න් කෆඳීමම. 

අලවන් 

45 2012.08.02 පඩශමුල් ිමයදුක  අභයළව විදයළය වඳශළ යස යටෝ  යක පි 
යන්ත්රයක් වශ සෆක්වහ යන්ත්රයක් මිදී ්ෆම ම. 

අුවමෆතිලයට 
ඉදිිමප  කර ඇත. 

46 2012.08.03 පිම් ක යන්ත්ර 40ක් පිම් ක මුද්ර  යන්ත්ර 40 ක් වශ 
UPS යන්ත්ර 40ක් මිදී ්ෆම ම යශෝ මළියක ය්ීමය්ප පදනම 
මත බළ්ෆම ම. 

අුවමෆතිලයට 
ඉදිිමප  කර ඇත. 

47 2012.08.03 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද පිම් ක ආශ්රිත අබික පපළශ් 
ප්ර/කළ යව ලක මශ ම/මශ මීන් අතයගස යටන්ඩගස මගින් 
විකිීමම. 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

48 2012.08.09 ශ්රී ශ්ම අ්පපළර ටයගස ක්පශයල් ඇතිල බන්න් කුඩු විකිීමම 
වඳශළ මි ් න් කෆඳීමම. 

අලවන් 

49 2012.08.09 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
කෆකිරළල ඩි යපෝල 

අලවන් 

50 2012.08.10 ශ්රී ශ්ම ප්ර/කළ වශ ියයලුම ඩියපෝලන් වඳශළ මු්රිත යපෝරම 
මුද්ර ය කිරීම. 
 රම ාළලන යල්  ය - ාළ 62A 

මිදී ්නිමින් 
පලතී. 



 
 

 නිලළඩු ්මන් බපත්ර - ාළ 68 
 යව ලළ ්මන් බපත්ර - ාළ 67 
 කෘතය යල්  ්ත කගසතලයලල් යලනවහ කිරී්ප ශළ මිශ්ර 
කගසතලයයන් ශළ විය  ය්ීම්ප - ාළ 60 

 වෆතපු්ප ් න් දෆක්යලන ය ේ යප ත - PV 11 
 ිමයදුක  යක න්යද වහතර මශුන් වඳශළ අතිලකළ දීමනළ 
ඉල්ීමම - ාළ 37 

 යශළ වටශන් ප  - ER 14B 
 ක්රියළ විරහිත ීම්ප, ප්රමළද ීම්ප, ාළලනය යන ක වශ 
අතිලයගසක කියෝ මීටගස ් න් පිිබබඳ දදනික ලළගසතළල 
- ාළ 31 

 ාළලන ආදළය්ප වශ යළ යල්   වෆකසීය්ප යපෝරම - ාළ 
41 

 බෆටිම පත - ER 122 
 ්බඩළ අධියළචනළ පත්ර - S 39 
 භළ්ඩඩ නිකු  කිරීය්ප පත්ර - S 06 
 ්මන් වියද්ප ඉල්ීමය්ප යපෝරම - මු 09 
 අතිලකළ පූගසල අුවමෆතිලය - මු 147A 
 Daily Control Report Book - ාළ 55 

51 2012.08.09 දිලයින පුරළ ඇතිල ශ්රී ශ්ම ඩි යපෝල භළවිතය වඳශළ ඇඟිික 
වෂකුණු යන්ත්ර 200ක් මිදී ්ෆම ම. 

එක් ඩියපෝලට 
යන්ත්ර 02 බෆගින් 
 බළයදමින් පලතී. 

52 2012.08.20 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
කලශචිකුඩි ඩියපෝල 

අලවන් 

53 2012.08.20 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
මඩකපුල ඩියපෝල 

අලවන් 

54 2012.08.22 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
කුිකයළපිටිය ඩියපෝල 

අලවන් 

55 2012.08.23 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික නි ලළශන විකිීමය්ප 
යටන්ඩරය 

අලවන් 

56 2012.08.23 ශ්රී ශ්ම ියයලුම ඩි  යපෝලන් වශ ලෆඩපලල් වඳශළ බවහරම 
පින්තළක  කිරීමට අලය තීන්ත මිදී ්ෆම ම වඳශළ මි 
් න් කෆඳීමම. 

මි කෆඳලළ ඇත. 

57 2012.08.28 යම රටුල -  වහමළපිත කරුව බන යක න්යද වහතර අභයළව 
විදයළයේ යන්ලළියක පශවපක්ප වඳශළ යකඩ ඇඳන් මිදී 
්ෆම මට මි ් න් කෆඳීමම.  

අලවන් 

58 2012.09.04 ර මළන ඉන්ාන පිරවු්පශ වඳශළ විදුික ජනක යන්ත්රයක් 
බළ්ෆම ම. 

පෂයලනි ලර 
අලවන් 

59 2012.09.04 ශ්රී ශ්ම වඳශළ අලය දුණුයක ෂ වෆප, ම ශළ ප්රලළශනය. මිදී ්නිමින් 
පලතී. 

60 2012.09.05 ශ්රී ශ්ම වඳශළ අලය ිකහිිය යතල් වශ ්රීවහ වෆප, ම ශළ 
ප්රලළශනය. 

අුවමත 
යටන්ඩගසකක ය්න් 
මිදී ්නිමින් 
පලතී. 

61 2012.09.05 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
මටලටක්කුිකය ඩියපෝල. 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

62 2012.09.10 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
්ළල් ඩියපෝල. 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

63 2012.09.20 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
යශ යර ශපතළන ඩියපෝල. 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

64 2012.09.20 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
කෆකිරළල ඩියපෝල. 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

65 2012.09.20 ර මළන ඩියපෝ පිමශ්රයේ ඉශජියන්ක  අශයේ ්රළජයේ 
ලශ අලු ලෆඩියළ කිරීම. 

 

66 2012.09.20 ශ්රී ශ්ම ිමයදුක  පුණුණු පළවල්ල ිමයදුරන් පුණුණු කිරීම අලවන් 



 
 

වඳශළ ලන් රම කුීම පදනම මත බළ්ෆම ම. 

67 2012.09.25 ර මළන ඉන්ාන පිරවු්පශ වඳශළ විදුික ජනක යන්ත්රයක් 
මිදී ්ෆම ම වඳශළ මි ් න් කෆඳීමම. (යදලන ලර මි 
් න් කෆඳීමම.) 

යදලන ලර අලවන් 

68 2012.09.25 ශ්රී ශ්ම කෆප්යපටියප , බදුල්, බ්ඩඩළරයල, බශය් ඩ 
වශ ඇඹිිකපිටිය ඩියපෝලන් ශළ බදුල් නි ලළශන ඒකකයේ 
වශ බදුල් බවහ වමලළයේ භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික 
අමතර යක ටවහ විකිීමම වඳශළ ශවප කෆඳීමම. 

විකු ළ අලවන් 
කර ඇත. 

69 2012.09.25 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
කඩලත ඩියපෝල 

මිදී ්නිමින් 
පලතී. 

70 2012.10.08 ශ්රී ශ්ම  ියයලුම ඩියපෝලන් වඳශළ අලය ලන මු්රිත යපෝරම 
මුද්ර ය කරලළ ්ෆම ම වඳශළ මි ් න් කෆඳීමම. 
 ශදිිය පරී්ෂ  ක්ඩඩළය්ප යයදවු්ප කළගසයය වටශන -  
ාළ 08 

 බින් කළඩ්පත්ර - S 68 
 මළියක කියෝමීටගස ඉන්ාන ශළ යතල් පළවිච්චිය පිිබබඳ 
වශ යළ යල්   - ඉර 27 

 පඩි ලෆඩිීමය්ප ශළ ප ීම්ප වහථිර කිරීය්ප යපෝරම - යව  
35ඒ 

 ශදිිය අනුක  පිිබබඳ ඉශජියන්ක  ලළගසතළල - ER 35 
 ිමයදුක / යක න්යද වහතර යප  යර  ු යව ලළ - ාළ 78 
 ්බඩළ බෆර පත්ර - S 52 
 නෆතිලූ  ප්රයශ (ටිකටල) පත්රල විවහතර දෆක්යලන යපෝරම 

- ාළ 38 
 නෆලත අලු ලෆඩියළ කරන ද කටලට යශෝ පපකටලට 
යශෝ විවහතර කරන ද යක ටවහ භළරදීම පිිබබඳ 
නියශදනය - S74 

 මළගස් යල්   යප   ටිකටල - ාළ 22 

 

71 2012.10.09 Quotation For Annual Maintenance Air Condition Item 
for SLTB - Head Office  

 

72 2012.10.09 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
යප යෂ න්නක ල ඩියපෝල. 

අලවන් 

73 2012.10.09 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
අකුරැවහව ඩියපෝල. 

අලවන් 

74 2012.10.09 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
මළතයල් ඩියපෝල. 

අලවන් 

75 2012.10.09 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
කුමදල ප්රළයීය ය ලෆඩප. 

අලවන් 

76 2012.10.09 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
ුවලරඑිබය ප්රළයීය ය කළගසයළය. 

අලවන් 

77 2012.10.09 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
අ්පපළර ඩියපෝල. 

අලවන් 

78 2012.10.09 ශ්රී ශ්ම ප්රාළන කළගසයළයේ නි ලළශන ිමයදුක  කළගසය 
ම්ඩඩයේ 66 යදයනක් වඳශළ නි ඇුම්ප බළදීම. 

අලවන් 

79 2012.10.31 කතර්ම ලන්දනළකක ලන්යේ විශ්රළම ළළල ලෆඩිදියුණු 
කිරීය්ප යටන්ඩරය වඳශළ මි ් න් කෆඳීමම. (02 අදියර) 

75% අලවන් 

80 2012.10.31 ශ්රී ශ්ම ියයලුම ඩියපෝලන් වඳශළ මු්රිත  යපෝරම මුද්ර ය 
කිරීම. 
 ටයගස කළඩ් වටශන් පත්රය                    - ER - 11A 
 කඩින්ප වහමළනික මිදී ්ෆම ්ප            - ER - 49 
 ලළශන අලු ලෆඩියළ කිරී  ය්ප ඇ වුම   - ER - 15 
 ටයගස ඉතිලශළව කළඩිපත                       - ER - 11 
 අතිලකළ යල්   යප                       - A - 147 

මිදී ්නිමින් 
පලතී 

81 2012.11.01 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
්්පපශ ඩියපෝල. 

අලවන් 



 
 

82 2012.11.01 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
ත්රිකු ළමය ඩියපෝල. 

අලවන් 

83 2012.11.01 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
කන්තයල් ඩියපෝල. 

අලවන් 

84 2012.11.01 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
යළපනය ඩියපෝල. 

අලවන් 

85 2012.11.01 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
ලවුනියළල ඩියපෝල. 

අලවන් 

86 2012.11.01 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
අ්පබන්යත ට ඩියපෝල. 

අලවන් 

87 2012.11.01 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
මීයත ටමුල් ඩියපෝල. 

අලවන් 

88 2012.11.09 ශ්රී ශ්ම ිමයදුක  පුණුණු පළවල් ල ිමයදුරන් පුණුණු කිරීම 
වඳශළ කුීම පදනම මත ලන් රම බළ්ෆම ම. 

අලවන් 

89 2012.11.09 ශ්රී ශ්ම ප්රාළන කළගසයළයට ප්ළවහටික් පුටු මිදී ්ෆම ම 
වඳශළ මි ් න් කෆඳීමම. 

අලවන් 

90 2012.11.09 ශ්රී ශ්ම කුක  ්, ගිශයත ට, ශළ කුමදල ප්රළයීය ය 
ලෆඩපලල් වශ මශර්ම ශළ රල්ක්කන ඩි යපෝලන්හි 
භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික ද්රලය විකිීමම වඳශළ ශවප 
කෆඳීමම. 

අලවන් 

91 2012.11.06 Quotation For Repairing Damaged Boundary Wall at 
Shalika Ground. 

 

92 2012.11.06 ශ්රී ශ්ම ියයලුම ඩියපෝලන් වඳශළ මු්රිත යපෝරම මුද්ර ය 
කිරීම. 
 ය ේ වටශන් යප              - යව  - 38 
 ලළශන ්මන් යල්  ය        - ආ.නි.1 ඒ 
 ය ේ පත්ර යප                   - ාළ - 3 ඒ 
 ඉයක්යර නික් ටිකටල යන්ත්ර වඳශළ  
මළගස් යල්  ය                   - ාළ - 22 බී 1 

 ්බඩළ යත ් ් න් ්ෆම ම   - S - 71 

මිදී ්නිමින් 
පලතී. 

93 2012.11.06 ශ්රී ශ්ම ියයලුම ඩියපෝලන් වඳශළ මගී ටිකටල යප   වශ 
්මන්බඩු ප්රයශපත්ර යප   මුද්ර ය කිරීම වඳශළ මි ් න් 
කෆඳීමම. 

මිදී ්නිමින් 
පලතී. 

94 2012.11.06 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික ද්රලය යටන්ඩරය. 
අමතර යක ටවහ 
වබර්මුල ප්රළයීශිකයේ ර නපුර, ය් ඩකයල, කලළන 
ඩියපෝලන් 
ුවලරඑිබය ප්රළයීශිකයේ ශෆටන් ඩියපෝල 
යක ෂඹ ප්රළයීශිකයේ මශර්ම ඩියපෝල 
ක ණුණු ප්රළයීශිකයේ ගිශ යත ට ප්රළයීය ය ලෆඩප 
 
අබික ටයගස 
වබර්මුල ප්රළයීශිකයේ ර නපුර, ය් ඩකයල, කලළන 
ඩියපෝලන් 
ුවලරඑිබය ප්රළයීශිකයේ ශෆටන් ඩියපෝල 
ුවලරඑිබය ප්රළයීය ය කළගසයළය 

අලවන් 

95 2012.12.12 ශ්රී ශ්ම අභළවිත අමතර යක ටවහ ශවප මගින් විකිීමම අලවන් 

96 2012.12.12 ශ්රී ශ්ම ියයලුම ඩියපෝලන් වඳශළ මු්රිත යපෝරම මුද්ර ය 
කිරීම. 
 නිලළඩු යල්   යප           - P - 22 
 පෆමිීමය්ප යල්    යප     - G - 18    

මිදී ්නිමින් 
පලතී 

97 2012.12.12 භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
කිිමඳිලෆ ඩියපෝල 
භළවිතයයන් ඉල  කරන ද අබික බවහරම යලන්යීියය 
ගිිමපල් ඩියපෝල 

අලවන් 



 
 

98 2012.12.18 ශ්රී ශ්ම වඳශළ ආවන 41ක ලළයු වමීකර ය ක 
වපය ෝපයභෝගී බවහරම 04ක් මිදී ්ෆම ම. 

අුවමෆතිලයට 
ඉදිිමප  කර ඇත. 

99 2012.12.26 Quotation For Lighting Surge Protection For Total 
Building SLTB - Head Office  

 



 
 

ලළණිජ යක ටලඨළය 

 
 

ලයළපෘතිල ක්රියළලිකය 

භළ්ඩඩළ්ළ

රය යටය  
ආයත

නය 

මගින් 

යලන් 

ක 

ප්රමළ 

ය 

ලළගසෂික ඉක්කය 

යභ තිලක ප්ර්තිලය මය ප්ර්තිලය 

අමතර කක ණු 

 

යශ

න් 

ක

 

මුද

 

(ක 

) 

ෆබු

ණු 

මුද 

(ක ) 

විවහතරළ මකල 

ප්ර
තිල

ත
ය
ක්
 ල

ය
ය
න්

 

ලටිනළකම 

ලයයන් 

ක .මි 

ප්ර
තිල

ත
ය
ක්
 ල

ය
ය
න්

 

1 බවහරම නඩ ුල වඳශළ 

එන්ජින්, ගියගස යපටලටි, 

බවහ යබ ඩි අුම ලෆඩියළ 

කිරීම වඳශළ අලය ලන 

යමෝටගස රම අමතර 

යක ටවහ බදු වශන 

පදනම මත යටන්ඩගස 

ම්ඩඩ අුවමත වශ 

පළිමයභෝගික 

කළගසයවහමළන යලත 

පක්ත 

වෆපයු්පකක ලන්ය්න් 

අමතර යක ටවහ 

යකිකන්ම මිදී 

්ෆම මට අලය කටයුු 

්ෆන්ම. 

17

50 

  2012 ලවර වඳශළ දිලයින 

පුරළ ාළලනය කරීමමට 

වෆවප්ප්ත 6500 ක් ලන 

බවහරම ප්රමළ යේ 

ඉක්කය වපුරළ ්ෆම මට 

දළයක ීමම. 

ශ්රී ශ්ම යලත 

භළ්ඩඩළ්ළරය විියන් බළදී 

තිලබ මය ප්රතිලපළදන වශ ශ්රී 

ශ්ම ආදළය්ප පපයයෝගී 

කරය්න අලය අමතර 

යක ටවහ මිදී ්න්නළ දී. 

80% 485,855,350.

66 

27.76%  

2 බවහරම ඇණිය 

පල ලළය්න යළමට 

අලය ටයගස ශළ ටියුේ 

අලයතළ අුවල මිට 

ය්න වෆප, ම. 

10

41 

  2012 ලවර වඳශළ දිලයින 

පුරළ ාළලනය කරීමමට 

වෆවප්ප්ත 6500 ක් ලන 

බවහරම ප්රමළ යේ 

ඉක්කය වපුරළ ්ෆම මට 

දළයක ීමම. 

ශ්රී ශ්ම යලත 

භළ්ඩඩළ්ළරය විියන් බළදී 

තිලබ මය ප්රතිලපළදන වශ ශ්රී 

ශ්ම ආදළය්ප පපයයෝගී 

කරය්න අලය අමතර 

යක ටවහ මිදී ්න්නළ දී. 

78% 286,471,128.

68 

27.52% යදවෆ්පබගස මව අ් භළ්යේ 

ඇ වු්ප වඳශළ අදළ ද්රලය 

ෆබී්ප පිෂබඳ ලළගසතළ 

යමයතක් ව්පපුගස යයන් 

ෆබී යන මෆතිල බෆවින් එම 

ලටිනළක්ප යමහි ඇු  



 
 

යන යශ. 

3 බවහරම ඇණිය 

පල ලළය්න යළමට 

අලය බෆටිම අලයතළ 

අුවල මිට ය්න 

වෆප, ම. 

99   2012 ලවර වඳශළ දිලයින 

පුරළ ාළලනය කරීමමට 

වෆවප්ප්ත 6500 ක් ලන 

බවහරම ප්රමළ යේ 

ඉක්කය වපුරළ ්ෆම මට 

දළයක ීමම. 

ශ්රී ශ්ම යලත 

භළ්ඩඩළ්ළරය විියන් බළදී 

තිලබ මය ප්රතිලපළදන වශ ශ්රී 

ශ්ම ආදළය්ප පපයයෝගී 

කරය්න අලය අමතර 

යක ටවහ මිදී ්න්නළ දී. 

85% 70,217,422.0

0 

70.93% යදවෆ්පබගස මව අ් භළ්යේ 

ඇ වු්ප වඳශළ අදළ ද්රලය 

ෆබී්ප පිෂබඳ ලළගසතළ 

යමයතක් ව්පපුගස යයන් 

ෆබී යන මෆතිල බෆවින් එම 

ලටිනළක්ප යමහි ඇු  

යන යශ. 

4 අලයතළලය පිමදි ලළර 

ප්රයශපත්ර මුද්ර ය කර 

වෆප, ම. 

02   මගි ජනතළලට වශ 

විය යයන් පළවෆල් 

ියවපනට වශන මිට 

ප්රලළශන පශවපක්ප වෆසීම. 

එක් එක් මළියක 

අලහ යතළලයන් වපුරළ ඇත. 

100% 1,652,180.50 82.60%  

5 ශ්රී ශ්ම ප්රාළන 

කළගසයළයට අලය 

ලන ිකපි ද්රලය වශ 

කළගසයළීමය පපකර  

අලයතළලයන් අුවල 

මිට ය්න වෆප, ම. 

17   කළගසයළීමය කටයුු 

කළගසය්ෂම කිරීම. 

අලයතළලයන් ශෆකි 

පපිමම අයුිමන් වපයන දී. 

99% 8,730,162.16 51.35%  

6 ශ්රී ශ්ම විදුික අශය 

විියන් ක්රියළ මක නල 

ලයළපෘතිල වශ 

අලු ලෆඩියළ කටයුු 

වඳශළ අලය ද්රලය 

මිට ය්න වෆප, ම. 

3.3   ම්ඩඩීමය ඉක්කය වපුරළ 

්ෆම මට අලය පශවපක්ප 

වෆප, ම. 

අලයතළලයන් ශෆකි 

පපිමම අයුිමන් වපයන දී. 

90% 562,440.86 17.04%  

7 නල ඉයක්යර නික් 

බවහ ටිකටල යන්ත්ර 

මිදීය්න වෆප, ම. 

86.

87 

  බවහ ටිකටල නිකු  කිරීම 

විධිම  කිරීම වශ 

කළගසය්ෂම කිරීම පිණිව. 

ඉයක්යර නික් බවහ ටිකටල 

යන්ත්ර 903ක් මිදීය්න 

අලය කළගසයවහමළන යලත 

නිකු  කර ඇත. 

30% 4,363,134.00 5.02% බදු පදනම මත ඉතිලිම මුද 

ක . 71.23 බෆගින් දිනපතළ 

අදළ ප්රළයීශික/ ඩියපෝ 

මගින් ය්ීම්ප කරුව ෆයේ. 

ය්විය යුු දින ් න 638 

කි. 

8 අමතර යක ටවහ ්බඩළ 

කිරීම වශ යත ් 

පළනය 

   ව්පපළදක කළගසයය විධිම  

වශ කළගසය්ෂම කිරීම 

පිණිව. 

එදියනදළ අලය අමතර 

යක ටවහ නිියයළකළරල 

බළදීමට ක්රියළ කර ඇත. 

100%   අ ්ඩඩල ියදු යකයරමින් 

පලතී. 



 
 

9 ප්රළයීශිකයන්හි/ 

ඩියපෝල වශ ප්රළයීය ය 

ලෆඩපල යත ් 

පළනය විධිම  කිරීම 

වඳශළ පිම් ක ලෆඩ 

වටශනක් වෆකසීම. 

 

   මිදී ්ෆම ්ප වශ 

ව්පපළදනය විධිම  කිරීම 

වශ කළගසය්ෂම කිරීම 

පිණිව. 

ප්රාළන කළගසයළය  වඳශළ 

පි ිබයය කර ඇතිල නමු  

තවුරට  වශයෝානයන් 

ියදු කරමින් ියටී. 

15%  78.59% ඉතිලිම කළගසයවහමළන වඳශළ 

මිකක වෆවප්ප කටයුු 

ආර්පභ කර ඇත. 

10 අභළවිත අමතර යක ටවහ 

යටන්ඩගස මගින් 

අපශර ය කිරීම. 

  අයප්

ක්ෂිත 

ආදළය

ම ක . 

1,749,3

78.00 

ඩියපෝ ්බඩළල පිිමියදුල 

පල ලළ ්ෆම ම අමතර 

ආදළයමක් ම්ඩඩයට බළ 

්ෆම ම වශ ඉඩකඩ පපිමම 

යව  ප් රයයෝජනයට 

්ෆම ම පිණිව. 

2013.01.04 දින අදළ 

යටන්ඩරය වඳශළ ෆබුණු 

මි ් න් විලෘත කර ඉදිිම 

කටයුු ියදු කරමින් පලතී. 

   කටුබෆීද මායම ්බඩළල 

නළරළයශ න්පිට ප්රාළන 

කළගසයළ වශකීගස ය ු 

වහමළපිත කිරීමට ්  තීර ය 

අුවල එහි තිලබ අභළවිත 

අමතර යක ටවහ 

නළරළයශ න්පිට නල 

වහමළනයට මළක  කර අලවන් 

වමී්ෂ  නිගසයී අුවල 

යටන්ඩගස මගින් විකිීමමට 

මි ් න් කෆඳලන දී. 

11 ශ්රී ශ්ම ියයුම 
කළගසයවහමළනල 
ඒකරළය  ලන අබික ද්රලය 
අපශර ය කිරීම. 

   අමතර ආදළයමක් 
ම්ඩඩයට බළ ්ෆම ම 
එක් එක් ඩියපෝ 
කළගසයවහමළන පිිමියදුල 
පල ලළය්න යළම වශ 
ඉලතට බළ ්ෆම ම. 

ඌල, පුර,ප්රළයීශි 
කුක  ්, ගිශයත , 
ප්රළයීය ය ලෆඩපල 
කුමතර, මශර්ම, ශෆටන්, 
ය් ඩකයල, ර නපුර, 
කලළන ඩියපෝ වශ 
ුවලරඑිබය ප්රළයීය ය 
කළගසයළය යන 
කළගසයවහමළන ල අබික 
ද්රලය අපශර ය කර ඇත. 
 

 33,693,801.2
0 

 ඉතිලිම ප්රළයීශික වශ 
කගසමළන්ත ළළ ල 
ඒකරළය ල ඇතිල අබික ද්රශ ය 
අපශර ය කිරීය්ප කටයුු 
අ ්ඩඩල ියදු යකයගස. 

12 විවිා මිදී ්ෆම ්ප වශ 
යව ලළලන් (පක්ත 
වියන්ට අදළ 
යන ලන අයනකු  
මිදී ්ෆම ්ප).  
 

   නිිය පිමදි කළගසයළ 
නඩ ුල වශ යව ලය වපභ 
වළානය වෆප, ම. 

අුවමත ඉල්ීම්ප පිමදි 
අලයතළලයන් වපුරළ ඇත. 

100% 27,125.00  ප්රාළන කළගසයළීමය කළගසයළ 
නඩ ුල වශ වපභවළානය 
පිණිව අලයතළලයන් මිදී 
ය්න වෆප, ම අ ්ඩඩල ියදු 
යකයගස. 
 



 
 

13 ආර්ෂක අශයේ 
කළන්තළ කළගසය 
ම්ඩඩයට වශ ිමයදුක  
මශුනට අලය නි 
ඇුම්ප මිදී ය්න 
වෆප, ම. 
 

   අදළ යව ලක මශුන් ශට 
අලය නි ඇුම්ප බළදීම. 
(අනනයතළලය වඳශළ) 

අුවමත ඉල්ීම්ප පිමදි 
අලයතළලයන් වපුරළ ඇත. 

100% 322,275.60  අදළ අශ වඳශළ ලළගසෂිකල 
නි ඇුම්ප බළදීම ියදු 
යකයගස. 

14 භළවිතයයන් ඉල  
කරන  අබික බවහරම 
යලන්යීිය මගින් 
විකිීමම. 
 

  අයප්

ක්ෂිත 

ආදළය

ම                        

ක . 

225,92

8,928.0

0 

අමතර ආදළයමක් 
ම්ඩඩයට බළ ්ෆම ම 
එක් එක් ඩි යපෝ 
කළගසයවහමළන පිිමියදුල 
පල ලළය්න යළම වශ 
ඉඩකඩ බළ්ෆම ම. 
 

බවහරම 1397 යලන්යීිය 
මගින් විකු න දී. 

85.71% 177,557,678.
00 

 ඉතිලිම අබික බවහරම 
යලන්යීිය මගින් ඉදි ිමයේදී 
විකිීමමට අයප්ක්ෂිතය. 

 

 

 

 

අභයන්තර ගිණු්ප පරී්ෂ  යක ටලඨළය 

අුව 
අශකය 

විය ප්ර.කළ 

            මුුම 
ගිණු්ප 
විමවප්ප 

අයක ශෆකි 
මුදල් ලටිනළකම 

(ක ) 

අයකර්  
ලටිනළකම 
(ක ) 

අයකර යන ්  
ලටිනළකම (ක ) යක ෂ ්්ප කුම මශුව නෆ

ය් 
ුවලඑ රජ ක ණු වබ  ලය ප

ු 

1 මුදල් වමී්ෂ ය  1 4   3  4  1 5 2  20 88,773.00 45,000.00 43,733.00 

2 මුදල් යප   පිම්ෂළල 9 14 11 2 1 1 6 15 5 4 2 1 3 74 56,328.30 6,565.00 49,763.30 

3 ලළර ප්රයශපත්ර යල්   
පිම්ෂළල 

1  5  1 3 3  3 6  1  23 274,557.50 182,766.50 91,791.00 

4 ්බඩළ වමී්ෂ ය 2 12 5 4 23 14 9 12 2 4 13 6  106 5,498,584.52 14,309.71 5,484,274.81 

5 ඉන්ාන පිමයභෝජන 
පිමක් ළල 

6 11 9 8 2  4 11 2 4 1 3 5 66 647,030.10  647,030.10 

6 යශතන ශළ අතිලකළ පිම්ෂළල  10 3  5 4 10 3 4 3 8  9 59 1,175,018.83 102,075.55 1,072,943.28 

7 මළගස් යල්   පිම්ෂළල     4 1 4 1 2 1   5 18 30,775.50 1,112.00 29,663.50 



 
 

8 යශතන/ප වල අ තිලකළර්ප 
පිම්ෂළල 

  3  5 2 2 4 1 3 1   21 435,233.60 26,733.60 408,500.00 

9 යක න්යද වහතර හිඟ මුදල් 
පිම්ෂළල 

2  18   2 2  3 1   1 29 235,191.16 14,145.00 221,046.16 

10 විනය යල් න පිම්ෂළල     1 3 3 2 8 5 15 7 1 45 233,050.84 98,777.73 134,273.11 

11 අනුක  යල් න පිම්ෂළල   3       1 7   11    

12 පළිමයතෝෂික ය්ීම්ප පිම්ෂළල 1 8 1 6 1  12 5 3 2 16 1  56 3,962,427.29 23,639.35 3,938,787.94 

13 කළගසය චක්ර යල් න පිම්ෂළල       1  1     2    

14 දදනික එකුකිරීය්ප 
යල් න පිම්ෂළල 

 4     3       7 766.00  766.00 

15 අමතර යක ටවහ 
පිමයභෝජනය පිම්ෂළල 

 3 3  4  5 10 5 4 11 1  46 44,786.11  44,786.11 

16 යීය ය මිදී ්ෆම ්ප පිම්ෂළල 1    1 1  7 1 2 9 3  25 123,331.22  123,331.22 

17 ටයගස පිමයභෝජන පිම්ෂළල 2   2 4 1 4 3 2  8  1 27 51,416.39  51,416.39 

18 දුුවයක ෂ පිමයභෝජන 
පිම්ෂළල 

   2   3     1  6 77,670.00  77,670.00 

19 ාළලන අශයේ අනිකු  
යල් න පිම්ෂළල 

  3  11 12 8 3 10 3 10 3 3 66 357,338.73 5,868.73 351,470.00 

20 ාළ/51,50,40,41 යල් න 
පිම්ෂළල 

  1 1 4 8 1 3 1  1   20 120,175.00  120,175.00 

21 ඉශජියන්ක  අශයේ අනිකු  
යල් න පිම්ෂළල 

  7 6 10 15 16 7 6 1 5 8 17 98 531.425.59 4,386.50 527,039.09 

22 ගිණු්ප අශයේ අනිකු  
යල් න පිම්ෂළල 

 12 5 3 13 3 7 2 13 2 17 4 2 83 715,556.40 19,263.40 696,293.00 

23 නිලළඩු යල් න පිම්ෂළල 2 2 2  5 1 10 6 8 6 5 2 18 67 301,951.33 40,706.60 261,244.73 

24 යලන  6             6    

 මුුම එකුල 32 77 83 34 95 74 113 98 80 53 134 43 65 981 14,961,387.41 585,349.67 14,376,037.74 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

පුණුණු අශය 
 

ියදුක ක්රියළකළරක්ප ශළ එහි අරමුණු ලගසතමළන ත ලය ශළ එහි ප්ර්තිලය 

ඇවහතය්ප
න්ු්ත 
යලන් ක 
මුද (ක ) 

ලගසතමළනයේ 
වියද්ප ක මුද 

(ක ) 

1 HRIS (මළනල ව්පප  යත රුක  පීාතිලය) දෆුවල  කිරීය්ප පිමපළන නිාළරී 
පුණුණු ලෆඩමුුමල 
අරමුණු - දිලයින පුරළ ශ්රී ශ්ම යව ලකයින්යේ විවහතර බළ්ෆම ම පුී්ිකක ශළ 
ආයතනයට අලය. 

දිලයින පුරළ යව ලයන්යේ අලය යත රුක  බළ්න්නළ දී. (50%) 3,000.00 2,839.00 

2 ාළ 51 නිාළරීන් වශ ටිකටල යන්ත්ර පිිබබඳ පුණුණුල 
අරමු  - ටිකටල යන්ත්ර භළවිතය මගින් ාළ 51 නිිය යව නඩ ු කිරීම වශ ඒලළ 
අන්තගසජළයට යළල කළීමන කිරීම. 

ටිකටල යන්ත්ර අයනක් ප්රළයීශිකයන්ට ශුමන්ලළදීමට ආයතනයයන් 
අදශවහ කරය්න යන අතර අන්තගසජළයට යළල කළීමන කිරීයම 
කටයුු ඩියපෝ මටලටමින් ියදු යලමින් පලතී. 

47,700.00 32,765.00 

3 නිලළඩු යල්   නඩ ු වශ විනය ව්පබන්ා පුණුණු ලෆඩමුුමල 
අරමු  - නිලළඩු කටයුු කළගසය්ෂමල කිරීම, ප්රළයීශික මටලමමින් පුණුණු කටයුු 
විමාය්ත කිරීම ුිකන් වියද්ප අඩු කිරීම. 

ප්රළයීය ය මටලටමින් පුණුණු කටයුු ියදු කරන යශයින් නි ලළඩු, විනය 
ආදී කටයුු ය්පතළක් දුරට කළගසය්ෂමල තිලයේ. 

11,050.00 10,510.00 

4 විදු  තෆප භළවිතය ුිකන් ිකපද්රලය ශළ ඒ ආශ්රිත වියද්ප අඩු කර ්ෆනිය්ප 
පුණුණුල 
අරමු  - ිකපි ද්රලය ආශ්රිත වියද්ප අඩු කිරීම, Email භළවිතළ කිරීම 

ප්රළයීශික මටලට්පලිකන් Email භළවිතය ව්පබන්ාල කෆමෆ යතන් 
ියටී. 

14,500.00 13,296.00 

5 HRIS ප්රළයීශික වඳශළ පුණුණු ලෆඩවටශන 
අරමු  - HRIS ට අදළ යත රුක  ප්රළයීශික මටලටමින් ඇු  කිරීම 

HRIS යත රුක  ප්රළයීශික මටලටමින් ඇු  කරමින් පලතී. 3,000.00 2,250.00 

6 දුගසල ඩියපෝලන් ල වශකළර කෂම ළකළර ඉශජියන්ක  මශුන් පුණුණු කිරීම 
අරමු  - දුගසල ඩි යපෝල ඉශජියන්ක  මශුන් අභියප්ර ර ය කිරීම 

පුණුණුළභීන්යේ ප්ර්තිලය පිම්ෂළ කිරීම වඳශළ යදලන අදියර පුණුණු 
ලෆඩමුුමලක් ියදු කිරීමට නියමිතයි. 

11,500.00 10,628.00 

7 ඵදළයිතළලය ශළ ගු ළ මකභළලය ලගසානය කර ්ෆම ම වඳශළ ානළ මක 
චින්තනය ය් ඩනෆගීය්ප ලෆඩමුුමල 
අරමු  - ඉශ කෂම ළකළිම ලයේ ානළ මක චින්තනය ය් ඩනෆගීම ුිකන් 
පශ මටලටය්ප ඵදළ, තළලය ගු ළ මකභළලය ලගසානය කිරීම (ප්රාළන වශ 
ප්රළයීය ය කළගසයළ මටලටමින්) 

ඵදළයිතළ ලගසානය අධී්ෂ ය කරමින් පලතී.  250,616.00 

8 වමළජ කතිලකළ ලෆඩමුුමල 
අරමු  - යශප  ලෆඩ පිමවරයක් ඇතිල කිරීම 

ප්රාළන කළගසයළයේ පුණුණුළභීන් පවහයදයනකු පුණුණුල වඳශළ 
ක්පකක  යදපළගසතය්පන්ුල යලත  යය මු කරන දී. 

නෆත නෆත 

9 දුගසල ඩියපෝලන් ල රම පළන ශළ යයදීම්ප නිාළරීන් වඳශළ එක් දින පුණුණු ළභදළ,  වශ ගු ළ මක බවහ ප්රලළශන යව ලකයක් වඳශළ රළජකළිම 13,000.00 12,044.00 



 
 

ලෆඩමුුමල  
අරමු  - දුගසල ඩියපෝලන්හි රම පළන ශළ යයදවු්ප කළගසය්ෂම කිරීම 

ල යයදී ියටී. 

10 
 

ඉන්ාන ්බඩළ ිකපිකක  මශුන්යේ පුණුණු ලෆඩමුුමල 
අරමු  - ඉන්ාන ආශ්රිත නළවහතිලය වශ වියද්ප අඩු කිරීම 

ඉන්ාන කටයුු ආශ්රිතල ියදුලන අක්රමිකතළලයන් ශළ නළවහතිලය නෆතිල 
කිරීමට අනළ්තයේ බළයප යර  ු යශ. 

23,500.00 21,395.00 

11 අනුක  විමගස  නිාළරීන්යේ පුණුණු ලෆඩමුුමල 
අරමු  - අනුක  විමගස  ක්රියළලිකය පිිබයල  ප්රකළරල ියදු කිරීම 

අනුක  විමගස  ක්රියළලිකය පිිබයල  ප්රකළරල ියදු කිරීම 
කෂම ළකළර, අනුක  විමගස  මගින් ියදු යකයගස. 

25,750.00 20,870.00 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


