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සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය 

 

ශ්රී ලංකා ග ලංනමනගනමන ලංමඩලයක   ලං2013 ලංවර්ෂ   ලං ලංරු. ලං1,531,040,966 ලංතිබූ ලං ම හයුම් ලංඅකගභය ලං2016 ලංවර්ෂය ලංහග ලං

සසදග ලංබකන ලංවිට ලංරු. ලං902,223,175 ලංක් ලං කස ලං ම හයුම් ලංකගභයක් ලංබවට ලංකනග ලං ර ලංනැනීමට ලං ලංශ්රී ලංකානම ලංසමවව ලංඇති ලං

බව ලංප්ර ග  ලංිරීමමට ලංසතුු  ලං වි. 

 

ශ්රී ලං කා ග ප ලං ප්රවගහන ලං ්ර් ්ර   ලං 8.2% ලං   ලං පමණ ලං ප්රති යයක් ලං ශ්රී ලං කානම ලං වින් ස ලං සපයනු ලං කබ. . ලං ශ්රී ලං කා ග ලං

නමනගනමන ලංමඩලයකය ලංවින් ස ලංරට ලංතුක ලංඇති ලංමගර්න ලංඅව යයගව ය ස ලංකගභ ලංකබන ලංහග ලංපගු  ලංකබන ලංමගර්න ලං1500 ලංක් ලං

පමණ ලංධගවනය ලං රි ස ලංර ේ ලංමහජනයගවට ලං ේවය ලංසැපයීමට ලං ැප ලංවී ලංන්ටී. 

 

ශ්රී කා ග ලංනමනගනමන ලංමඩලයකය ලං2013 ලංවර්ෂ  දීසගමගනය ය ස ලංිනන ට ලංබේර  ලං4373 ලංක් ලංපමණ ලංධගවනය ලං ක ලං

අයර, ලං2017 ලංවර්ෂය ලංවන ලංවිට ලංඑම ලංඅනය ලං5300 ලංක් ලංදක්වග ලංවර්ධන ලං ර ලංනැනීමට ලංසමව ලංඇය. ලංඊට ලංඉවහල් ලංවූ ලංප්රධගන ලං

 ේතුවක් ලංවනු   ලං 2014 ලං වර්ෂ  දී ලංනව ලංබේර  ලං 2200 ලංක්බේර  ලංඇණියට ලංඑ තු ලංවීම. . ලංඒ ලංහැ ර සනට ලංයවව ලං

කුයග ලංබේර  ලං250 ලංක් ලංිකට ලං නන ලංදු් ර ලංනම්මගන ලංවක ලංධගවනය ලංිරීමමට ලංඅව ය ලං ටයුතු ලං ම්වන ලංවිට ලංන්දු රි ස ලං

පවතී. ලංඑම ලංකුයග ලංබේර  ලං250 ලංිකට ලංනැනීම ලංසදහග ලංකාසු ලං ැදවග ලංඇති ලංඅයර, ලංඒ ලංකද ලංකාසුඅදගක ට සයර් ලංමඩලයකයට ලං

ඉිනරිපව ලංිරීම ම ස ලංපසු ලං එම ලං ිු ව ලං වින් ස ලංයගක්ෂණි  ලංඇනයීම් ලං වගර්යගව ලං කබග ලං දී ලංඇය. ලං ැබිනේ ලංමඩලයකය ලං

වින් ස ලංපව ර ලංඇති ලංප්රසම්පගදන ලං ිු ව ලංවින් ස ලංඑය ලංිළිග නන ලංඇති ලංඅයර ලංඑයට ලංඅදගක ලංයයයන ලංසමන ලංිළ ලංනණ ස ලං

අු  ලංිරීමමට ලංඅව ය ලංසග ්ජජග ලං ම් ලංවන ලංවිට ලංන්දු ලං වි ස ලංපවතී. 

 

ශ්රී ලංකා ග ලංනමනගනමන ලංමඩලයකය ලංවින් ස ලං 2013 ලං වර්ෂ  දීන්සුසැරියබේර  ලං  ේවග ලං 639 ලංක් ලංධගවනය ලං ළ ලං අයර, ලං

වර්යමගන  දී ලංඑම ලංබේර  ලංසාඛ්යගව ලං744 ලංක් ලංදක්වග ලංවර්ධනය ලංවී ලංඇය. මයට ලංඅමයරව ලං2013 ලංවර්ෂ  දීශ්රී ලංකානම ලං

වින් සඅනගර්ථි  ලංමගර්න ලංවක ලංධගවනය ලංසදහගදවි ගක ලංබේර  ලංප්රමගණයක් ලං ය දවග ලංඇති ලංඅයර ලංවර්යමගනය ලංවන ලං

විට ලංඑම ලංබේර සාඛ්යගවදයව ලංදුරටව ලංවැ ක ලං ර ලංඇය. ලං මම ලං ේවගව ස ලංසපයග ලංඇව ව ලංග්රගමීය ය ලංප්ර ශ  ලංවක ලංීවවව ලං

වන ලංජනයගව ේ ලංදදනි  ලංඅව යයග ලංසුරරග ලංනැනීම ලංසදහග ලංඅව ය ලංප්රවගහන ලංපහසු ම් ලංසැපයීම ලංසම්බ සධ යනි. ලං

ශ්රී ලංකානම ලං ම් ලංඅයුරි ස ලංග්රගමීය ය ලංමගර්න ලංවක ලංබේර  ලංධගවනය ලංනිසග ලංන්දුවන ලංපගු ව ලංිළයවග ලංනැනීමට ලංරජය ලංවින් ස ලංල්කය ලං

සහනගධගර ලංසපයනු ලංකබ. . 

 

2013 ලං වර්ෂ  දී ලං ශ්රී ලං කානම ලං වින් ස ලං ිනන ට ලං ිර.ි. ලං 941,644 ලං ක් ලං පමණ ලං බේර  ලං ධගවනය ලං  රනු ලං කැබූ ලං අයර ලං

වර් මගන  දී ලං එම ලං අනය ලං ිර.ි. ලං 1,200,000 ලං ක් ලං පමණ ලං  ප. ලං  මයට ලං ප්රධගන ලං  ේතුවක් ලං වනු   ලං නව ලං බේර  ලං

ප්රමගණයක් ලං ර  ලං ඇණියට ලං එ තු ලං ිරීමම ලං වීමව ලං පැරණි ලං බේර  ලං වක ලං  ගර්යක්ෂමයගවය ලං ඉහළ ලං නාවි ස ලං ර  ලං

ඇනියට ලංඑක් ලංිරීමමවය.එ ේම ලං2013 ලංවර්ෂ  දී ලංමගර්න ලං ල්ඛ්ණයදගයමිර.ි. ලං01 ලංට ලං56.54 ලංක් ලංවූ ලංඅයර ලංවර් මගනය ලං

වන ලංවිට ලංඑම ලංඅනය ලං60.15 ලංක් ලංදක්වග ලංවැ ක ලංවී ලංඇය. 

 

2013 ලංවර්ෂ  දී ලංමගර්න ලං ල්ඛ්ණ ලංයදගයම ලංිනන ට ලංරු.53,234,211 ලංක් ලංවූ ලංඅයර ලං2017 ලංවර්ෂය ලංවන ලංවිට ලංඑම ලංයදගයම ලං

රු.84,167,082ක් ලංදක්වග ලංවැ ක ලංවී ලංඇය. ලං මම ලංවැ ක ලංවීමට ලංප්රධගන ලං ේත සවනු   ලංශ්රී ලංකානම ලංර  ලංඇණිය ලං ක්තිමව ලං

 රි ස ලං ඉහළ ලං  ළමණග රණ ගර්යක්ෂමයගවයක් ලං දක්වග ලං ශ්රී ලං කානම ලං ගෙ නන ලං යගමට ලං වර් මගනය ලං වන ලං විට ලං

හැිර ලංවීම. . ලං 

 

2013 ලංවර්ෂ  දී ලං බ  හෝ ලං ක පෝ ලංපගු  ලංකබි ස ලංක්රියගවම  ලංවූ ලංඅයර ලංවර්යමගනය ලංවන ලංවිට ලංඑම ලං බ  හෝ ලං ක පෝව ස ලං

කගභ ලංකබන ලංයවවයට ලංපවව ලංඇය. ලංඑ ේම ලංදැනට ලංන්යළුම ක පෝ ලංමගන්  ලං ේව  ලංවැු ප් ලංනියිය ලංිනනට ලං නවනු ලං

කබන ලංඅයර ලං මය ලංප්රසා නීය ලංජයග්රහණයක් ලංබව ලංමම ලංවි්වවගස ලං රි. 

 

 

සභගපති 

ශ්රී ලංකා ග ලංනමනගනමන ලංමඩලයකය 
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දැක්ම 
 
කරහඳගේ විශිසඨතභ භගී ප්රහවකඹහ 
 
 

මමමශලර 
 
භවජනතහට ආයක්ෂිතව විලසහදහ, ව සුඳවසු භහර්ගසම භගී ප්රහවන ග කඹක් හධහයණ ගහසතු ක්රභඹක් ඹටග  
ග ඹට කළඳව පරදහ,  කහර්ඹ භණ්ඩරඹක් ආඹතනගේ සිඹළුභ ම්ඳ  උඳරිභ ප්ර ගඹ ජනඹට ගනිමින් ආර්ථිකභඹ 
ලගඹන් තුරනහ භක ඳ හගගන ඹහභ. 
 

අරමුණු ශා ඳරමාර්ථ 
 
1. ප්රහගීය ඹ කහර්ඹහර 12 භගින් ඩිගඳ න් වහ උඳ ගදස දීභ  ප්රධහන කහර්ඹහරඹ වහ ම්ඵන්ීකකයණඹ ිරීභ භගින් 

ගුණහ භකව ප්රභහණහ භක ව කහර්ඹ්ෂභ වහ පරදහ,  ඵස ග හක් ළඳ, භ ිණණි කටුතතු ප්රර්ධනඹ ිරීභ. 
 
2. ඳහල් ඹන ශභයින් වහ තුටුදහඹක ඵස ග හක් ළඳ, භ. 
 
3. මූරයභඹ ප්රතිරහබ ගන භළතිවීභ ගව තුගක ටගගන ගඳ ීගිකක ඵසයම ධහකයින් විසින් අතවළයදභහ ඇති ආදහඹම් 

ගන රඵන භහර්ගර ඵස ග හ ගඹදවීභ. 
 
4. ගක ටු භධයභ ඵස නළතුම් ගඳ ගල් සිට දුය ඳශහ  රට දුය ගභන් ග හ ළඳ, භ. 
 
5. යහජය වහ ගඳ ීගිකක අ ලගේ ප්රහවන  නිගඹ ජිත ආඹතන ම්ඵන්ීකකයණඹ ිරීභ. 
 
6. උ ව විගල  අසමහව ඳහර්ිකගම්න්තු/ ඳශහ  බහ භළතියණ ආදිඹ ළනි අසමහන් රදී ඵස ග හ 

ම්ඵන්ීකකයණඹ ිරීභ. 
 
7. තළඳළල් ව පු ඳ  ප්රහවනඹ ිරීභ. 
 
8. ඵස ධහනඹ ම්ඵන්ධගඹන් ගඳ කුරු ඵස භහගම්ව භවහ බහණ්ඩහගහයඹව ජහතික ප්රහවන ගක මින් බහව ඳශහ  

බහ අදහර අභහතයහ ල ව අගනකු  අදහර නිගඹ ජිත ආඹතන භම ම්ඵන්ීකකයණඹ ිරීභ. 
 
9. ශ්රී ර ගභගේ රිඹදුරු පුහුණු ඳහළල්ිකන් භනහ පුහුණු රළබ විනඹගරුක රිඹදුයන් ළඳ, භ. 
 
10. රිඹදුයන්ව ගක න්ගද සතයරුන්ව ඹහන්ත්රික ශිල්න්න් ව අීක්ෂණ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ගනුගන් ම්භන්්රණ ළඩමුළු 

ඳළළ වීභ. 
 

11. ප්රහගීය ඹ ළඩගඳ ශිකන් නිසඳහදනඹ කයනු රඵන කටලටර/ උඳ කටලටර ඩිගඳ න් ගත ළඳ, භ. 
 

12. සි ගන්නහ සුළු අඩුකර මිර ගණන් රට ළඩිහිටිඹන් ව ශියඹන් වහ හය ප්රගශලඳ්ර රඵහදීභ. 
 

13. ඳශහ  ළඩගඳ ශල් වහ ඉතහ ළදග  අභතය ගක ටස නිකු  ිරීභ වහ නහයහගව න්ිණට ශ්රී ර ගභ ප්රධහන 
කහර්ඹහරගේ භහර්ගසම ගඵඩහගන් ඳ හගන ඹහභ. 

 

14. ඩිගඳ න් ර ඵස ධහනඹ ම්ඵන්ධගඹන් ආය්ෂක විභර්ලනව වදිසි ළටීමම් ග දිසි ිරීම් 
ආදිඹ ඳළළ වීභ. 
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ශැඳින්වීම 

 
සිඹලුභ ආකහයගේ ප්රහවන  භධයඹන් ය ගටල ආර්ථික  ර්ධනඹ රකහ නිළකභ අතයහලය ගශ. 
භහර්ගසම භගී ප්රහවනඹ ම්ඵන්ධගඹන් යඹ විගල ගඹන්භ අතයහලයන්නිර. ශ්රී ර කහ ළනි 
 ර්ධනඹ ගමින් ඳතින යටක නගය ව ග්රහභ ම්ඵන්ධතහඹ ඳ හගළනීභ ිණණි ග හ 
ළදග  ගභගවඹක් ඉටුකයන අතය මුළු භව  යගටලභ ඒකහඵීධතහඹ යභගින් ඇතිකයයි. 
 
භහර්ග 1200 කට ඳභණ ම්පූර්ණගඹන් ඵසයම ධහනඹකයන රද ඵසයම ධහකඹන් 80 ගදගනකු 
ඳභණ  විසින් දියින පුයහ ඳඹන රද ඵස ග හ ද ිකඹහඳදි චි කර ඵසයම 3532 ක් ද 1957.10.31 දින 
1957 අ ක 48 දයණ ගභ ටර් යම ප්රහවන ඳනත භගින් ජනතු  කයන රද අතය ඒ අනු ර කහ 
ගභනහගභන භණ්ඩරඹ (ර .ග.භ) 1958.01.01 දින සිට ක්රිඹහ භක විඹ. 
 
යක් ඳටන් 1977 ර්ඹ දක්හ භහර්ගසම භගී ප්රහවනඹ ම්ඵන්ධගඹන් ර .ග.භ 
ඒකහධිකහරි ඹිරන් ක්රිඹහ භක වගේඹ. 1978 අ ක 19 දයණ ගභනහගභන භණ්ඩර යසමහ භගින් 
ශ්රී ර කහ භධයභ ගභනහගභන භණ්ඩරඹ භගින් ම්ඵන්ීකකයණඹ කයනු රඵන ප්රහගීශිඹ ගභනහගභන 
භණ්ඩර 10ක් ිණහිටුහ 1978 දී ර ගභ විභධයගත කයන රදී. 
 
ප්රගීලගේ ව ඳශහග  අලයතහ ිණිබඵ ළඩි ලගඹන්  ගශදීවීභට  ප්රගීලගේ ප්රහවන ගළටළු 
වහ ්ෂණික විුමම් රඵහදීභට  කුඩහ ඒකකරට වළිරන ඵ අගක්ෂහ කර ඵළවින්ව විභධයගත 
ිරීගභන් භගී ජනතහගේ අලයතහ ඩහ කහ්ය්ෂභ වහ පරදහ,  ගර ඉටු ිරීභට වළිර ගතළයි යජඹ 
අදවස කගශ ඹ. 
 
ගකග  වුද ර .ග.භ විසින් දයණ රද ඳහඩු දිගින් දිගටභළඩිවීභ නිහ  නිදවස ආර්ථිකඹ ිණිබඵ න 
 කල්ඳ නිහ  දිගින් දිගටභ ළඩිගමින් ඳළති භගී ඉල්ලුභ පුයහීමභට ගන වළිර වීභ නිහ  භගීන් 
ප්රහවඹ ිරීභ වහ ගඳ ීගිකක අ ලඹට ද අය රඵහගදන රදී. 
 
යජගේ දළඩි විලසහඹිරන් ගඳ ීගීමකයණඹ භගින් යහජය අ ලඹ ප්රතියූවගත ිරීගම් ගක ටක් 
ලගඹන් ර .ග.භ ජනතහකයණඹ ිරීභට කටුතතු කගශ ඹ. 1987 අ ක 23 දයණ යජගේ  සමහ ගව  
යජඹ තු යහඳහය ගඳ දු භහගම් ඵට ඳ ිරීගම් ඳනත ඹටග  ර ගභ ජනතහකයණඹ කයන රදී. 
ජනතහකයණඹ සිදු කර අසමහගශදී ඳළති ගභනහගභන භණ්ඩරඹ ඩිගඳ  93ක් ගන් ගන් ලගඹන් 
සීභහහිත භහගම් ඵට ඳ ව අතය යභ භහගම් ඳහරනඹ ිරීම් වහ ග කඹන් අතුගයන් 
අධය්ෂභණ්ඩරඹක්  ගත යහගන්නහ රදී. යභ භහගම්ර ම්පූර්ණ ගක ටස ප්රභහණගඹන් අඩක් කහර්ඹ 
භණ්ඩරඹ ගත ගඵදහ ගදන රද අතය ඉතිරි ගක ටස භවහ බහණ්ඩහගහයඹ තුවිඹ. ජනතහකයණ 
ළඩටවන 1990 ර්ගේදී ආයම්බකය 1993 ර්ගේදී අන් කයන රදී. ජනතහකයණඹ අවිධිභ  
ගර ක්රිඹහ භක කර ඵළවින් අගක්ෂහ කර ප්රතිපර අ  ගන වීඹ. 
 
1991 අ ක 37 දයණ ජහතික ගභනහගභන ගක මින් බහ ඳනත  ගල ධනඹ ිරීගභන් ඉවත ඩි ගඳ  
ඒකහඵීධ කය ගඳ කුරු ඵස භහගම් ිණහිටුන රදී. ග ක අතිරික්තඹන්ව විනඹ ඵයඳතර ග  
බිළටීභව අහධහයණ තයමකහරි ඹව ඳහළල් ග හන්ව අනහර්ථික ග හන් ළනි භහජභඹ 
ගකීභව ෘ තීභඹ දළනුභක් ඇති අඹගේ හිමඹ අකහ්ය්ෂභතහඹව ධහනඹ ළඹ ඉවර ඹෆභව 
ගීලඳහරන වහ ෘ තීඹ මිති අනිසි ඵරඳෆම් වහ ඳළතිී ගිඹ දණඹන් ගඳ කුරු ඵස භහගම් 
බිළටීභට ගව තු ව භවය කරුණු ගශ. 
 
ගභභ ප්රලසණඹට විුමභක් ලගඹන් “2005 අ ක 27 දයණ ශ්රී ර කහ ගභනහගභන ඳනත” භගින් ශ්රී 
ර කහ ගභනහගභන භණ්ඩරඹ 2005.10.19 ිණහිටුන රදී. 
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මානල වම්ඳත් කෂමණාකරන මකොට්ඨාය 
 

බලා ගැනීම් අංය (විධායක) 

 

1. න ඳ වීම් - 02 

2. ආයණ වහ ළඩ ඵරන ඳ වීම් - 174 

3. ආයණ ඳ වීම් සථිය ිරීභ - 59 

4. සමහන භහරුවීම් - 220 

5. උසවීම් - 84 

6. ගක න්්රහ  ඳ වීම් - 04 

7. ග ඹ දීර්ඝ ිරීම් - 56 

 

බලා ගැනීම් අංය (විධායක මනොලන ) 

 

1. න ඳ වීම් - ිකිණකරු වහ භහන්තය ගර ණි  - 81 

2. න ඳ වීම් රිඹදුරු - 861 

3. න ඳ වීම් ගක න්ගද සතය - 891 

4. න ඳ වීම් කහර්මික - 18 

5. න ඳ වීම් කම්කරු - 11 

6. ගක න්්රහ  / නදනික/ අනිඹම් ඳ වීම්- - 43 

7. ග ඹ දීර්ඝ ිරීම් - 261 

8. ආයණ ඳ වීම් - 17 

9. උසවීම් - 38 

10. සමහන භහරුවීම් - 305 

11. න පුහුණු ඵහ ගළනීම් - 20 

12. පුහුණු දීර්ඝ ිරීම් - 16 

 

කම්කරු වබතා අංය 

 

1. භහන හිමිකම් ගක මින් බහ ඳළමිණිික - 46 

2. කම්කරු කහර්ඹහර ඳළමිණිික - 116 

3. ඳහර්ිකගම්න්තු ගක භහරිස කහර්ඹහර ඳළමිණිික - 33 

4. ශ්රී ර ගභ ග ක ඳළමිණිික - 60 

 

විනය අංය 
 

රළබී ඇති විනඹ ිකිණගග නු  ඛ්යහ  - 616 

අන් කය ඇති විනඹ ිකිණගග නු  ඛ්යහ - 476 

රළබී ඇති අභිඹහනනහ ිකිණගග නු  ඛ්යහ - 140 

අන් කය ඇති අභිඹහනනහ ිකිණගග නු  ඛ්යහ -  380 

 

 

සුභ වාධක අංය 
ලෘත්තීය වමිති කටයුතු 

සිඹලුභ ෘ තීඹ මිති වහ පූර්ණකහීමන නිදවස ිරීභ                                                                 - 12 

විනඹ නිගඹ ජිතඹන් ඳ  ිරීභ  - 222 

ෘ තීඹ මිති ඉල්රහ අසවීභ - 27 

ෘ තීඹ මිති හභහජික ඹ රඵහ ගළනීභ - 68 

ජුික ළඩ ර්ජන - 20 

ග ක දුක්ගළනවිික - 22 
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නිලාඩු 

විගීලගත ඳඩි යහිත නිහඩු රඵහදීභ - 94 

විගීලගත ඳඩි යහිත නිහඩු අන් වීභට ගඳය ර කහට ඳළමිණීභ - 42 

ඳසුගිඹ ය ර හිරශ නිහඩු - 39 

ප්රසත නිහඩු රඵහදීභ - 28 

න්තෘ නිහඩු රඵහදීභ - 14 

විධහඹක නිරධහීන්ට  න්රයි භහසික නිහඩු රඵහදීභ - 67 

අඩ ඳඩි හිත නිහඩු රඵහදීභ - 87 

ජරගළීමම් වහ ග තුය වහ නිහඩු රඵහදීභ - 21 

ගීය ඹ අධයහඳන කටුතතු වහ නිහඩු රඵහදීභ - 03 

ක්රීඩහ පුහුණුවීම් කටුතතු වහ නිහඩු රඵහදීභ - 32 

වදිසි අනතුරු නිහඩු - 21 

 

කරුණාවශගත දීමනා 

්රසත ක්රිඹහ ගව තුගන් මිඹගිඹ අඹ වහ න්දි වහ ළටුක ගගවීභ - 01 

ඹළගඳන්ගනකුගේ භයණඹක් වහ ගගනු රඵන කරුණහ වගත දීභනහ - 916 

ග ගේ ගඹදී සිටිඹදී මිඹඹන ග කයින්ට කරුණහ වගත දීභනහ රඵහදීභ - 45 

ඵයඳතර ගය ගහඵහධ වහ කරුණහවගත දීභනහ රඵහදීභ - 24 

 

තිළිණ ප්රදාන 

05 ය ශිය  තිිබණ දීභනහ - 11 

විලස විදයහර අධයහඳනඹ වහ ගත යහග  දරුන්ට තිිබණ රඵහදීභ - 06 

 

ණය ආධාර 

ඇසකණ්නහඩි වහ ණඹ ආධහය රඵහදීභ - 85 

දඩ ණඹ අයමුදිකන් ණඹ ආධහය මුදල් ගගවීභ - 288 

ක්රීඩහ ඳහවන් මිරදී ගළනීභ වහ ආධහය රඵහදීභ - 646 

ආඳදහ ණඹ වනහධහය - 629 

 

 

 

 

මේකම් මකොට්ඨාය 

 
ශ්රී ංකා ගමනාගමන මන්ඩමඅ අධෂ ම්ඩඩ ැසවවවීම් ඳැලැත්වීමට අදා කටයුතු 

 

2013 ර්ඹ තුර විගල  අධය්ෂ භණ්ඩර ැසසවීභක් වහ වදිසි අධය්ෂ භණ්ඩර ැසසවීභක්ද හිත අධය්ෂ භණ්ඩර ැසසවීම් 

14ක් ඳළළ වීභට අදහර කටුතතු ඉටුකය ඇත. ඒ ඹටග ව 

 

1. අධ්ෂ භණ්ඩර ැසසවීභ ඳළළ ගන දිනඹ වන් කය සිඹලුභ අධය්ෂ භණ්ඩීමඹ හභහජිකඹන් ගත වහ ශ්රී ර ගභ 

ගක ටලඨහල/ අ ල ප්රධහනීන් ගත නිගශදන නිකු  ිරීභ. 

 

2. අධය්ෂ භණ්ඩර ඳත්රිකහ බහයගගන ඳත්රිකහ අ ක ගඹ දහ ගල්ඛ්ණගත ිරීගභන් අනතුරු ගග නු කහව අධය්ෂ 

භණ්ඩීමඹ හභහජිකඹන් ගත බහයදීභ. 

 

3. අධය්ෂ භණ්ඩර ැසසවීම්රට ඉදිරිඳ  ගකගයන අධය්ෂ භණ්ඩීමඹ ඳත්රිකහ ිණිබඵ වහ නක්ර ිකිණ ිණිබඵ වන් 

කය අධය්ෂ භණ්ඩීමඹ ැසසවීගම් නයහඹ ඳ්රඹ ළකසීභ. 

 

4. නයහඹ ඳ්රඹට අනු වහ බහඳතිතුභහගේ උ ඳගදස භත අධයක්  භණ්ඩීමඹ ඳත්රිකහ වහ නක්රිකිණ බහගත ිරීභ. 
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5. ඒ ඒ අධය්ෂ භණ්ඩර ඳත්රිකහට වහ නක්ර ිකිණඹට අදහර අධය්ෂ භණ්ඩරඹ විසින් රඵහගදන තීයණඹ වහ ආනු ගික 

උඳගදස නිළයදි හර්තහ කය අධය්ෂ භණ්ඩරගේ තීයණ අයිතභ අ ක අනු ටවන් ිරීභ. 

 

6. යග  ටවන් කර අධය්ෂ භණ්ඩර තීයණඹන් රට අධය්ෂ භණ්ඩරගේ අනුභළතිඹ රද ඳසු යභ අධය්ෂ භණ්ඩර 

තීයණඹන් ර උධෘතඹන් යභ අධය්ෂ භණ්ඩර තීයණඹන් ක්රිඹහ භක කර ුතතු ශ්රි ර ගභ ගක ටලඨහල ප්රධහනීන්/ අ ල 

ප්රධහනීන් ගත බහයදීභ. 

 

7. ගභභ සිඹලුභ කටුතතු නිළයදිව යවයබහගඹන් ුතතු වහ විධිභ  ඉටු ිරීභ. 

 

8. ශ්රී ර ගභ අධය්ෂ භණ්ඩීමඹ හභහජිකඹන් ගත වහ අධය්ෂ භණ්ඩර ැසසවීම් රට ආයහධනහ රද ගක ටලඨහල වහ අ ල 

ප්රධහනීන් ගත  ග්රව රඵහදීභ. 

 

9. අධය්ෂ භණ්ඩර ැසසවීම්රට වබහගින (ශ්රී ර ගභ නිරධහීන් ගන න) අධය්ෂ භණ්ඩීමඹ හභහජිකඹන්ට 

වබහගී  දීභනහ ගගවීගම් කටුතතු සිදු ිරීභ. 

 

10. අධය්ෂ භණ්ඩර ැසසවීම්රට වබහගි න (ශ්රී රග භ නිරධහීන් ගන න) අධය්ෂ භණ්ඩීමඹ හභහජිකඹන්ට 

ප්රහවන දීභනහ ගගවීගම් කටුතතු සිදු ිරීභ. 

 

 

 

 

 

ශ්රී ංකා ගමනාගමන ම්ඩඩමඅ ඉඩකඩම් ලට අදා කටයුතු ඉටු කිරීම 

 

ශ්රී ර කහ ගභනහගභන භණ්ඩරඹට ඵස භහගම් ජනතු ිරීගම්දී ඳයහග  වහ ඉඩම් අ කය ගළනීගම් ඳනත ඹටග  

අ කයග  ව මිරදීග  ඉඩම් ගභන්භ යජගඹන් වහ අදහර ඉඩම් ඵරතර ඇති ආඹතන ගතින් ඵදු රඵහගගන ඇති ඉඩම් 

ම්ඵන්ධගඹන් ශ්රී ර ගභ අධය්ෂ භණ්ඩරගේ ව බහඳතිතුභහව උඳ බහඳතිතුභහ ව ප්රධහන විධහඹක නිරධහීතුභහ ඹන 

ඉවර කශභණහකහරි ගේ උඳගදස ඳරිදි මූිකක ඳරිඳහරන කටුතතු ඉටු ිරීභ ගල්කම් ගක ටලඨහලගේ ප්රධහන කහර්ඹ බහයඹ 

ගශ. ඒ අනුව 

 

 

1. ශ්රී ර ගභ ඉඩම් ම්ඵන්ධගඹන් ගළටලු ඇති ව විට වහ යභ ඉඩම් බහවිතඹ ම්ඵන්ධගඹන් උඳගදස අලය ව විට අදහර 

විසතය කරුණු අන්තර්ගත කය අධය්ෂ භණ්ඩීමඹ ඳත්රිකහ කස කය අධය්ෂ භණ්ඩරඹ ගත ගත යතුරු හර්තහ 

ිරීභ වහ යභ අධය්ෂ භණ්ඩීමඹ ඳත්රිකහරට අදහර තීයණ ක්රිඹහ භක ිරීභ. 

 

2. ශ්රී ර ගභ බහයගේ ඇති ගඵ ගව  ඉඩම් විධිභ  ගර අ කයගගන වහ ඳයහගගන නළති ඵළවින්ව අදහර අ කය 

ගළනීගම් කටුතතු ව ඳයහ ගළනීගම් කටුතතු ඒ ම්ඵන්ධ ඳන  ඹටග  සිදු ිරීභට යජගේ විවිධ ඳහර්ලඹන්  භග 

ම්ඵන්ීකකයණ කටුතතු ඉටු ිරීභ. 

 

3. ප්රහවන අභහතයහ ලඹ වහ ප්රහවන ඇභතිතුභහ විසින් ඉල්රහ සිටිනු රඵන ඉඩම් ම්ඵන්ධ හර්තහ කහ ඉදිරිඳ  

කීභ. 

 

4. ශ්රී ර ගභඹ බහයගේ ඳළති ද අදහර ඉඩම් අහන ලගඹන් ශ්රී ර කහ ජනයජඹට අඹ  ඵට නනතික නිඹභඹක් 

ඳතී. ඒ අනු යජගේ ඉඩම් ිණිබඵ කහර්ඹ  ග්රවඹට අනු ඉඩම් අභහතයහ ලඹව ප්රහවන අභහතයහ ලඹ වහ අදහශ 

ප්රහගීය ඹ ගල්කම්රුන්ව දිසත්රික් ගල්කම්රුන් භම ශ්රී ර ගභඹ ඳහර්ලගඹන් ම්ඵන්ීකකයණ කටුතතු ඉටු ිරීභ. 

 

5. ශ්රී ර ගභ ඉඩම් ම්ඵන්ධගඹන් නනතික ගළටලු ඇති ව විට අධිකයණඹ ගත ගඳනී සිට ශ්රී ර ගභඹට ඇති අයිතිඹ 

තවවුරු ිරීභට කටුතතු ිරීභ. 

 

6. ශ්රී ර ගභ ඉඩම් රට ඵහහිය ඳහර්ලඹන් ගතින් තර්ජන ඇති ව විට අදහර ගඳ ිකස සමහන ගත ඳළමිණිික ිරීභ වහ ඒ 

ම්ඵන්ධ ඳී්ෂණ  වහ ඉදිරිඳ  වීභ. 

 

7. ශ්රී ර ගභ ඉඩම් මිනින්ගද රු භගින් වහ ඵරඹර   මිනින්ගද රුරුන් රහ භළනීභට අදහර කටුතතු ඉටු ිරීභ. 
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8. අලය අසමහරදී ශ්රී ර ගභ ඉඩම් ගක ටස වහ තක්ග රු හර්තහ රඵහගළනීභ. 

 

9. ශ්රී ර ගභ අධය්ෂ භණ්ඩරගේ තීයණඹ භත ඵහහිය ඳහර්ලඹන්ට ඵදු රඵහදී ඇති ඉඩම් රට අදහර ඵදු කුීම මුදල් 

අඹකය ගළනීභට කටුතතු ිරීභ. 

 

10. ශ්රී ර ගභ ඉඩකඩම් ම්ඵන්ධගඹන් ශ්රී ර ගභ නිරධහීන් අතය ම්ඵන්ීකකයණ කටුතතු සිදු ිරීභ වහ ඉඩම් රට 

අදහර ශ්රී ර ගභ නිරධහීන් ගත උඳගදස වහ ගත යතුරු රඵහදීභ. 

 

 

 

 

 

 

ධාලන මකොට්ඨාය 

 
2013 ලර්ය තුදී මවේලා වැඳයුම ලර්ධනය කර ගැනීම වශා උඳමයෝගී කරගත් නල ප්රතිඳත්ති ශා ්රියා මාර්ග 

 

 කුඩහ ඵසයම 261 ගඹදවීභ භගින් ග්රහමීය ඹ භගී ප්රහවනඹ ග හ තයිරීභ වහ ක්රිඹහ ිරීභ. 

 

 ශ්රී ර ගභ භගින් දකුණු අධිගශගී භහර්ගඹ තුර අධි සුගඛ් ඳගබ ගී ඵසයම ගඹ දහ ගනිමින් භගී ප්රහවන ග හ තදුයට  

යහකත කය ඇති අතය ර්තභහනඹ න විට ඳවත ප්රගීල ආයණඹ කයමින් අඛ්ණ්ඩ කටුතතු ඳ හගගන ඹනු 

රළගේ. 

 

සුම ෝඳමභෝගී බවව රථ මයොදාගනිමින් දකුණු අධිමේගී මාර්ගය ශරශා සිදුකරන මවේලා පිළිබ විවවතර 

 

 භවයගභ - ගහල්ර 

 ඇල්ිණටිඹ - භවයගභ 

 ගක ශම - භ තර ගුන් ගත ටුඳර 

 ිණටගක ටු - ගහල්ර (යහජගිරිඹව ඵ තයමුල්ර වයවහ) 

 කුරුණෆගර කටුනහඹක වයවහ ගක ශම 

 කටුනහඹක ගක ශම 

 මීය ගමු ගක ශම 

 

 

 කටුනහඹක ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතයන්තය ගුන් ගත ටුඳර වහ භ තර යහජඳක් ජහතයන්තය ගුන්ගත ටුඳර අතය 

ඵසයම 04 ක ග හක් ක්රිඹහ භක ිරීභට කටුතතු කය ඇති අතයව ිණටගක ටු වහ භ තර යහජඳක් ජහතයන්තය 

ගුන්ගත ටුඳර අතය සුගඛ් ඳගබ ගී ඵස ග ඹ ඹටග  ඵසයම 10 ක් ක්රිඹහ භක ිරීභට කටුතතු කය ඇත. 

 

 ශ්රී ර ගභ ඹටග  ජනතහට උඳරිභ ග හක් ළඳ, භ අයමුණු කයගනිමින් කල්ඵදු ක්රභඹ භත ඵසයම මිරට ගළනීභ 

2011 ර්ගේ සිට ර්තභහනඹ න විටද ක්රිඹහ භක කයනු රඵන යභ ඵසයම උඳගඹ ගී කයගනිමින් ධහන කටුතතු 

ලක්තිභ  ිරීභ වහ ඵසයම ගඵදහවළීභ සිදුකය ඇත. යභ ඵසයම මිරට ගළනීභට අලය මුිකක ප්රතිඳහදන ශ්රී ර ගභ 

විසින්භ ඳඹහ ගනිමින් ර්තභහනඹ න විට නිසි ඳරිදි කල්ඵදු හරික ගගවීභද ශ්රී ර ගභ සිදුකයගගන ඹනු රළගේ. 

 

 ආඵහධිත පුීගරඹන්ටද ගභන් ිරීභට අලය ඳවසුකම් හිත සුගඛ් ඳගබ ගී ඵසයම ග හක් ගඳ ීගිකක අ ලඹ 

භම යක් ක්රිඹහට න හ ඇති අතයව ගම් න විට ගක ශමට ඇතුළු න භහර්ග ආයණඹ න ඳරිදි ගභභ ග හ 

ක්රිඹහ භක ගශ. 

 

 

ආබාධිත පුද්ගයන්ටද ගමන් කිරීමම් ඳශසුකම් වහිතල මකොෂඹට ඇතුළු ලන මාර්ග ආලරණය ලන ඳරිදි මයොදා ඇති 

සුම ෝඳමභෝගී බවවරථ ධාලනය ලන මාර්ග 
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ඵම්ඵරිණටිඹ - කඩත 

ගභ යටු - ගක ශම 

ගව භහගභ - ගක ශම 

ඳහනදුය - ගක ශම 

මීය ගමු - ගක ශම - ඳහනදුය 

ිරරිඵ ගග ඩ - ගභ යටු  

භවයගභ - ගක ශම 

 

 

 ශ්රී ර ගභඹට අඹ  සිඹළුභ ඵසයම වහ ඉගරක්ගර නික ටිකටල ඹන්්ර බහවිතඹට රඵහදීභට අලය කටුතතු දළනට 

සිදුකයමින් ඳතින අතයව ගම් න විට ඵසනහහිය ඳශහත තුර වහ ඹටිනුයව අම්ඵරන්ගග ඩව කතයගභව ඹන ඩිගඳ  

තුරද අන් කය ඇත. ගභභ ය අන් වීභට ප්රමභ දකුණු ඳශහග  සිඹළුභ ඩිගඳ  වහ  කුරුණෆගර දිසත්රික්කඹ 

තුරද ගභභ ඹන්්ර වුමන්හ  දීභට කටුතතු කයමින් සිටී. 

 

 න්රයි බහහගන් ඉගරක්ගර නික් ඩිජිටල් නහභ පුරු විිරීභ භගින් බහහ ප්රතිඳ තිඹ තවවුරු ිරීභට ශ්රී ර ගභ 

ක්රිඹහ කයමින් සිටී. ඒ ඹටග  දුය ගභන් ග හ ඵසයම ර ගභභ කටුතතු අන් ගමින් ඳතී. 

 

 ජ ගභ දුයකමන භගින් දුය ග හ ඵසයම ර ආන ගන්ිරීගම් ඳවසුකභ වුමන්හ දීභ භගින් භගී ඳවසු ඇති 

ිරීභට ළරසුම් කහ ඇති අතයව 2013 ර්ඹ තුරදී ගභභ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහට නළ වීභට කටුතතු කය ඇත. 

 

 ඳහල් සිසුන් වහ ර්තභහන හය ප්රගශලඳ්ර ගනුට විදයු  ගභන් කහපතඳ  (Electronic Travel Card) 

වුමන්හදීභ. ඉදිරිගේදීයහජයග කයින්ව ත්රිවිධ වමුදහගශව ගඳ ීමසිගේ නිරධහීන් ගනුගන්ද හභහනය භගී ජනතහට 

ද වුමන්හදීභට නිඹමිතඹ. ගභභ කහපත වන්හ දීභ  භම භගීන්ගේ ඉතිරි මුදල් ගන රළබීගම් ගළටළුද නියහකයණඹ 

ගශ. 

 

 ශ්රී ර ගභ භගින් ක්රිඹහ භක ඵසයම පුනරු මහඳන යහඳෘතිඹ ඹටග  ඵසයම පුනරු මහඳනඹ කය ප්රහගීය ඹ 

ග හන් වහ ධහනඹට යක්කය ඇත. 

 

 හර්ෂික ඳ න විවිධ උ  වහ ශ්රී ර ගභ භගින් ග හ ළඳ, භ සිදුකයයි. ගභභ ග හ ශ්රී ර ගභඹටභ 

ළඳ, භට සිදු ඇ ග  ගභභ ග හ ළඳ, ගම්දී ගභනහන්ත ගදගකන් යක් අතකට හසි වගත ව  අනික් අතට 

ධහනඹ අහසි වගත වීභ භත ගඳ ීගිකක අ ලඹ ගභභ ග හ ළඳ, භට ළඩි කළභළ තක් ගන දළක්වීභයි. 

 

 අළු  අවුරුදු භගේ ඵසයම ධහනඹ 

 ඇර ගඳයවළය භගේ ඵසයම ධහනඹ 

 කතයගභ ගඳයවළය භගේ ඵසයම ධහනඹ 

 තරවිර උ ඹ වහ ඵසයම ධහනඹ 

 භඩු ඳල්ික උ ඹ වහ ඵසයම ධහනඹ 

 සිසු ළරිඹ ඳහළල් ඵසයම ග හ යහඳෘතිඹ තුිකන් ඳහල් ඵසයම ඇණිඹ ඉවර න හ සිඹලු දරුන්ගේ ප්රහවන 

අඳවසුතහ භගවළයවීභට කටුතතු ිරීභ සිදුකයන අතයව ගභභ යහඳෘතිඹට අභතය ශ්රී ර ගභ විසින් ඳහල් සිසුන් 

ප්රහවනඹට ඵසයම විලහර ප්රභහණඹක් ගඹදවීභට කටුතතු කය ඇත. 

 

ඳාවැේ බවවරථ මවේලා 

ප්රා මද්ශිකය 

සිසු වැරිය ඳාවැේ බවවරථ 

මවේලා ලයාඳෘතිය යටමත් 

ධාලනය ලන මවේලා රථ 

වං යාල 

සිසු වැරිය ඳාවැේ බවවරථ මවේලා 

ලයාප්තිතියට අයත් මනොලන නමුත් 

ඳාවැේ බවවරථ මවේලා යටමත් ධාලනය 

ලන බවවරථ වං යාල 

ගක ශම 113 106 

ගම්ඳව 56 87 

කළුතය 34 48 

නුයයිබඹ 5 68 
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භවනුය 27 68 

නළගගනහිය 36 144 

රුහුණ 79 106 

ඵයගමු 102 96 

ඌ 52 87 

උතුය 25 58 

යජයට 70 87 

ඹම 40 145 

යකතු 639 1ව100 

 

 

 නිසි ළරිඹ ඵසයම ග ඹ ක්රිඹහට නළ වීභ වහ ර්ධනඹ ිරීභ ඹටග  දිනකට ඵසයම 131 ක් ධහනඹ කයනු රළගේ. 

 

 කහර්ඹහර ඵසයම ග ඹ ක්රිඹහට නළ වීභ වහ ර්ධනඹ ිරීභ ඹටග  ග සිරිඳහඹට ඵසයම 12 ක්ව ගුන් වමුදහට 

ඵසයම 13 ක්ව ගඳ ගව ය  සමහට ඵසයම 01 ක්ව ඛ්ණිජ ගතල්  සමහට ඵසයම 01 ක් දහඹක ගශ. 

 

 දුම්රිඹ ඒකහඵීධ ඵසයම ග ඹ ක්රිඹහට නළ වීභ වහ ර්ධනඹ ිරීභ ඹටග  ගදභටගග ඩ/ ඵම්ඵරිණටිඹ දුම්රිඹ ගඳ ශ 

ආශ්රිත ගභභ ග ඹ ක්රිඹහ භක කය ඇත. 

 

 ඵසයම ධහනඹ ර්ධනඹ ිරීභ වහ රිඹදුරු කහර්ඹභණ්ඩරඹ 411 ගදගනකුදව ගක න්ගද සතය කහර්ඹභණ්ඩරඹ 442 

ගදගනකුද ඇතුළු මුළු ග කඹන් 954 ක් ඵහ ගළනීභ සිදුකය ඇත. 

 

 

 

මාධය අංය 
 

1. 2013 ගර්දී ප්රහවනගේ නිර ප්රකහලනඹ න නිඵ ළරිය පු ඳග  කරහඳ 03ක් ඳර ිරීභ වහ ප්රහවන 

අභහතයහ ලඹට අඹ  සිඹළුභ ආඹතනඹන්හි ග ක ග විකහන් වට අගරවි ිරීභ. 

 

2. දිනඳතහ පු ඳ  ර ඳශන ශ්රී ර ගභ ම්ඵන්ධ පු  ම්ඵන්ධගඹන් ආඹතන ප්රධහනීන් දළනු  ිරීභ වහ අදහර 

ගත යතුරු හිත පු ඳ  හර්තහ  ය්ෂණඹ ිරීභව ශ්රී ර ගභට අදහර භහධය නිගශදන වහ ප්රෘ ති හර්තහ කස 

ිරීභ වහ නිකු  ිරීභ. 

 

3. ශ්රී ර ගභ විගල  උ  වහ භහධය ආයණඹ ළඳ, භ වහ නිගශදන කටුතතු ගභගවඹවීභ  විගල  ප්රෘ තීන් 

ජනභහධයන්හි ප්රනහයණඹ ිරීභට කටුතතු ිරීභ. 

 

4. ශ්රී ර ගභ භගින් භවජනඹහ ගනුගන් ක්රිඹහ භක කය ඇති වහ සිදු ිරීභට නිඹමිත විගල  යහඳෘති ිණිබඵ විසතය 

භහධය භගින් දළනු  ිරීභට ිණඹය ගළනීභ ව ශ්රී ර ගභ ිණිබඵ ඹවඳ  ආකල්ඳඹන් ජනතහ තුර ඇති කයමින් ශ්රී 

ර ගභ ආදහඹභ ප්රර්ධනඹ ිරීභට දහඹක වීභ. 

 

5. ශ්රී ර ගභ ම්ඵන්ධ සිඹළුභ කළවීම් වහ ඵහ ගළනීම් ම්ඵන්ධ පු ඳ  දළන්වීම් යජගේ පු ඳ  ර ඳර ිරීභ 

වහ කටුතතු ිරීභ. 

 

6. භහධය ඒකකඹ ඹටග  ක්රිඹහ භක න නි ගඹ ජය හණිජ අධිකහී කහර්ඹහරගේ ශ්රී ර ගභ  නහයක නිහව ලහිකකහ 

ක්රීඩහ ිණටිඹ වහ ලහිකකහ ලහරහ ම්ඵන්ධ සිඹළු කටුතතු ඳහරනඹ වහ සුඳරි්ෂණඹ ිරීභ. 

 

7. ශ්රී ර ගභ ප්රධහන කහර්ඹහරගේ පුසතකහරඹ ඳ හගගන ඹහභ ව ඊට අදහර සිඹළුභ ඳරිඳහරන කටුතතු අීක්ෂණඹ 

ිරීභ. 
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විමේ විමර්න ඒකකය 
 

1. 2013 ර්ඹට විභර්ලන වහ ඳළමිණි ිකිණ  ඛ්යහ - 145 

2. 2013 ර්ගේ  නිභ කය ඇති විභර්ලන  ඛ්යහ - 100 

3. සිදු කය ඇති වදිසි ළටීමම්  ඛ්යහ - 10 

 

 

 

කාර්මික අංය 

 
1. නල බවවරථ මිදී ගැනීම 

i. න කුඩහ ඵසයම 281 ක් මිරදී ගළනීභ (බහණ්ඩහගහය අයමුදල් ිකන්) 

2013 ර්ඹ අන් න විට ඵසයම 261 ක් මිරදී ගන්නහ රදී. 

ගන් කයන රද මුදර - රු.මි 1ව000.00 

ළඹ කයන රද මුදර - රු.මි 918.92 

 

ii. ඇඹිිකිණටිඹව භන්තුගර්ව කල්මුගන්ව කළසඵෆව භඩකරපුව අක්කයඳ තුව වළටන්ව යයහවර්ව ළිකය ව 

ත්රිකුණහභගල් ඩිගඳ න් වහ මූිකක ගගවීභක් කයව හරික ගගවීගම් ක්රභඹට ආන 49 න ඵසයම 15ක් 

මිරදී ගළනීභ. (ශ්රී ර ගභ අයමුදල් ිකන්) 

2013 ර්ඹ අන් න විට ත්රිකුණහභරඹ ඩිගඳ ට වළය අගනකු  ඩිගඳ න් වහ ඵසයම 13 ක් 

මිරදී ගන්නහ රදී. 

2013 ර්ඹ තුරදී ළඹ කයන රද මුදර - රු.මි 6.89 

 

iii. භ තර ගුන් ගත ටුඳර භගී ප්රහවනඹ වහ මූිකක ගගවීභක් කය හරික ගගවීගම් ක්රභඹට අධිගඛ් ඳගබ ගී 

ඵසයම 13 ක් මිරදී ගළනීභ. (ශ්රී ර ගභ අයමුදල් ිකන්) 

2013 ර්ගේ මුල් කහර්තු තුර ඵසයම 13 ක් මිරදී ගන්නහ රදී. 

2013 ර්ඹ තුරදී ළඹ කයන රද මුදර - රු.මි 74.40 

 

iv. ගක ශම කටුනහඹක අධිගශගී භහර්ගගේ භගී ප්රහවනඹ වහ මූිකක ගගවීභක් කයව හරික ගගවීම් ක්රභඹට 

අධි සුගඛ් ඳගබ ගී ඵසයම 11 ක් මිරදී ගළනීභ (ශ්රී ර ගභ අයමුදල් ිකන්) 

2013 ර්ගේ අහන කහර්තු තුර ඵසයම 11 ක් මිරදී ගන්නහ රදී. 

2013 ර්ඹ තුරදී ළඹ කයන රද මුදර - රු.මි 37.38 

 

v. ගඳ ගශ න්නරු ව අවිසහගශල්ර ඩිගඳ න් වහ මූිකක ගගවීභක් කයව හරික ගගවීම් ක්රභඹට ආන 

54 න ඵසයම 02 ක් මිරදී ගළනීභ (ශ්රී ර ගභ අයමුදල් ිකන්) 

2013 ර්ගේ ඳශමු කහර්තු තුර ඵසයම 01 ක් ව ගදන කහර්තු තුර ඵසයම 01 ක් ද මිරදී ගන්නහ රදී. 

2013 ර්ඹ තුරදී ළඹ කයන රද මුදර - රු.මි 5.87 

 

vi. ඵණ්ඩහයගර ඩිගඳ  වහ මූිකක ගගවීභක් කයව හරික ගගවීම් ක්රභඹට ආන 58 න ඵසයම 01 ක් මිරදී 

ගළනීභ (ශ්රී ර ගභ අයමුදල් ිකන්) 

2013 ර්ගේ ගදන කහර්තු තුර ඵසයම 01 ක් මිරදී ගන්නහ රදී. 

2013 ර්ඹ තුරදී ළඹ කයන රද මුදර - රු.මි 3.80 

 

 

2. ඳැරණි බවවරථ පුනරුත්ථාඳනය කිරීම (භාණඩාගාර අරමුදේ ලලින් වශ ශ්රී ංගම අරමුදේ ලලින්)  

ඳැරණි බවවරථ 385 ක් පුනරුත්ථාඳනය කිරීම. 

 

2013 ර්ඹ අන් න විට ඳළයණි ඵසයම 227 ක් පුනරු මහඳනඹ කයන රදී. 
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යඹට අභතයව ඳළයණි යන්ජින් 820ක් ඳළයණි ගිඹර් ගඳටලටි 377 ක් ව ඳළයණි ගඵ ඩි 217 ක් පුනරු මහඳනඹ කයන 

රදී. 

තදව සුළු අලු ළඩිඹහන් විලහර  ඛ්යහක් සිදු කයන රදී. 

බහණ්ඩහගහයඹ විසින් ගන් කයන රද මුදර - රු.මි 900.00 

බහණ්ඩහගහයඹ විසින් රඵහගදන රද මුදර - රු.මි 815.88 

ශ්රී ර ගභ විසින් රඵහගදන රද මුදර - රු.මි  559.05 

ළඹ කයන රද මුළු මුදර - රු.මි 1374.93 

 

ආරෂක අංය 
 

 
කාර්යය වාධන ලාර්තාල වශා මතොරතුරු බාදීම - 2013 ලර්ය 

1 අළසි සථිය මුයගඳ රල්/ ඳයමිත රක්ඹන් සමහඳනඹ කය න නර ව 

නිසනර ගීඳර සුයක්ෂිත කයමින් ග ක භව භ/ භව මීය න්ගේ විනඹ 

භටලටභක ඳ හගගන ඹහභ ඹන කරුණු පූර්ණ අීකක්ණඹ ිරීභව 

විගල  උ  අසමහන් රදී ඳළමිගණන අමු තන්ගේ ආයක්හ 

තවවුරු ිරීභ. 

 

2013.01.01 දින සිට 2013.12.31 දින 

දක්හ සිදුකය ඇත. 

2 ආයක්ක වහ විභර්ලන කටුතතු ිරීභ ගිනි නිවීම් ිණිබඵ පුහුණු 

ළඩමුළු ක්රිඹහ භක ිරීභව ගිනි උඳකයණ අළු ළඩිඹහ සිදු ිරීභ. 

 

2013.01.01 දින සිට 2013.12.31 දින 

දක්හ සිදු කය ඇත. 

3 ශ්රී ර ගභඹ ගත ගඹ මු කයනු රඵන ඳළමිණිිකව අක්රමිකතහඹන් වහ 

දුක් ගළනවිික ිණිබඵ ග ඹහ ඵළීමභ වහ විභර්ලනඹව වදිසි ඳීක්ණ 

කටුතතු සිදුිරීභව විනඹ විබහග ව වබහගි වීභ තදව ගන දනහ රඵහ 

ඇති අඹළුන් විනඹ ක්රිඹහභහර්ග වහ ඉදිරිඳ  ිරීභට වඹවීභව 

කම්කරු නඩු ව අධිකයණ නඩු වහ වබහගි වීභ. 

 

2013.01.01 දින සිට 2013.12.31 දින 

දක්හ සිදු කය ඇත. 

4 ශ්රී ර ගභ තුර ඳතින යහජකහරි ත ඹන් භත ඇති න විගල  වහ 

අර්බුදකහී අසමහ රදී නීතයහනුකර ගර ක්රිඹහිරීභ කටුතතු ිරීභ. 

 

2013.01.01 දින සිට 2013.12.31 දින 

දක්හ සිදු කය ඇත. 

5 ශ්රී ර ගභ අඹ  ග ගේ ගඹගදන සිඹළුභ ග ක භව භ භව මීය න් 

වට නිදවස ගභන් අය ඳ්රඹක් නිකු  ිරීගම්දී පූර්ණ ගකීගභන් 

වහ අීකක්ණගඹන් කටුතතු ිරීභ. 

 

2013.01.01 දින සිට 2013.12.31 දින 

දක්හ සිදු කය ඇත. 

6 ගීය ඹ මිරදී ගළනීම් ඹටග  ගගන යනු රඵන සිඹළුභ ඵඩු බහණ්ඩ වහ 

ද්රයභඹන් භණ්ඩීමඹ ිණිබග  රට අනු අලය කටුතතු ිරීභ. 

 

 

2013.01.01 දින සිට 2013.12.31 දින 

දක්හ සිදු කය ඇත. 

7 ගරු ඇභතිතුභහව ගරු නිගඹ ජය ඇභතිතුභහව ගරු බහඳතිතුභහව ගරු උඳ 

බහඳතිතුභහ වහ අගනකු  භණ්ඩීමඹ උස නිරධහී භව භ/ 

භව මීය න් වමුවීභ වහ ඳළමිගණන අඹළුන් ව ශ්රී ර ගභට අඹ  

සිඹළුභ ග හ සමහන ිකන් ඳළමිගණන භණ්ඩීමඹ ග ක 

භව භ/භව මීය න්ට පූර්ණ අීකක්ණඹ වහ අනනයතහඹ තවවුරු 

කයගනිමින් ප්රධහන කහර්ඹහීමඹ විභසීම් කහර්ඹහරගඹන් අලය කටුතතු 

ිරීභ. 

 

2013.01.01 දින සිට 2013.12.31 දින 

දක්හ සිදු කය ඇත. 

8 ආයක්ක අ ලඹ වහ න ආයක්ක නිඹහභක භවතුන් ඵහ ගළනීභ 

වහ ම්මුඛ් ඳීක්ණ ඳළළ වීගම්දී පූර්ණ වගඹ ගඹ රඵහදීභ. 

 

2013.01.01 දින සිට 2013.12.31 දින 

දක්හ සිදු කය ඇත. 

9 ගන  යහජකහරි වහ අනුචිත කර්තයගේ යහජකහරි කර අඹලුන් 

විධිභ  ම්මුඛ් ඳීක්ණ ඳ හ ආයක්ක අ ලඹ ගත ඵහ 

ගළනීභ සිදුිරීභ. 

2013.01.01 දින සිට 2013.12.31 දින 

දක්හ සිදු කය ඇත. 
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10 මුදල් ප්රතිපූර්ණඹ ිරීභ ඳදනභ ඹටග  ත්රිවිධ වමුදහගන් 

නීතයහනුකර ඉ  ව ආයක්ක නිඹහභක භවතුන් ඳවත වන් 

සමහන වහ ගඹදවීම් කය ඇත. ගභ ටර් යම ප්රහවන 

ගදඳහර්තගම්න්තු නහයහගව න්ිණටව ගශයවළයව පුීගිකක ප්රහවන 

ගදඳහර්තගම්න්තුව ඵළසටිඹන් භහත ප්රහවන කශහඳඹව ජහතික 

ගභනහගභන ගක මින් බහව නහයහගව න්ිණට ව නුගේගග ඩ 

නදය භධයසමහනඹව වහ යඹට අනුඵීධ නුය නදය භධයසමහනඹව 

ගම්ඳව නදය භධයසමහනඹ. 

 

2013.01.01 දින සිට 2013.12.31 දින 

දක්හ සිදු කය ඇත. 

11 බහවිතගඹන් ඉ  කයන රද අඵික ඵසයම ප්රසිීධ ගන්ගීසිඹ භගින් 

විිරණීභ ඹන ක්රිඹහදහභඹට ආයක්ක නිරධහීන් ගඹදවීභ. 

 

2013.01.01 දින සිට 2013.12.31 දින 

දක්හ සිදු කය ඇත. 

 

මතොරතුරු ශා වන්නිමේදන තාෂණමකොට්ඨාය 

 සිදුක කාර්යය අදා අංය 

1 ඳරිගණක 100ක් මිරදී ගළනීභ ප්රධහන කහර්ඹහර වහ ඩිගඳ න් වහ 

2 මුද්රණ ඹන්්ර 100ක් මිරදී ගළනීභ ප්රධහන කහර්ඹහර වහ ඩිගඳ න් වහ 

3 UPS ඹන්්ර 100ක් මිරදී ගළනීභ ප්රධහන කහර්ඹහර වහ ඩිගඳ න් වහ 

4 ඳඩි ෆදීගම් භෘදුකහ ගඹ ෆදීභ 

 

ඩිගඳ න් වහ 

5 අහන ගිණුම් ෆදීගම් භෘදුකහ ගඹ මිරදී ගළනීභට කටුතතු  

ිරීභ 

මුදල් ගක ටලඨහලඹ වහ 

6 දියින පුයහ විහිදී ඇති ඵසයම ර වහ ඵස නළතුම්ඳර ර ගත යතුරු 

තහක්ණික ඳවසුකම් දිුතණු ිරීභ 

ඩිගඳ න් වහ 

 ශ්රී ර ගභගේ ගභගවුතම් කටුතතු ඳ හගගන ඹහභට කහර්ඹක්භ ිරීභට 

අලය භෘදුකහ ග ළකසීභ 

 

7 ශ්රී ර ගභ ඩි ගඳ  වහ ඉගරක්ගර නික් ඵස ටිකටල ඹන්්ර දියින පුයහ 

ගඹදවීභ 

ඩිගඳ න් වහ 

8 අදහර භෘදුකහ ග වහ  ර ගභ ග කයින් පුහුණු ිරීභ ඩිගඳ න් වහ 

9 LAN යහඳෘතිඹ ක්රිඹහට නළ වීභ ඩිගඳ න් වහ 

10 අන්තර්ජහර ඳවසුකම් රඵහදීභ ඩිගඳ න් වහ 

11 ශ්රී ර ගභ තුර සිඹළු ඳරිගණක වහ අලය Software Hardware 

Devices Install ිරීභ 

ප්රධහන කහර්ඹහර වහ ඩිගඳ න් වහ 

12 ශ්රී ර ගභගේ ප්රධහන කහර්ඹහරගේ ව සිඹළුභ ඩිගඳ  ර ඳරිගණක ර 

නඩ තු ිරීම් ව ගළටළු විදීභ 

ප්රධහන කහර්ඹහර වහ ඩිගඳ න් වහ 

13 අන්තර්ජහරඹ බහවිතගේදී ආය්ෂක ක්රිඹහභහර්ග අනුගභනඹ ිරීභ ව 

නයස ගහපත ඹහ කහීමන ිරීභ 

ප්රධහන කහර්ඹහර වහ ඩිගඳ න් වහ 

14 ඳරිගණක ආශ්රිත ආඳදහ රදී Recovery System ක්රිඹහ භක ිරීභ ප්රධහන කහර්ඹහර වහ ඩිගඳ න් වහ 
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ජංගම ඳරීෂණ අංය 

ර්ඹ 
කණ්ඩහඹම් 

ගණන 

ඳී්ෂණ 

හය 

ගණන 

ඳරි්ෂහ 

කර 

ඵසයම 

ගණන 

ඵයඳතර 

විභහනහය 

IV 

ඵයඳතර 

ගන න 

විභහනහය 

V 

ගන  
දඩ 

ණඹ 
දඩ මුදර 

2013 1063 12004 182314 1688 4788 7 7683 2ව568ව199.00 

 

 

වංලර්ධන වැසුම් අංය 

 
1. 2013 - ර්ඹ වහ ක්රිඹහකහී ළරසුභ ළකසීභ. 

 

2. 2013 – 2017 ර්ඹන් වහ  ුතක්ත ළරසුභ ළකසීභ. 

 

3. 2013 -  ර්ධන ළරසුභට අදහර කහර්තු ප්රගති හර්තහ ළකසීභ. 

 

4. 2013 - අඹ ළගඹහි ප්රහේධන ප්රතිඳහදන රට අදහර භහසික ප්රගති හර්තහ ප්රහවන අභහතයහ ලඹට රඵහදීභ. 

 

5. 2013 - ජනහරි සිට ගදළම්ඵර් දක්හ රහබහරහබ හර්තහ 12ක් කහ නිභිරීභ. 

 

6. 2013 - කහර්තු වතයට අදහර ඵළයකම් හර්තහ නිකු  ිරීභ. 

 

7. 2013 ජනහරි සිට ගදළම්ඵර් දක්හ හය ප්රගශලඳ්ර හර්තහ නිකු  ිරීභ. 

 

8. 2013 අඹළඹ කතහට අදහර කහර්ඹ හධන හර්තහ වහ ශ්රී ර ගභ ගත යතුරු රඵහදීභ. 

 

9. 2013 අඹළඹ හර්තහ ඉදිරිඳ  ිරීභට අදහර Power Point Presentation ළකසීගම් කටුතතු. 

 

10. ප්රහවන අභහතයහ ලඹ භගින් බහඳතිතුභහ වහ ප්රධහන විධහඹක නිරධහී තළන භගින් ඉල්ලුම් කයනු රඵන හර්තහ 

කහ යභ අීකක්ණඹ ඹටග  නිකු  ිරීභ. 

 

11. ශ්රී ර කහ භව ඵළ කු හර්තහ ළකසීභට අලය ශ්රී ර ගභ ගත යතුරු ඉදිරිඳ  ිරීභ. 

 

12. ශ්රී ර කහ භව ඵළ කු භගින් ඉල්ලුම් කයනු රඵන ගන  ශ්රී ර ගභඹට අඹ  ගත යතුරු අනුභළතිඹ ඹටග  රඵහදීභ. 

 

13. ජන වහ  ඛ්යහගල්ඛ්ණ ගදඳහර්තගම්න්තු භගින් ඉල්ලුම් කයනු රඵන හර්තහ අදහර අනුභළතිඹ ඹටග  ඉදිරිඳ  

ිරීභ. 

 

14. ගන  යජගේ ආඹතන වහ අභහතයහ ල භගින් ඉල්ලුම් කයනු රඵන විගල  හර්තහ රඵහදීභ. 

 

15. ශ්රී ර ගභට අදහර ගත යතුරු ඳීධතිඹක් ඹහ කහීමන කය ඳ හගගන ඹහභ. 
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අභයන්තර ිණණුම් ඳරීක්ණමකොට්ඨාය 
 යහඳෘතිගේ නභ 2013.12.31 දිනට ගබ තික ප්රගතිඹ 

1 මුදල් මීය ක්ණඹ 80% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

2 මුදල් ගඳ   ඳරික්හ 75% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

3 හය ප්රගශල ඳ්ර ගල්ඛ්ණ ඳරික්හ 38.46% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

4 ගඵඩහ මීය ක්ණඹ 100% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

5 ඉන්ධන ඳරිගබ ජනඹ ඳරික්හ 75% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

6 ගශතන අතිකහර ඳරික්හ 80% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

7 භහර්ග ගල්ඛ්ණ ඳරික්හ 26.15% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

8 ගශතන/උ  අ තිකහයම් ඳරික්හ 60% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

9 ගක න්ගද සතය හිම මුදල් ඳරික්හ 33.35% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

10 විනඹ ගල්ඛ්ණ ඳරික්හ 42.31% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

11 අනතුරු ගල්ඛ්ණ ඳරික්හ 32.27% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

12 ඳහරිගත ෂික ගගවීම් ඳරික්හ 100% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

13 කහර්ඹනක්ර ගල්ඛ්ණ ඳරික්හ 29.19% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

14 නදනික යකතුිරීගම් ගල්ඛ්ණ ඳරික්හ 40.15% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

15 අභතය ගක ටස ඳරිගබ ජනඹ ඳරික්හ 75% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

16 ගීය ඹ මිරදීගළනීම් ඳරික්හ 38.88% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

17 ටඹර් ඳරිගබ ජනඹ ඳරික්හ 27.62% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

18 දුණුගක ශ ඳරිගබ ජනඹ ඳරික්හ 22.35% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

19 ධහන අ ලගේ අනිකු  ගල්ඛ්ණ ඳරික්හ 43.77% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

20 ඉ ජිගන්රු අ ලගේ අනිකු  ගල්ඛ්ණ ඳරික්හ 50.54% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

21 අකහරගේ අහර්මක න අභතය ගක ටස ඳරික්හ 39.38% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

22 අනතුරු අලු ළඩිඹහ 29.23% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

23 අභතය ගක ටස අධික ඳරිගබ ජනඹ 44.31% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

24 ගිණුම් අ ලගේ අනිකු  ගල්ඛ්ණ ඳරික්හ 58.62% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

25 නිහඩු ගල්ඛ්ණ ඳරික්හ 65% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

26 ධහ/51ව 50ව 40ව 41 ගල්ඛ්ණ ඳරික්හ 30.96% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

27 රිඹදුරු අබයහ විදයහර ර ආදහඹම්ව විඹදම්ව නඩ තු වහ ඳහරන ඹන 

අ ල විගණනඹට රක් ිරීභ 

23% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

28  නහයක නිහඩු නිගක්තන ඳරික්හ 78% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

29 ලහිකකහ ලහරහ වහ ක්රීඩහ ගනඹ ඳරික්හ 80% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

30 ප්රධහන කහර්ඹහරගේ ගඳ දු කහර්ඹ විඹදම් විලසගල්ණඹ (ජරඹව 

දුයකමනව විදුිකඹව ිකිණද්රය) 

 

31 යහජය ප්රතිඳ තිව භහින්ද චින්තනඹ වහ අධයක් භණ්ඩර තීයණ අනු 

ක්රිඹහ භක කයන විගල  යහඳෘති 

 

32 අහන ගිණුම් විගණනඹ  

33 අඳවයණ කටුතතු  

34 බහඳතිතුභහ විසින් ගඹ මුකයන විගල  ඳීක්ණ 100% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 

35 ගන  75% ප්රභහණඹක් පුයහ ඇත. 
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මටන්ඩර් ම්ඩඩය 
 

අනු 

අ කඹ 
දිනඹ ගටන්ඩර් අ කඹ විෘත කයන දිනඹ කයන රද කහර්ඹඹන් 

ර්තභහන ත ඹ වහ 

ප්රගතිඹ 

01 2013.01.17 SLTB/TS/GEN/05/2013 

(38, 61, 62, 85, 94, 105, 108, 122) 

2013.01.29 ශ්රී ර ගභ සිඹළුභ ඩිගඳ න් වහ මුද්රිත ගඳ යභ මුද්රණඹ ිරීභ 

 ගද යටු අය ඳ්ර - (ER 03) 

 ඩිගඳ  අඹ මුදල් ගඳ ත - (R – 11) 

 ඩිගඳ  මුදල් ගඳ ත - (R-10) 

(භහර්ග ගල්ඛ්ණ ආදහඹම්) 

 ඳෆ විසිවතගර් ළඩමුය ඳහරනඹ - (ER – 32) 

 මුදල් ගඳ ත (ගගවීම් විග්රවඹ) – (FD – 02) 

 මුදල් ගඳ ත (ගගවීම් විග්රවඹ) – (FD – 02A) 

 ග හ ගයජිසටයඹ - (ER – 37) 

 රිඹදුයන්ගේ ව ගක න්ගද සතයරුන්ගේ ගශතන ිණිබඵ 

කටු ටවන් ගඳ ත - (A – 42) 

අන් 

02 2013.01.23 SLTB/TS/GEN/05/2012 

03 MAIN 

2013.01.28 ශ්රී ර ගභ වහ අලය භගී ටිකටල ගඳ   ව ගභන් ඵඩු ප්රගශල 

ගඳ   මුද්රණඹ ිරීභ වහ මිර ගණන් කළවීගම් ගටන්ඩයඹ. 

අන් 

03 2013.01.23  2013.01.28 ප්රමිතිගඹන් ගත ය දුණුගක ශ ප්රති අඳනඹනඹ ිරීභ. අන් 

04 2013.01.23 08 MAIN 2013.02.07 ශ්රී ර ගභ වහ අලය ්රීස ව ිකහිසි ගතල් මිරදී ගළනීභ. අන් 

05 2013.01.23 SLTB/TS/GEN/43/2013 2013.02.08 ශ්රී ර ගභ වහ ආන 50 – 55 ඵසයම 06 ක් මිරදී ගළනීභ. අන් 

06 2013.01.30 SLTB/TS/GEN/04/2013 2013.02.20 ශ්රී ර ගභ ඩිගඳ න්ට වහ ප්රහගීය ඹ ළඩඳර රට අලය 

ඇලුමිණිඹම් සින්ක් තවඩු මිරදී ගළනීභ. 

අන් 

07 2013.01.31 SLTB/TS/GEN/57/2013 2013.02.11 ගඳ ගශ න්නරු ඩිගඳ ට ඉන්ධන ඵවුයඹක් මිරදී ගළනීභ. අලය කටුතතු වහ 

ඉදිරිඳ  කය ඇත. 

08 2013.01.31 SLTB/TS/Civil/01/2013 2013.02.20 Quotation For Repairing & Alteration of Mattakkuliya Depot 

Account Office. 

අන් 

09 2013.01.31 SLTB/TS/Civil/02/2013 2013.02.20 Quotation For Repairing Engineering Section Work Shop 

Roof at Thalangama Depot 

අන් 

10 2013.02.07 SLTB/TS/GEN/12/2013 2013.02.15 ශ්රී ර ගභ අම්ඳහය ටඹර් කම්වගල් ඵෆින් කුඩු (BUFFIN 

POWDER) විිරණීභ වහ මිර ගණන් කළවීභ. 

අන් 

11 2013.02.07 SLTB/TS/SUI/01/2013 2013.02.22 බහවිතගඹන් ඉ  කයන රද අඵික අභතය ගක ටස ගටන්ඩයඹව අන් 
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ඵයගමු ප්රහගීශිකගේ අවිසහගශල්ර ඩිගඳ  ව යජයට 

ප්රහගීශිකගේ කළබිතිගග ල්රෆව ගඳ ගශ න්නරුව කන්තගල්ව 

කළිරයහව දඹුල්රව අනුයහධපුයඹ ව ගව ගය ශඳතහන ඹන 

ඩිගඳ න්හි 

12 2013.02.07 SLTB/TS/GEN/59/2013 2013.02.05 PROPOSAL FOR SLTB TRAVAL PASS SOLUTION අන් 

13 2013.02.11 SLTB/TS/GEN/55/2013 2013.02.22 ඵහහිය ආඹතන භගින් යන්ජන් අලු ළඩිඹහ ිරීගම් ගටන්ඩයඹ. අන් 

14 2013.02.11 SLTB/TS/ 2013.02.13 ශ්රී ර ගභ වහ අලය කහඵනයිස ටිකටල ගඳ   මිරදී ගළනීභ වහ 
මිර ගණන් කළවීභ. 

අන් 

15 2013.02.11 SLTB/TS/GEN/20/2013 2013.02.28 ශ්රී ර ගභ ප්රධහන කහර්ඹහරඹ වහ හුත මීය කයණ ඹන්්ර මිරදී 
ගළනීභ. 

අන් 

16 2013.02.20 SLTB/TS/GEN/12/2013 

II ය මිර ගණන් කළහ ඇත 

2013.03.05 ශ්රී ර ගභ අම්ඳහය ටඹර් කම්වර වහ ඵෆින් කුඩු විිරණීභ වහ 
මිර ගණන් කළවීභ. 

විකුණහ අන් කය 
ඇත. 

17 2013.02.26 SLTB/TS/Civil/03/2013 2013.03.08 Quotation For Supply & Fix Aluminum Louver Panels for 
Chairman Office – Head Office 

අන් 

18 2013.02.26 SLTB/TS/GEN/10/2013 2013.03.18 ලහිකකහ උ  ලහරහ වහ අලය ගම්/පුටු මිරදී ගළනීභ වහ 
මිර ගණන් කළවීභ. 

අන් 

19 2013.03.01 SLTB/TS/GEN/05/2013 2013.03.13 ශ්රී ර ගභඹට 55 ය ළභීභ නිමි ගතන් ිකිණ ද්රය මුද්රණඹ ිරීභ 
වහ මිර ගණන් කළවීභ. 

අන් 

20 2013.03.05 SLTB/TS/GEN/36/2013 

07 MAIN 

2013.03.08 GPRS ටිකටල භළෂින් වහ ටලකටල ගය ල් (තර්භල් කඩදහසි මිරදී 
ගළනීභ) 

අන් 

21 2013.03.27 SLTB/TS/GEN/03/2013 2013.03.21 Quotaion for Annual Maintenance Electrical Item/Air 
Condition for SLTB Head Office. 

අන් 

22 2013.03.13 SLTB/TS/Civil/04/2013 2013.03.28 Quotaion for of Septic Tank &Sokage Pit – Kadawatha Depot අන් නළත 

24 2013.03.25 SLTB/TS/GEN/අඵික 

ද්රය(සිවිල්)/2013/60 

2013.04.03 සිවිල් ඉ ජිගන්රු අ ලගේ බහවිතගඹන් ඉ  කයන රද අඵික ද්රය 
ග කයින් අතයව ගටන්ඩර් භගින් විිරණීභ. 

අන් 

25 2013.03.22 SLTB/TS/GEN/05/2013 2013.04.08 මුද්රිත ගඳ යභ මුද්රණඹ ිරීභ ඉගරක්ගර නික් ටිකටල ඹන්්ර වහ 
භගී ගල්ඛ්ණඹ         - (ධහ - 22බී1) 
ප්රධහන ගත ග ඳ්ර    - (S – 32) 

අන් 

26 2013.03.22 SLTB/TS/SUB(AU)/01/2013 2013.03.06 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ -  ග ගභ ඩිගඳ  අන් 

27 2013.03.22 SLTB/TS/SUB(AU)/01/2013 2013.03.07 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - වඟුයන්ගකත ඩිගඳ  අන් 

28 2013.03.22 SLTB/TS/SUB(AU)/01/2013 2013.03.08 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - උඩුදුම්ඵය ඩිගඳ  අන් 

29 2013.03.22 SLTB/TS/SUB(AU)/01/2013 2013.03.13 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - භවනුය (උතුය) ඩිගඳ  අන් 

30 2013.03.22 SLTB/TS/SUB(AU)/01/2013 2013.03.21 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - ගභ ණයහගර ඩිගඳ  අන් 

31 2013.03.22 SLTB/TS/SUB(AU)/01/2013 2013.03.27 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - හරච්ගච්න ඩිගඳ  අන් 
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32 2013.03.22 SLTB/TS/SUB(AU)/01/2013 2013.04.04 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - වරහත ඩිගඳ  අන් 

33 2013.04.05 SLTB/TS/CB/33/2013 2013.04.17 නුයයිබඹ (I) ව කතයගභ නහයක නිහ වහ අලය ගෘව 
බහණ්ඩ මිරදී ගළනීභ වහ මිර ගණන් කළවීභ. 

අන් 

34 2013.04.09 SLTB/TS/GEN/03/2013 2013.04.30 ිණටගක ටු භධයභ ඵසයම නළතුම්ඳගල් භවනුය භගී ගශදිකහ 
අර ගඳ දු ළසිිරිබ ඳීධතිඹක් ඉදිිරීභ. 

තහකහිකක නතහ 
ඇත. 

35 2013.04.23 SLTB/TS/GEN/10/2013 2013.05.08 ශ්රී ර ගභට අලය EPSON – LQ + II මුද්රණ ඹන්්ර 12ක් මිරදී 
ගළනීභ. 

අන් 

36 2013.05.07 SLTB/TS/GEN/10/2013 2013.05.16 ශ්රී ර ගභ වහ අලය ඳරිගණක ඹන්්ර 100ක්ව ප්රින්ටර්ස 100ක් 
ව UPS ඹන්්ර100ක් මිරදී ගළනීභ වහ මිර ගණන් කළවීභ. 

අන් 

37 2013.05.07 SLTB/TS/GEN/07/2013 2013.05.21 ගභ යටු රිඹදුරු වහ ගක න්ගද සතය අබයහ විදුවල් වහ අලය 
උඳකයණ මිරදී ගළනීභ වහ මිර ගණන් කළවීභ. 

අන් 

38 2013.05.07 SLTB/TS/CANTEEN/2013 2013.05.16 ශ්රී ර ගභ ප්රධහන කහර්ඹහරගේ ආඳනලහරහ ඳ හගගන ඹහභ 
වහ මිර ගණන් කළවීභ. 

අන් 

39 2013.05.09 SLTB/TS/GEN/10/2013 2013.05.22 ශ්රී ර ගභ භහන ම්ඳ  කශභණහකයණ ගක ටලඨහලඹ වහ යහඹහ 
ිණටඳ  ඹන්්රඹක් රඵහ ගළනීභ වහ මිර ගණන් කළවීභ. 

අන් 

40 2013.05.10 ශ්රීර ගභ/ගටභ/පු ඳ /2013 2013.05.23 ඳළයණි පු ඳ  විිරණීභ වහ මිර ගණන් කළවීභ. අන් 

41 2013.05.20 ශ්රීර ගභ/ගටභ/ජ .ඳරි.නි.ඇ./2013/01 2013.06.11 2013 ර්ඹ වහ ශ්රී ර ගභ ප්රධහන කහර්ඹහරගේ ජ ගභ ඳීක්ක 
භවතුන් වට නිර ඇුමම් රඵහදීභටව 
අලය ගයදි මිරදී ගළනීභ වහ භහ නිභකය ගළනීභ/ ඳහවන් ව ඵ 
ඳටි රඵහදීභ වහ මිර ගණන් කළවීභ. 

ගටන්ඩයඹ නිභකරද 
නිර ඇුමම් මිරදී 
ග ග  නළත. 

42 2013.05.20 SLTB/TS/SUI/02/2013 2013.06.07 ශ්රී ර ගභ ඹම ප්රහගීශිකගේ කුරුණෆගර උතුය ඩිගඳ ගශ 
බහවිතගඹන් ඉ  කයන රද අඵික අභතය ගක ටස විිරණීභ වහ 
ර සු කළවීභ. 

අන් 

43 2013.06.03 SLTB/TS/GEN/19/2013 2013.06.17 Quotation For Stationary Items (Toner & Ribbon) අන් 

44 2013.06.06 SLTB/TS/GEN/12/2013 2013.06.27 ශ්රී ර ගභ ඩිගඳ න් ව ප්රහගීය ඹ ළඩඳරල් වහ අලය 
ඹන්ග්ර ඳකයණව ඹන්්ර ස්ර වහ අගනකු  උඳකයණ මිරදීගළනීභ 
ව ගඵදහවළීභ වහ ර සු කළවීභ. 

අන් 

45 2013.06.06 SLTB/TS/SUB/03/2013  බහඳතිතුභහගේ අනුභළතිඹ ඳරිදි ශ්රී ර ගභ ප්ර/කහ තුර බහවිතගඹන් 
ඉ  කයන රද අඵික ද්රය වහ ගග ඩනළගිික ගක ටස ඉ  ිරීභ. 

අන් 

46 2013.06.13 SLTB/TS/Ambalantota Depot/Fuel 

Storage Tank/2013 

2013.06.26 Invitation for Quotations Supply, Delivery and Installation of 
Fuel Storage Tank 

අන් 

47 2013.06.17 SLTB/TS/GEN/02/2013 2013.06.26 යන්ජින් නිසඳහදන කටුතතු වහ අලය ප්රධහන යන්ජින් ඵ 
ගක ටස මිරදී ගළනීභ වහ මිර ගණන් කළවීභ 

අන් 

48 2013.06.18 SLTB/TS/GEN/02/2013 2013.06.28 Quotation For Leyland Engine Spares w-5 and Quotation For 
Tata Engine Spares w-6 

අන් 

49 2013.06.19 SLTB/TS/GEN/61/2013 2013.07.05 නගයහන්තය ග හ වහ ආන 45 – 50 අතය ඵසයම 10ක් මිරදී 
ගළනීභ. 

අන් 

50 2013.07.25 SLTB/TS/GEN/04/2013 2013.07.08 ශ්රී ර ගභ ගම්ඳව ප්රහගීය ඹ ළඩඳර ව ඩිගඳ න් වහ අලය අන් 
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සින්ක් ගක ටපත තවඩු මිරදී ගළනීභ. 

51 2013.07.03 SLTB/TS/GEN/04/2013 2013.07.25 ශ්රී ර ගභ ඹමව යජයටව ඵයගමුව ප්රහගීශිකඹන්හි ව ඵදුල්ර ඵස 
භහගඹහි බහවිතගඹන් ඉ  කයන රද අඵික අභතය ගක ටස 
විිරණීභ වහ ර සු කළවීභ. 

අන් 

52 2013.07.03 SLTB/TS/GEN/10/2013 2013.07.26 ශ්රී ර ගභ ප්රධහන කහර්ඹහරගේ ධහන ගක ටලඨහලඹ වහ ළරසුම් 
අ ලඹ වහ රළකගට ක ඳරිගණක ඹන්්ර 02ක් මිරදී ගළනීභ. 

අන් 

53 2013.07.24 SLTB/TS/SUI/Katubedda(HO)/2013 2013.07.30 ශ්රී ර ගභට අඹ  බහවිතගඹන් ඉ  කයන රද කටුඵළීද ප්රහගීය ඹ 
ගභනහගභන භණ්ඩීමඹ ප්රධහන කහර්ඹහීමඹ ගග ඩනළගිල්ගල් ගඵඩහ 
කය ඇති අඵික ද්රය ශ්රී ර ගභ ග ක භව භ/භව මීය න් අතගර් 
ගටන්ඩර් භගින් විිරණීභ. 

අන් 

54 2013.08.05 SLTB/TS/GEN/07/2013/01 2013.08.21 කතයගභ ඩිගඳ  ගත විදුික ජනක ඹන්්රඹක් රඵහ ගළනීභ. ගටන්ඩයඹ ඉදිරිඹට 
කල්තඵන රදී. 

55 2013.08.05 SLTB/TS/SUI/05/2013 2013.08.22 ශ්රී ර ගභ අම්ඵරන්ගත ට ඩිගඳ  ව ගම්ඳවව උඩුඵීදහ වහ 
කළුදෆර ප්රහගීය ඹ ළඩඳරල්හි බහවිතගඹන් ඉ  කයන රද 
අඵික අභතය ගක ටස විිරණීගම් ගටන්ඩයඹ. 

අන් 

56 2013.08.05 SLTB/TS/SUI/06/2013 2013.08.22 ශ්රී ර ගභ ගදහිඅ තකණ්ඩිඹ ඩිගඳ ගශ බහවිතහ කයන රද 
අලු ළඩිඹහ කය නළත බහවිතඹට ගත වළිර භූගත ඉන්ධන ටළ ිරඹ 
විිරණීභ වහ ර සු කළවීභ. 

අන් 

57 2013.08.22 SLTB/TS/GEN/26/2013 2013.08.27 න ඵළටරි මිරදී ගළනීභ වහ මිර කළවීගම් ගටන්ඩයඹ. අන් 

58 2013.08.26 SLTB/TS/GEN/05/2013 2013.09.05 ගභන් ඵරඳ්ර මුද්රණ අමුද්රය ගත ග ඇණවුම් ිරීභ වහ මිර 
ගණන් කළවීභ. 

අන් 

59 2013.08.27 SLTB/TS/GEN/10/2013 2013.09.10 ශ්රී ර ගභ ප්ර/කහ ආඳන ලහරහ වහ අලය ගම්/පුටු මිරදී ගළනීභ 
වහ මිර ගණන් කළවීභ. 

අන් 

60 2013.09.10 SLTB/TS/GEN/CB/33(1)/2013 2013.09.23 කළුතය ප්රහගීශිකඹට අඹ  ඩිගඳ න් වහ අලය ගෘව බහණ්ඩ 
මිරදී ගළනීභ වහ මිර ගණන් කළවීභ. 

අන් 

61 2013.09.10 SLTB/TS/GEN/10/2013 2013.10.01 ශ්රී ර ගභ ඵසයම රට සුදුසු GPS/CCTV කළභයහ 1000 ක් ළඳ, භ 
ව විිරීභ වහ ර සු කළවීභ. 

අන් 

62 2013.09.10 SLTB/TS/GEN/10(II)/2013 2013.10.03 ගඳයවි ටඹර් ඳටිව ඇරවුම් භළිකඹම් ව භළිකඹම් ද්රහක (S.B.P) 
ළඳ, භ ව ප්රහවනඹ ිරීභ වහ මිර ගණන් කළවීභ. 

අන් 

63 2013.09.16 SLTB/TS/GEN/07/2013 2013.09.30 Quotation For Electrical Welding Plant For Agulana Fire 
Repair Unit. 

අන් 

64 2013.09.24 SLTB/TS/GEN/07/2013 2013.10.01 කතයගභ ඩිගඳ  ගත විදුික ජනක ඹන්්රඹක් රඵහ ගළනීභ වහ 
මිර ගණන් කළවීභ. (II) ය 

අන් 

65 2013.09.25 ශ්රී ර ගභ/ගටභ/ඳළ.පු/2013/II 2013.10.10 ශ්රී ර ගභ ප්රධහන කහර්ඹහරගේ ඇති ඳළයණි පු ඳ  විිරණීභ. අන් 

66 2013.10.04 SLTB/TS/GEN/04/2013 2013.10.14 ශ්රී ර ගභ ඵසයම ර භගී ආන වහ ගයක්සින් මිරදී ගළනීභට මිර 
ගණන් කළවීභ. 

අන් 

67 2013.10.15 SLTB/TS/SUI/07/2013 2013.11.06 ශ්රී ර ගභ වරහතව කුිකඹහිණටිඹව ගිරිඋල්රව උඩවමුල්රව කළසඵෆව 
අරශව ගන්නකපු ව ගභ යටු ඹන ඩිගඳ න් ර බහවිතගඹන් 

අන් 
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ඉ  කයන රද අඵික අභතය ගක ටස ගටන්ඩයඹ. 

68 2013.10.17 SLTB/TS/GEN/12/2013 – II ය 

මිරගණන් කළවීභ 

2013.11.04 Quotation For Pant Machinery Equipment for SLTB අන් 

69 2013.10.22 SLTB/TS/GEN/05/2013 2013.11.13 ඉගරක්ගර නික් ටිකටල ඹන්්ර වහ භහර්ග ගල්ඛ්ණඹ (ධහ 22 බී1) 
වහ මිර ගණන් කළවීභ. 

අන් 

70 2013.10.22 ශ්රී ර ගභ/ගටභ/රි.නි.ඇ/2013 2013.11.14 ශ්රී ර ගභ ප්රධහන කහර්ඹහරගේ නිර හවන රිඹදුරු කහර්ඹ භණ්ඩරඹට 
2014 ර්ඹ වහ අලය නිර ඇුමම් රඵහදීභ 

අන් 

71 2013.11.04 SLTB/TS/GEN/45/2013 2013.11.27 ශ්රී ර ගභ වහ හුත මීය කයණඹ කයන රද සුගඛ් ඳගබ ගී ඵසයම 
05ක් මිරදී ගළනීභ. 

අන් 

72 2013.11.12 SLTB/TS/GEN/07/2013/02 2013.11.28 භධයභ ඵසයම කහර්ඹහරඹ වහ විදුික ජනක ඹන්්රඹක් මිරදී 
ගළනීභ. 

අන් 

73 2013.11.12 SLTB/TS/SUB(AU)/02/2013 2013.11.06 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - යඹුක්කන ඩිගඳ  අන් 

74 2013.11.12 SLTB/TS/SUB(AU)/02/2013 2013.11.12 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - ඇඹිිකිණටිඹ ඩිගඳ  අන් 

75 2013.11.12 SLTB/TS/SUB(AU)/02/2013 2013.11.15 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - අවිසහගශල්ර ඩිගඳ  අන් 

76 2013.11.12 SLTB/TS/SUB(AU)/02/2013 2013.11.21 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - කළකගඳටිගඳ ර ඩිගඳ  අන් 

77 2013.11.22 SLTB/TS/GEN/05/2013 2013.12.12 ශ්රී ර ගභ සිඹලුභ ඩිගඳ න් වහ අලය භගී ටිකටල ගඳ   ව 
ගභන් ඵඩු ප්රගශලඳ්ර ගඳ   මුද්රණඹ ිරීභ වහ මිර ගණන් 
කළවීභ. 

අන් 

78 2013.11.26 SLTB/TS/GEN/38/2013 2013.12.03 Procurement of 05 Nos. Single Cabs to SLTB අන් 

79 2013.012.04 SLTB/TS/GEN/19/2013 2013.12.17 Supply of One Year Requirement of Stationery Items & 
Official Stamps for SLTB Divisions & Sections. 

අන් 

80 2013.12.13 SLTB/TS/GEN/07/2013/Motor 

Bicycle/01 

 උඩවමුල්ර රිඹදුරු පුහුණු ඳහර වහ ඹතුරු ඳළදිඹක් මිරදී ගළනීභ. 
(ෂළක්ස භගින් මිරගණන් රඵහගන්නහ රදී) 

අන් 

81 2013.12.13 SLTB/TS/SUB(AU)/02/2013 2013.11.28 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - ගහල්ර ඩිගඳ  අන් 

82 2013.12.13 SLTB/TS/SUB(AU)/02/2013 2013.12.05 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - අනුයහධපුය ඩිගඳ  අන් 

83  SLTB/TS/SUB(AU)/02/2013 2013.12.13 අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - ඹටිනුය ඩිගඳ  අන් 

84  SLTB/TS/SUB(AU)/02/2013  අඵික ඵසයම ගන්ගීසිඹ - ත ගල්ර ඩිගඳ  අන් 

85    කටුඵළීද ඩිගඳ ගශ ජ ගභ ඳරික්ක කටුතතු වහ ව උතුරු 
ප්රහගීශිකඹ වහ හවන මිරදී ගළනීභ. 

අන් 

86 2013.12.26 SLTB/TS/GEN/61/2013 2014.01.03 නගයහන්තය ග හ වහ ආන 45 – 50 ඵසයම 10ක් මිරදී ගළනීභ 
වහ මිර ගණන් කළවීභ. 

ඉදිරිඹට ගගන ඹන 
රදී. 
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වම්ඳාදක ශා ලාණිජ මකොට්ඨාය 

වි

ය
 

ක්
ම

ේත්ර
ය

 

ලයාඳෘතිමඅ නම 
2013 එක් එක් මාවය අලවන් ලන විට 

නිමවුම් ඉක්කය 
2013.11.30 දිනට මභෞතික ප්රගතිය 2013.12.31 දිනට මභෞතික ප්රගතිය 
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. 

 

හර්ෂික ප්රම්ඳහදන ළරළසභක් ළකසීභ. අදහර ර්ඹ වහ සිඹළු ගක ටලඨහල/අ ල 
ර අගකක්ෂිත ක්රිඹහකහයකම් වහ අලය 
ද්රයර හර්ෂික අලයතහඹ රඵහගගන ඒ 
අනු ප්රම්ඳහදන ළරළසභ කසකය ශ්රී 
ර ගභ අධයක් භණ්ඩීමඹ අනුභළතිඹ 
රඵහගළනීභ. 
 

ප්රම්ඳහදන ළරළසභ කස කය 
අධයක් භණ්ඩරඹ ගත ගඹ මුකය 
අනුභළතිඹ රඵහගගන ඇත. ප්රතිලතඹ 
100% 

ප්රම්ඳහදන ළරළසභ කස කය 
අධයක් භණ්ඩරඹ ගත ගඹ මුකය 
අනුභළතිඹ රඵහගගන ඇත. ප්රතිලතඹ 
100% 

ඵසයම නඩ තුව අළු ළඩිඹහ ව කටලටල් 
උඳකටලටල් නිසඳහදනඹ වහ අලය අභතය 
ගක ටස ඵදු වන ඳදනභ භත ආනඹනඹ කය 
ළඳ, භට අනුභත ඵළුමම්කය ඒජන්ත ආඹතන 
ගදන භගින් මිරදීගගන ළරසීභ ව යභ 
ආඹතන ගදක භගින් ඳහරිගබ ගික අ ල ගත 
ගකිකන්භ නිර්ගීශිත ණඹ ඳදනභ භත 
මිරදීගළනීභට අලය කටුතතු ළරසීභ. 

අලය අභතය ගක ටස අලය ප්රභහණගඹන් 
අලය සමහනඹට කරට ගශරහට ළඳ, භ. 

අලයතහඹ අනුභත ආඹතනඹ ගතින් 
ඩිගඳ  ව අදහර කහර්ඹසමහන ගත 
රඵහදීභට කටුතතු කය ඇත. තද යභ 
ආඹතන ර ගන භළති අභතය ගක ටස 
ගීය ඹ නිගඹ ජිත ආඹතන ිකන්/ 
විෘත ගශගඳ ිකන් රඵහදීභට කටුතතු 
කය ඇත. ප්රතිලතඹ 75% 

අලයතහඹ අනුභත ආඹතනඹ 
ගතින් ඩිගඳ  ව අදහර 
කහර්ඹසමහන ගත රඵහදීභට කටුතතු 
කය ඇත. තද යභ ආඹතන ර 
ගනභළති අභතය ගක ටස ගීය ඹ 
නිගඹ ජිත ආඹතන ිකන්/ විෘත 
ගශගඳ ිකන් රඵහදීභට කටුතතු කය 
ඇත. ප්රතිලතඹ 95% 

ඵසයම ඇණිඹ ඳ හගගන ඹහභට අලය න 
ටඹර් වහ න ඵළටරි මිරදීගගන ළඳ, භ. 

න ටඹර් වහ ඵළටරි ිණිබග  ප්රකහය 
ගටන්ඩර් ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ අනු මිරදීගගන 
අලයතහ ඳරිදි ළඳ, භ. 

ශ්රී ර ගභ මූරය ප්රතිඳහදන රට ඹට  
ටඹර් ව ඵළටරි අලයතහඹ භත 
රඵහදීභට කටුතතු කය ඇත. 2013/2014 
ර්ර අලය ටඹර් ප්රභහණඹ මිරදී 
ගළනීභ වහ අභහතයහ ල ප්රම්ඳහදන 
කමිටු ගත ගඹ මුකය ඇත. ප්රතිලතඹ 
75% 

ශ්රී ර ගභ මූරය ප්රතිඳහදන රට 
ඹට  ටඹර් ව ඵළටරි අලයතහඹ 
භත රඵහදීභට කටුතතු කය ඇත. 
2013/2014 ර්ර අලය ටඹර් 
ප්රභහණඹ මිරදී ගළනීභ වහ 
අභහතයහ ල ප්රම්ඳහදන කමිටු ගත 
ගඹ මුකය ඇත. ප්රතිලතඹ 95% 

ඵසයම ඇණිඹ ඳ හගගන ඹහභට අලය 
යන්ජින් ගිඹර් ගඵ ක්ස ළනි කටලටල් මිරදීගගන 
ළඳ, භ. 

න යන්ජින් වහ ගිඹර් ගඵ ක්ස කටලටල් 
ිණිබග  ප්රකහය ගටන්ඩර් භගින් ආනඹනඹ 
කය ළඳ, භ. 

ටහටහ ව ගල්රන්පත අභතය ගක ටස 
වහ ගීය ඹ ඒජන්තරුන්ගේ 
ප්රම්ඳහදන ිණිබග  ප්රකහය මිර 
ගණන් කළහ මිරදීගළනීභට කටුතතු 
කය ඇත. ඒ අනු අලයතහඹ ව 
මූරය ත ඹ අනු මිරදීගළනීභ සිදුකය 
ඇත. ක යතිලතඹ 75% 

ටහටහ ව ගල්රන්පත අභතය ගක ටස 
වහ ගීය ඹ ඒජන්තරුන්ගේ 
ප්රම්ඳහදන ිණිබග  ප්රකහය මිර 
ගණන් කළහ මිරදීගළනීභට කටුතතු 
කය ඇත. ඒ අනු අලයතහඹ ව 
මූරය ත ඹ අනු මිරදීගළනීභ 
සිදුකය ඇත. ප්රතිලතඹ 90% 
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ඵසයම නඩ තු ව අළු ළඩිඹහ වහ 
අලය දුණුගක ශව ිකහිසි ගතල්ව ්රීස ව තීන්ත 
ළනි ද්රය මිරදී ගළනීභට අලය කටුතතු 
ළරසීභ. 

ගභභ ද්රය වහ ගටන්ඩර් භගින් මිර 
ගණන් කළහ ගඹ ගය ළඳුතම්කරුන් ව 
අදහර මිර ගණන් අනුභත කය ඒ අනු 
ඳහරිගබ ගික අ ල ගත මිරදී ගළනීභට 
අලය කටුතතු රහ දීභ. 

ගටන්ඩර් භණ්ඩරඹ භගින් නිර්ගීල 
ආඹතන ිකන් අලයතහඹ ව මූරය 
ප්රතිඳහදන රට ඹට  මිරදී ගළනීභට 
කටුතතු කය ඇත. ප්රතිලතඹ 90% 

ගටන්ඩර් භණ්ඩරඹ භගින් නිර්ගීල 
ආඹතන ිකන් අලයතහඹ ව 
මූරය ප්රතිඳහදන රට ඹට  මිරදී 
ගළනීභට කටුතතු කය ඇත. ප්රතිලතඹ 
100% 

අලයතහ ඳරිදි හය ප්රගශලඳ්ර මුද්රණඹ කය 
ළඳ, භ. 

භගීනට ව විගල ගඹන් ඳහල් සිසුනට 
වන මිරට ප්රහවන ඳවසුකම් ළඳ, ගම් 
අයමුණ ඇති හය ප්රගශල ඳ්ර මුද්රණඹ කය 
අලයතහ අනු ළඳ, භ. 

අලයතහඹ අනු මුද්රණඹ කය 
රඵහදීභට කටුතතු කය ඇත. ප්රතිලතඹ 
100% 

අලයතහඹ අනු මුද්රණඹ කය 
රඵහදීභට කටුතතු කය ඇත. ප්රතිලතඹ 
100% 

ශ්රී ර ගභ ගභගවුතම්/ ඳහරන කටුතතු වහ 
අලය කහර්ඹහීමඹ උඳකයණ ව ිකිණද්රය 
මිරදීගගන ළඳ, භ. 

කහර්ඹහීමඹ කටුතතු කහර්ඹක්භ ිරීභ ව 
අඛ්ණ්ඩ ඳ හගගන ඹහභ වහ අලය 
කහර්ඹහීමඹ උඳකයණ ව ිකිණ ද්රය 
අලයතහ ඳරිදි ිණිබග  ප්රකහය මිරදීගගන 
ළඳයිභ. 

අලයතහඹ අනු මිරදීගගන රඵහදීභට 
කටුතතු කය ඇත. ප්රතිලතඹ 90% 

අලයතහඹ අනු මිරදීගගන 
රඵහදීභට කටුතතු කය ඇත. ප්රතිලතඹ 
100% 

ශ්රී ර ගභ ගග ඩනළගිික ර ව ආඹතන ර 
විදුික නඩ තු කටුතතු ව න යහඳෘති වහ 
අලය ද්රය මිරදීගගන ළඳ, භ. 

ඳතින ශ්රී ර ගභ ිණිබග  ඳරිදි 
ගග ඩනළගිික ර විදුික නඩ තු ව න 
යහඳෘති වහ අලය ගෘවසම විදුික 
උඳකයණ ව විදුික ද්රය අලයතහ ඳරිදි 
මිරදීගගන ළඳ, භ. 

අලයතහඹ ව මූරය ප්රතිඳහදන රට 
ඹට  මිරදීගගන රඵහදීභට කටුතතු 
කය ඇත. ප්රතිලතඹ 75% 

අලයතහඹ ව මූරය ප්රතිඳහදන 
රට ඹට  මිරදීගගන රඵහදීභට 
කටුතතු කය ඇත. ප්රතිලතඹ 85% 

කහර්ඹහීමඹ කටුතතු කහර්ඹක්භ ව විධිභ  
ිරීභ ඇතුළු නියදයතහඹ ළඩිදිුතණු ිරීභ 
වහ නවීන තහක්ණඹ උඳගඹ ගී කයගළනීභට 
අලය කටුතතු රහ දීභ. 

ජහරගත ඳරිගණක ළඩටවන් භගින් 
භණ්ඩීමඹ කහර්ඹහර කටුතතු ඇයඹීභට 
නිඹමිතඹ. 

ශ්රී ර ගභ සිඹලු ප්රහගීය ඹ ගඵඩහ 12 
අතරින් ප්රහගීය ඹ ගඵඩහ 10ක ගත ග 
ඳහරන කටුතතු ඳරිගණකගත භගින් ඉටු 
ිරීභට කටුතතු ආයම්බ කය ඇත. 
ප්රතිලතඹ 80% 

ශ්රී ර ගභ සිඹලු ප්රහගීය ඹ ගඵඩහ 12 
අතරින් ප්රහගීය ඹ ගඵඩහ 10ක ගත ග 
ඳහරන කටුතතු ඳරිගණකගත භගින් 
ඉටු ිරීභට කටුතතු ආයම්බ කය ඇත. 
ප්රතිලතඹ 90% 

අඵික ඵසයම ව බහවිතගඹන් ඉතරන අඵික 
ද්රය ඇතුළු අබහවිත අභතය ගක ටස ගටන්ඩර් 
භගින් ව ප්රසිීධ ගන්ගීසි භගින් 
ක්රභහනුකර විිරණීභ. 

ිණිබග  ප්රකහය ක්රභහනුකර ගර්හිත 
කයන රද අඵික ඵසයමව අඵික ද්රය ව 
අබහවිත අභතය ගක ටස ගටන්ඩර් භගින් ව 
ප්රසිීධ ගන්ගීසි භගින් විිරණීභ තුිකන් ශ්රී 
ර ගභඹට අභතය ආදහඹභක් රඵහගළනීභ ව 
ඳරිය දණඹ අභ ිරීභ. 

2013 ගර් අඵික ඵසයම 521 ක් 
ප්රසිීධ ගන්ගීසිඹ භගින් විිරණීභට 
කටුතතු කය ඇත. රළබ ආදහඹභ රු. 
58ව243ව889.80 ිර. තදව මීය ට අභතය 
අඵික ද්රය විකුණහ රු. 32ව850ව472.50 
මුදරක ආදහඹභක් රඵහගගන ඇත. 
ප්රතිලතඹ 90% 

2013 ගර් අඵික ඵසයම 521 ක් 
ප්රසිීධ ගන්ගීසිඹ භගින් විිරණීභට 
කටුතතු කය ඇත. රළබ ආදහඹභ රු. 
58ව243ව889.80 ිර. තදව මීය ට 
අභතය අඵික ද්රය විකුණහ රු. 
32ව850ව472.50 මුදරක ආදහඹභක් 
රඵහගගන ඇත. ප්රතිලතඹ 98% 
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පුහුණු අංය 

 
 

අ.අ ලයාඳෘතිමඅ නම සිදුකරන ද පුහුණු ලැඩමුළුල වියදම් ව මුද පුහුණු ක වං යාල 

1 ශ්රී ර ගභ ග ගේ නිුතතු ග ක භවතුන් 
වහ ග හ අලයතහඹ ඳරිදි පුහුණු 
ඳහඨභහරහ වහ ළඩමුළු ඳළළ වීභ. 

කහර්ඹ හධනඹ භත විගණන කටුතතු ිරීගම් පුහුණු ළඩමුළු 78ව615.00 156 පුහුණු කයන රදී. 

විනඹ කටුතතු නිරධහී භවතුන්ගේ පුහුණු ළඩමුළු 16ව533.00 52 පුහුණු කයන රදී. 

ගජයසඨ ඩිගඳ  ඳීක්ක ධහන භවතුන්ගේ පුහුණු ළඩමුළු 28ව973.00 48 පුහුණු කයන රදී. 

ඩිගඳ  කශභණහකහය භවතුන් අභිගප්ර යණඹ ිරීගම් පුහුණු ළඩමුළු 16ව546.00 52 පුහුණු කයන රදී. 

2 පුහුණු තුිකන් ආදහඹම් ළඩිිරීභට ව 
විඹදම් අඩුිරීභට ග කයින් අභිගප්ර යණඹ 
ිරීභ. 

ආදහඹම් ප්රර්ධනගේදී රිඹදුරුව ගක න්ගද සතය භවතුන්ගේ ගකීම් 
ඳළවළදිික ිරීභ. 

3ව000.00 රිඹදුරු/ගක න්ගද සතයරුන් 150ක් 
පුහුණු ිරීභ. 

3 
 

විඹන්ට අදහර පුහුණු ළඩමුළු ක්රිඹහ භක 
ිරීභ. 

පුීගිකක ිකිණගග නු නඩ තු කයන භව භ භව මීය න්ගේ පුහුණු 
ළඩමුළු. 

30ව760.00 පුහුණුරහභීන් 109 

ඉ ජිගන්රු ිකිණකරු භව භ භව මීය න්ගේ පුහුණු ළඩමුළු 26ව170 95ක් පුහුණු කයන රදී 

විනඹ ිකිණකරු පුහුණු ළඩමුළු 12ව628 පුහුණුරහභීන් 60 

තඩහක ග හ ළඩමූිකක භවතුන්ගේ තහක්ණික දළනුභ ළඩිදිුතණු 
ිරීගම් පුහුණු ළඩමුළු 

26ව490 පුහුණුරහභීන් 77 

4 ඳහරිගබ ගික ග හන් අභිගප්ර යණඹ ිරීභ 
වහ පුහුණු ිරීභ. 

රිඹදුරුව ගක න්ගද සතයව කහර්මික භවතුන් භ ද්රය බහවිතඹ ළරළක්වීභ 
තුිකන් භගී ජනතහට යහජය ප්රහවන ග ගේ විලසහඹ රඵහදීභ. 

- පුහුණුරහභීන් 150 ක් පුහුණු කයන 
රදී. 

ශ්රී ර ගභ ග කයින් තුර ඹවඳ  ළඩ ඳරියඹක් ඇති ිරීගම් 
ළඩමුළු 

- පුහුණුරහභීන් 70 ක් පුහුණු කයන රදී. 

5 බහහ ඳහඨභහරහක් ඳළළ වීභ ගදභශ බහහ භටලටම් III ඳහඨභහරහ දළනට ශ්රී ර ගභ තුර ඳළළ ගශ. - පුහුණුරහභීන් 60 ක් පුහුණු කයන රදී. 

6 (HRIS)භහන ම්ඳ  ගත යතුරු ඳීධතිඹට 
ද ත ඇතුර  ිරීභ ිණිබඵ දළනු  ිරීභ 

ප්රහගීශික ිකන් ඳරිගණක ක්රිඹහකරුන් 05 ගදගනකු පුහුණු කයන 
රදී. 

- ප්රහගීය ඹ භටලටමින් ගත යතුරු 
ඇතුර  කයයි. 

7 පරදහයිතහ ර්ධනඹ ිරීභ ිණිබඵ ළඩමුළු 
ඳළළ වීභ. 

පරදහයිතහඹ ම්ඵන්ධ දළනු  ිරීගම් ළඩමුළුක් වහ ත ක 
හභහජිකයින්ගේ ළඩමුළුක් ඳ න රදී. 

6ව520.00 125 ගදගනකු පරදහයිතහ 
ම්ඵන්ධගඹන් දළනු  කයන රදී. 

8 ිණටසතය පුහුණු වහ ගඹ මු ිරීභ. ඉන්ධන ගඳ ම්ඳව විදුික කහර්මිකව ඹන්්ර ශිල්න් ඹන ග කඹන් ර කහ 
ජර්භහනු කහර්මික අබයහ ආඹතනඹ භගින් පුහුණු කයන රදී. 

138ව000.00 පුහුණුරහභීන් 23ක් පුහුණු කයන රදී. 

  
එකතුල 384,235.00 1232 
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