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1832 වර්දී බ්රිතහනය අධියහජයහදී යුවේ රංහ ඳහරනඹ ශ ළභයන් ආණ්ඩුහයයඹහ විසින් 

වඳුන්හ වදන රද අධියණ ප්රතිසංසයණවඹි  ප්රතිසපරඹක් ලවඹන් ඵන්ධනහහයඹ ිහි  විඹ    

අනු  1844 අං 18 දයණ නීතිස වහ අධියණ ආඥහ ඳනතට අනු බ්රිතහනය වඵොසට් ක්රභඹට 

අනුරූඳ ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ වොඩනළගුනි  වභභ වේහ 1877 අං 16 දයණ ඵන්ධනහහය 

ඳනතට අනු 1905 ජලි 16 දිනසිට ඵන්ධනහහය වොභහරිසයඹකු ඹටවත් ඳහරනඹ න වනභභ 

වදඳහර්තවම්න්තුක් වර ක්රභත් වහ විධිභත් විඹ  භහජ විහලනඹත් භ  වභභ වේහවේ 

අලයතහ ීව්රය විඹ  හි  ප්රතිසපරඹක් වර 1875 දීහංරන්ත බීන් ෆි්ඩ් ඵන්ධනහහය ආෘතිසඹට 

අනු වඵෝම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ ඉඳිවිඹ  වභවර විහශිත ඵන්ධනහහය ඳද්ධතිසඹ ර්තභහන භහජ 

ංකීර්ණත්ඹ වමුවේ සුවිවලේෂීවත් අතයලයවත් ආඹතනඹක් ඵට ඳත් තිසව.  වම් අනු දිිනන 

පුයහ විසිී ආයක්ෂිත ඵන්ධනහහය 03ක්, රිභහන්ඩ් ඵන්ධනහහය 19ක්, තරුණ යදරුන්වේ 

විවලෝධන භධයසථහන 02ක්, ළඩ වුරු 09ක්, විෘත ළඩ වුරු 02ක්, සිය භළදිරි 20ක් 

ඵන්ධනහහය ඳහ් 01ක් ද ඵන්ධනහහය අධිහීරුන් ඹටවත් ඳහරනඹ වේ  සියරුන් ව 

ළරුන් 19,000ක් ඳභණ ඔවුන්වේ රැයණඹ ඹටවත් සිටී  

ර්තභහනවේ ඵන්ධනහහය ප්රතිසංසයණ පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිංචිකිරිභ වහ ි න්දු ආමි 

ටයුතු අභහතයහංලඹ ඹටවත් ඳහරනඹ න වභභ වදඳහර්තවම්න්තු ප්රහය ම්බ යුවේදී සියරුන්ට 

ආයක්ණඹ වහ රැයණඹ රඵහ දුන්න ද ර්තභහනවේ ඉන් ඔ.ඵට ඹමින් සියරුන් භනහ 

පුනරුත්ථහඳන ක්රිඹහලිඹට වඹොමු යන භහජ  වලෝධනහහයඹක් ඵට ඳත් ඇත  හි දී 

ඹවපුද්ර භහජහනුවඹෝජනහහයඹක් ව ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තු සිපිරි දෆත් පිරි කිීභට 

පුනරුත්ථහඳනඹ ය ඹවඳත් පුයළසිඹන් වර භහජ ත කිීභට 2017 වර් දී ත් උත්හවඹ 

වභභ හර්ඹඹ හධන හර්තහ භගින් නිරූඳනඹ කිීභට උත්හව වන 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


 

1 
 

ශ්රි ාකාදබ බන්ධනාගාර ආයතන - 2017 

  

• ආරක්ෂිත බන්ධනාගාර 

 රිමාණ්ඩ් බන්ධනාගාර 

 ලැඩ කවුරු 

o විලෘත ලැඩ කවුරු 

□ තරුණ ලරකරුලන්දේ 

විදෝධන මධයවථථාන 

□ බන්ධනාගාර ඳාවැල් 

▲ සිර මැදිරි 
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බන්ධනාගාර ආයතන 

 

01. බන්ධනාගාර මූවථථානය 

02. ඳර්දේණ විදෝධන පුහුණු මධයවථථානය 

03. ආරක්ෂිත බන්ධනාගාර -  03 

 

 ළලිඩ 

 න දුම්ඵය 

 භවය 

 

 

 

 

4.රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර - 19 

 අනුයහධපුයඹ 

 වොශම 

 ළුතය 

 මීමු 

 හ්ර 

 න භළසින් 

 අඟුණවොශඳළරළස 

 ඵදු්ර 

 භහතය 

 භඩරපු 

 ෆ්ර 

 ත්රිකුණහභරඹ 

 ඹහඳනඹ 

 කුරුවිට 

 බස 

 වභොනයහර 

 වඳොවශොන්නරු 

 හරිඹවඳොර 

 ේනිඹහ 

 

 

 

5.ලැඩ කවුරු - 09 

 ටරැ 

 මීතිසරිර 

 වීයවිර  

 අනුයහධපුයඹ 

 කුරුවිට 

 වංගිලිවඳොර 

 න්වදත්ත 

 තුංභ 

 අවේපුස 

 

6. විලෘත ලැඩ කවුරු - 02 

o ඳ්ව්ළව් 

o අනුයහධපුයඹ 

7. තරුණ ලරදකරුලන්දේ 

විදෝධන මධයවථථාන - 02 

□ ඳ්රන්වේන 

□ ත්වදන 

8. බන්ධනාගාර ඳාවල් - 01 

□ ටරැ 

 
 

9. සිර මැදිරි - 20 

▲ අම්ඳහය 

▲ අවිසහවේ්ර 

▲ ඵරංවොඩ 

▲ ඵරපිටිඹ 

▲ වරහත 

▲ ඇ්පිටිඹ 

▲ ඇඹිලිපිටිඹ 

▲ ම්ඳව 

▲ ම්වඳොර 

▲ වම්ඵන්වතොට 

 

▲ කුලිඹහපිටිඹ 

▲ කුරුණෆර 

▲ භව 

▲ භන්නහයභ 

▲ භහතව් 

▲ නුයහලිඹ 

▲ ්මුවන් 

▲ ඳහනදුය 

▲ වළටන් 

▲ පුත්තරභ 

 



 

3 
 

දැක්ම 

 

 

 

 
දමදශලර 

 
 

 

ඉක්ක 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ වන්හසිිනන් පුනරුත්ථහඳනඹ තුළින් ඹවඳත් පුයළසිඹන් වර 
භහජත කිරිභ” 

 

 

“ආයක්හ, රැයණඹ, පුනරුත්ථහඳනඹ ඹන මලි අයමුණු ඉටුය ළනීභ 

උවදහ  වන්හසිිනන් වහ ඵන්ධනහහය නිරධහීන් අතය භනහ ම්ඵන්ධතහඹක් 

නිර්භහණඹ යමින් ධනහත්භ චින්තනඹක් වොඩනහ නිරධහීන්වේ රැකිඹහ 

තෘප්තිසඹ ළඩිකිීභ තුළින් ව සියරුන්වේ සුබහධ ටයුතු විධිභත් කිීභ 

තුළින් ඔවුන්වන් ශ්රභ පරදහයීතහඹ යටට ළඩදහින වර වඹොදහළනීභ ” 

 

1  ඵන්ධනහහය වන්හසිඹන් විධිභත් පුනරුත්ථහඳනඹ භඟින් නීතිසරු භහන 

ි තහදී පුද්රඹන් ඵට ඳත්ය ශිසඨ ම්ඳන්න භහජඹක් ිහි කිීභට දහඹ වීභ  

 

 

2  ඵන්ධනහහය නිරධහීන් අභිවප්රේයණඹ ව වදඳහර්තවම්න්තු ණ්ඩහඹම් වළඟීභ 

වොඩනළගීභ  
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ආයතනදේ ප්රමුඛතතා 

1. හලීන අලයතහට ළරවඳන ඳරිදි රැවිඹන් පුනරුත්ථහඳනඹ ය ඹවඳත් පුයළසිඹන් වර 

පිටත්වීභට අලය භහජ ඳසුිහභ ළසිභ 

 

2. ඵන්ධනහහය ප්රතිසංසයණ ක්රිඹහත්භ කිීභට අදහර ඵන්ධනහහය තදඵදඹ අභ කිීභ, 

නවීන තහක්ණඹ වඳුන්හ දීභ, වබෞතිස ම්ඳත් ළඩිදියුණු කිීභ වහ ඹටිතර ඳවසුම් 

ංර්ධනඹ  

 

3. වේහ අංලඹන්ට අදහර පුහුණු වහ ළඩටවන් ප්රර්ධනඹ කිීභ තුළින් භනහ ඳරිචඹකින් වහ 

වේහ තෘප්තිසඹකින් යුත් නිශධහීන් ිහි  කිීභ වහ ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තුවේ භහන 

ම්ඳත් ංර්ධනඹ 

 

 

4. රැවි ඳරිඳහරන ටයුතු ඩහත් විධිභත් වහ හර්ඹක්භ ඉටු කිීභ උවදහ රැවිඹන්වේ 

වතොයතුරු ශභනහයණ ඳද්ධතිසඹ සථහඳනඹ ය ක්රිඹහත්භ කිීභ  
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ආයතන අාය 

ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තු හර්ඹ භණ්ඩරවේ තනතුරු පුයප්ඳහඩුරට ඵහ ළනීභ,  උස කිීභ, 

සථීය කිීභ, සථහන භහරු කිීභ, විනඹ ඳරික්ණ ඳළළත්වීභ ව නිරධහීන්වේ දදනි යහජහරි 

ටයුතු වභභ අංලඹ භඟින් ඉටුයනු රළව.  

2017 ර්වේ ආඹතන අංලවේ හර්ඹ හධනඹ ඳවත ඳරිදිවේ  

01  හර්ඹ භණ්ඩර වතොයතුරු හර්තහ  

අනු 

අංඹ 

තනතුරු නහභඹ වහ අදහර 

වේඹ 

අනුභත 

ංයහ 

සිටින

වේ 

ංයහ 

පුයප්ඳහඩු

ංයහ 

පුයප්ඳහඩු පියවීභට වන ඇතිස 

ක්රිඹහභහර් 

1 
ඵන්ධනහහය වොභහරිස 

ජනයහ් 
1 1 0  - 

2 
අතිසවර් ඵන්ධනහහය 

වොභහරිස ජනයහ් 
1 0 1 

ළඩ අයණඹ කිරිභ දවහ 

අතිසවර් ඵන්ධනහහය 

වොභහරිසයවඹක් ඳත් ය 

ඇත  

3 
ඵන්ධනහහය වොභහරිස     

(ශ්රි ර ඳ වේඹ  
1 0 1 

 යහජය ඳරිඳහරන අභහතයංල 

PACIS දත්ත ඳද්ධතිසඹ 

2017/11/07 දින ඹහත්හලීන 

යන රදී  

4 ඵන්ධනහහය වොභහරිස 5 4 1 

අඹදුම්ඳත් ළවීවම් නිවේදනඹ 

යහ වේ වො අනුභළතිසඹට 

ඉදිරිඳත් කිීභ වහ  වර්ඛීඹ 

අභහතයංලඹ වත වඹොමු ය 

ඇත  

5 අධයක් සළරසුම්  1 1 0  - 

6 අධයක් සඉංජිවන්රු   1 1 0  - 

7 ප්රධහන ණහධිහරි 1 1 0  - 

8 
/වොභහරිස/නි වොභහරිස 

ස ශ්රි ර ඳ වේඹ  
1 0 1 

 යහජය ඳරිඳහරන අභහතයංල 

PACIS දත්ත ඳද්ධතිසඹ 

2017/11/07 දින ඹහත්හලීන 

යන රදී  

9 
 අධයක්/නි  අධයක්  

(ළරසුම්  
1 1 0  - 

10 
 අධයක් සවතොයතුරු 

තහක්ණඹ  
1 1 0 - 

11  අධයක් සෘෂිර්භ  1 0 1 

 පුයප්ඳහඩු ම්පර්ණ ය වදන 

වර ෘෂිර්භ 

අභහතයංවලඹන් ඉ්ලීම් ය 

ඇත  
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12 ණහධිහරි 4 1 3 

 යහජය ඳරිඳහරන අභහතයංල 

PACIS දත්ත ඳද්ධතිසඹ 

2017/11/07 දින ඹහත්හලීන 

යන රදී  

13 අබයන්තය විණ 1 1 0  - 

14 
ඵන්ධනහහය අධිහරි සවිවලේ 

වශ්රේණිඹ  
6 3 3 

 සුදුසුම් රත් නිරධහරින් 

වනොභළත  

15 
ඵන්ධනහහය අධිහරි - විවලේ 

වශ්රේණිඹ-පුනරුත්ථහඳන 
1 0 1 

16 ඵන්ධනහහය අධිහරි 17 6 11 
සුදුසුම් රත් නිරධහරින් 
වනොභළත  

17 
ඵන්ධනහහය අධිහරි              

ස පුනරුත්ථහඳන   
2 0 2 

18 
වහය ඵන්ධනහහය අධිහරි 

සපිරිමි  
40 25 15 

 ඵහි ය ඵහළනීභට අදහර 

ළට් ඳත්රඹට හ තහඹ 

රඵහළනීභ වහ විබහ 

වදඳහර්තවම්න්තු වත වඹොමු 

ය ඇත   

අබයන්තය උසවීම් රට අදහර 

ම්මු ඳීක්ණඹ 2017/12/05 

වර්ඛීඹ අභහතයංල භගින් 

ඳත්න රදී  

19 
වහය ඵන්ධනහහය අධිහරි 

සපුනරුත්ථහඳන  
3 2 1 - 

20 
වහය ඵන්ධනහහය අධිහරි  

(හන්තහ   
2 0 2 

 න ඵහ ළනීවම් ඳරිඳහටිඹ 

අනුභත න වතක් අනුභළතිසඹ 

රඵහ දිඹ වනොවළකි ඵ යහජය 

වේහ වොමින් බහවේ 

ඳළළතිස හච්ඡහවේදි ප්රහල ය 

ඇත  

21 නීතිස නිරධහරි 1 0 1 

2017/11/03 දිනළතිස ළට් 

ඳත්රඹට අනු අඹදුම්ඳත් ළහ 

වර්ඛීඹ අභහතයංලඹ වත වඹොමු 

ය ඇත  

22 ඉංජිවන්රු සසිවි්  2 2 0  - 

23 ඉංජිවන්රු සඹහන්ත්රි  2 1 1 

යහජය ඳරිඳහරන අභහතයංල 

PACIS දත්ත ඳද්ධතිසඹ 

2017/11/07 දින ඹහත්හලීන 

යන රදී  
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24 ඳරිඳහරන නිරධහරි 2 1 1 

යහජය ඳරිඳහරන අභහතයංල 

PACIS දත්ත ඳද්ධතිසඹ 

2017/11/07 දින ඹහත්හලීන 

යන රදී  

25 ප්රධහන ළඩ ඳරික් 1 0 1  - 

26 ප්රධහන වජරර් සහන්තහ   3 0 3 
 සුදුසුම් රත් නිරධහරිනිඹන් 

වනොභළත  

27 ප්රධහන වජරර්  (පිරිමි   30 10 20 

 පුයප්ඳහඩු 12ක් ම්පර්ණ 

කිීභට අභහතයංල අනුභළතිසඹ 

රළබී ඇත 

28 1වඳශවජරර් සහන්තහ   4 0 4 
සුදුසුම්රත් නිරධහීන් 

වනොභළත 

29 1 වඳශ වජරර් සපිරිමි   59 22 37 

 ම්මු ඳීක්ණඹ 

2017/08/30 ව 31දිනඹන්ි   

ඳළළත්වීන 

30 
ප්රධහන පුනරුත්ථහඳන නිරධහරි 

සපිරිමි  
5 1 4 

  සුදුසුම් රත් නිරධහරින් 

වනොභළත 

31 
ප්රධහන පුනරුත්ථහඳන නිරධහරි 

සහන්තහ  
2 0 2 

සුදුසුම් රත් නිරධහරිනිඹන් 

වනොභළත 

32 
පුනරුත්ථහඳන නිරධහරි         

(1 වඳශ - පිරිමි   
11 10 1 

සුදුසුම් රත් නිරධහරින් 

වනොභළත 

33 
පුනරුත්ථහඳන නිරධහරි         

(1 වඳශ - හන්තහ   
2 2 0 

සුදුසුම් රත් නිරධහරිනිඹන් 

වනොභළත 

34 
පුනරුත්ථහඳන නිරධහරි  

(11වඳශ - පිරිමි  
109 87 22 

විෘත තය  විබහඹ භගින් 

පුයප්ඳහඩු 21 ක් පියවීභට 

නිඹමිතඹ ඉන් පුයප්ඳහඩු 18ක් 

පියවීභට අනුභළතිසඹ රළබී ඇත  

සීමිත ලිඛිත විබහවේ ප්රථිඵපර භත 

පි:4ක් ව හ : 1ක් වහ 

ඳත්වීම් රඵහදී ඇත  

35 
පුනරුත්ථහඳන නිරධහරි  

(11වඳශ - හන්තහ  
25 21 4 

36  11 වඳශ වජරර් සහන්තහ  30 18 12 - 

37  11 වඳශ වජරර් සපිරිමි  446 386 60 

2017 02 18 දින ඳළතිස සීමිත 

ලිඛිත විබහවේ ප්රථිඵපර භත 

පි:15 ක් ව හ:4ක් වහ 

ඳත්වීම් රඵහ දී ඇත   

වජයසඨතහඹ වහ කුරතහඹ 

භත පි:12 ක් ව හ:2ක් ඳත්වීම් 

රඵහ දී ඇත  

විෘත ඵහළනීම් භගින් 31ක් 

ඵහ ළනීභට අනුභළතිසඹ රළබී 

ඇත  

38 යම උඳවද්ල 3 1 2 - 
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39 ළයඹන් සහන්තහ  38 33 5 පුයප්ඳහඩු ම්පර්ණ කිීභට 

අනුභළතිසඹ රඵහත යුතුඹ  40 ළයඹන් සපිරිමි   892 815 77 

41 නිඹහභ  (හන්තහ  594 478 116 
2016/11/03 දින ඳළතිස ම්මු 

ඳරික්ණඹ භගින්  350ක් 

ඵහවන ඇත 

සීමිත ඵහළනීම් භගින් 

නිරධහීන් 23 වදවනකු වභභ 

තනතුයට උසවීම් රඵහ ඇත  

ඉතිසරි පුයප්ඳහඩු ම්පර්ණ කිීභට 

අඹදුම්ඳත් ළහ ඇත  

42 නිඹහභ (පිරිමි  4447 3379 1068 

43 ප්රධහන වවද නිරධහරි 1 0 1 

 වෞය අභහතංලඹ භ  

හචීඡහ ය ඉදිරි ටයුතු 

යනු රළව.  

44 
වවද නිරධහරි  (111,11,1 අධී 

වශ්රේණිඹ  
78 36 42 

2017 04 25 දින ම්මු 

ඳීක්ණඹ අනු පුහුණු වහ 

02ක් අනුයුක්ත ය ඇත  

පුහුණු අන් ර නිරධහීන් 

වදවදවනකු වේඹට හර්තහ 

කිීභට නිඹමිතඹ  

45 භවජන වෞය ඳරික් 4 2 2 - 

46 බහහ ඳරිර්ත 3 2 1 

 යහජය ඳරිඳහරන අභහතයංල 

PACIS දත්ත ඳද්ධතිසඹ 

2017/11/07 දින ඹහත්හලීන 

යන රදී  

47 

වතොයතුරුවහ න්නිවේදන 

තහක්ණ වහය නිරධහරි 

2ඳංතිසවේ 11,1 

1 0 1 

 යහජය ඳරිඳහරන අභහතයංල 

PACIS දත්ත ඳද්ධතිසඹ 

2017/11/07 දින ඹහත්හලීන 

යන රදී  

48 උඳවද්ලණ නිරධහරි 7 0 7 

 ඵදහ ළනිවම් ඳරිඳහටිඹ 

අනුභත විවභන් ඳසු ඵදහ 

ළනිභට නිඹමිතඹ   

49 ංයහ ව්න නිරධහරි 1 1 0  - 

50 ංර්ධන නිරධහරි 94 57 37 

යහජය ඳරිඳහරන අභහතයංල 

PACIS දත්ත ඳද්ධතිසඹ 

2017/11/07 දින ඹහත්හලීන 

යන රදී  

51 ළඩ ඳරික් 5 0 5 
ඵහ ළනීම් ඳරිඳහටිඹ අනුභත 

විඹ යුතුඹ  

52 පුසතහරඹහධිඳතිස 1 0 1 

යහජය ඳරිඳහරන අභහතයංල 

PACIS දත්ත ඳද්ධතිසඹ 

2017/11/07 දින ඹහත්හලීන 

යන රදී  
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53 තහක්ණ නිරධහරි සහර්මි  1 0 1 - 

54 ළරසුම් ශි්පි 2 1 1 

අනිඹම් ඳදනභ භත ඵහ 

ළනිභට ශභණහයණ වේහ 

වදඳහර්තවම්න්තුවන්ඉ්ලුම් 

රද ඵහ ළනිවම් ඳරිඳහටිඹ 

අනුභත වීවභන් ඳසු ඵහ 

න්නහ වර දන්හඇත  

55 
වතොයතුරුවහ න්නිවේදන 

තහක්ණ වහය 
5 2 3 

යහජය ඳරිඳහරන අභහතයංල 

PACIS දත්ත ඳද්ධතිසඹ 

2017/11/07 දින ඹහත්හලීන 

යන රදී  

56 උඳළඩ ඳරික් 10 5 5 

2017/12/04 ඳත්වීම් දිනඹ වර 

රමින් 5 වදවනකු වහ 

ඳත්වීම් රඵහ දී ඇත  

ඉතිසරි පුයප්ඳහඩු ම්පර්ණ කිීභට 

ටයුතු ර යුතුඹ  

57 යහජය ශභනහයණ වේඹ 80 53 27 

යහජය ඳරිඳහරන අභහතයංල 

PACIS දත්ත ඳද්ධතිසඹ 

2017/11/07 දින ඹහත්හලීන 

යන රදී  

58 බහණ ඳරිර්ත 2 0 2 

ඵහ ළනීවම් ඳරිඳහටි අනුභත 

විවභන් ඳසු ඵහ ළනිභට 

නිඹමිතඹ  

59 ර්භහන්ත වෂෝර්භන් 19 15 4  - 

60 ර්භහන්ත ඳරිඳහර 17 6 11 - 

61 
 1වඳශ ෘත්ීවඹ උඳවද්ල/ 

11වඳශ ෘත්ීවඹඋඳවද්ල 
120 71 49 

ඵහ ළනිම් ඳරිඳහටිඹ 

ංවලෝධනඹ කිීභට ඹහ ඇත  

62 ෘෂි ර්භ උඳවද්ල 19 6 13 - 

63 ෘෂි ර්භ ඕර්සිඹර් 28 2 26 

ඵහ ළනීවම් ඳරිඳහටිඹ අනුභත 

විවභන් ඳසු ඉදිරි ටයුතු සිදු 

යනුරළව.  

64 ශ්රය දෘලය වහය 1 0 1 

ඵහ ළනීවම් ඳරිඳහටිඹ අනුභත 

විවභන් ඳසු ඉදිරි ටයුතු සිදු 

යනුරළව.  

65 
මෟධ ංවඹෝජ ස විවලේ 

වශ්රේණිඹ  
4 0 4  - 

66 
මෟධ ංවඹෝජ ස1/11/11 

වශ්රේණි  
82 58 24 

නිරධහීන් වශ්රේණි ක්රභඹට 

අන්තර්ග්රවණඹ කිීභට ටයුතු 

යමින් ඳීව  

නිරධහීන් රඵහවදන වර 

වෞය අභහතයංලඹ වත 

ඉ්ලීභක් ඉදිරිඳත් ය ඇත  
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67 ජහඹහරූඳ ශි්පි 1 0 1 

ඵහ ළනීවම් ඳරිඳහටි අනුභත 

විවභන් ඳසු ඵහ ළනිභට 

නිඹමිතඹ  

68 ංසයණ ශි්පි 1 0 1 

ඵහ ළනීවම් ඳරිඳහටි අනුභත 

විවභන් ඳසු ඵහ ළනිභට 

නිඹමිතඹ  

69 වභෝටර් රිඹදුරු 222 159 63 

 විෘත ඵහ ළනීම් වහ 

අඹදුම්ඳත් ළහ විබහ 

වදඳහර්තවම්න්තු වත 

වඹොමුය ඇත  

70 වභෝටර් රිඹදුරු ස හඵද්ධ  5 2 3 

 පුයප්ඳහඩු ම්ඵන්ධ  හඵද්ධ 

වේහ අධයක්ජනයහ්වන් 

නිරධහරින් අනුයුක්ත යන 

වර ඉ්ලීම් යන රදි  

71 ගිරන්යථ රිඹදුරු 3 0 3  - 

72 වභෝටර් හර්මි 10 4 6  - 

73 වභෝටර් හර්මි ස විදුලි  4 0 4 
ඵහළනීවම් ඳරිඳහටි අනුභත 

විවභන් ඳසු ඵහ ළනිභට 

නිඹමිතඹ  

74 වභෝටර් හර්මි සෆද්දුම්  2 0 2 

75 වභෝටර් හර්මි සපින්තහරු  2 0 2 

76 ට්රළක්ටර් රිඹදුරු 26 18 8 

පුයප්ඳහඩු 02ක් පියවීභට 

ශභණහයණ වේහ 

වදඳහර්තවම්න්තුවන් අනුභළතිසඹ 

ඉ්රහ ඇත  

77 ත්රිවි් රිඹදුරු 8 7 1  - 

78 හර්ඹහර වේ වේඹ 36 26 10 
 පුයප්ඳහඩු පියවීභට ඉදිරි ටයුතු 

යමින් ඳීව 

79 මුයරු 52 30 22 

නිරධහීන් 16 වදවනකු 

2017/07/01 දින සිට නිඹහභ 

තනතුයට උසවීම් රඵහ දී ඇත  

පුයප්ඳහඩු පියවීභට ටයුතු 

යමින් ඳීව  

80 ධ 2 0 2 
- 

 

81 ම්රු 35 25 10 

නිරධහීන් 6 වදවනකු 

2017/07/01 දින සිට නිඹහභ 

තනතුයට උසවීම් රඵහ දී ඇත  

පුයප්ඳහඩු පියවීභට ටයුතු 

යමින් ඳීව  
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82 තුය වඳොම්ඳ ක්රිඹහරු 10 4 6 

2016.11.16 ව 2017 11 28 

ඹන දිනඹන්ි දි ම්මු 

ඳරික්ණ ඳත්හ ඇත සුදුසුම් 

රත් අඹදුම්රුන් ඉදිරිඳත්වී 

නළත  

83 අධයක් සදදය  1 0 1 

වෞය අභහතයංල භ 

හච්ජහවොට ඵහ ළනිභට 

ටයුතු යවදන වර ඉ්ලීම් 

ය ඇත   

84 

වහය 

අධයක්/නිවඹෝජයඅධයක් 

සදදය  

1 0 1 - 

85 දදය නිරධහරි 40 19 21 
වභභ නිරධහීන්වේ ඳරිඳහරන 

ටයුතු වෞය අභහතයංලඹ 

භඟින් සිදුයනු රළව.  

86 දන්ත දදය නිරධහරි 4 0 4 

87 
ලිඹහඳදිංචි/වහය දදය 

නිරධහරි 
19 11 8 

88 යහඹනහහය හර්මිවිදයහඥ 4 1 3 - 

 
එකතුල 7872 5938 1934  - 
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1.1.මූලික විමර්න ශා විධිමත් විනය ඳරික්ණ ලිපිදගොනු වාරාාය 2017.12.31 දිනට. 

මලි 

විභර්ලණ 

අන් 

වනොශ ලිපි 

වොනු 

මලි විභර්ලණ 

අන් ය 

වචෝදනහ ඳත්ර 

වොනු ර යුතු 

ලිපි වොනු 

මලි විභර්ලණ 

අන් ය 

වචෝදනහ ඳත්ර වොනු 

ය අන් ලිපි 

වොනු 

දළනට විධිභත් 

විනඹ ඳරික්ණ 

ඳළළත්වන ලිපි 

වොනු 

දළනට විනඹ 

ඳරික්ණ අන් 

ර වහ ීවන්දු රඵහ 

දිඹ යුතු  ලිපි වොනු 

34 42 22 53 15 

 

1.2. 2017 ලවර තු විශ්රාම ය ය ලධධාන්න් වාතයාල -101කි. 

 ඵන්ධනහහය අධිහී   01 

 II වඳර වේරර්   09 

 ඔර්සිඹර් සළයඹන්   44 

 නිඹහභ (හන්තහ/පිරිමි)  37 

 යහජය ශභණහයන වහය -I  02 

 හර්ඹහර වේ වේඹ  01 

 වවද නිරධහී    01 

 ප්රධහන වේරර්   02 

 II වඳශ පුනරුත්ථහඳන නිරධහරි 01 

 වහය ඵන්ධනහහය අධිහී 01 

 ඖධ ංවඹෝජ   01 

 වභෝටර් රිඹදුරු   01 

 

1.3. 2017.12.31 දිනට ඉඩේ අත්ඳත් කර ගැලධම පිළිබ විවථතර 

ඉඩේ ඳලරා ගැලධේ ශා බන්ධනාගාර විතැන් කිරිේ 

ඵදු්ර 

ඵන්ධනහයඹ 

නයවඹන් ඵළවළය ඳහරිරි වහ හභහජීඹ ලවඹන් ි තය ප්රවද්ලඹට විතළන් කිීභ 

වහ සුදුසු ඉඩභක් නළත වඳුනහත යුතු ඵ දන්හ ඇත  

ෆ්ර 

ඵන්ධනහහයඹ 

ලිමු ප්රහවද්ය ඹ ව්ම් වොට්ඨහලවේ ිහවෝවර ග්රහභ නිරධහරි වම් ෆලු ළවිලි 

භහභ තු  අමන්පිටිඹත්ත ඉඩවභන් අක්ය 5ක් සුදුසු ඵට වඳුනහවන ඇත  ජහතිස 

වොඩනළගිලි ඳර්වේණ ආඹතනවඹන් වභකී භූමිවේ වඹෝයතහඹ පිළිඵ හර්තහක්  ද 

රඵහවන ඇත    අනු ඉදිරිවේ දී ඉඩභ ඳයහළනීභට අලය ටයුතු සිදු කිීභට 

නිඹමිතඹ 

ළලිඩ 

ඵන්ධනහහය 

වවක්ටඹහර් 13 4077ක් ව න්වදත්ත හළිභවන් සියවුය පිි ටි ඉඩවභි  ළලිඩ 

ඵන්ධනහහයඹ විතළන් කිීභට සුදුසු ඵට වඳුනහවන ඇත   

වොශම 

රිභහණ්ඩ් 

ඵන්ධනහහයඹ 

වොශම බී සී සී  ඉඩවභන් අක්ය 04ක්  ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තු වත ඳයහදීභට 

ීවයණඹ වී ඇත   

ඵන්ධනහහය 

පුහුණු ඳහර 

නයවඹන් ඵළවළය ඳහරිරි වහ හභහජීඹ ලවඹන් ි තය ප්රවද්ලඹට විතළන් කිීභ 

වහ සුදුසු ඉඩභක් නළත වඳුනහත යුතු ඵ දන්හ ඇත  

මීමු  

ඵන්ධනහහයඹ 

නයවඹන් ඵළවළය ඳහරිරි වහ හභහජීඹ ලවඹන් ි තය ප්රවද්ලඹට විතළන් කිීභ 

වහ සුදුසු ඉඩභක් නළත වඳුනහත යුතු ඵ දන්හ ඇත  
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භහතය 

ඵන්ධනහහයඹ 

වම් වහ ළලිභ වොටවිරත්ත වවක්ටඹහර් 3 10381 භූමිඹ සුදුසු ඵට වදුනහවන 

ඇත   

හ්ර 

ඵන්ධනහහයඹ 

හ්ර ඵන්ධනහහයඹ දළනට බස ඵන්ධනහහයඹ සථහපිත ය ඇතිස අක්ය 9 72 භූමිඹට  

විතළන් කිීභට වඹෝජිතඹ  

ත්රිකුණහභරඹ 

ඵන්ධනහහයඹ 

ත්රිකුණහභශ නය ප්රහවද්ය ඹ ව්ම් හර්ඹහරවේ මුත්තුනර් ඩ්ඩුකුරම්ඳත්තු ග්රහභවේහ 

වම් පිි ටි වවක්ටඹහර් 4 5 ඉඩභ වම් න විට ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තුට ඳයහදී 

ඇත  

භඩරපු 

ඵන්ධනහහයඹ 

භඩශපු දිසත්රික්වේ භන්මුවන් උතුය ප්රහවද්ය ඹ ව්ම් හර්ඹහරවේ 

තිසරුප්වඳරුන්තුවයින ග්රහභවේහ වම් පිි ටි අක්ය 23 ඉඩභ  ඵන්ධනහහය 

වදඳහර්තවම්න්තු වත ඳයහදී ඇත    

වුනිඹහ ඉඩභ ඳයහළනීභට අලය ටයුතු සිදු ය ඇත  
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මූය අාය 

 
හර්ෂි විර්ජන ඳනත භඟින් ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තු වත වන් යනු රඵන ප්රතිසඳහදන  මුද් 

වයගුරහසි රට ඹටත් ඳරිඳහරනඹ කිීභ ව භහසි ව හර්ෂි විඹදම් හයහංල හර්තහ භවබහණ්ඩහහයඹ 

වත ඉදිරිඳත් කිීභ වභභ අංලවේ හර්ඹ බහයඹින   2017 ර්වේ ඊට අදහර හර්ඹ හධනඹ ඳවත ඳරිදිවේ    

 

02. පුනරාලර්ථන ශා මූධන වියදේ 

ඇවථතදේන්තුල 

2017 ලර්ය වශා ප්රතිපඳාදන රරු) 

වමුඛච්චිත වියදම 

වියදම 

ප්රතිපඳාදනල 

% දව 
මුඛල් 

ඇවථතදේන්තුල  

අමතර 

ප්රතිපඳාදන ශා 

මාරු කින්ේ  

ප්රතිපදෝධිත 

ඇවථතදේන්තුල 

පුද්ර ඳඩිනඩි 3,693,000,000 - 3,693,000,000 3,223,655,003 87.3 

භන්විඹදම් 115,000,000 2,300,000 117,300,000 116,044,196 98.9 

ළඳයීම්  1,300,000,000 (194,000,000) 1,106,000,000 1,090,968,578 98.6 

නඩත්තු විඹදම් 70,000,000 - 70,000,000 66,629,901 95.2 

ගිවිසුම්ත වේහ  263,894,000 (2,800,000) 261,094,000 237,389,998 90.9 

භහරු කිීම්  25,850,000 2,000,000 27,850,000 27,186,056 97.6 

පුනරාලර්තන 

එකතුල 
5,467,744,000 (192,500,000) 5,275,244,000 4,761,873,732 90.3 

පුනරුත්ථාඳන 

ශා ලැඩිදියුණු 

කින්ේ  
62,000,000 - 62,000,000 53,724,557 86.7 

වොඩනළගිලි වහ 
ඉදිකිීම් 

45,000,000 - 45,000,000 41,211,096 91.6 

ඹන්ත්රසත්ර වහ 
උඳයණ 

5,000,000 - 5,000,000 4,823,761 96.5 

හවන 12,000,000 - 12,000,000 7,689,700 64.1 

මූධන ලත්කේ 

අත්ඳත්කර 

ගැලධම 
154,000,000 - 154,000,000 35,45.,809 23.0 

හවන - - - - 00 

ෘව බහණ්ඩ වහ 
හර්ඹහරයීඹ 
උඳයණ 

139,000,000 - 139,000,000 33,922,371 24.4 

ෘවබහණ්ඩ 30,000,000 - 30,000,000 20,164,194 67.2 

වතොයතුරු 
තහක්ණ 
උඳයණ 

30,000,000 - 30,000,000 4,885,831 16.3 

ආයක් 
උඳයණ  

75,000,000 - 75,000,000 5,258,388 7.0 

පුහුණු උඳයණ 4,000,000 - 4,000,000 3,613,958 90.3 

ඹන්ත්රසත්ර වහ 
උඳයණ 

10,000,000 - 10,000,000 1,493,258 14.9 
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සියරු 
වතොයතුරු 
ඳද්ධතිසඹ 

5,000,000 - 5,000,000 38,181 0.8 

වොඩනළගිලි වහ 
ඉදිකිීම් 

- - - - 00 

ප්රහේධන විඹදම් 
සප්රහේධන 
ආවඹෝජන  

603,000,000 435,500,000 1,038,500,000 983,347,543 94.7 

පුහුණු වහ 
වළකිඹහ ර්ධන 

10,000,000 - 10,000,000 5,451,140 54.5 

මූධන වියදේ 

එකතුල  
829,000,000 435,500,000 1,264,500,000 1,077,977,050 85.25 

මුඛළු වියදම  6,296,744,000 243,000,000 6,539,744,000 5,839,850,782 89.30 

 

 

02.1 ඉදිකින්ේ ලයාඳෘතිපලට අදා මූධන වියදේ රලැය විය අාක  2104)  

යහඳෘතිසවේ /ළඩටවවන් නභ 
2017 ර්ඹ වහ 

ප්රතිසඳහදන සරු  
මුච්චිත විඹදභ 

විඹදභ ප්රතිසඳහදන 

% වර 

ඳ්ව්ළව් ඵන්ධනහහයඹ ඉදිකිීභ 160,000,000 151,991,054 95.0 

ඹහඳනඹ ඵන්ධනහහය ංකිර්ණඹ ඉදිකිීභ 150,000,000 103,667,114 69.1 

බන්ධනාගාර විතැන් කින්ම - අදනකුත් දිවථත්රික්ක 725,500,000 724,705,307 99.9 

තං්ර - අඟුණවොශඳළරළස 725,500,000 724,705,307 99.9 

එකතුල 1,035,500,000 980,363,475 94.7 

 

02.2 ආදායේ ශීර්ල කාර්ය වාධනය 

ආදහඹම් ය ර්ඹ 
2017 

ඇසතවම්න්තු 
2017 තතය ආදහඹභ 2016 තතය ආදහඹභ 

200.01.01 - යජවේ වොඩනළගිලි කුලී 12,000,000 14,336,727 12,640,533 

2002.02.99 - වඳොලී ආදහඹභ  11,000,000 10,860,977 11,138,809 

2003.02.99 - විකුණුම් ඳරිඳහරන හසතු  18,000,000 30,555,969 16,496,021 

2001.04.00 - අත්තහහයම් ගිණුම් වශද 50,000,000 63,262,936 51,029,428 

2004.01.00 - භහජ ආයක්ණ දහඹත් 75,000,000 94,159,025 81,773,392 

2006.02.00 - ප්රහේධන ත්ම් විකිමභ - - - 

මුඛළු ආදායම 166,000,000 213,175,634 173,078,183 
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කර්මාන්ත ශා කෘෂිකාර්මික අත්තිපකාරේ ය ණුම - 2017 

රරු.මි) 

කර්මාන්ත ශා 

කෘෂිකාර්මික 

අත්තිපකාරේ ය ණුම 

උඳරිම වියදේ 

සීමාල 

2017 

ලවදර් වතය  

වියදම 

ඉතිපරිය 
වියදදේ 

ප්රතිපතය ර%) 

විඹදම් සීභහ  100 95 5 95% 

 

 රරු.මි) 

කර්මාන්ත ශා 

කෘෂිකාර්මික 

අත්තිපකාරේ ය ණුම 

අලම ැබීේ 

සීමාල 

2017 

ලවදර් වතය  

ැබීේ 

ඉක්මවීම 
ැබීදේ 

ප්රතිපතය ර%) 

රළබීම් සීභහ 120 173 8 53 8 144 83% 

 

 

             රජදේ ලධෂධාන්න්දේ අත්තිපකාරේ “බී” ය ණුම - 2017 

             රරු.මි) 

රජදේ ලධෂධාන්න්දේ 

අත්තිපකාරේ ය ණුම - බී 

උඳරිම වියදේ 

සීමාල 

2017 

ලවදර් වතය  

වියදම 

ඉතිපරිය 
වියදදේ 

ප්රතිපතය ර%) 

විඹදම් සීභහ 180 156 24 86% 

 

           රරු.මි) 

රජදේ ලධෂධාන්න්දේ 

අත්තිපකාරේ ය ණුම - බී 

අලම ැබීේ 

සීමාල 

2017 

ලවදර් වතය  

වියදම 

ඉක්මවීම 
ැබීදේ 

ප්රතිපතය ර%) 

රළබීම් සීභහ 135 138 3 102 2% 
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වැඳයුේ ශා දවේලා අාය 

ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තුවේ ළඳයුම් වහ වේහ අංලඹ භඟින් අදහර ළඹ විඹන්ට වන් යනු රඵන 

ප්රතිසඳහදන ළරකි්රට වන අලයතහභත බහන්ඩ වහ වේහ මිරදී ළනීභ ව වඵදහ වළීභ වභභ අංලවේ 

හර්ඹ බහයඹින   අනු 2017 ර්වේ මිරදී ළනිම් ව නඩත්තු ටයුතුර හර්ඹ හධනඹ ඳවත ඳරිදිවේ   

01. - ලැය විය අාක  2102-1  - ගෘශ භාණ්ඩ ශා කාර්යා උඳකරණ මිදී ගැනීම  

2017 දලන්කෂ ප්රතිපඳාදන  -  රු.30,000,000.00 

ආයතනය විවථතරය වියදම  රු. 

අනුයහධපුයඹ ඵන්ධනහහයඹ වඩොට් වභට්ට්රික්ස ප්රින්ටර් 01 මිරදී ළනීභ      133,000.00  

අවේපුස ඵන්ධනහහයඹ ඹර් වෝඩ් 01 මිරදී ළනීභ          3,800.00  

ළුතය ඵන්ධනහහයඹ හයු මීයණ ඹන්ත්ර 02 මිරදි ළනීභ       244,890.00  

ෆ්ර ඵන්ධනහහයඹ හයුමීයණ ඹන්ත්ර 01 මිරදි ළනීභ       112,900.00  

කුරුවිට ඵන්ධනහහයඹ 
වේප්පු සටෆන්ඩ් 01 මිරදී ළනීභ           8,077.50  

සිවිලිං විදුලි ඳංහ 06 මිරදි ළනිභ       43,800.00  

වොශම රිභහණ්ඩ් 
ඵන්ධනහහයඹ 

විධහඹ පුටු 01 මිරදි ළනීභ            9,200.00  

වඩොට් වභට්ට්රික් ප්රින්ටර් 01 මිරදි ළනීභ     108,580.00  

ඩිජිට් ළභයහ 01 මිරදී ළනීභ        15,990.00  

හ්ර ඵන්ධනහහයඹ 

සිවිලිං විදුලි ඳංහ 05 මිරදි ළනීභ  21,330.00  

හයුමීයණ ඹන්ත්ර 02 මිරදි ළනීභ       198,999.00  

ජහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්ර 01 මිරදි ළනීභ       112,700.00  

හවන් ඵඩ් 02 මිරදි ළනීභ     27,200.00  

අඟුණවොශඳළරළස 
ඵන්ධනහහයඹ 

ජර්න් ටවනක් භඟින් නිළයදි කිීභ 20,600.00 

නහභ පුරු ස කිීභ දවහ          37,000.00  

T.v .රැට්ස 26 මිරදි ළනීභ         84,240.00  

ය තයණ ඹන්ත්රඹක් මිරදි ළනීභ       188,100.00  

අධි ය තයණ ඹන්ත්රඹක් මිරදි ළනීභ         77,300.00  

වවෝස 20 මිරදි ළනීභ         35,700.00  

ඇන්ටනහ ඹර් වොඩ් මිරදි ළනීභ         39,582.00  

වභට්ට 10 මිරදි ළනීභ         49,860.00  

ළකුම් ක්ලීනර් 01 මිරදි ළනිභ         18,600.00  

ංචහය ඵංරහ දවහ උඳයන මිරදී ළනිභ         31,552.00  

විධහඹ පුටු 12 මිරදී ළනීභ         94,200.00  

ආඳනලහරහ පුටු 80 මිරදි ළනිභ       384,000.00  

ජර්න් ටවනක් භඟින් නිළයදි කිීභ      (20,600.00) 

ආඳනලහරහ වම් 20 මිරදී ළනීභ      150,000.00 

වෝෂහ 05 මිරදි ළනීභ        292,500.00  

හයු මීයණ ඹන්ත්ර 14 මිරදි ළනිභ  1,590,850.00  

සිවිලිං විදුලි ඳංහ 20 මිරදි ළනිභ       189,500.00  

වෝවක්ස 04 මිරදි ළනීභ      410,000.00  

වේදිහ පුටු 60 මිරදි ළනිභ      480,000.00  
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ත්රිකුණහභරඹ ඵන්ධනහහයඹ 

වින ඵළක් පුටු 01 මිරදි ළනිභ         11,700.00  

ිහත්තිස විදුලි ඳංහ 03  මිරදි ළනීභ         23,400.00  

සිවිලිං විදුලි ඳංහ 03  මිරදි ළනීභ         23,970.00  

ත්වදන ඵන්ධනහහයඹ 

ෂළක්ස ඹන්ත්රඹක් මිරදි ළනීභ        18,500.00  

වෝෂහ වට් 01 මිරදි ළනීභ          49,410.00  

විධහඹ  පුටු 01 මිරදී ළනීභ         16,177.50  

හර්ඹහර පුටු 103 මිරදී ළනීභ      566,500.00  

ඳ්රන්වේන ඵන්ධනහහයඹ 
විධහඹ පුටු 01 මිරදි ළනීභ       14,720.00  

හයුමීයණ ඹන්ත්ර 01 මිරදි ළනීභ       108,100.00  
ඳර්වේණ විවලෝධන පුහුණු 
භධයසථහනඹ 

ංගීත උඳයණ මිරදි ළනීභ           2,100.00  

ඳ්වරළව් ඵන්ධනහහයඹ 
ය තයණ ඹන්ත්ර 01 මිරදි ළනීභ         62,000.00  

යවුටර් 01 මිරදී ළනීභ            6,960.00  

වඳොවරොන්නරු 
ඵන්ධනහහයඹ 

සිවිලිං විදුලි ඳංහ 05 මිරදි ළනිභ         39,125.00  

ඳහදසත විදුලි ඳංහ 3  මිරදි ළනීභ         19,470.00  

දුම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ හයු මීයණ ඹන්ත්ර 01 මිරදි ළනීභ       249,800.00  

භඩරපු ඵන්ධනහහයඹ 

විධහඹ පුටු 02, විධහඹ වම් 01  මිරදි ළනීභ         38,090.00  

තුය ෆි්ටර් 01 මිරදී ළනීභ         19,950.00  

වෝෂහ වට් 01  මිරදි ළනීභ        63,800.00  

අමුත්තන්වේ පුටු 06 මිරදි ළනිභ         38,940.00  

හයුමීයන ඹන්ත්ර 03 මිරදි ළනීභ       304,498.00  

භවය ඵන්ධනහහයඹ යුර ඇදන් 25,වම් 10,පුටු 10 මිරදි ළනිභ       734,300.00  

භහතය ඵන්ධනහහයඹ 

සිවිලිං විදුලි ඳංහ 03  මිරදි ළනීභ         20,850.00  

ිහත්තිස විදුලි ඳංහ 03  මිරදි ළනීභ         20,450.00  

තිසය වයදි මිරදි ළනීභ         52,000.00  

න ඹන්ත්ර 15 මිරදි ළනීභ         18,750.00  

UPS 06 මිරදි ළනීභ         32,500.00  

හයුමීයණ ඹන්ත්ර 01 මිරදි ළනීභ         81,500.00  

භළසින් ඵන්ධනහහයඹ 

ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්ර 01 දවහ අභතය ළට් මුදරක් වවීභ        23,250.00  

සිවිලිං විදුලි ඳංහ 10  මිරදි ළනීභ         71,500.00  

වඳොත්යහක් 01 මිරදී ළනීභ           9,750.00  

ය තයණ ඹන්ත්ර 01 මිරදී ළනිභ         36,810.00  

ළභයහ 01 මිරදි ළනීභ        18,950.00  

මීමු ඵන්ධනහහයඹ 

හයු මීයණ ඹන්ත්ර 02, විධහඹ පුටු 01, අමුත්තන්වේ 
පුටු 04 මිරදී ළනිභ  

        
261,781.00  

සිවිලිං විදුලි ඳංහ 05 මිරදි ළනිභ         37,500.00  

ඵන්ධනහහය මරසථහනඹ 

ළකුම් ක්ලීනර් 01 මිරදි ළනිභ    9,990.00  

විදුලි උඳයණ මිරදි ළනීභ       121,429.00  

තුය ෆි්ටර් 01 මිරදී ළනීභ            9,500.00 

ර්භහන්ත ිහ්ඳත් නියවු් කිීභ    1,058,763.75  

ප්රින්ටර් 01 මිරදි ළනිභ         97,175.00  

වෝෂහ වට් 02 මිරදි ළනීභ       171,000.00  

විධහඹ පුටු  05,  විධහඹ වම් 07 මිරදි ළනීභ        315,280.00  

අමුත්තන්වේ පුටු 14 මිරදි ළනීභ         84,640.00  

ය තයණ ඹන්ත්ර 03 මිරදි ළනීභ  237,900.00  
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වොභඩ් උඳයන මිරදි ළනීභ           4,900.00  

ඹතුරු යදන ඵඩ් 01 ණ්නහඩි 02 මිරදි ළනීභ         23,750.00  

ජර්න් ටවනක් භඟින් නිළයදි කිීභ        45,000.00  

හයු මීයණ ඹන්ත්ර 14 ව අභතය වොටස මිරදී 
ළනිභ  

 2,407,063.00  

පුත්ඳත් දළන්වීම් ඳර කිීභ සහවන් වරොර්       130,812.50  

ඳරින වම් 50 / පුටු මිරදී ළනීභ 50      833,000.00  

ජහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්ර 03 මිරදි ළනීභ  524,400.00  

පුටු 15 ඩී අංලඹ දවහ මිරදි ළනීභ       107,550.00  

හර්ඹහර වම් 25,සිය ඵංකු 50,මුණ ඵරන ණ්නහඩිඹක්    1,388,830.00  

උණුසුම් ව සිසි් ජර ෆි්ටර් 01ක් මිරදී ළනීභ         21,900.00  

වතොයතුරු තහක්ණ උඳයණ මිරදී ළනීවම් තහක්ණ 
භණඩරඹට ංග්රව විඹදම්  

          1,195.00  

ජර්න් ටවනක් භඟින් නිළයදි කිීභ       (45,000.00) 

හර්ඹහර උඳයණ මිරදි ළනීභ         35,500.00  

ඉිහ ඹතුරු මිරදී ළනීවම් තහක්ණ භණ්ඩරඹට වවීභ            9,250.00  

ෂින් ඵඩ් 50 ක් මිරදී ළනීභ       995,181.25  

පින් වෝප්ඳ මිරදී ළනීභ         56,930.00  

හවන් අ්භහරි 50 මිරදි ළනිභ       952,901.50  

වභොණයහර ඵන්ධනහහයඹ 
ිහත්තිස ේදුලි ඳංහ 06 මිරදී ළනීභ         26,200.00  

සිවිලිං විදුලි ඳංහ 06 මිරදි ළනිභ         49,200.00  

ඹහඳනඹ ඵන්ධනහහයඹ 

තුය ෆි්ටර් 01 මිරදී ළනීභ         19,470.00  

ෂළක්ස ඹන්ත්ර 01 මිරදි ළනීභ         34,500.00  

වෂෝම් වභට්ට 10 මිරදි ළනිභ         39,000.00  

ටරැ ඵන්ධනහහයඹ 
ඇඩින් භළෂින් 01 මිරදි ළනිභ           6,500.00  

සිවිලිං විදුලි ඳංහ 02 මිරදි ළනීභ        14,927.00  

හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහය 

ජර්න් ටවනක් භඟින් නිළයදි කිීභ        (5,150.00) 

වේප්පුක් දවහ ළට් ඵදු වවීභ           2,270.51  

හයු මීයණ ඹන්ත්ර 02 මිරදි ළනීභ       181,499.00  

පුටු 07 මිරදී ළනිභ         53,302.50  

වෝෂහ වට් 01 මිරදි ළනීභ         72,357.50  

ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 

විදුලි ඳංහ 22 මිරදි ළනීභ       161,653.50  

ළකුම් ක්ලීනර් 01 මිරදි ළනිභ            9,405.00  

ප්රින්ටර් 03 මිරදි ළනිභ       108,350.00  

පුටු 20 ව වම් 01 මිරදී ළනිභ       216,463.92  

හයු මීයණ ඹන්ත්ර 05 මිරදි ළනීභ       646,598.00  

වීදුරු වෝවක්ස 01        12,500.00  

ඩිජිට් ළභයහ 01 මිරදී ළනීභ        28,175.00  

රූඳහි නි ඹන්ත්ර 05 මිරදී ළනීභ       193,995.00  

ය තයණ ඹන්ත්ර 01 මිරදී ළනීභ         63,900.00  

ංඥහ ඳද්ධතිසඹ දවහ න දුයථන ම්ඵන්ධතහඹ           3,900.00  

වීයවිර ඵන්ධනහහයඹ 

හයු මීයණ ඹන්ත්ර 02 මිරදි ළනීභ       207,209.00  

ිහත්තිස විදුලි ඳංහ 01 මිරදී ළනිභ            9,200.00  

සිවිලිං විදුලි ඳංහ 05මිරදි ළනිභ         35,000.00  

ආලින්ද පුටු 10 මිරදි ළනීභ        84,375.00  

එකතුල 20,164,193.93  
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02. ලැය විය අාක 2102-2 - දතොරතුරු තාක්ණ උඳකරණ  මිදි ගැනීම.  

2017 දලන්කෂ ප්රතිපඳාදන.රු. 30,000,000.00  

ආයතනය විවථතරය වියදම  රු. 

අඟුණවොරඳළරළස 

ඵන්ධනහහයඹ  
 ල.ද විහලන ඹන්ත්ර මිරදී ළනීභ  618,843.18 

අවේපුස ඵන්ධනහහයඹ UPS 04 මිරදි ළනීභ  18,000.00 

ළුතය ඵන්ධනහහයඹ   යවුටර් 01 මිරදි ළනීභ   3,475.00 

ෆ්ර ඵන්ධනහහයඹ  යවුටර් 01 මිරදි ළනීභ  3,475.00 

වොශම රිභහණ්ඩ් 

ඵන්ධනහහයඹ 

UPS 03 මිරදී ළනීභ 13,500.00 

යවුටර් 01 මිරදි ළනීභ  3,475.00 

හ්ර ඵන්ධනහහයඹ  යවුටර් 01 මිරදි ළනීභ  3,475.00 

ත්රිකුණහභරඹ ඵන්ධනහහයඹ  ප්රින්ටර් 01 මිරදී ළනීභ  74,850.00 

ඵන්ධනහහය මරසථහනඹ 

වතොයතුරු තහක්ණ උඳයණ මිරදී ළනීවම් තහක්ණ 

භණ්ඩරඹට වවීභ  
44,000.00 

යවුටර් 03 මිරදි ළනීභ  9,850.00 

ඳරින ඹන්ත්ර මිරදි ළනීවම් තහක්ණ භණ්ඩරඹට 

වවීභ  
20,800.00 

ඇගිලි රකුණු ඹන්ත්ර 03 මිරදි ළනිභ  164,410.00 

ප්රුත්ඳත් දළන්වීම් ඳර කිරිභ  272,090.00 

ප්රින්ටර් 01 මිරදී ළනීභ  10,250.00 

 ල.ද විහලන ඹන්ත්ර මිරදී ළනීභ  823,446.00 

 භ්ටි මීඩිඹහ වප්රොවජක්ර් 31 මිරදි ළනීභ   2,681,054.78 

 තහක්ණ භණ්ඩරඹට ංග්රව විඹදම්  3,787.00 

වභොණයහර ඵන්ධනහහයඹ  ෂළක්ස භළෂින් 01 මිරදි ළනිභ  22,000.00 

හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ  
දයස ආයණ 01 මිරදි ළනීභ  5,150.00 

වඳෝටඵ් වහඩ් ඩිසක් 01 මිරදි ළනීභ  9,800.00 

ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ  

  

ප්රින්ටර් 01 මිරදී ළනීභ  33,000.00 

මුද්රණ ඹන්ත්ර 02 මිරදි ළනීභ  50,000.00 

ජර්න් ටවනක් භඟින් නිළයදි කිීභ (2,900.00) 

එකතුල  4,885,830.96 
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03. ලැය විය අාක 2102-3 - ආරක්ක උඳකරණ  මිදි ගැනීම. 

2017 දලන්කෂ ප්රතිපඳාදන.රු. 75,000,000.00  

ආයතනය විවථතරය වියදම  රු. 

අනුයහධපුයඹ ඵන්ධනහහයඹ 
ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 94  මිරදි ළනීභ      192,147.50  

ඉිහඹතුරු 50 මිරදි ළනීභ        107,850.00  

අවේපුස ඵන්ධනහහයඹ 

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 08  මිරදි ළනීභ           22,000.00  

උණුසුම් වඵෝත් 05 මිරදි ළනිභ             6,075.00  

 ඉිහඹතුරු   30  මිරදි ළනීභ            14,500.00  

කුරුවිට ඵන්ධනහහයඹ 

ෂෆස රිනට් 08 මිරදී ළනීභ           47,600.00  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 12  මිරදී ළනිභ           14,875.00  

ඉිහඹතුරු 45 මිරදි ළනීභ          49,250.00  

වොශම රිභහණ්ඩ් 
ඵන්ධනහහයඹ 

ෂෆස රිනට් 06 මිරදී ළනීභ             9,750.00  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 20  මිරදී ළනිභ           11,500.00  

රන්තෆරුම් 05 මිරදි ළනීභ             4,250.00  

හ්ර ඵන්ධනහහයඹ  
 

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 25  මිරදී ළනිභ           31,550.00  

ඉිහඹතුරු 40 මිරදි ළනීභ 37,625.00 

අඟුණවොශඳළරළස 
ඵන්ධනහහයඹ  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 65  මිරදි ළනීභ           99,000.00  

ඉිහඹතුරු 100 මිරදි ළනීභ        317,000.00  

ත්රිකුණහභරඹ ඵන්ධනහහයඹ ඉිහඹතුරු 40 මිරදි ළනීභ  49,800.00  

ත්වදන ඵන්ධනහහයඹ  
ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 12 මිරදි ළනීභ          38,400.00  

ඉිහඹතුරු   20 මිරදි ළනීභ         62,500.00  

ඳ්රන්වේන ඵන්ධනහහයඹ   
ඉිහඹතුරු 25 මිරදි ළනීභ          29,750.00  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 25 මිරදි ළනීභ           30,500.00  

ඳර්වේණ වහ විවලෝධන 
පුහුණු භධයසථහනඹ 

ගිනි අවි පුහුණු උඳයණ මිරදි ළනිභ           85,200.00  

ඳ්වරළව් ඵන්ධනහහයඹ  
ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 15  මිරදි ළනීභ           44,250.00  

 ඉිහඹතුරු   35 මිරදි ළනීභ   17,275.00  

වඳොවරොන්නරු 
ඵන්ධනහහයඹ  

විදුලි ඳන්දම් 25 මිරදි ළනිභ           33,750.00  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 15  මිරදි ළනීභ           11,625.00  

ඵදු්ර ඵන්ධනහහයඹ  
ඉිහඹතුරු 45 මිරදි ළනීභ        110,400.00  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 20  මිරදී ළනිභ           43,800.00  

 දුම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ  
ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 60  මිරදි ළනීභ           71,250.00  

 ඉිහඹතුරු 225 මිරදි ළනීභ         227,500.00  

භඩරපු ඵන්ධනහහයඹ  
ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 25 මිරදි ළනීභ           40,000.00  

ඉිහඹතුරු   35 මිරදි ළනීභ         32,125.00  

භවය ඵන්ධනහහයඹ  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 25 මිරදි ළනීභ           33,750.00  

ඉිහඹතුරු 100 මිරදි ළනීභ          59,200.00  

ෂෆස රිනට් 05 මිරදි ළනිභ           57,500.00  

භහතය ඵන්ධනහහයඹ   
 ඉිහඹතුරු 40 මිරදි ළනීභ           42,000.00  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 15  මිරදි ළනීභ         31,500.00  

භළසින් ඵන්ධනහහයඹ  
ඉිහඹතුරු 40 මිරදි ළනීභ 88,800.00 

  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 72 ඵ්ඵ 05 මිරදි නීභ  57,250.00 
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මීමු ඵන්ධනහහයඹ  

ඉිහඹතුරු 150 මිරදි ළනීභ         87,500.00  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 50  මිරදි ළනීභ         31,400.00  

ෂෆස රිනට් 10 මිරදි ළනිභ       97,100.00  

 ඵන්ධනහහයඹ  මුරසථහනඹ  

ඉිහ ඹතුරු තහක්ණ භණ්ඩරඹට වවීභ        7,000.00  

ගිනි අවි ඵරඳත්ර හසතු      1,000.00  

ඉිහ ඹතුරු 05 මිරදී ළනීභ   16,250.00  

අධි ආයක්ෂිත හවන දවහ විදුලි ඳංහ 01 මිරදී ළනීභ            9,500.00  

ඳයභහණු ඵර  ලක්තිස අධිහරිඹට වවිභ      2,000.00  

පුත්ඳත් දළන්වීම් ඳරකිීභ       205,275.00  

රිසට් ප් 550 දවහ ර්භහන්ත ිහ්ඳත් නියවු් කිීභ     1,430,000.00  

වභොණයහර ඵන්ධනහහයඹ  
ඉිහඹතුරු   20 මිරදි ළනීභ          66,000.00  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 60  මිරදි ළනීභ           24,600.00  

ඹහඳනඹ ඵන්ධනහහයඹ ඉිහ ඹතුරු 10 මිරදී ළනීභ           12,000.00  

ටරැ ඵන්ධනහහයඹ  
ඉිහඹතුරු   15 මිරදි ළනීභ          50,700.00  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 12 මිරදි ළනීභ           19,615.00  

හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ  
ඉිහඹතුරු   30 මිරදි ළනීභ          45,000.00  

ිනයන් නරහ 03 මිරදි ළනීභ         127,500.00  

 ළලිඩ  ඵන්ධනහහයඹ  

ආයක් විදුලි ඳවන් 10 මිරදි ළනීභ          36,000.00  

ඉිහඹතුරු   280 මිරදි ළනීභ        564,000.00  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 47  මිරදි ළනීභ           94,300.00  

වීයවිර ඵන්ධනහහයඹ  
ඉිහඹතුරු 45 මිරදි ළනීභ          17,200.00  

ආවයෝපිත විදුලි ඳන්දම් 22  මිරදි ළනීභ           51,350.00  

එකතුල     5,258,387.50  
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04. ලැය විය අාක 2102-4 – ( පුහුණු ශා කර්මාන්ත පුහුණු  උඳකරණ  මිදි ගැනීම)  

2017 දලන් කෂ ප්රතිපඳාදන.රු. 4,000,000.00  

 

ආයතනය විවථතරය වියදම  රු. 

අඟුණවොශඳළරළස 
ඵන්ධනහහයඹ 

ඕවරොක් භළෂින් 01 මිරදි ළනීභ 69,375.00 

ඵට්න් වවෝ් භළෂින් 01 මිරදී ළනිභ  77,500.00 

ජුකී භළෂින් 09 මිරදි ළනීභ  382,275.00 

ඵහු හර්ඹ ඩු භළෂින් 01 මිරදි ළනීභ   138,500.00 

ර්භහන්ත උඳයන මිරදි ළනිභ 409,850.00 

අ් 8x3 ප්රභහණවේ ඩු ඵංකු 6 මිරදී ළනීභ 560,700.00 

ඳර්වේණ විවලෝධන පුහුණු 
භධයසථහනඹ 

දෘඩ තළටි 01ක් මිරදී ළනීභ 39,200.00 

ක්රීඩහ උඳයණ මිරදී ළනීභ  49,760.00 

Clip on භිනක් 02 මිරදී ළනීභ 53,233.50 

වොඩි ට්ටර මිරදි ළනීභ  89,600.00 

ලිටර් 10 වත් බහජනඹක් මිරදී ළනීභ  35,000.00 

බහහ ඳරිර්තන උඳයණ ට්ටරඹ 1,694,214.50 

ඩිජිට් රර් වඳෝසටර් 02 ස ය ළනීවම් විඹදම්   2,400.00 

හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ   ඵහු හර්ඹ භළෂිභ දවහ වොටක්  මිරදි ළනීභ   12,350.00 

එකතුල 3,613,958.00 
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05. ලැය විය අාක 2002 රයන්ත්ර ශා යන්දත්රෝඳකරණ අළුත්ලැඩියාල ශා නඩත්තුල) 

2017  දලන් කෂ  ප්රතිපඳාදන - රු.5,000,000.00 

 

ආයතනය විවථතරය වියදම  රු. 

අනුයහධපුයඹ ඵන්ධනහහයඹ  
මුද්රණ ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිීභ        12,397.00  

හසඳ වඵොිනව්රු අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ      103,224.00  

ළුතය ඵන්ධනහහයඹ මිරිස ඇමරුම් ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        19,600.00  

කුරුවිට ඵන්ධනහහයඹ 
ජර වභෝටයඹ අළුත් ළඩිඹහ කිීභ        13,250.00  

නර ලිද අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ      454,250.00  

වොශම රිභහණ්ඩ් 
ඵන්ධනහහයඹ 

වඵොිනව්රු අළුත්ළඩිඹහ කිීභ      215,000.00  

ඳරින ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        11,500.00  

හ්ර ඵන්ධනහහයඹ 

විදුලි ජන ඹන්ත්රඹ අළුත්ළඩිඹහ කිීභ      279,905.76  

ෂළක්ස ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ          5,692.50  

මිරිස ඇමරුම් ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ          4,750.00  

ත්රිකුණහභරඹ ඵන්ධනහහයඹ ඳරින ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        18,800.00  

ත්වදන ඵන්ධනහහයඹ ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        38,565.89  

ඳර්වේණ විවලෝධන පුහුණු 
භධයසථහනඹ 

ංගීත බහන්ඩ අළුත්ළඩිඹහ කිීභ      156,005.02  

අන්තර්ජහර ඳද්ධතිසඹ අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        10,674.00  

ළභයහ අළුත්ළඩිඹහ කිීභ       3,850.00  

හයු මීයණ ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        11,787.50  

බස ඵන්ධනහහයඹ 

ළසිකිලි ඳද්ධතිසඹ අළුත්ළඩිඹහ කිීභ      155,365.00  

ජර වභෝටයඹ අළුත් ළඩිඹහ කිීභ        38,998.00  

ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        43,254.63  

ෂළක්ස ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ          7,565.85  

දුම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ වඵොිනව්රු අළුත්ළඩිඹහ කිීභ        64,200.00  

භවය ඵන්ධනහහයඹ 

ඳහර්් සෆනර් ඹන්ත්ර අළුත් ළඩිඹහ කිීභ      185,380.00  

තුය වභෝටර් අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        16,490.00  

හසඳ වඵොිනව්රු අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        58,500.00  

ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        70,744.93  

ඵහුහර්ඹ ඩුඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        37,521.68  

භහතය ඵන්ධනහහයඹ ඳරින ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ          4,500.00  

භළසින් ඵන්ධනහහයඹ  තුය වභෝටර් අළුත්ළඩිඹහ කිීභ        20,854.00  

මීමු ඵන්ධනහහයඹ  හයු මීයන ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        12,075.00  

ඵන්ධනහහයඹ  මුරසථහනඹ 

හයු මීයණ ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ      177,200.00  

ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිීභ      279,739.11  

මුද්රණ ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිීභ        69,025.70  

රළප්වටොප් අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        18,000.00  

ළට්ඵදු වවීභ          8,142.13  

ෂළක්ස ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        11,730.00  

වභොණයහර ඵන්ධනහහයඹ 
හයු මීයන ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        41,975.00  

තුය වභෝටර් අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ       28,261.00  

ටරැ ඵන්ධනහහයඹ 
හයු මීයණ ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        16,261.00 

රූඳහි නි ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිීභ          4,225.00  
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හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ ෂළක්ස ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        13,110.00 

ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 

ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිීභ      163,901.91  

ජර වභෝටයඹ අළුත් ළඩිඹහ කිීභ        19,624.00  

හසඳ වඵොිනව්රු අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ      422,659.50  

භළහුම් අංල උඳයණ අළුත්ළඩිඹහ කිීභ      126,138.50  

මිරිස ඇමරුම් ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        29,980.00  

හයු මීයන ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ      196,837.50  

විවින් ඹන්ත්ර අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ      107,125.00  

වඵොිනව්රු අළුත්ළඩිඹහ කිීභ      999,818.28  

වීයවිර ඵන්ධනහහයඹ  තුය වභෝටර් අළුත්ළඩිඹහ කිරිභ        15,306.00  

එකතුල 4,823,760.39  
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06. ලැය විය අාක 2103  -  යන්ත්ර ශා යන්දත්රෝඳකරණ  උඳකරණ මිදී ගැනීම  

2017 දලන්කෂ ප්රතිපඳාදන  -  රු.10,000,000.00 

ආයතනය විවථතරය වියදම  රු. 

අනුයහධපුයඹ ඵන්ධනහහයඹ 
වඵ් වඳෝරු 03 මිරදී ළනීභ          9,945.00  

ඵත්ඳතු නිසඳහදනඹ ර්භහන්ත ිහ්ඳත් නියවු් කිරිභ          2,205.00  

අවේපුස ඵන්ධනහහයඹ දය ඳරන ටු 02 මිරදි ළනීභ          6,400.00  

කුරුවිට ඵන්ධනහහයඹ 
තුය වභෝටර් 01 මිරදි ළනීභ        22,000.00  

භූමි වත් හන්ජිභක් මිරදී ළනීභ        47,520.00  

වොශම රිභහණ්ඩ් 
ඵන්ධනහහයඹ 

තුය වභෝටර් 01 මිරදි ළනීභ        14,550.00  

තුය ටළංකි 01 මිරදි ළනීභ      149,500.00  

සටහටර් සවීච් 01 මිරදි ළනීභ          6,210.00  

වත් ඉසින ඹන්ත්ර 01 මිරදි ළනීභ        12,250.00  

හ්ර ඵන්ධනහහයඹ තුය වභෝටර් 02 මිරදි ළනීභ        37,900.00  

අඟුණවොශඳළරළස 
ඵන්ධනහහයඹ 

ජර්න් ටවනක් භඟින් නිළයදි කිීභ       76,450.00  

තණවොශ ඳණ භළෂින් 01 මිරදි ළනීභ        59,500.00  

වවෝන් 02 මිරදි ළනිභ          8,200.00  

ජර්න් ටවනක් භඟින් නිළයදි කිීභ     (76,450.00) 

තුය වභෝටර් 01 මිරදි ළනීභ        34,500.00  

ත්රිකුණහභරඹ ඵන්ධනහහයඹ ල.ද විහලන ඹන්ත්ර 01 මිරදි ළනීභ       69,010.00  

ත්වදන ඵන්ධනහහයඹ 

තුය වභෝටර් 01 මිරදි ළනීභ        38,900.00  

ම්භ් අංල උඳයණ මිරදි ළනීභ        17,810.00  

වෆන්ඩ් ඩ්රි් 01 මිරදී ළනීභ        15,500.00  

ඈන්් ග්රිනන්ඩර් 01 මිරදී ළනීභ        12,500.00  

ෘෂි උඳයණ මිරදි ළනීභ      111,825.00  

දුම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ තණවොර ඳන භළෂින් 01 මිරදි ළනීභ        15,000.00  

ඳ්රන්වේන ඵන්ධනහහයඹ ඳහන් තළටි  මිරදී ළනීභ        30,590.00  

ඳ්වරළව් ඵන්ධනහහයඹ ඳහන් තළටි  මිරදී ළනීභ      262,460.00  

බුස ඵන්ධනහහයඹ තුය වභෝටර් 01 මිරදි ළනීභ        18,999.00  

භහතය ඵන්ධනහහයඹ 

දළ ඳන ටු 04 මිරදි ළනීභ          9,400.00  

හවන වෝදන අධිපීඩන ඹන්ත්ර 01 මිරදි ළනීභ        34,950.00  

ළටඳන තුරු 01 මිරදි ළනීභ         2,233.50  

මීමු ඵන්ධනහහයඹ තුය වභෝටර් 01 මිරදි ළනීභ        27,300.00  

ඵන්ධනහහය මුරසථහනඹ  විදුලි ජන ඹන්ත්ර තහක්ණ භණ්ඩරඹට වවීභ         9,000.00  

හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ තණවොර ඳන භළෂින් 01 මිරදි ළනීභ    196,000.00  

ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 

ළට ඳන තුරු 01 මිරදි ළනීභ         3,960.00  

තණවොශ ඳණ භළෂින් 01 මිරදි ළනීභ        13,365.00  

ළ්ඩින් ප්රහන්ට් 01 මිරදි ළනිභ        29,500.00  

දිඹය ඉසින ඹන්ත්ර 01 මිරදි ළනිභ        12,250.00  

ම්භ් අංල උඳයණ       48,575.00  

වීයවිර ඵන්ධනහහයඹ  
ල.ද විහලන ඹන්ත්ර 01 මිරදි ළනීභ       59,950.00  

විදුලි තයහදි 01 මිරදී ළනීභ        43,500.00  

එකතුල 1,493,257.50  
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අභයන්තර විගණන අාය 

මුද් වයගුරහසි, ආඹතන ංග්රවඹ, ප්රම්ඳහදන භහර්වෝඳවද්ල ංග්රවඹ, වදඳහර්තවම්න්තු නිතය 

නිවඹෝ වහ රින් ය නිකුත් යනු රඵන චක්රව් වහ අණඳනත් රට අනුකර නියවු් ව 

නිළයදි මුරය ඳරිවයණඹ වහ ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ නියන්තය විභර්ලන ටයුතු වභභ අංලඹ භඟින් සිදු 

යනු රළව.  

 

1 අභයන්තර විගණන ඳන්ක්ණ. 

1.1 භළසින් ඵන්ධනහහයඹ  

1.2 තං්ර ඵන්ධනහහයඹ 

1.3 බස ඵන්ධනහහයඹ 

1.4 භහතය  ඵන්ධනහහයඹ 

1.5 ේනිඹහ ඵන්ධනහහයඹ 

1.6 අනුයහධපුයඹ ඵන්ධනහහයඹ 

1.7 වඳොවරොන්නරු  ඵන්ධනහහයඹ 

1.8 භඩශපුඵන්ධනහහයඹ 

1.9 ත්වදන ඵන්ධනහහයඹ 

1.10 වභොණයහර ඵන්ධනහහයඹ 

1.11 ඳ්ව්ළව් ඵන්ධනහහයඹ  

1.12  හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ 

1.13 කුරුවිට ඵන්ධනහහයඹ  

 

2. අභයන්තර විගණන ඳරික්ණලට අදාල ඳසු විඳරේ කටයුතු 

2.1 මීමු ඵන්ධනහහයඹ 

2.2 බස ඵන්ධනහහයඹ  

2.3 අනුයහධපුයඹ ඵන්ධනහහයඹ 

2.4 ේනිඹහ ඵන්ධනහහයඹ 

2.5 ඵදු්ර ඵන්ධනහහයඹ  

2.6 වඳොවරොන්නරු  ඵන්ධනහහයඹ 

2.7 ෆ්ර ඵන්ධනහහයඹ  

2.8 වභොණයහර ඵන්ධනහහයඹ  
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3. විදේ ඳන්ක්ණ 

3 1 දුම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ 

3 2  ඳ්රන්වේන ඵන්ධනහහයඹ 

3 3 ෆ්ර ඵන්ධනහහයඹ 

3 4 හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයවේ අමු ආවහය ළඳයීභට අදහර ිහ්ඳත් නියවු් කිීභ ම්ඵන්ධ  

3 5 ළලිඩ ඵන්ධනහහයවේ 2016  12 31 දිනට ලිඹහ නිකුත් වනොශ වචක්ඳත් ම්ඵන්ධ 

3 6 හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයවේ  ඵස යථ වහ ඉන්ධන විඹදම් දළීභ අධිවීභ ම්ඵන්ධ  

 

 

3. විගණන කෂමනාකරණ කමිටු රැවථවීේ ඳැලැත්වීම 

3 1  2016 – 4, න හර්තු වහ ව වදඳහර්තවම්න්තු විණන වහ ශභනහයණ මිටු රැසවීභ  

       2017 01 27 ඳළළත්වීඹ   

3 2  2017 – 2, න හර්තු වහ ව වදඳහර්තවම්න්තු විණන වහ ශභනහයණ මිටු රැසවීභ  

        2017 04 28 ඳළළත්වීඹ   

3 3  2017 – 3 න හර්තු වහ ව  වදඳහර්තවම්න්තු විණන වහ ශභනහයණ මිටු රැසවීභ  

        2017 08 03 ඳළළත්වීඹ   

3 4  2017 – 4 න හර්තු වහ ව  වදඳහර්තවම්න්තු විණන වහ ශභනහයණ මිටු රැසවීභ  

        2017 10 13 ඳළළත්වීඹ   

3 5  2017 – 5 න හර්තු වහ ව  වදඳහර්තවම්න්තු විණන වහ ශභනහයණ මිටු රැසවීභ  

        2017 12 28 ඳළළත්වීඹ   
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බුද්ධි ශා ආරක්ක ඒකකය  

ඵන්ධනහහය ආඹතනර තිසවඵන තවනම් ද්රය ඳහරඹ කිරිභ, ආඹතන තුරට නීතිස විවයෝධී ද්රය රැවනඹහභ 

ඳහරනඹ කිීභ වහ විවලේ ණවේ රැවිඹන් ප්රහවනවේ දී ආයක්හ රඵහදීභත් වභභ අංලවේ හර්ඹ බහයඹ න 

අතය 2017 වර් හභ අංලවේ හර්ඹ හධනඹ ඳවත ඳරිදි ඉදිරිඳත් ය ඇත  

2017 ලර්දේ  දදලධක දවෝදිසි කින්ේ ලලින් අත්අඩාගුලට ගන්නා ද තශනේ ද්රලය වශ ලධධාන්න් 

පිළිබ  වාක්ෂිප්ත ලාර්තාල 

ආ
ය

ත
න

ය
 

ද
ශ

ද
ර

ොයි
න්

 

ච
ර

ව
ථ 

ග
ාජ

ා 

ම
ත්

ද
ඳ

තිප
 

දුේ
ද

ක
ොෂ

 

දුේ
ල

ැටි
 

මුඛ
දල්

 රු
. 

ජ
ාග

ම
 දු

ර
ක

ථ
න

 

ජ
.දු

. 
උ

ඳ
ාා

ග
 

සි
ේ

ඳ
ත්

 

ලධ


ධ
ාරි

 

ළලිඩ 
ඵන්ධනහහයඹ 

1 700g 
ඳළ  10 

ඳළ 01 7 100g 77 41½ - 261,40 00 07 22 29 05 

වොශම 
රිභහණ්ඩ් 
ඵන්ධනහහයඹ 

11 110g 
ඳළ  14 

- 171 300g 10 155½ 44 247,30 00 07 04 11 - 

භළසින් 
ඵන්ධනහහයඹ 

45 020g 
ඳළ  99 

6 100g 433 700g 49 36½ 10 641,0 00 03 - 09 01 

භවය 
ඵන්ධනහහයඹ  

- - - - 20 06 193,80 00 - - 03 01 

දුම්ඵය 
ඵන්ධනහහයඹ 

20 380g 
ඳළ  17 

- 
1 000g 
ඳළ  02 

- 48 07 221,20 00 - - 05 - 

මීමු 
ඵන්ධනහහයඹ 

  1 600g   20 203,5 00 23 22 26  

ළුතය 
ඵන්ධනහහයඹ 

       02 02   

හ්ර 
ඵන්ධනහහයඹ 

ඳළ  03    03   11 08 07  

එකතුල 

 
78.210g 

ඳැ. 140 

6.100g 

ඳැ.01 

614.700g 

ඳැ.02 
136 304½ 87 100,815.00 53 58 90 07 
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පුනරුත්ථාඳන අාය 
 

ඵන්ධනහහය ත වන්හසිිනන් නිදවසන වතක් සිපිරි වදය තුර ත න හරඹ තුර ඔවුන් ආධයහත්මි 

ළඩටවන් වහ වඹොමු කිීවභන් භහනසි සුඹක් රහය දීභටත්, නිදවස ගිඹ ඳසු ඹවඳත් පුයළසිඹන් 

වර භහජඹට අනුතවීභටත් අලය ඳසුිහභ ළසීභ වභභ අංලවේ හර්ඹ බහයඹවේ    අනු 2017 ර්වේ 

පුනරුත්ථහඳන අංලවේ හර්ඹ හධනඹ ඳවතිසන් වඳන්හ ඇත  

 

2017 අනුභත ප්රතිසඳහද - රු මි  3 

2017 12 31 දිනට විඹදභ - රු මි  2 98 

ලෘත්තීය පුහුණු ඳාඨමාාදබ මූය ප්රගතිපය රලැය ශීර්ය  2509) 

අනු 

අාකය 
ආයතනය 

 ක්රියාකාන් 

වැැවථමට අනුල 

දලන් කෂ 

ප්රතිපඳාදන ප්රමාණය  

2017.12.31 

දිනට වියදම රරු)  

2017.12.31 

දිනට ඉතිපරිය 

රරු) 

1 ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 300,000.00 297,113.50 2,886.50 

2 වඵෝම් ඵයඵන්ධනහහයඹ 300,000.00 300,000.00 - 

3 භවය ඵන්ධනහහයඹ 200,000.00 199,965.00 35.00 

4 වොශම රිභහණ්ඩ් ඵන්ධනහහයඹ 20,000.00 20,000.00 - 

5 භළසින් ඵන්ධනහහයඹ 20,000.00 18,750.00 1,250.00 

6 ටරැඵන්ධනහහයඹ 125,000.00 124,967.00 33.00 

7 මිමු ඵන්ධනහහයඹ 50,000.00 50,000.00 - 

8 ඳ්රන්වේන ඵන්ධනහහයඹ 130,000.00 130,000.00 - 

9 ළුතය ඵන්ධනහහයඹ 80,000.00 80,000.00 - 

10 ඳ්ව්ළව් ඵන්ධනහහයඹ 320,000.00 320,000.00 - 

11 හ්ර ඵන්ධනහහයඹ 115,000.00 114,696.34 303.66 

12 බුස ඵන්ධනහහයඹ 155,000.00 154,567.50 432.50 

13 භහතය ඵන්ධනහහයඹ 30,000.00 29,924.00 76.00 

14 අඟුණවොශඳළරළස ඵන්ධනහහයඹ 35,000.00 35,000.00 - 

15 දුරුසආය ඵන්ධනහහයඹ 55,000.00 55,000.00 - 

16 වියවිර ඵන්ධනහහයඹ 90,000.00 90,000.00 - 

17 හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ 80,000.00 79,996.55 3.45 

18 අනුයහධපුයඹ ඵන්ධනහහයඹ 55,000.00 44,557.00 10,443.00 

19 වඳොවශොන්නරු ඵන්ධනහහයඹ 20,000.00 19,849.00 151.00 

20 ඵදු්ර ඵන්ධනහහයඹ 125,000.00 125,000.00 - 

21 ත්වදන ඵන්ධනහහයඹ 90,000.00 90,000.00 - 

22 වභොණයහර ඵන්ධනහහයඹ 110,000.00 110,000.00 - 

23 කුරුවිට ඵන්ධනහහයඹ 100,000.00 99,690.00 310.00 

24 ෆ්ර ඵන්ධනහහයඹ 50,000.00 50,000.00 - 
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25 අවේපුස ඵන්ධනහහයඹ 220,000.00 219,993.00 7.00 

26 ඹහඳනඹ ඵන්ධනහහයඹ 60,000.00 60,000.00 - 

27 භඩරපු ඵන්ධනහහයඹ 20,000.00 20,000.00 - 

28 ත්රිකුණහභරඹ ඵන්ධනහහයඹ 45,000.00 45,000.00 - 

  එකතුල 3,000,000.00 2,984,068.89 15,931.11 
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අනු  

අාකය 
ආයතනය 

ඳාඨමාාල/ 

ලැඩවටශන 

පුහුණුල 

බාදදන 

 ආයතනය 

දන්ලාසික 

වාතයාල 

පුහුණුල  

ැබු 

කා 

 සිමාල 

ප්රගතිපය 

       

01 
ළලිඩ 

ඵන්ධනහහයඹ  

වඳදවර්රු ඵන්ධනහහයඹ  20 භහ 07 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඳෆසසුම් NAITA 15 භහ 08 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ව.රි NAITA 35 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඩු NAITA 17 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

fඳහත් ඵළදිභ ඵන්ධනහහයඹ  20 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඳහවන් 
දිසත්රික් 
හර්ඹහරඹ 

20 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

තිසයවයදි 
දිසත්රික් 
හර්ඹහරඹ 

20 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වට්රරින් ඵන්ධනහහයඹ  25 භහ 02 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

යණළමි ඵන්ධනහහයඹ  15 භහ 05 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

fඳහත් ඵළදිභ ඵන්ධනහහයඹ  10 භහ 04 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ව.රි NAITA 30 භහ 04 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඩු NAITA 20 භහ 04 
ප්රහවඹෝගි දළනුභ 
රඵහදිභ 

වඳදවර්රු ඵන්ධනහහයඹ  20 භහ 03 
ප්රහවඹෝගි දළනුභ 
රඵහදිභ 

සක්රින් ප්රින්ටින් 
දිසත්රික් 
හර්ඹහරඹ 

20 භහ 02 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

 

02 
අනුයහධපුයඹ 
ඵන්ධනහහයඹ 

වඳදවර්රු යජයට වක්න්ද්රඹ 15 භහ 07 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඩු හර්මි 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

12 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

යණළමි 
ජහතිස තරුණ 
වේහ බහ 

10 භහ 01 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

යණළමි 
ජහතිස තරුණ 
වේහ බහ 

10 භහ 01 
හර්ථ අන් 
යන රදි 
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03 
බුස 

ඵන්ධනහහයඹ 

අධිවේගි භළෂින් 
ක්රිඹහරු 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

26 භහ 04 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඩු හර්මි  
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

26 භහ 08 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඳෆසසුම් 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

19 භහ 08 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ෘවසථ විදුලි රැවළන් 
වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

20 භහ 10 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වභෝටර් හර්මි 
වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

21 භහ 09 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

හක්යතහ 
වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

16 භහ 07 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

අධිවේගි භළෂින් 
ක්රිඹහරු 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

24 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඩු හර්මි  
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

26 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

අධිවේගි භළෂින් 
ක්රිඹහරු 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

24 භහ 04 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඳෆසසුම් 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

19 භහ 04 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඳහපිසි 
වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

15 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඵතිසක් 
වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

15 භහ 02 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

 

04 
වඳොවරොන්නරු 
ඵන්ධනහහයඹ 

වඳදවර්රු 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

11 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වඳදවර්රු 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

11 භහ 05 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

අඩු විඹදම් සිවිලින් 
ස කිරිභ 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

11 භහ 02 
ප්රහවඹෝගි දළනුභ 
රඵහදිභ 

 

05 
ඳ්රන්වේන 
ඵන්ධනහහයඹ 

ව.රි NAITA 20 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

LED ඵ්. 
නිසඳහදනඹ 

විදහතහ ආඹතනඹ 15 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ව.රි NAITA 20 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

LED ඵ්. 
නිසඳහදනඹ 

විදහතහ ආඹතනඹ 15 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 
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06 
කුරුවිට 

ඵන්ධනහහයඹ 

සයණහබයණ දවහ 
් ඵළදිභ 

NAITA 12 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

විදුලි හර්මි NAITA 10 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

භළහුම් වහ අත්ම් 
වනොවිධිභත් 
රහඳ 
හර්ඹහරඹ 

12 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

සයණහබයණ දවහ 
් ඵළදිභ 

NAITA 10 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

විදුලි හර්මි NAITA 10 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

භළහුම් වහ අත්ම් 
වනොවිධිභත් 
රහඳ 
හර්ඹහරඹ 

12 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

 

07 
වියවිර 

ඵන්ධනහහයඹ 

ෘවසථ විදුලි 
හර්මි 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

12 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

විදුලි ඳෆසසුම් 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

12 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඩු හර්මි 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

10 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ජර නර ඉදිකිරිම් 
ශි්ඳඹ 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

14 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

භළහුම් NAITA 13 භහ 04 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

භළහුම් NAITA 10 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ෘවසථ විදුලි 
හර්මි 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

15 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

විදුලි ඳෆසසුම් 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

15 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඩු හර්මි 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

14 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

භළහුම් NAITA 15 භහ 04 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ජර නර ඉදිකිරිම් 
ශි්ඳඹ 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

14 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

 

08 
වභොණයහර 
ඵන්ධනහහයඹ 

විදුලි හර්මි NAITA 07 භහ 05 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

අධිවේගි භළහුම්  
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

08 භහ 07 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වඳදවර්රු 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

10 භහ 11 
හර්ථ අන් 
යන රදි 
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09 
හරිඹවඳොර 
ඵන්ධනහහයඹ 

වප්ඳර් ක්විලින් 
තරුණ වේහ 
බහ 

15 භහ 02 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ෘවසථ විදුලි 
උඳයණ  

තරුණ වේහ 
බහ 

14 භහ 02 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ලී ළටඹම් 
තරුණ වේහ 
බහ 

14 භහ 02 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

මුර්තිස නිර්භහණඹ 
තරුණ වේහ 
බහ 

12 භහ 02 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඳෆසසුම් ඵන්ධනහහයඹ 10 භහ 02 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

යණළමි 
සියරු 
සුබහධ 
ංභඹ 

12 භහ 01 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

උදයහන අරංයණඹ ඵන්ධනහහයඹ 10 භහ 01 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඳළච්ර්ක් 
සියරු 
සුබහධ 
ංභඹ 

12 භහ 01 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

 

10 
ටරැ 

ඵන්ධනහහයඹ 

අධීවේගි භළහුම් 
පුහුණු 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

10 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ජරනර  
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

12 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

අධීවේගි භළහුම් 
පුහුණු 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

10 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ජරනර  
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

12 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

අධීවේගි භළහුම් 
පුහුණු 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

10 භහ 04 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

අධීවේගි භළහුම් 
පුහුණු 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

10 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වසත ර්භහන්තඹ 
ජහතිස ශි්ඳ 
බහ 

15 භහ 01 
ප්රහවඹෝගි දළනුභ 
රඵහදිභ 

 

11 
දුරුසආය 
ඵන්ධනහහයඹ 

භළහුම් 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

09 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වඳදවර්රු 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

08 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

භළහුම් 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

15 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ෘවසථ විදුලි 
හර්මි 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

15 භහ 04 
ප්රහවඹෝගි දළනුභ 
රඵහදිභ 
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12 
ඳ්ව්ළව් 
ඵන්ධනහහයඹ 

ඳෆසසුම් 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

11 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඩු 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

09 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ලී ළටඹම් NAITA 12 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ව.රි NAITA 09 භහ 07 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වඳදවර්රු ඵන්ධනහහයඹ  15 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ලී ළටඹම් NAITA 12 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඳෆසසුම් 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

16 භහ 05 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඩු 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

12 භහ 05 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ව.රි NAITA 10 භහ 04 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වව් වදි 
නිර්භහණ 

ර්භහන්ත 
ංර්ධන වදඳහර්  

10 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

 

13 
භඩරපු 
ඵන්ධනහහයඹ 

වඳදවර්රු 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

10 භහ 11 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

 

14 
ළුතය 

ඵන්ධනහහයඹ 

තිසය මුද්රණ 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

10 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඩු  
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

10 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ජුකි භළෂින් වහ ඇදුම් 
භළසිභ 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

15 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

තිසය මුද්රණ 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

10 භහ 06 
ප්රහවඹෝගි 
පුහුණු රඵහදිභ 

ඩු  
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

10 භහ 06 
ප්රහවඹෝගි 
පුහුණු රඵහදිභ 

ජුකි භළෂින් වහ ඇදුම් 
භළසිභ 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

15 භහ 06 
ප්රහවඹෝගි 
පුහුණු රඵහදිභ 
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15 
අවේපුස 

ඵන්ධනහහයඹ 

විදුලි හර්මි NAITA 15 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

භළහුම් වහ අත්ම් 
වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

06 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

හක්යතහ 
වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

10 භහ 08 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

විදුලි වහ ඳෆසසුම් 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

15 භහ 09 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඩු NAITA 16 භහ 08 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

විදුලි හර්මි NAITA 10 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

   
  

16 
ඵදු්ර 

ඵන්ධනහහයඹ 

ඳරිණ 
ජහතිස තරුණ 
වේහ බහ 

15 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වොඩනළගිලි 
ඉදිකිරිවම් තහක්ණ 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

15 භහ 08 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

උඩයට නර්තනඹ 
ංසෘතිස 
අභහතයහංලඹ 

11 භහ 09 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වඳෝටු බහණ්ඩ 
නිසඳහදනඹ 

ජහතිස ශි්ඳ 
බහ 

14 භහ 05 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

භළහුම් 
වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

09 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ෘවසථ විදුලි 
හර්මි 

වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

15 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වට්රරින් 
වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

06 භහ 04 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

භ්වඳෝච්චි වහ 
සිවභන්තිස බහණ්ඩ 

සි සු ංභඹ 05 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

භ්වඳෝච්චි වහ 
සිවභන්තිස බහණ්ඩ 

සි සු ංභඹ 02 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඳරිණ 
ජහතිස තරුණ 
වේහ බහ 

11 භහ 07 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වොඩනළගිලි 
ඉදිකිරිවම් තහක්ණ 

ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

11 භහ 07 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

භ්වඳෝච්චි වහ 
සිවභන්තිස බහණ්ඩ 

ංසෘතිස 
අභහතයහංලඹ 

06 භහ 02 
හර්ථ අන් 
යන රදි 
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17 
හ්ර 

ඵන්ධනහහයඹ  

ංගීත පුහුණු 
සඅඳයදි  

හභඹ වහ දඹහ 
ඳදනභ 

32 භහ 10 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

රුඳරහනය වහ 
වොණ්ඩහ ළපිභ 

හභඹ වහ දඹහ 
ඳදනභ 

06 භහ 11 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඇළුමිනිඹම් 
පිරිළසුභ 

වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

10 භහ 11 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

භළහුම් විසිතුරු 
අත්ම් 

වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

14 භහ 08 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

විදුලි වහ 
ඉවරක්වට්රොනික් 

වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

10 භහ 04 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

 

18 
ඹහඳනඹ 

ඵන්ධනහහයඹ 

ත් ආශ්රිත නිර්භහණ 
ත් ංර්ධන 
භණ්ඩරඹ 

10 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඩු  
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

10 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

විසිතුරු නිර්භහණ 
රහඳ අධයහඳන 
හර්ඹහරඹ 

10 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

  
  

19 
ත්රිකුණහභරඹ 
ඵන්ධනහහයඹ 

යණෆමි ඵන්ධනහහයඹ 02 භහ 09 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ලී ළටඹම් ඵන්ධනහහයඹ 02 භහ 09 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

  
  

20 
භහතය 

ඵන්ධනහහයඹ 

භළහුම් NAITA 15 භහ 09 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වොණ්ඩ ළපිභ NAITA 10 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

අත්ම්  
වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

10 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

  
  

21 
මිමු 
ඵන්ධනහහයඹ 

ිහත්තිස ළයසිලි 
සියරු 
සුබහධ 
ංභඹ 

10 භහ 03 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

පින්තහරු 
සියරු 
සුබහධ 
ංභඹ 

10 භහ 04 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

LED ඵ්. 
නිසඳහදනඹ 

විදහතහ 
භධයසථහනඹ 

20 භහ 02 
හර්ථ අන් 
යන රදි 
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22 
අඟුණවොශඳළරළස 
ඵන්ධනහහයඹ 

ජුකි භළෂින් පුහුණු 
සි සු   
උඳමිටු 

10 භහ 07 
හර්ථ 
අන් යන 
රදි 

අත්ම් නිර්භහණඹ 
වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

10 භහ 07 
හර්ථ 
අන් යන 
රදි 

ඳහවන් 
අළුත්ළඩිඹහ 

වනොවිධිභත් 
අධයහඳන 
 ඹ 

10 භහ 06 
හර්ථ 
අන් යන 
රදි 

  
 

23 
ත්වදන 

ඵන්ධනහහයඹ 

ෘවසථ විදුලි රැවළන් 
ඇදිභ 

රහඳ අධයහඳන 
හර්   විඹළු 

18 භහ 06 
හර්ථ 
අන් යන 
රදි 

අත්ම් වහ භළහුම් 
රහඳ අධයහඳන 
හර්   විඹළු 

13 භහ 06 
හර්ථ 
අන් යන 
රදි 

ලී ළටඹම් 
රහඳ අධයහඳන 
හර්   විඹළු 

09 භහ 06 
හර්ථ 
අන් යන 
රදි 

  
  

24 
ෆ්ර 

ඵන්ධනහහයඹ 
යණළමි වහ  
රුඳරහනය 

භවනුය භහන 
ි මිම්  
හර්ඹහරඹ 

16 භහ 06 
හර්ථ 
අන් යන 
රදි 

  
  

25 
දුම්ඵය 

ඵන්ධනහහයඹ 

රුඳරහනය  
භධයභ ඳරහත් 
ර්භහන්ත 

15 භහ 07 
හර්ථ 
අන් යන 
රදි 

උණ ඵට ආශ්රිත 
නිර්භහණ 

ර්භහන්ත 
ංර්ධන 
වදඳහර්  

15 භහ 05 
හර්ථ 
අන් යන 
රදි 

ව.රි නිසඳහදන NAITA 15 භහ 05 
ප්රහවඹෝගි 
පුහුණු 
රඵහදිභ 

දළ මුර්තිස 
ර්භහන්ත 
ංර්ධන 
වදඳහර්  

15 භහ 03 
හර්ථ 
අන් යන 
රදි 

භළටි ආශිත නිර්භහණ 
ර්භහන්ත 
ංර්ධන 
වදඳහර්  

15 භහ 02 
හර්ථ 
අන් යන 
රදි 

ඵතිසක් 
ර්භහන්ත 
ංර්ධන 
වදඳහර්  

15 භහ 03 
හර්ථ 
අන් යන 
රදි 

වයදි පින්තහරු 
ර්භහන්ත 
ංර්ධන 
වදඳහර්  

15 භහ 03 
හර්ථ 
අන් යන 
රදි 
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26 
වොශම 
රිභහන්ඩ් 

ඵන්ධනහහයඹ 
යණෆමි 

ඵහි ය ෘත්තිසඹ 
උඳවද්ල 

13 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

  
 
  

27 
භළසින් 

ඵන්ධනහහයඹ 

යණළමි ඵන්ධනහහයඹ  10 භහ 04 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

විසිතුරු භසුන් 
ඇතිසකිරිභ 

නහයහ ආඹතනඹ 15 භහ 01 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

 

28 
භවය 

ඵන්ධනහහයඹ 

යණළමි ඵන්ධනහහයඹ 12 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වඳෝටු වහ වඳෝ 
වදි 

ඵන්ධනහහයඹ 10 භහ 10 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වඳදවර්රු 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

20 භහ 07 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

ඩු හර්මි NAITA 15 භහ 09 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

යණළමි ඵන්ධනහහයඹ 12 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 

වඳදවර්රු 
ෘත්ීවඹ පුහුණු 
අධිහරිඹ 

39 භහ 06 
හර්ථ අන් 
යන රදි 
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සිරකරු සුභවාධක අරමුඛදදල්  ප්රගතිපය - 2017 

ලැඩවටශන 
ලැඩවටශන් 

වාතයාල 

වශභාගී ව 

සිර/ වැක 

වාතයාල 

වියදම රු. 

01. අධයාත්මික ශා ආගමික කටයුතු 
ඳවශොස වඳොවවොඹ  දින රදී  ඳළළත්වන  ය ර  යහඳහය 

ධර්භ  වද්ලනහ,  බහනහ ළඩටවන් ඇතුලු  සිඹලුභ  වඵ!ද්ධ  
ළඩටවන්, ි න්දු ආමි  ටයුතු , මුසලිම්  ආමි  
ටයුතු, වතෝලි  ආමි ටයුතු, භහනසි  ංර්ධන  වහ 
උඳවද්ලන  ළඩටවන්  ව වනත්  

5023 113998     762,978.00  

02. අධයාඳන ශා සුභවාධන  කටයුතු 
වනොවිධිභත්/විධිභත් අධයහඳන  ළඩටවන් , ෘත්ීවඹ පුහුණු 
ටයුතු, පුසතහර ටයුතු , දවම් අධයහඳනඹ,  ංසෘතිස 
ටයුතු , ව!ය ළඩටවන් , භත්ද්රය  නිහයණ  වහ ප්රතිසහය  
ළඩටවන් , වන්හසි ඳවු් වමු , නීතිස උඳවද්ලන  වහ 
වනත් 

6227 175946     866,781.82  

03. ක්රීඩා ශා දලනත් ඳශසුකේ 
ක්රිඩහ බහණ්ඩ රඵහ ළනීභ, දදනි ක්රීඩහ ටයුතු, අන්තර් 
ඵන්ධනහහය තය, අවුරුදු උත්, ඵහරදක් වහ වනත්  

2480 73186     808,550.00  

04. තයාග දිම 
විවලේ දක්තහ දක්න වන්හසිිනන් දවහ තයහ ප්රදහනඹ වහ 
විවලේ දින වනුවන් ඳළළත්වන තය දවහ තයහ ප්රදහනඹ 307 3255     417,158.50  

05. ඳථචාත්භාර  දවේලා කටයුතු 
ලධදශවථ සිරකරුලන්ට ලෘත්තීය ආධාර බා දීම, ඳසුභාර කමිටු  

රැවථවීේ ශා දලනත් 
225 828       65,980.00  

එකතුල 14262 367213 2,921,448.32 
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ලධලාව ලධලාඩු ශා බඳත්රමත මුඛදාශ වාතයාල - 2017 

අනු 

අාකය 
ආයතනය ලධලාව ලධලාඩු යැවීම බඳත්රමත මුඛදා ශැන්ම 

01 ළලිඩ ඵන්ධනහයඹ  220 69 

02 වොශම රිභහණ්ඩ් ඵන්ධනහහයඹ 02 00 

03 භළසින් ඵන්ධනහහයඹ 08 03 

04 ටරැ ඵන්ධනහහයඹ 07 05 

05 භවය ඵන්ධනහහයඹ 27 15 

06 මීමු ඵන්ධනහහයඹ 01 01 

07 ඳ්රන්වේන ඵන්ධනහහයඹ  12 06 

08 ළුතය ඵන්ධනහහයඹ 03 02 

09 දුම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ 28 12 

10 ඳ්ව්ළව් ඵන්ධනහහයඹ 71 58 

11 හ්ර ඵන්ධනහහයඹ 01 01 

12 බස ඵන්ධනහහයඹ 36 07 

13 භහතය ඵන්ධනහහයඹ 01 00 

14 අඟුණවොශඳළරළස ඵන්ධනහහයඹ 01 00 

15 වීයවිර ඵන්ධනහහයඹ 24 08 

16 හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ 04 04 

17 අනුයහධපුය ඵන්ධනහහයඹ 20 14 

18 වඳොවරොන්නරු ඵන්ධනහහයඹ 00 01 

19 ඵදු්ර ඵන්ධනහහයඹ 02 04 

20 ත්වදන ඵන්ධනහහයඹ 08 05 

21 වභොණයහර ඵන්ධනහහයඹ 10 01 

22 කුරුවිට ඵන්ධනහහයඹ 06 04 

23 ෆ්ර ඵන්ධනහහයඹ 02 00 

24 ඹහඳනඹ ඵන්ධනහහයඹ 00 01 

25 භඩශපු ඵන්ධනහහයඹ 00 00 

26 ත්රිකුණහභශඹ ඵන්ධනහහයඹ 09 04 

27 ඳුරුසආය ඵන්ධනහහයඹ 03 05 

28 ේනිඹහ ඵන්ධනහහයඹ 00 01 

29 අවේපුස ඵන්ධනහහයඹ 00 01 

 එකතුල 506 232 
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නැටුේ කණ්ඩායමට අදාෂ ඉඳයීේ - 2017 
 

 

ආයතනය උඳයා ඇතිප 
මුඛළු මුඛද රරු) 

නැටුේ 
ශිල්පීන්ට 

දගවීම 25% 

නැටුේ 
උඳදද්කට 

දගවීම      
25% 

රජදේ 
ඒකාබද්ධ 
අරමුඛදට 
බැර ක 

මුඛද     
10% 

සිරකරු 
සුභවාධක 

අරමුඛදට බැර 
ක මුඛද 

40% 

 
ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 

384,600.00 96,150.00 96,150.00 38,460.00 153,840.00 

 
දුම්ඵය  ඵන්ධනහහයඹ 

66,500.00 16,625.00 16,625.00 6,650.00 26,600.00 

 
භවය ඵන්ධනහහයඹ 

298,300.00 74,575.00 74,575.00 29,830.00 119,320.00 
 

එකතුල 
749,400.00 187,350.00 187,350.00 74,940.00 299,760.00 

 
       

        
 

      

       දිර්ඝ කාලීන ලැඩවශන ඳදනම මත ඉඳයීේ - 2017 
  

ආයතනය උඳයා ඇතිප මුඛළු 
මුඛද 

සිරකරුලන්ට
දගවීම      80% 

රජදේ 
ඒකාබද්ධ 

අරමුඛදට බැර 
ක මුඛද     

10% 

සිරකරු  
සුභවාධක 

අරමුඛදට බැර 
ක මුඛද 

10% 

ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 3,361,000.00 2,688,800.00 336,100.00 336,100.00 

භවය ඵන්ධනහහයඹ 285,000.00 228,000.00 28,500.00 28,500.00 

ටරැ ඵන්ධනහහයඹ 171,600.00 137,280.00 17,160.00 17,160.00 

එකතුල 3,817,600.00 3,054,080.00 381,760.00 381,760.00 

       

       

        
 
 
දකටි කාලීන ලැඩවශන ඳදනම මත ඉඳයීේ - 2017 

 

ආයතනය උඳයාඇතිප මුඛළු 
මුඛද 

සිරකරුලන්ට
දගවීම -80% 

රජදේ 
ඒකාබද්ධ 

අරමුඛදට බැර 
ක මුඛද 

10% 

සිරකරුසුභවා
ධක අරමුඛදට 
බැර ක මුඛද     

10% 

ඵදු්ර ඵන්ධනහහයඹ 488,800.00 39,1040.00 48,880.00 48,880.00 

ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 20,400.00 16,320.00 2,040.00 2,040.00 

ඳ්ව්ළව් ඵන්ධනහහයඹ  30,000.00 24,000.00 3,000.00 3,000.00 

එකතුල 539,200.00 431,360.00 53,920.00 53,920.00 
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බන්ධනාගාර ඳර්දේණ ශා විදෝධන පුහුණු මධයවථථානය 

ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තුවේ අයමුණු වහ ඉරක් පුයහරනු ස කුරහතවඹන් පිරිපුන් 

හර්ඹක්භ නිශධහීන් පිරික් ිහි කිීභ උවදහ පුහුණුවීම් ඳර්වේණ වහ විවලෝධන පුහුණු 

භධයසථහනඹ භගින් රඵහවදනු රළව.  වභි දී ආධුනි නිශධහරින් පුහුණු කිීභ, වේවේ නියුතු 

නිශධහීන් වහ පුහුණු ඳහඨභහරහ ඳළළත්වීභ වභන්භ විවලේ පුහුණු ඳහඨභහරහ ද ඳළළත්වීභ සිදු යනු 

රළව.   

 

2401-1 ලැය විය - පුහුණු ශා ධාරිතා ලර්ධනය රදද්ශීය) 

 2017 වන් ශ ප්රතිසඳහදන - රු  6,000,000.00 

 2017 12 31 දිනට විඹදභ   -  රු  4,298,634.12 

 

අනු 
අංඹ 

භහඹ විසතයඹ විඹදභ 
ම්පර්ණ 
විඹදභ 

1 ජනහරි - 0.00 0.00 

2 වඳඵයහරි 

භවජන ම්ඵන්ධතහ ළඩිදිඹණු කිීභ පිළිඵ 
හක්දින ළඩමුළු 6,835.00   

හර්ඹක්භතහ ඩිනම් විබහ උත්තයඳත්ර ඳීක්හ  6,370.00   

ආත්භහයක් ටන් ක්රභ ම්ඵන්ධ පුහුණු 
ළඩටවන 5,154.00   

ගිනි අවිගිනි අවි  පුහුණුපුහුණු  28,909.00   

උසවීම් රද වහය ඵන්ධනහහය අධිහී පුහුණු 
ඳහඨභහරහ 46,280.00   

හභහභ  අධයහඅධයහඳනි ළඩටවනඳනි ළඩටවන  20,000.00 113,548.00 

3 භහර්තු 
උසවීම් රදඋසවීම් රද  4411  න ළයඹන් නිරධහී ඳහඨභහරහන ළයඹන් නිරධහී ඳහඨභහරහ  58,940.00   

පිි ණුම් තටහ ඳහරන ටයුතු පිි ණුම් තටහ ඳහරන ටයුතු ම්ඵන්ධ පුහුණුම්ඵන්ධ පුහුණු  

ළඩමුළුළඩමුළු  52,785.00 111,725.00 

4 අවප්රේ් 

නිළයදි පිඹනමු වදන අදිඹය භහණ්ඩලි 
නිරධහීන්වේ පුහුණු ළඩමුළු  451,017.11   

ළයඹන් නිරධහරි පුහුණු ඳහඨභහරහ 82,117.00 533,134.11 

5 භළින භරභර  අඳවන ඳද්ධතිසවේ ක්රිඅඳවන ඳද්ධතිසවේ ක්රිඹහහරිත්ඹ පිළිඵ ඹහහරිත්ඹ පිළිඵ 

පුහුණුපුහුණු  26,450.00 26,450.00 

6 ජුනි 

ර්භහන්තර්භහන්ත  අංලඅංල  ළඩිදියුණු කිීවම්ළඩිදියුණු කිීවම්  ළඩමුළුළඩමුළු  9,895.00   

ඳයභහණු ඵරලක්තිසඳයභහණු ඵරලක්තිස  නිඹහභන බහවේ ඳහඨභහරහනිඹහභන බහවේ ඳහඨභහරහ  14,000.00   

නීතිසඹ පිළිඵ දළනුභ රඵහදීවම් වදදින ළඩමුළුනීතිසඹ පිළිඵ දළනුභ රඵහදීවම් වදදින ළඩමුළු  7,470.00   

ප්රප්රථභහධහය පුහුණු ථභහධහය පුහුණු --  වේරර් නිරධහරින් වහවේරර් නිරධහරින් වහ  7,600.00   

උසවීම් උසවීම් රද වේරර් වහ පුනරුත්ථහඳන නිරධහරි රද වේරර් වහ පුනරුත්ථහඳන නිරධහරි 

පුහුණුපුහුණු  ඳහඨභහරහඳහඨභහරහ  155,023.00 193,988.00 
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7 ජුලි 

පරදහයීතහපරදහයීතහ  ඩිප්වරෝභහ ඳහඨභහරහඩිප්වරෝභහ ඳහඨභහරහ  51,000.00   

මලි ඳරිණ පුහුණු මලි ඳරිණ පුහුණු IIDDMM  ආඹතනඹආඹතනඹ  46,750.00   

ර්භහන්ත අංල ළඩමුළුර්භහන්ත අංල ළඩමුළු  23,445.00 121,195.00 

8 අවෝසතු 

ඳරිණත යහජය ළටුප් ළසීවම් ළඩමුළු - 
මිවරෝදහ 82,500.00   

PPRRAAGG    ආඹතනඹ යජවේ වද්ඳර වහනිආඹතනඹ යජවේ වද්ඳර වහනි,,වදිසි අනතුරු වදිසි අනතුරු 

ක්රික්රිඹහ ඳටිඳහටිඹඹහ ඳටිඳහටිඹ    12,000.00   

ර්භහන්ත අංලර්භහන්ත අංල  නිරධහරින් වහ ළඩමුළුනිරධහරින් වහ ළඩමුළු  2,065.00   

භවජන ම්ඵන්ධතහ ර්ධන ළඩමුළුභවජන ම්ඵන්ධතහ ර්ධන ළඩමුළු  17,528.00   

රිඹදුරු පුහුණු ළඩමුළුරිඹදුරු පුහුණු ළඩමුළු  15,105.00 129,198.00 

9 ළප්තළම්ඵර් 

යහජයයහජය ආඹතනඹන් ර විණන ප්ර ආඹතනඹන් ර විණන ප්රලසණ අභ කිීවම් ලසණ අභ කිීවම් 

ළඩමුළුළඩමුළු  17,000.00   

ගිනි අවිගිනි අවි    පුහුණුපුහුණු    67,200.00   

විනඹ අංල නිරධහීන් වහ පුහුණු ළඩමුළුවිනඹ අංල නිරධහීන් වහ පුහුණු ළඩමුළු  9,969.00   

ගිණුම් අංල නිරධහරින් වහ ළඩමුළු 13,504.00   

ලිඹහඳදිංචි ලිපිරු අංලවේ යහජහරි 9,990.00   

භහනසි ආතතිස ශභණහයණ ළඩමුළු  15,214.00 132,877.00 

10 ඔක්වතෝම්ඵර් 

ල.ද ඳරිඳහරන පුහුණු   ඳහඨභහරහ 60,000.00   

ඵඩහ බහය නිරධහරින්වේ පුහුණු ළඩමුළු 14,993.00   

භහණ්ඩලි ලිපිරු අංලවේ නිරධහරින්වේ 
ළඩමුළු 13,405.00 88,398.00 

11 වනොළම්ඵර් 

ළයඹන් නිරධහරින් වහ ගිනි අවි පුහුණු 41,600.00   

නිඹහභ නිරධහරින් වහ ගිනි අවි පුහුණු 77,200.00   

101 න ආධුනි නිඹහභ පුහුණු ඳහඨභහරහ 23,876.01   

42 න ළයඹන් නිරධහරින් පුහුණු 39,961.00   

ෘෂී උඳවද්ල නිරධහරි ළඩමුළු 11,949.00   

ඳරිණ පුහුණු සඅින ඩී හම්  46,750.00   

අඳයහධ විදයහ ඩිප්  –  ශ්රී ජ පුය විලස විදයහරඹ 260,000.00   

පුනරුත්ථහඳන ඩිප්වරෝභහ - ළරණිඹ විලස 
විදයහරඹ 958,375.00   

යහජය බහහ වදඳහර්තවම්න්තු - දමිශ බහහ 
ඳහඨභහරහ 42,808.00   

ප්රථභහධහය පුහුණු - ලහන්ත වජෝන් ගිරන් යථ 
වමුදහ 24,000.00 1,526,519.01 
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12 වදළම්ඵර් 

101 නිඹහභ පුහුණු ඳහඨභහරහ 930,900.00   

ඵඩහ නිරධහරින් වහ ප්රම්ඳහදන ළඩමුළු 13,000.00  

ළටුම්යණඹ ව හභ අධයන ඳලසචහත් උඳහධි ඩිප්  
ඳහඨභහරහ 107,500.00  

දමිශ බහහ ඳහඨභහරහ - යහජය බහහ 
වදඳහර්තවම්න්තු 43,107.00  

හර්ඹහර ශභනහයණඹ පිළිඵ  වදදින 
ළඩමුළු - ශ්රී රංහ ඳදනම් ආඹතනඹ 130,000.00  

42 ළයඹන් පුහුණු ඳහඨභහරහ 41,595.00  

ලිපිවොනු ශභනහයණඹ වහ හර්ඹහර ඳරිඳහරන 

ඳහඨභහරහ - මිවරෝදහ 16,500.00 
 

ඹහන්ත්රි ඉංජිවන්රු නිර්භහණ ඳහඨභහරහ 39,000.00 1,321,602.00 

එකතුල 
4,298,634.12 

 

 

2401-2 ලැය විය - පුහුණු ශා ශැකියා ලර්ධනය රවිදද්ශීය)  

 2017 වන්ශ ප්රතිසඳහදනරු.මි. 4.00 

 2017.12.31දිනට විඹදභරු.මි. 1.152 

අනු 

අාකය 
ඳාඨමාා විවථතරය වියදම 

1 

2017 07 11 දින සිට 2017 07 31 දක්හ චීනවේ  ඳත්න රද ඉංජිවන්රු 

ඹන්වත්රෝඳයණ හර්මි  ශභණහයණඹ ව  ආයක්හ පිළිඵ 

ම්භන්ත්රණඹ වහ නිරධහීන්  තිසවදවනකු ස03  වබහගිවීභ  

 

416,432.00 

2 

2017 11 03 දින සිට 2017 11 11 දින දක්හ ෆිජිවේ ඳළතිස 37 න ආසිඹහ 

ඳළසිෆික් රහපීඹ විවලෝධන ඳරිඳහරඹන්වේ ම්වම්රනඹට නිරධහීන්  

වදවදවනකු ස02  වබහගිවීභ  

 
705,204.00 

3 

2017 11 12 දින සිට 2017 11 16 දින දක්හ තහිනරන්තවේ ඳළතිස 

ඵන්ධනහහය රැවිඹන්වේ වෞය පිළිඵ ඳශමුන ආසිඹහ වහ  හන්තිසය 

රහපීඹ ම්වම්රනඹ වහ නිරධහීඹකු  ස01  වබහගිවීභ  

 
30,870.00 

 එකතුල 1,152,506.00 
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කර්මාන්ත ශා කෘෂි කර්මාන්ත අාය 
 

ඵන්ධනහහය ත රැවිඹන් ඹම් ර්භහන්තඹ නිඹළලිභ වහ  හිනන් පුහුණුක් වහ නිපුනතහඹක් 

රළබීභත්, රැවි පුනරුත්ථහඳන ක්රිඹහලිඹ ඳවසු යන්නකි  හවභන්භ යජඹට ඵන්ධනහහය නඩත්තු 

කිීභ වහ ළඹන  විලහර මුදරට කිසි ඹම් ප්රභහණඹඵදහඹත්ඹක් රඵහදීවම්  අයමුණු ය 

වන ර්භහන්ත වහ ෘෂි ර්භහන්ත අංලඹ ක්රිඹහයනු රළව.    අනු 2017 ර්වේ හර්ඹ 

හධනඹ ඳවත ඳරිදි වේ  

අනු 

අාකය 
බන්ධනාගාරය ක්රියාත්මක කරන කර්මාන්ත වියදම ආදායම 

01 ටරැ ඵන්ධනහහයඹ  
වොවිඳර, ත් ඳහරනඹ, 
වොහු/ඉද් 

376,517 25 864,142 10 

02 භවය ඵන්ධනහහයඹ  

ෘෂිර්භහන්ත, ම්ව්, 
වොහු/ඉද්, ඩු, ත් ඳහරනඹ, 
ව.රි, භළහුම් 

2,303,269.97 7,356,189.68 

03 
ඳ්රන්වේන 
ඵන්ධනහහයඹ 

වප්ර්භ, භළහුම්, වෝහු වභෝර, 
වඩෝ, ව.රි, ඩු, වොහු/ඉද්, 
යජ, ඵන්, ම්ව්, යහේ, ලියුම් 
ය 

10,104,998.41 20,932,389.52 

04 දුම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ  

වොහු/ඉද්, භළහුම්, ම්ව්, ඩු, 
වප්ර්භ, යජ, වඳදවර්රු, 
ව.රි, ඵන්, යහේ 

1,964,765.95 3,624,680.00 

05 
ඳ්වරළව් 
ඵන්ධනහහයඹ  

ව.රි, වඩෝ, යජ, වප්ර්භ, 
භළහුම්, වොහු, ඩු/ඉද්, ඵන්, 
වඳදවර්රු, ඳහවන්, ම්ව්, යහේ 

13,950,115.60 19,759,774.80 

06 
අනුයහධපුය 
ඵන්ධනහහයඹ 

ව.රි, වඩෝ, යජ, වප්ර්භ, 
භළහුම්, වොහු, ඩු, ඉද්, ඵන්, 
වඳදවර්රු, ඳහවන්, ම්ව්, යහේ 

13,171,494.70 16,383,662.05 

07 වීයවිර ඵන්ධනහහයඹ 
හ, වොහු/ඉද්, ත් ඳහරනඹ, 
ඩු, ම්ව්, වඩෝ, ව.රි 

1,771,426.00 4,805,781.24 

08 
ළලිඩ 
ඵන්ධනහහයඹ 

ව.රි, යජ, වප්ර්භ, භළහුම්, 
ඩු, වොහු/ඉද්, ඵන්, ම්ව්, 
යහේ, ලියුම් ය 

35,710,179.29 29,608,575.22 

09 
ත්වදන 
ඵන්ධනහහයඹ 

යජ, භළහුම්, වප්ර්භ, ව.රි, 
වොහු/ඉද්, ඩු, වඩෝ, ඵන්, 
ලියුම්ය, ම්ව්, යහේ, විසිතුරු 

6,799,307.75 8,530,739.21 

10 
කුරුවිට 
ඵන්ධනහහයඹ 

වොවිඳර, ත් ඳහරනඹ 499,241.00 3,333,953.76 

11 බස ඵන්ධනහහයඹ 
වොවිඳර, ව.රි, ත් ඳහරන, 
විවිධ 

5,940,037.35 5,545,375.37 

12 
හරිඹවඳොර 
ඵන්ධනහහයඹ 

වොවිඳර, ත් ඳහරන, .වරොක් 
් 

505,880.00 1,245,561.24 

13 
අඟුනවොශඳළරළස 
ඵන්ධනහහයඹ 

හ අංල, ත් ඳහරන 399,632.00 2,203,014.46 

14 ඵදු්ර ඵන්ධනහහයඹ යජ අංලඹ - 51,146.00 

15 
වොශම රිභහ ණ්ඩ් 
ඵන්ධනහහයඹ 

යහේ 2,550,965.00 1,463,213.17 

පතු   95,201,830.27 125,708,197.82 
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ක්රියාකාන් අාය  

දිිනන පුයහ පිි ටි සිඹළුභ ඵන්ධනහහය ආඹනඹන්ි  රැවිඹන්ව ඳරිඳහරන ටයුතු සිදු යනු රඵන්වන් වභභ 

අංලඹ විසිනි    අනු 2017 ර්වේ ක්රිඹහහී අංලවේ හර්ඹ හධනඹ ඳවත ඳරිදිවේ  

 බන්ධනාගාරගත වීම අනුල රැවි වාතයාල  

රැවි ර්ඹ පුරු සත්රි හතු 

උහවි භඟින් ඇතුරත් ශ සියරුන් ංයහ 22303 564 22867 

උහවි භඟින් ඇතුරත් ශ ළරුන් ංයහ 93922 5290 99212 

එකතුල 122079 

 

 අලුයම විලෘතයට අනුල රැවි වාතයාල 

මාවය 
සිර වැක 

එකතුල 
පුරු වථත්රී පුරු වථත්රී 

ජනහරි 8254 241 8701 633 17829 
වඳඵයහරි 8452 230 8864 721 18267 
භහර්තු 8708 250 8261 656 17875 
අවප්රේ් 8418 242 8509 627 17796 
භළින 8290 238 9043 699 18270 
ජුනි 8509 245 9260 706 18720 
ජලි 8698 250 10081 746 19775 
අවෝසතු 8958 254 10042 723 20225 
ළප්තළම්ඵර් 9154 263 10040 768 20225 
ඔක්වතෝඵර් 9349 259 10260 731 20599 
වනොළම්ඵර් 9374 262 9930 718 20284 
වදළම්ඵර් 8515 250 10229 718 19712 

  

1.1. 2017 - ලර්දේ ලධදශවථ කින්ම 

 

 

 

ලධදශවථ කින්ම වාතයාල 

ඵන්ධනහහය හභහනය භහ 6917 

විවලේ යහජය භහ - 2017.01.08 273 

විවලේ යහජය භහ  - 2017 වක් වඳෝඹ දින 597 

විවලේ යහජය භහ - 2017 නත්ත් දින  470 

එකතුල 8257 
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1.2. ජීවිතාන්ත සිරකරුලන් 

 

 

1.3. ජීවිතාන්ත රඅභියාචන) සිරකරුලන්  

ආයතනය 
වාතයාල 

පිරිමි ගැශැණු 

ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 50 15 

දුම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ 08 02 

භවය ඵන්ධනහහයඹ 29 - 

අනුයහධපුය ඵන්ධනහහයඹ 04 - 

හ්ර ඵන්ධනහහයඹ 03 - 

ළුතය ඵන්ධනහහයඹ 04 - 

ෆ්ර  ඵන්ධනහහයඹ 01 - 

මීමු ඵන්ධනහහයඹ 10 01 

හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ 01 - 

එකතුල 110 18 

ආඹතනඹ 
ංයහ 

පිරිමි ළවළණු 

ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 356 25 

දුම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ 65 03 

භවය  ඵන්ධනහහයඹ 56 - 

අනුයහධපුය ඵන්ධනහහයඹ 10 - 

භළසින් ඵන්ධනහහයඹ 03 - 

ත්රිකුණහභශඹ ඵන්ධනහහයඹ 01 - 

ළුතය ඵන්ධනහහයඹ 02 02 

කුරුවිට ඵන්ධනහහයඹ 03 - 

ඵදු්ර ඵන්ධනහහයඹ 02 - 

හ්ර ඵන්ධනහහයඹ  01 - 

වභොණයහර  ඵන්ධනහහයඹ 02 - 

හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ  02 - 

මීමු ඵන්ධනහහයඹ  01 - 

එකතුල 504 30 
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1.4. මරණීය දණ්ඩනය ලධයමව සිරකරුලන්  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආයතනය 
වාතයාල 

පිරිමි ගැශැණු 

ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 252 02 

දුම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ 63 02 

භවය ඵන්ධනහහයඹ 07 - 

අනුයධපුය ඵන්ධනහහයඹ 08 - 

අඟුණවොශඳළරළස  ඵන්ධනහහයඹ 03 - 

ළුතය ඵන්ධනහහයඹ 01 - 

කුරුවිට ඵන්ධනහහයඹ 02 - 

භඩරපු ඵන්ධනහහයඹ  01 - 

ඵදු්ර ඵන්ධනහහයඹ  03 - 

වඳොවරොන්නරු ඵන්ධනහහයඹ 01 - 

වභොනයහර ඵන්ධනහහයඹ 06 - 

ෆ්ර ඵන්ධනහහයඹ  01 - 

එකතුල 348 04 
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1.5. මරණීය දණ්ඩනය ලධයමල අභියාචන ඉදිරිඳත් කර ඇතිප සිරකරුලන්  

 

ආයතනය 

වාතයාල 

පිරිමි ගැශැණු 

ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 453 19 

දුම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ 247 17 

භවය ඵන්ධනහහයඹ 110 - 

අනුයහධපුය ඵන්ධනහහයඹ 03 - 

ත්රිකුණහභරඹ ඵන්ධනහහයඹ 02 - 

ළුතය ඵන්ධනහහයඹ 01 - 

කුරුවිට ඵන්ධනහහයඹ 03 - 

හ්ර  ඵන්ධනහහයඹ 02 - 

ඵදු්ර ඵන්ධනහහයඹ 01 - 

ඹහඳනඹ ඵන්ධනහහයඹ 03 - 

වභොණයහර ඵන්ධනහහයඹ 03 - 

වඳොවරොන්නරු  ඵන්ධනහහයඹ 05 - 

හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ 04 - 

භඩරපු ඵන්ධනහහයඹ 01 - 

භහතය ඵන්ධනහහයඹ 01 - 

එකතුල 843 36 

 

1 6  ශ්රමදාන කටයුතු 

2017 01 01 සිට 2017 12 31 දක්හ ඵන්ධනහහය ආඹතන ලින් යහජය ආඹතන වහ 

විවහයසථහන ආයහභ 963ක් වහ රැදවිඹන්  වේවේ වඹොදහ ඇත  

 

1.7  මියයාේ 

රුවුම් බහයවේ සිටිඹදී මිඹ ඹහම් පිළිඵ විසතය 2017 01 01 සිඹ 2017 12 31 දක්හ 

හරඹ තුශ සිය වහ ළ රුන් 105ක් මිඹවොස ඇත  

 

 පිරිමි සිය ංයහ - 46 

 පිරිමි ළ ංඛ් ඹහ - 53 

 හන්තහ සිය ංයහ - 04 

 හන්තහ ළ ංඛ් ඹහ - 02 
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1.8. භහන ි මිම් පිළිඵ ඳළමිණිලි වහ මලි අිනතිසහසිම් පිළිඵ නඩු ම්ඵන්ධ පිඹය ළනීභ  

 

1.9.දිිනවන් සිඹළුභ ඵන්ධනහහය ආඹතන වහ ආමි ටයුතු ම්ඵන්ධ පජරුන් ඳත්කිීභ  

 

 

1.10. විදද්ශිය සිරකරුලන්  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රැවියන් සිර වැක අභියාචන 

පිරිමි 36 66 11 
හන්තහ 01 01 01 

එකතුල 37 67 12 
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1.11. අත් අඩාඟුදලන් මිදී යෑේ/ ඳැනයාේ 

අ
නු

 අ
ාක

ය
 

ආ
ය

ත
න

ය
 

මිදී යෑේ සිර 
ඳැන 

යෑේ සිර 

    

ලධ
ල

ාව
 ලධ

ල
ාඩු

  

ක
දවු

රු
 ද

ව
ේල

ද
ේ

 

ද
ය

ොද
ල

ා 
සි

ටි
ය

දී
  

ශ්ර
ම

දා
න

 ශ
ා 

පි
ට

ත
 

ද
ව

ේල
ද

ේ
 දී

 

ද
ර

ෝශ
ල්

ල
ලි

න්
 

අ
ධි

ක
ර

ණ
 ල

ලි
න්

 

ඳ
ැන

ය 
ය

 සි
ර

 

ව
ාත

ය
ාල
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01 ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 5 - 4 1 - 10 1 11 1 

02 භළසින් ඵන්ධනහහයඹ - - - - 1 1 1 2 2 

03 වොශම රිභහණ්ඩ් ඵන්ධනහහයඹ - - - - - - 1 1 1 

04 භවය ඵන්ධනහහයඹ 1 - 2 - - 3 2 5 3 

05 දුම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ 2 - 3 - - 5 1 6 2 

06 අනුයහධපුයඹ ඵන්ධනහහයඹ 1 9 - - - 10 1 11 2 

07 ඵදු්ර ඵන්ධනහහයඹ - - - 1 - 1 - 1 - 

08 බස ඵන්ධනහහයඹ - - 3 - - 3 - 3 2 

09 හ්ර ඵන්ධනහහයඹ - - 1 - - 1 - 1 - 

10 භහතය ඵන්ධනහහයඹ - - 1 - - 1 - 1 1 

11 අඟුණවොශඳළරළස ඵන්ධනහහයඹ - - 2 - - 2 - 2 2 

12 භඩශපු ඵන්ධනහහයඹ - - - - - - 1 1 - 

13 මීමු ඵන්ධනහහයඹ - - - - - - 9 9 5 

14 ඳ්රන්වේන ඵන්ධනහහයඹ - 9 - - - 9 - 9 9 

15 ළුතය ඵන්ධනහහයඹ - - 1 - - 1 1 2 1 

16 ඳ්ව්ළව් ඵන්ධනහහයඹ - 3 - - - 3 - 3 1 

17 ත්වදන ඵන්ධනහහයඹ - 1 1 - - 2 - 2 1 

18 වියවිර ඵන්ධනහහයඹ - 5 - - - 5 - 5 - 

19 වඳොවරොන්නරු ඵන්ධනහහයඹ - - 1 - - 1 - 1 1 

20 හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ - - - - - - 2 2 - 

21 වභොණයහර ඵන්ධනහහයඹ - - 1 - 1 2 1 3 1 

22 ටරැ  ඵන්ධනහහයඹ - - 9 - - 9 - 9 5 

23 ේනිඹහ ඵන්ධනහහයඹ - - - - - - 2 2 2 

24 ඹහඳනඹ ඵන්ධනහහයඹ  - - 3 1 - 4 1 5 2 

25 ෆ්ර ඵන්ධනහහයඹ  - - - 1 - 1 1 2 1 

26 කුරුවිට ඵන්ධනහහයඹ  - 2 - - - 2 2 4 3 

27 ඳුරුසආය ඵන්ධනහහයඹ - 1 - - - 1 - 1 - 

එකතුල 9 30 32 4 2 77 27 104 48 
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ඉාජිදන්රු අාය 

ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තුවේ ඉංජිවන්රු අංලඹ සිවි් වහ ඹහන්ත්රි ලවඹන් අංල වදකින් භන්විත වේ  

1. සිවිල් ඉාජිදන්රු අාය 

දිිනන පුයහ පිි ටි සිඹළුභ ඵන්ධනහහය ආඹතන ර වොඩනළගිලි ඉදිකිීම් වහ නඩත්තු ටයුතු සිදු යනු 

රඵන්වන් සිවි් ඉංජිවන්රු අංලඹ භඟිනි  2017 01 01 දින සිට 2017 12 31 දින දක්හ වභභ අංලවේ හර්ඹ 

හධනඹ ඳවත ඳරිදි වේ  

ලැය විය අාක - 2502 ක්රියාත්මක දලමින් ඳලතිපන වාලර්ධන ලයඳෘතිප 

අනු 

අාකය 
ආයතනය /ලයාඳෘතිපය 

2017 

ලර්යට 

ප්රතිපඳාදන 

රු.මි. 

2017.12.31 

දිනට දියදම 

රු.මි. 

2017.12.31 දිනට දභෞතිපක ප්රගතිපය 

1 

ඳ්ව්ළව් න 

ඵන්ධනහහය 

ංකීර්ණඹ ඉදිකිීභ - 

ඳුම්ඵය 

160.000 151.991 

 
1   ජරසථම්බඹ - 55% 

2  ඵන්ධනහහය වයෝවර - 82% 

3  ර්භහන්ත වොඩනළගි්ර - 50% 

4  ආයක් විදුලි ආවරෝ ඳද්ධතිසඹ 

විකිරිභ - 65% 

 

2 

ඹහඳනඹ න 

ඵන්ධනහහය 

ංකීර්ණඹ  ඉදිකිීභ  

150.000 103.667 
 
අදිඹය - 2 ි  භසථ ප්රතිසඹ - 35 62% 

3 

අඟුණවොශඳළරළස 

න ඵන්ධනහහය 

ංකීර්ණඹ ඉදි කිීභ  

725.000 724.705 

වභි  ඉදිකිීම් ටයුතු අන් අදිඹවර් 

ඳතිසන අතය සිවි් ඉදිකිීම් 

ටයුතුර භසථ වබෞතිස ප්රතිසඹ 

98% න අතය ආඹතනඹට අලය 

ජරඹ තං්ර ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරඅඳවන භණ්ඩරඹ විසින් සිදු 

යනු රඵන අතය ජර ම්ඳහදන 

යහඳෘතිසඹ 2016 ජුනි භ ආයම්බ ය  

ය 02 තුර නිභකිීභට අදහර 

වොන්ත්රහත්තු පිරිනභහ ඇත  
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 ලැය විය අාක - 2001 දගොඩනැය ලි අළුත්ලැඩියාල ශා ලැඩිදියුණු කින්ම.  
 

2017 වන් ශ ප්රතිසඳහදන  රු  මි   45කි  

අනු 

අාකය 
ආයතනය 

ලැය විය අාක - 2001 හි 

2017.12.31 දිනට වියදම  
1 ඵන්ධනහහය මුරසථහනඹ 7,358,012.75 

2 ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ 3,063,101.05 

3 වොශම රිභහණ්ඩ් ඵන්ධනහහයඹ 974,154.00 

4 භළසින් ඵන්ධනහහයඹ 220,946.00 

5 භවය ඵන්ධනහහයඹ 1,289,052.05 

6 ඳර්වේණ වහ විවලෝධන පුහුණු භධයසථහනඹ 539,253.37 

7 මීමු ඵන්ධනහහයඹ 1,618,896.00 

8 දුම්ඵය ඵන්ධනහහයඹ 1,420,708.00 

9 ඳ්ව්ළව් ඵන්ධනහහයඹ 749,148.14 

10 ඹහඳනඹ ඵන්ධනහහයඹ 437,864.00 

11 අනුයහධපුය, ේනිඹහ ඵන්ධනහහය 2,944,440.00 

12 ඵදු්ර ඵන්ධනහහයඹ 529,349.00 

13 ත්වදන ඵන්ධනහහයඹ 2,098,314.50 

14 භඩශපු ඵන්ධනහහයඹ 1,086,612.50 

15 හ්ර ඵන්ධනහහයඹ 1,099,729.60 

16 භහතය ඵන්ධනහහයඹ 479,030.00 

17 වීයවිර ඵන්ධනහහයඹ 1,213,381.14 

18 අඟුණවොශඳළරළස ඵන්ධනහහයඹ 810,565.00 

19 කුරුවිට ඵන්ධනහහයඹ 1,478,240.00 

20 ඳ්රන්වේන ඵන්ධනහහයඹ 803,712.00 

21 ත්රිකුණහභරඹ ඵන්ධනහහයඹ 908,411.00 

22 ළුතය ඵන්ධනහහයඹ 756,303.00 

23 ෆ්ර ඵන්ධනහහයඹ 1,400,900.50 

24 බස ඵන්ධනහහයඹ 2,499,897.50 

25 ටරැ ඵන්ධනහහයඹ 475,458.00 

26 හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ 2,081,840.30 

27 වභණයහර ඵන්ධනහහයඹ 1,894,610.50 

28 වඳොවරොන්නරු ඵන්ධනහහයඹ 428,430.00 

29 අවේපුස ඵන්ධනහහයඹ 550,736.00 

 එකතුල 41,211,095.90 
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2 යාන්ත්රික ඉාජිදන්රු අාය 

ලැය විය අාක - 2003 ලාශන අළුත්ලැඩියාල ශා ලැඩිදියුණු කින්ම.  

2017 දලන් කෂ ප්රතිපඳාදන  රු. මි.  12කි. 

දිිනන පුයහ පිි ටි ඵන්ධනහහය ආඹතනර හවන අළුත් ළඩිඹහ වහ නඩත්තු කිීභ වභභ අංලඹ 

භඟින් සිදු වවර්    අනු 2017 වර් වභභ අංලවේ හර්ඹ හධනඹ ඳවත ඳරිදිවේ  

අනු 

අාකය 
ආයතනය 

ලැය විය අාක - 2003 හි  
2017.12.31 දිනට වියදම 

1 ඵන්ධනහහය මුරසථහනඹ        598,786.61 

2 ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ            7,500.00  

3 වොශම රිභහණ්ඩ් ඵන්ධනහහයඹ    1,731,547.09  

5 භවය ඵන්ධනහහයඹ        336,600.00  

6 ඳර්වේණ වහ විවලෝධන පුහුණු භධයසථහනඹ            7,292.53  

7 මීමුඵන්ධනහහයඹ        216,327.94  

8 දුම්ඵයඵන්ධනහහයඹ        936,250.00  

9 ඳ්ව්ළව් ඵන්ධනහහයඹ          18,200.00  

10 ඹහඳනඹ ඵන්ධනහහයඹ        492,000.00  

11 අනුයහධපුය, ේනිඹහ ඵන්ධනහහය    1,539,273.62  

12 ඵදු්ර ඵන්ධනහහයඹ        121,500.00  

13 ත්වදන ඵන්ධනහහයඹ          50,042.59  

15 හ්ර ඵන්ධනහහයඹ          31,000.00  

16 භහතය ඵන්ධනහහයඹ        326,000.00  

17 වීයවිර ඵන්ධනහහයඹ        716,814.97  

18 අඟුණවොශඳළරළස ඵන්ධනහහයඹ        145,500.00  

20 ඳ්රන්වේන ඵන්ධනහහයඹ            9,265.00  

22 ළුතය ඵන්ධනහහයඹ          46,000.00  

23 ෆ්ර ඵන්ධනහහයඹ          43,480.00  

26 හරිඹවඳොර ඵන්ධනහහයඹ        243,100.00  

28 වඳොවරොන්නරු ඵන්ධනහහයඹ          36,400.00  

29 අවේපුස ඵන්ධනහහයඹ          36,820.00  

     7,689,700.35  
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වැසුේ ශා දතොරතුරු තාක්ණ අාය 

වභභ අංලඹ ළරසුම් අංලඹ ව වතොයතුරු තහක්ණ අංලඹ ලවඹන් වොටස වදකින් භන්විතඹ   

වැසුේ අාය 

 ංර්ධන ටයුතු රට අදහර මුද් වඹදවීවම්දී අලය ඳවසුම් ළරසිභ, අලය ළරසුම් ළසීභ, 

ප්රතිසඹ ඳීක්හ කිීභ, ඇයීම් ආදී ටයුතු භගින් ංර්ධන ටයුතු විධිභත් කිීභ ව ඳවසු කිීභට 

අලය ක්රිඹහහයම්  සිදු යනු රළව.  

1. අයලැය ඇවථදේන්තු වැකසීම, ක්රියාකාන් වැැවථම වැකසීම වශ ප්රගතිපය ලාර්තා කින්ම. 

1 1 2017 ර්ඹ වහ සයන රද ක්රිඹහහී ළරසුම් රට අනු සප්රහේධන වහ ර්භහන්ත   

ප්රතිසඹ විභර්නඹ කිරිභ  ප්රතිස හර්තහ අභහතයහංලඹ වත වඹොමු කිීභ  

1 2 2018 ර්ඹට අදහර ඇසතවම්න්තු ස කිීභ ව මුද් වන් යහ ළනීභට අලය  

ටයුතු කිීභ  

1 3 ඳ්ව්ළව් ඵන්ධනහහය ංකිර්ණඹ ඉදිකිීභ අඟුණවොශඳළරළස වහ ඹහඳනඹ  භවහ 

ඳරිභහණ යහඳෘතිස ඵළවින් ප්රතිස හර්තහ භහසි අභහතයංලඹ වහ යහඳෘතිස ශභනහයණ 

වදඳහර්තවම්න්තු වත වඹොමු කිීභ  

2. කාර්ය වාධන ලාර්තාල වැකසීම 

2 1  2016 ර්ඹට අදහර හර්ඹහධන හර්තහ සිංවර, ද්රවිඩ, ඉංග්රීසි ඹන බහහ ත්රිත්වඹන්භ 

ස ය මුද්රිත පිටඳත් 50ක් ව CD පිටඳත් 375ක් ශ්රි රංහ ඳහර්ලිවම්න්තු වත ඉදිරිඳත් 

කිරිභ ව අදහර අවනකුත් ආඹතන වත වඹොමු කිරිභ  

2 2  අඹළඹ හය බහ අසථහට ඉදිරිඳත් කිරිභ දවහ ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තුවේ 2017 

වර් ජනරි 01 සිට අවෝසතු 31 හරඹට අදහර හර්ඹ හධන හර්තහ සිංවර, ද්රවිඩ, ඉංග්රීසි 

ඹන බහහ ත්රිත්වඹන්භ ස ය අභහතයංලඹ වත ඉදිරිඳත් කිරිභ  

      3. බන්ධනාගාර ආයතන 15ක ක්රියාත්මක කර්මාන්ත වේබන්ධ ලාර්තා වැකසීම 

3 1      ආඹතනඹන්ි  ක්රිඹහත්භ ර්භහන්තඹන්ට අදහර ක්රිඹහහී ළරසුම් ළසීභ  

3 2  ක්රිඹහහී ළරළසභට අනු ප්රතිසඹ විභර්ලණඹ කිරිභ, භහසි, දත්රභහසි වහ හර්ෂි ප්රතිස 

හර්තහ අභහතයංලඹ, විණහධිඳතිස වදඳහර්තවම්න්තු වහ අදහර අංලඹන් වත වඹොමු කිීභ  

4. ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තුවේ න ඉදිකිීම් දවහ අලය නිර්වද්ල ජහතිස ක්රභම්ඳහදන 

වදඳහර්තවම්න්තු වතිසන් වහ අනුභළතිසඹ අභහතය භණ්ඩරඹ වතිසන් රඵහ ළනිභට ක්රිඹහ කිරිභ   
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5. නගරාශ්රිත බන්ධනාගාර ආයතන විතැන් කින්ම.  

යහඡය ප්රතිසඳත්තිසඹට අනු නයහශ්රිත ඵන්ධනහහය ඩහ ඉඩ ඳවසුම් ඇතිස සථහන යහ විතළන් කිරිභට 

අදහර ටයුතු වම්න විට සිදු වවයමින් ඳීව    අනු විතළන් කිීභට වඹෝජිත ඵන්ධනහහය 

ආඹතන ඳවත ඳරිදිවේ  

1. ළලිඩ ඵන්ධනහහය ංකීර්ණඹ 

 ළලිඩ ආයක්ෂිත ඵන්ධනහහයඹ 

 ළලිඩ හන්තහ අංලඹ 

 භළසින් ඵන්ධනහහයඹ 

 වොශම රිභහණ්ඩ් ඵන්ධනහහයඹ 

 ඵන්ධනහහය මුරසථහනඹ 

 ඵන්ධනහහය පුහුණු ඳහළර 

 ඵන්ධනහය වයෝවර 

2. ඵදු්ර ඵන්ධනහහයඹ 

3. භහතය ඵන්ධනහහයඹ 

4. හ්ර ඵන්ධනහහයඹ 

5. ෆ්ර ඵන්ධනහහයඹ 

6. මීමු ඵන්ධනහහයඹ 

7. ත්රීකුණහභශඹ ඵන්ධනහහයඹ 

8. භඩශපු ඵන්ධනහහයඹ 

 

5.1 ලැලිකඩ බන්ධනාගාර වාකීර්ණය. 

වවක්ටඹහර් 13 4077ක් ව න්වදත්ත හළිභවන් සියවුය පිි ටි ඉඩවභි  ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ විතළන් 

කිීභට වඳුනහවන ඇතිස ඵළවින් ඵන්ධනහහයඹක් ඉදිකිීභ ම්ඵන්ධ වහ දදනි උහවි ටයුතු වහ 

රැවි ප්රහවනවේ දී ආයක්හ ම්ඵන්ධ ටයුතු පිළිඵ හර්තහක් රඵහ ළනීභට නීතිසඹ වහ හභඹ පිළිඵ 

අභහතයහංලඹ වත ලිපිඹක් වඹොමුය ඇතිස   ඊට අභතය  NBRO, EIA හර්තහ, ව  CONTOUR  PLAN 

රඵහ ළනීභට අවප්ක්ෂිතඹ වහ අදහර ආඹතන වත දළනුම් දී ඇත  

ඵන්ධනහහය මරසථහනඹ විතළන් කිීභ වහ වත්සිරිඳහඹ III අදිඹය ඹටවත් වොඩනළගි්රක් රඵහදීභට  

නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ හවී ඇත   
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5.2 ගාල් බන්ධනාගාර විතැන් කින්ම 

ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තු විසින් ඳත්යන රද මිටු වහ  හඵද්ධ උඳවද්ල වේහ 

ළඳයීභ අග්රහභහතය හර්ඹහරඹ භඟින් ඳත්යන රද යහජය ඉංජිවන්රු ංසථහ අදහර ළරසුම් වහ 

නිර්භහණ සMaster Layout Plan) ස කිරිභ අන් අදිඹවර් ඳතිසන අතය  වභි  දශ ඇසතවම්න්තුත විඹදභ 

2 08 Billion කි  වම් වහ ක්රභම්ඳහදන වදඳහර්තවම්න්තුවේ අනුභළතිසඹ ද රඵහ වන ඇත  වටුම්ඳත් ය 

ඇතිස උඳවද්ලණ වේහ ගිවිසුම් අත්න් කිීභට වඳය අධයඹනඹ යමින් ඳීව  

5.3 මාතර බන්ධනාගාර විතැන් කින්ම   

ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තු විසින් ඳත්යන රද මිටු වහ  හඵද්ධ උඳවද්ල වේහ 

ළඳයීභ අග්රහභහතය හර්ඹහරඹ භඟින් ඳත්යන රද යහජය ඉංජිවන්රු ංසථහ ළරසුම් වහ නිර්භහණ   

සMaster Layout Plan) අන් අදිඹවර් ඳීව  වභි  දශ ඇසතවම්න්තුත විඹදභ 1 92 Billion කි  වම් වහ 

ක්රභම්ඳහදන වදඳහර්තවම්න්තුවේ අනුභළතිසඹ ද රඵහ වන ඇත  වටුම්ඳත් ය ඇතිස උඳවද්ලන වේහ ගිවිසුම් 

අත්න් කිීභට වඳය අධයඹනඹ යමින් ඳීව  

5.4 මඩකෂපුල බන්ධනාගාරය විතැන් කින්ම 

ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තුවන් ඳත්යණ රද මිටු වහ  අග්රහභහතය හර්ඹහරඹ භඟින් ඳත්යන 

රද නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ හක් සයනු රඵන  ළරසුම් වහ නිර්භහණ   සMaster Layout Plan) 

ව ඇසතවම්න්තු ංවලෝධනඹ යමින් ඳීව  වභි  දශ ඇසතවම්න්තුත මුදර 1 6 Billion න අතය 

වටුම්ඳත් ය ඇතිස උඳවද්ලණ වේහ ගිවිසුම් අත්න් කිීභට වඳය අධයඹනඹ යමින් ඳීව  ක්රභම්ඳහදන 

වදඳහර්තවම්න්තුවේ අනුභළතිසඹ රඵහ ළනීභට නිඹමිතඹ 

5.5 ත්රීකුණාමෂය බන්ධනාගාරය විතැන් කින්ම 

ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තුවන් ඳත්යණ රද මිටු වහ  අග්රහභහතය හර්ඹහරඹ භඟින් ඳත්යන 

රද නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ හක් සයනු රඵන  ළරසුම් වහ නිර්භහණ   සMaster Layout Plan) 

ව ඇසතවම්න්තු ංවලෝධනඹ යමින් ඳීව  වභි  දශ ඇසතවම්න්තුත මුදර 1 2 Billion න අතය 

වටුම්ඳත් ය ඇතිස උඳවද්ලණ වේහ ගිවිසුම් අත්න් කිීභට වඳය අධයඹනඹ යමින් ඳීව  ක්රභම්ඳහදන 

වදඳහර්තවම්න්තුවේ අනුභළතිසඹ රඵහ ළනීභට නිඹමිතඹ  
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6. දතොරතුරු තාක්ණ අාය 

ක්රමි විහශිත ඵන්ධනහහය ඳද්ධතිසඹ ර්තභහන භහජ ංකීර්ණඹත්ඹ වමුවේ ඵන්ධනහහය රැවිඹන් 

ම්ඵන්ධ වතොයතුරු ආයක්හ ි ත තඵහ ළනීභටත් අලයතහඹ භත වතොයතරු රඵහ ළනීභටත් රැවි 

ඳරිඳහරනඹ ඳවසු කිීවම් අයමුණින් ඵන්ධනහය වතොයතුරු ශභනහයණ ඳද්ධතිසඹ  ක්රිඹහත්භ ඳීව    

අනු භෘදුහං ංර්ධනඹ ඹටවත්   

2017 ර්වේ වන්ව ප්රතිසඳහදන ළඹ විඹ අං 2106 - රු මි  5  

2017.12.31 දිනට විඹදභ රු මි  0.038 

2017 ය තුර ඳවත වන් ක්රිඹහහයම් සිදුයන රදි  

 සිඹළුභ ඵන්ධනහහය ආඹතන ආයණඹ න ඳරිදි පුහුණු ළසිහය 04ක් ඳළළත්වීභ   

 ඵන්ධනහහය වතොයතුරු ශභනහයණ ඳද්ධතිසඹ ප්රහවඹෝගි ක්රිඹහත්භ කිීවම් දී ඇතිසන ළටළු 

වඳුනහළනීභ ව භෘදුහං නිසඳහදිත ආඹතනඹ වහ හක්  හ නිළයදි කිීභ  

 ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ තු ඳළයණි සිය වොනු වතොයතුරු ශභනහයණ ඳද්ධතිසඹට ඇතුරත් කිීභ   
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2017 ලර්ය තුෂ විදේ සිදුවීේ 

1. භයමඹ දණ්ඩනඹ නිඹභව ළලිඩ ඵන්ධනහහය ත රැවිඹකු ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරවේ 

ලහසත්රවේදී උඳහධිඹ වහ වඳනී සිටි අතය වභි  උඳහධි ප්රදහවනෝත්ඹ 2017 01 05 න දින 

ඵණ්ඩහයනහඹ ජහතයන්තය අනුසභයණ ලහරහවේදී ඳත්න රදි  

2. හර්ඹඹ භණ්ඩරඹටත්, ඔවුන්වේ ඳවුව් උදවිඹට ව ඵන්ධනහහය වන්හසිිනන් ට වත්ඳතහ 

ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තුවේ වඵෞද්ධ ංභඹ විසින් ංවිධහනඹ යනු රඵන ර් යහත්රි පිරිත් 

වදසුභ වහ ඳසුදින ි ් දහනභඹ පිංභ 2017.01.07 වහ 08 න දින ඵන්ධනහහය මුරසථහනවේදි 

ඳත්න රදී    

3. ශ්රී රංහ ප්රජහතහන්ත්රී භහජහදි ජනයජවේ 69 න ජහතිස නිදවස දිනඹ නිමිතිස යනිමින්, සිඹලු 

ඵන්ධනහහය ආඹතනඹන්ි   ඳත්න රද රුක් වයෝඳණ ළඩටවවනි  ප්රධහන උත්ඹ 

ඵන්ධනහහය වොභහරිස ජනයහ් නිලහන් ධනසිංව භළතිසතුභහවේ ආයහධනවඹන්,  ඵන්ධනහහය 

ප්රතිසංසයණ, පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිංචිකිීවම් වහ ි න්දු ආමි ටයුතු අභහතයහංල ව්ම් 

ඩ.ලිේ හම් පී  ජී වික්රභසිංව භළතිසතුභහවේ    ප්රධහනත්වඹන් 2017.02.04 න දින ටරැ 

ඵන්ධනහහයවේදි ඳත්න රදි  

4. වප්රේම්යහන් ඳදනභ භගින් ඳත්න රද හභ අධයහඳන ළඩමුළු 2017.02.18 වනි දින ඳර්වේණ 

වහ විවලෝධන පුහුණු භධයසථහනවේදී ඳත්න රදි  

5. ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තු භහණ්ඩලි නිරධහීන් වනුවන් නිළයදි පිඹනමු ළඩටවන 

අදිඹය 2 ඹටවත් ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ, ළරසුම් වහ වතොයතුරු තහක්ණඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩ ටවන 

මිවරෝදහ ආඹතනවේ දී අවප්රේ්  1 වහ 2 ඹන වදදින ඳළළත්වීභට ටයුතු කිීභ   

6. 2017 සිංවර ි න්දු අළුත් අවුරුද්ද නිමිතිස යවන භවය ඵන්ධනහහයවේ යහ සිටින රැවිඹන් 

වනුවන් චහරිත්ර හරිත්ර අනු ංසෘතිස අංඹන්වන් වහ ජන ක්රීඩහ ලින් භන්විත ඵක්භව 

උවරශ 2017 04 09 දින ද පුයහ භවය ඵන්ධනහහය ඳරිශ්රවේදී ඳත්න රදී  

7. වොශම ඵන්ධනහහය නිරධහීන් උවදහ සිංවර වහ ි න්දු අළුත් අවුරුද්ධ නිමිත්වොට ඳත්න රද 

ඵක්භව උවරර 2017 04 28 දින ඵන්ධනහහය ක්රීඩහංනවේ දී ඵන්ධනහහය වොභහරිස ජනයහ් වහ 

ඵන්ධනහහය වොභහරිස රුන්වේ ප්රධහනත්වඹන් ඳළළත්වීඹ  

8. බුස සියරු සුබහධ ංභඹ ව බුස ඵන්ධනහහය නිරධහරින්වේ ම්ඳත් දහඹත්ඹ ඹටවත්, 

දළඩි ආර්ථිඵ දුසයතහ භළද ජිත් න ය තුන සිය දඬුභක් විදින රැදිවිඹකුවේ ඳවුව් උදවිඹට 

න නිවක් ඉදියභ 2017 05 01 දින ආයම්බ යන රදි   

9. ජහතයන්තය වක් දින ළභරුභට භහමී ඵන්ධනහහය නිරධහීන්වේ වඵෞද්ධ ංභඹ 

භගින්  2017.05.10 ඵන්ධනහහය ආඹතන 27 කින් දර්ලනීඹ  ඳවන් කුඩු ව ළලිඩ වන්හසිිනන් 

විසින් ඉදියන රද වොශම දිසත්රික්වේ විලහරතභ දර්ලනීඹ වක් වතොයණ ි ත ඵන්ධනහහය 

වක් රහඳඹ ඵන්ධනහහය ප්රතිසංසයණ , පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිංචි කිීභ ව ි න්දු ආමි 

ටයුතු රු අභහතය  ඩී හම් සහමිනහදන් භළතිසතුභහවේ සුයතිසන් විෘත කිීභ   

10. වභොණයහර ඵන්ධනහහයවේ මුසලිම් ඵළතිසභතුන් වනුවන් ඉදි වු මුසලිම් ඳ්ලිඹ 2017.05.24 න 

දින පුනරුත්ථහඳන වහ නළත ඳදිංචි කිීවම් යහජය අභහතය රු හම් හ්   හම් ි සබු්රහවස භළතිසතුභහ 

විසින් විෘත යන රදී   
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11. 112 න ඵන්ධනහහය දිනඹ 2017 07 16 දින ඵන්ධනහහය වොභහරිස ජනයහ්වේ ආයහධනවඹන්  

නීතිසඳතිස රු ජඹන්ත ජඹසරිඹ භවතහවේ ප්රධහනත්වඹන් ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ අිහඹ පිි ටි 

ඵන්ධනහහය සභහයඹ අරදී දිවිපිද ඵන්ධනහහය නිරධහීන් සිි ඳත් යමින් ඳත්න රද අතය 

වඵෝවනොන වයෝ නිර්ණඹ පිළිඵ ඵන්ධනහහය නිරධහීන් උවදහ සිදු යන රද වෞය හඹනඹ 

ව ව් දන්දීවම් දවුය ඵන්ධනහහය ඳර්වේණ විවලෝධන පුහුණු භධයසථහනවේ දී ඳත්න රදි   

12. ඵන්ධනහහය නිරධහීන් උවදහ න ක්රීඩහ උවශර 2017 07 22 දින වසලි විදයහලීඹ ක්රීඩහංනවේදී 

ප්රධහන ආයහධිත අමුත්තහ න ප්රවිණ භරර ක්රීඩ/ෂර් ර්්ඩ් ආඹතනවේ අධිඳතිස ටී අවරිනලීභහ 

භවතහවේ වබහගිත්වඹන් ඵන්ධනහහය වොභහරිස ජනයහ්වේ ප්රධහනත්වඹන් ඳත්න රදි  

13. 112 න ඵන්ධනහහය දිනඹට භහමි වදඳහර්තවම්න්තු කීර්තිසනහභඹ ජහතිස වහ ජහතයන්තය තරඹ 

දක්හ වනඹහභට ක්රීඩහ ක්වත්රඹ ඔසවේ උස දක්තහ වඳන්නුම් ර ඵන්ධනහහය 

ක්රිඩ/ක්රිඩිහන් ව නිරධහීන් දිරිළන්වීවම් මුලි අයමුණ ඇතිස ඵන්ධනහහය ර්ණ යහත්රීඹ 2017  

අවෝසතු 06 දින වොශම කිං්සඵරි වවෝට් ඳරිශ්රවේදී ඵන්ධනහහය ප්රතිසංසයණ, 

පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිංචි කිීභ ව ි න්දු ආමි ටයුතු රු අභහතය  ඩී හම් සහමිනහදන් 

භළතිසතුභහවේ ප්රධහනත්වඹන් ඳළළත්වීඹ  

14. ඵන්ධනහහය ප්රතිසංසයන,පුනරුත්ථහඳන,නළත ඳදිංචි කිීවම් වහ ි න්දු ආමි ටයුතු අභහතය 

රු ඩී හම් සහමිනහදන් භළතිසතුභහවේ වබහගීත්වඹන් 2017 ඔක්වතෝම්ඵර් භ 16 න දින  

අගුණුවොශ ඳළරළස න ඵන්ධනහහය ංකීර්ණඹ විෘත යන රදී   

15. ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තුට ඵහ න්නහ රද 101 න ආධුනි නිඹහභ පුහුණු ඳහඨභහරහවේ 

නිරධහරින් 335 වදවනකුවේ මලි වන්හසි පුහුණු ඳහඨභහරහ 2017.11.27 වනි දින 

අඟුණුවොරඳළරළස න ඵන්ධනහහය ඳරිශ්ර ශ්රණහහයවේ දී ආයම්බ යන රදි  

16. චීනවේ ඳළතිස 20 න ආසිඹහතිස ප්රවීනඹන්වේ භරර ක්රිඩහ තයහලිවේ දී ඵන්ධනහහය 

වදඳහර්තවම්න්තුවේ ළලිඩ ඵන්ධනහහයවේ වේවේ නියුතු හම්   ප්රිඹදර්ලනී භන්ත්රියත්න 45 – 50 

ඹස හණ්ඩවේ මීටර් 400 ඩුළු භතිසන් දිවීවම් තයවේදී ආසිඹහතිස හර්තහක් තඵමින් යන් 

ඳදක්භ දිනහ ළනීභට භත්විඹ  

17. භවවභේනහ බහනහ අපු භඟින් ළලිඩ ඵන්ධනහහය වන්හසිඹන් උවදහ සිදුයන රද දහන, 

සීර, බහනහ වහ ධර්භවද්ලනහ ළඩටවන 2017 12 31 ද පුයහ අතිස පජනීඹ කිරිඵත්වොඩ 

ඥහනහනන්ද සහමින් වන්වේ  විසින් ඳත්න රදි    
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 බන්ධනාගාර යශඳත් ක්රියාළිවෙතලප ඳවකරමරනන්,  බන්ධනාගාර ගපවීම වමව්ප ජීවිපතේම 

මඩාලැටීම තනොලන බල තඳන්ලනන් රැවියන්තේ අලයපාලය වශ කකරපාලය මප බන්ධනාගාර 

තකඳාර්පතේන්තුතේ මැඳකිරීම මප මරණීය කණ්ඩනය නියමවූ රැවියකු ශ්රී වයලර්ධනර ර වි්ල 

විකයාතේ ාව්රතේී  පඳාියය වමත්විය  තමි  පඳාිය ්රකාතන ත්වලය 017. 17 1  ලන ින 

බණ්ඩාරනායම වාපයන්පර අනුව්මරණ ාාතේී  ඳලත්ලන ි  

 

 

 

 හර්ෂි ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තුවේ වඵෞද්ධ ංභඹ විසින් ංවිධහනඹ යනු රඵන ර් 

යහත්රි පිරිත් වදසුභ වහ ඳසුදින ි ් දහනභඹ පිංභ 2017.01.07,08 න දින ඵන්ධනහහය 

මුරසථහනවේදි ඳත්න රදී   
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 වප්රේම්යහන් ඳදනභ භගින් ඳත්න රද හභ අධයහඳන ළඩමුළු 2017.02.18 වනි දින ඳර්වේණ 

වහ විවලෝධන පුහුණු භධයසථහනවේදී ඳත්න රදි  

 

 

 

 

 ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තු භහණ්ඩලි නිරධහීන් වනුවන් නිළයදි පිඹනමු ළඩටවන 

අදිඹය 2 ඹටවත් ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ, ළරසුම් වහ වතොයතුරු තහක්ණඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩමුළුක් 

මිවරෝදහ ආඹතනවේ දී 2017 04  1 වහ 2 ඹන වදදින ඳළළත්වීභ 
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 2017 සිංවර ි න්දු අළුත් අවුරුද්ද නිමිතිස යවන භවය ඵන්ධනහහයවේ යහ සිටින රැවිඹන් 

වනුවන් චහරිත්ර හරිත්ර අනු ංසෘතිස අංඹන්වන් වහ ජන ක්රීඩහ ලින් භන්විත ඵක්භව 

උවරශ 2017.04.09 දින ද පුයහ භවය ඵන්ධනහහ යඹ තුර ඳත්න රදී. 

 

 

 

 වොශම ඵන්ධනහහය නිරධහීන් උවදහ සිංවර වහ ි න්දු අළුත් අවුරුද්ධ නිමිත්වොට ඳත්න රද 

ඵක්භව උවරර 2017 04 28 දින ඵන්ධනහහය ක්රීඩහංනවේ දී ඵන්ධනහහය වොභහරිස ජනයහ් වහ 

ඵන්ධනහහය වොභහරිස රුන්වේ ප්රධහනත්වඹන් ඳළළත්වීඹ  
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 ඵන්ධනහහය නිරධහීන්වේ වඵෞද්ධ ංභඹ භගින්  ංවිධහනඹ යන රද ඵන්ධනහහය 

ආඹතන 27 කින් ඉදිරිඳත් ය තිසබු දර්ලනීඹ  ඳවන් කුඩු ව ළලිඩ වන්හසිිනන් විසින් 

නිර්භහණඹ යන රද වොශම දිසත්රික්වේ විලහරතභ දර්ලනීඹ වක් වතොයණ 

ඵන්ධනහහය වොභහරිස ජනයහ් නිලහන් ධනසිංව භවතහවේ ආයහධනවඹන් ඵන්ධනහහය 

ප්රතිසංසයණ , පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදිංචි කිීභ ව ි න්දු ආමි ටයුතු රු අභහතය 

ඩී හම් සහමිනහදන් භළතිසතුභහ විසින්  2017 05 10 න දින ඳ   7 00 ට විෘත යන රදී   

 

   

 

 112 න ඵන්ධනහහය දිනඹ 2017 07 16 දින ඵන්ධනහහය වොභහරිස ජනයහ්වේ ආයහධනවඹන්  

නීතිසඳතිස රු ජඹන්ත ජඹසරිඹ භවතහවේ ප්රධහනත්වඹන් ළලිඩ ඵන්ධනහහයඹ අිහඹ පිි ටි 

ඵන්ධනහහය සභහයඹ අරදී දිවිපිද ඵන්ධනහහය නිරධහීන් සිි ඳත් යමින් භයණ රදි 
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 ඵන්ධනහහය නිරධහීන් උවදහ න ක්රීඩහ උවශර 2017 07 22 දින වසලි විදයහලීඹ ක්රීඩහංනවේදී 

ප්රධහන ආයහධිත අමුත්තහ න ප්රවිණ භරර ක්රීඩ/ෂර් ර්්ඩ් ආඹතනවේ අධිඳතිස ටී අවරිනලීභහ 

භවතහවේ වබහගිත්වඹන් ඵන්ධනහහය වොභහරිස ජනයහ්වේ ප්රධහනත්වඹන් ඳත්න රදි  

 

 

 

 112 න ඵන්ධනහහය දිනඹට භහමි වදඳහර්තවම්න්තු කීර්තිසනහභඹ ජහතිස වහ ජහතයන්තය 

තරඹ දක්හ වනඹහභට ක්රීඩහ ක්වත්රඹ ඔසවේ උස දක්තහ වඳන්නුම් ර ඵන්ධනහහය 

ක්රීඩ/ක්රිඩිහන් ව නිරධහීන් දිරිළන්වීවම් මුලි අයමුණ ඇතිස ඵන්ධනහහය ර්ණ 

යහත්රීඹ 2017  අවෝසතු 06 දින ඳළළත්වීභ  
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 2017 ඔක්වතෝම්ඵර් භ 16 න දින  අගුණවොශඳළරළස න ඵන්ධනහහය ංකීර්ණ 
ඳරිශ්රඹ විෘත කිීභ  

 

 

 

 

 

 ඵන්ධනහහය වදඳහර්තවම්න්තුට ඵහ න්නහ රද 101 න ආධුනි නිඹහභ පුහුණු ඳහඨභහරහවේ 

නිරධහරින් 335 වදවනකුවේ මලි වන්හසි පුහුණු ඳහඨභහරහ 2017.11.27 වනි දින 

අඟුණුවොරඳළරළස න ඵන්ධනහහය ඳරිශ්රවේදී ආයම්බ යන රදි 
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 භවවභේනහ බහනහ අපු භඟින් ළලිඩ ඵන්ධනහහය වන්හසිඹන් උවදහ සිදුයන රද දහන, 

සීර, බහනහ වහ ධර්භවද්ලනහ ළඩටවන 2017 12 31 ද පුයහ අතිස පජනීඹ කිරිඵත්වොඩ 

ඥහනහනන්ද සහමින් වන්වේ විසින් ඳත්න රදි  

   
 


