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වමාජ සවේලා අධයක්සේ ඳණිවුඩය
ශ්රීභත් අවරර් දජංංේස භවතහදේ මලිකත්දඹන් 1944 ඳත් කයන රද භහජ දේහ දකොමින් බහදේ
ංර්දේල භත 1948 දඳඵයහරි 01 දින භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තු සථහපිත කයන රදී. එදහ දභදහතුය භහජ
දේහ විඹ බහය අභහතයහංලඹ ඹටදත් භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තු තභ කහර්ඹ බහයඹ ඉටුකයනු රඵවර.
ඳසුගිඹ කහරඹක් පුයහ භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තු ඹටදත් ක්රිඹහත්භක වූ විවිධ ළඩටවන් දනත් යහජය
ආඹතන දත ඳළරීභ තුශ භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තුදේ ක්රිඹහත්භක ඳරිඹ ඳටු ත ිණිණි. දේ පිළිඵ
තත්ත් අධයනඹකින් ඳසු මුදල් අභහතයහංලඹ භග කශ හකච්ඡහ ර ්රිපරඹක් දර භහජ දේහ
දදඳහර්තදේන්තුදේ අදහශ විඹන් නළත ක්රමික අදහශ ඳරිදි භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තු දත ඳළරීභට
අලය කටුතතු ළකදමින් ඳී.. ්රහදේශීඹ භට්ටමින් භහජ දේහ විඹ බහය ක්දේත්ර ංරධහරීන් භගින් පුුලල්
දේහක් ඳඹහ ගළනීභට ඇි වළකිඹහ පිළිඵ ළරකිලිභත් දේ.
එකී තත්ත්ඹන් තුශ භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තු ඉදිරි ළරසුේ පිළිඵ භහජ දේහ විඹ බහය ංරධහරීන්
භග ංයන්තය හකච්ඡහ කය දදඳහර්තදේන්තුදේ උඳහඹ භහර්ගික ළරළසභ කස කයන රදී. එදභන්භ භහජ
දේහ කටුතතු දභන්භ භහජ ංර්ධන කටුතතු පිළිඵ කයන රද දුඅත අධයනඹ (SWOT Analysis) වයවහ
වඳුනහගත් "ෙශව් පුබුදුල" ළඩටවන භගින් භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තුදේ විඹ ඳථඹ පුුලල් කිරීභට වළකිවිඹ.
ේ්රදහවරක සිරිත් ඳරිදි ඉටුකයනු රඵන භසත දේහන් එඳරිදිභ සිදුන අතය ආඵහත ත ්රජහ වහ න
ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතන ්රිංවිධහනඹ දේ දර්දී කයන රදී. ඒ අනු 2014 ර්දේ සිට ඳහඨභහරහ
න තකයණඹ කය ය 02 ක් දර ඳළි පුහුණු ඳහඨභහරහ ඳළඹ ගණන රකහ ඵරහ ඩහ පරදහයී දර හර්ෂික
පුහුණුක් ඵට ඳත්කයන රදී. එදේභ දදඳහර්තදේන්තුදේ ඇගයීේ දභදවුතේ ක්රිඹහලිඹ ඩහ විත භත් දකොට
අඛණ්ඩ ඳත්හදගන ඹහභ වහ ක්රභදේද සථහපිත කයන රදී.
භහජ දේහ විඹ ේඵන්ධ ඳශහත් භහජ දේහ විඹ බහය දදඳහර්තදේන්තු වහ ඒකහඵේධ කටුතතු කිරීභට
අලය ඳසුිමභ හකච්ඡහ කය කන රදී. භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තු නුදේදගොඩ සිට ඵත්තයමුල්ර
දත්සිරිඳහඹ දදන අදිඹය දගොඩනළගිල්දල් දදන භවදල් සථහපිත කශ අතය එහි කහර්ඹහර ඳරිශ්රඹ සුදුසු ඳරිදි
කස කය ගළනීභ ද දභභ දර්දී සිදුවිඹ.
භසත කහර්ඹඹ භණ්ඩරදේ කුරතහ ආකල්ඳ ංර්ධනඹ වහ අලය පුහුණු ළරළසභ විත භත් වහ අඛණ්ඩ
ක්රිඹහත්භක කයන රදී. කහර්ඹහර ක්රභ වහ කහර්ඹහර කශභනහකයණඹ ඩහ පරදහයී  තභ වහ අලය සිඹලු විත 
විධහන දඹොදන රදී. ඒ අනු දේ නවිට ඉතහ ඹවඳත් කහර්ඹක්භ වහ පරදහයී කහර්ඹහර ක්රභ ක්රිඹහත්භක  තභ තුශ
කශභනහකයණඹ වහ ඳරිඳහරනඹ ඉතහ ඳවසු  ත ඇත.
2010 ආයේබ කශ “දොුතරු ඳහල් මිත්රත් “ ළඩටවන ඹටදත් දකොරිඹහනු ජනයජදේ අනුග්රවදඹන් KOICA)
ංරධහරීන් 12 දදදනකුට දකොරිඹහදේ අධයඹන ාහරිකහක් වහ වබහගී  තභට වළකිවිඹ.
ජහතයන්තය ආඵහත ත දිනඹට භගහමී ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතනර ආඵහධ හිත දරු දළරිඹන් අතය නර්තන වහ
ංගීත තයඟහලිඹක් ඳත්හ විකඳත් වහ තයහඟ පිරිනභන රදී. ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතන ර ආඵහධ හිත
දරුන් ඳශහත් භට්ටදේ ක්රීඩහ තයඟ රට වබහගී කයහ විවිධ වික රළබූ අතය යහගභ ිත්ී.ඹ පුහුණු
භධයසථහනදේ ඩබ්.ඩී.දඹෝෂිත අබයහරහයාඹහ කංසඨ ආසිඹහනු ආඵහත ත ක්රීඩකඹන්දේ දයෝද පුටු ඳළද තදේ
තයඟදඹන් භසථ ආසිඹහදන්භ දදන සථහනඹ 2013 ර්දේ දී දිනහ ගන්නහ රදී. තද එභ ආඹතනදේභ
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නදීක ඔහන් ඹන අඹ ඵසනහහිය ඳශහත් දයෝද පුටුදේ සිට කදඳත්ත විසි කිරීදේ තයඟදඹන් ඳශමු සථහනඹ දිනහ
ඇත.
ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතන ර ංසඳහදන දත්සිරිඳහඹ ඳරිශ්රදේදී ්රදර්ලනඹ කය අබයහරහන්න්දේ ංසඳහදන රට
ඇි ඉල්ලුභ පිළිඵ අධයනඹක් ද කයන රදී. ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතන රට අබයහරහන්න් ඵහ ගළනීභ වහ
පුුලල් ්රාහයඹක් රඵහදීභට ශ්රය දිලය භහධය බහවිතහ කයමින් පුුලල් ළඩපිළිදරක් ක්රිඹහත්භක කයන රදී. එහි
්රිපරඹක් දර 2014 ර්දේදී 2013 ර්ඹට ඩහ 100% ක ඉල්ලුේකරුන් ්රභහණදේ ළිව තභක් දක්නට
රළිමණි.
භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තුදේ ්රමුඛ ඳයහ ( Thrust Area 5 ක් ඹටදත් ) එනේ ආඵහත ත ්රජහ වහ
ංර්ධනඹ, අහසි වගත කණ්ඩහඹේ වහ රැකයණඹ වහ පුනරුත්ථහඳනඹ, භතට ඇබ්ඵළහි වූන්
පුනරුත්ථහඳනඹ වහ භහජ ගත කිරීභ, භහජ ගළටුල අභ කිරීභ, ඹවඳහරනඹ ඹටදත් ක්රිඹහත්භක න අතය ඉතහ
විත භත් පුුලල් දමින් නළත ංර්ධනඹ වහ න මුහුණුයකින් දඳනී සිටීභට අලය ඳසුිමභ මලික
කහදගන ඇත.
දේ වහ සිඹුල භග දඳන් තේ උඳදදස රඵහ දුන් භහජ දේහ විඹ බහය ගරු අභහතය ීලලික්ස දඳදර්යහ
භළිතුභහට ද, ගරු ංදඹෝජය අභහතය ාන්්රසිරි සරිඹආයච්ි  භළිතුභහට ද, දල්කේ ඉදභල්ඩහ සුකුභහර් භවත්මිඹ
ඇතුුල භහජ දේහ අභහතයහංලදේ සිඹුලභ දජයසඨ භහණ්ඩලික ංරධහරීන් වහ දසු ංරධහරීන් ද සිහිඳත්
කයන්දන් දොේනසිං.
එදභන්භ භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තුදේ භසත කහර්ඹ භණ්ඩරඹ සිහිඳත් කයන්දන් ආඩේඵයදඹං. එදේභ
දිසත්රික් දල්කේරු ද, ්රහදේශීඹ දල්කේරු ද, වකහය දල්කේරු ද අඳ දදඳහර්තදේන්තුදේ කටුතතු වහ
දක්න රද වදඹෝගඹ ද සිහිඳත් කයමි. එදභන්භ දභභ දදඳහර්තදේන්තුදේ කටුතතු වහ මුදල් අභහතයහංලදේ
දල්කේ ඇතුුල කහර්ඹ භණ්ඩරඹ රඵහදුන් වදඹෝගඹ ද ඉතහ අගඹ දකොට රකමි.
ිමේ භට්ටදේදී ්රහදේශීඹ ංරධහරීන් ඒකහඵේධ අයමුදලින් රඵහදදන ්රිඳහදන රට අභතය යහජය දනොන
ංවිධහන වහ විවිධ අනුග්රව භත දේහරහන්න් වහ විවිධ ඳවසුකේ ඳඹනු රළදබ්. එහි මුුල ටිනහකේ ඒකහඵේධ
අයමුදලින් හර්ෂික රඵහදදන ්රිඳහදන ්රභහණඹටත් ඩහ ළිවඹ. එභ අනුග්රවඹකින් ළභ දදනහටභ සූතින්ත
දමි.
විදලේදඹන්භ ඳශහත් භහජ දේහ අධයක්රුන් දනත් ංරධහරීන් දේහ වහ අනුුතක්ත කය දනොභළි
්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරර දේඹ කයන ඳශහත් භහජ දේහ විඹ බහය ංරධහරීන්ට ද සූතින්ත දමි.
2013 දර් භසත කටුතතු ර ්රගිඹ 2014 ය ලක්ිභත් කටුතතු කිරීභ වහ පුහුණුරහන්න්දේ
අලයතහ ඩහ හර්ථක පුයහලීභ වහත් ලක්ිඹක්භ නු ඇත.
2013 ය භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තුදේ කඩඉේ යක් දර ද හර්ථක ංභ කශ යක් දර ද වන්
කයනුදේ වදපිරි තුටිං.
අනහ දගෝකුශ ්රනහන්දු
භහජ දේහ අධයක්
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වමාජ සවේලා සෙඳාර්තසේන්තුල
ෙැක්ම
භහන ංර්ධනදේ දඳය ගභන්කරු  තභ

සමසශලර
භහජදේ දදන අහසි වගත තත්ත්ඹට ඳත්වූන්ට අළසි දේහ
ළඳයීභ වහ ඵරගළන් තභ තුළින් ඔවුන් භහජ ංර්ධනදේ ක්රීඹ
දකොටසකරුන් කිරිභ

සේමාල
තුට පිරි අන්භහනනීඹ ළඵෆ මිංසුන්දගන් පිරි පින්ඵය දේලඹක් එක්
දගොඩ නගමු

අසේ ලටිනාකේ
01. ළභවිටභ දනොඳළකිශ දේඹ රඵහ දදමු.
02. සඹං විනඹ ආයක්හ කයමු.
03. අදනකහට ගරු කයමු.
04. දේහරහන්ඹහදේ අලයතහ දනුදන් දකොන්දේසි වියහිත කළඳ දමු.
05. අද කශ ුතතු දේ අදභ කයමු.
06. දේහරහන්ඹහදේ තුට අදේ තුට කය ගංමු.
07. ගදේණහත්භක විභර්ලනඹ තුශ දේඹට කළඳ දමු.
08. ෆභ ගළටුලකටභ විදුභක් රඵහ දදමු.
09. අදහනභට දඳය සුදහනේ දමු.
10. භහජ ගළටුලර මර දවේූතන්ට ංර්භහණහත්භක ්රදේලඹක් රඵහ දදමු.
11. ඹවඳහරනදඹන් කටුතතු කයමු.
12. වකේඳනදඹන් ුතතු ළඩ කයමු.
13. අපි එක ඳවුරක් දභන් ළඩ කයමු.
14. භහන දඹහ ඳදනේ වූ දේහක් ඳඹමු.
15. ළභදේ වළකිඹහ අගඹමු.
16. ෆභ ංදේලඹක්භ දේඹට කළඳ කයමු.
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අරමුණු ශා ක්රියාකාරකේ
අරමුණු






ආඵහධ හිත පුේගරවරන් පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ වහ ආඵහධ හිත තරුණ තරුණිඹන්දේ ිත්ී.ඹ
වළකිඹහන් ළිව දිුතණු කිරිභ වහ රැකිඹහ අසථහ ගරඳහලීභ
විදලේ අලයතහ හිත ශමුන් කල්ිඹහ වඳුනහ ගළනීභ වහ කල්ිඹහ භළදිවත්  තභ
භතට ඇබ්ඵළහිවූන් පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ වහ භහජගත කිරීභ
පුහුණු ළඩටවන් භගින් දේහ ඳඹන්නන්දේ දළනුභ ඉවශ නළං තභ

ක්රියාකාරකේ














ආඵහධ හිත තරුණ තරුණිඹන් වහ ිත්ී.ඹ පුහුණු රඵහ දීභ, ආඵහධ හිත පුේගරවරන් වහ
ආධහයක උඳකයණ ළඳයීභ, සඹං රැකිඹහ වහ ිත්ී.ඹ දභරේ රඵහ දීභ වහ විිත රැකිඹහ වහ
දඹොමු කිරීභ
විදලේ අලයතහ ඇි ශමුන් අන්තර්කයණ අධයහඳනඹ වහ දඹොමු කිරීභ
බහයකරුන් අහිමි භන්ද භහනසික පිරිමි ශමුන් වහ රැකයණඹ ළඳයීභ
ආඵහධ හිත පුේගරඹන්දේ සුබ හධනඹ වහ ඳත්හදගන ඹනු රඵන සදච්ච්ජහ ංවිධහන වහ
මුරයහධහය ළඳයීභ
ශ්රයහඵහත ත තළනළත්තන් වහ විදලේ වළඳුනුේඳත් රඵහ දීභ
ංඥහ බහහ ඳරිර්තන රඵහ දීභ භගින් ශ්රයහඵහත ත වූන්දේ එදිදනදහ කටුතතු ඳවසු කය තභ
ඹ අවුරුදු 60ට අඩු දිලයහඵහධ හිත තළනළත්තන්ට දඳනීභ රඵහ ගළනීභ වහ අක්ෂිකහා රඵහ දීභ වහ
අදනකුත් වන ළඳයීභ
භතට ඇබ්ඵළහි වූන් භහජ ගත කිරීභ
ලිඹහඳදිංි  සදේච්ඡහ භහජ දේහ ංවිධහන දත විදේල යට ලින් රළදඵන ඳරිතයහග වහ ී.රුඵදු
අනුග්රව රඵහ ගළනීභට ංර්දේල රඵහ දීභ.
පුණයහඹතන ලිඹහඳදිංි  තත්ත්ඹ රඵහ ගළනීභ වහ ංර්දේල රඵහ දීභ, අනුභත පුණයහඹතන වහ ජර
ිමල්ඳත් වහ විදුලි ිමල්ඳත් වහ වන රඵහ ගළනීභට ංර්දේල කිරීභ
දදඳහර්තදේන්තු දත දඹොමු කයන දයෝගහධහය , භවජනහධහය ඇතුුල විවිධ ඉල්ලීේ අලය කටුතතු
කිරීභ වහ අදහර ආඹතන දත දඹොමු කිරීභ
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වමාජ සවේලා සෙඳාර්තසේන්තුල
කාර්ය මණ්ඩය - 2013-12-31 දිනට
අනු
අංකය

තනතුර

සවේලය

ලැටුේ
තය

අනුමත වංඛ්යාල
ව්ථීර

අනියේ

සකොන්ත්රාේ

ෙැනට සිටින වංඛ්යාල
ව්ථීර

සජය්ඨ
01.

අධයක්

ශ්රී.රං ඳ.දේ.

SL 1-2006

1

02.

අිදර්ක අධයක්

ශ්රී.රං.ඳ.දේ.

SL 1-2006

1

1
1
ළඩඵරන

03.

්රධහන ගණකහත කහරි ශ්රී.රං.ග.දේ. SL 1-2006

1

1

04.

ගණකහත කහරි

1

0

05.

ංදඹෝජය/ වකහය ශ්රී.රං.ඳ.දේ.
අධයක්
සුබහධන අත කහරි
.දේ. දද.

SL 1-2006

3

1

SL 1-2006

3

3

යහ.ක..දේ.
සු.්රහ.දශ්රේ.
.දේ.දද

MN 7-2006

1

1

MN 7-2006

7

0

.දේ.දද.

MN 5-2006

156

137

භහජ ංර්ධන
වකහය
දිලයහඵහත ත
ංර්ධන ංරධහරි
ංර්ධන ංරධහරී

ආශ්රිත දේහ MN 4-2006

200

197

.දේ. දද.

MN 4-2006

13

12

.ං.දේ.

MN 4-2006

160

150

ආශ්රිත දේහ MN 4-2006

1

0

.දේ.දද.

MN 4-2006

1

1

15.

ආධුංක බහහ
ඳරිර්තක
ළඩ ටවන්
ංරධහරි
ළඩ කශභනහකරු

.දේ.දද.

MN 3-2006

4

1

16.

ිත්ී.ඹ උඳදේලක

.දේ.දද.

MT1-2006

51

41

06.

ශ්රී.රං.ග.දේ. SL 1-2006

තෘතියික
07.

ඳරිඳහරන ංරධහරි

08.

සථහනබහය ංරධහරි

09.

භහජ දේහ
ංරධහරි

ද්විතීය
10.
11.
12.
13.
14.

9

අනියේ

සකොන්ත්රාේ

17.

දතොයතුරු වහ
න්ංදේදන
තහක්ණ වකහය

දතො..තහ. MT 1-2006
.දේ.

1

1

18.

යහජය
කශභනහකයණ
වකහය
ංඥහ බහහ
ඳරිර්තක
දඳය ඳහල් ගුරුරු

යහ. ක..දේ

MN 2-2006

44

25

.දේ.දද.

MN 1-2006

7

5

.දේ.දද.

MN 1-2006

3

1

19.
20.

ප්රාථමිකක
21.

ංහ ඳහරක

.දේ.දද.

MN 1-2006

6

4

22.

රිඹදුරු

PL3-2006

13

11

23.

අයක්කළමි

රිඹදුරු
දේඹ
.දේ.දද.

PL 2-2006

6

4

24.

.දේ.දද.

PL 1-2006

5

5

25.

ශභහ ංර්ධන
වහඹක
වකහය අයක්කළමි

.දේ.දද.

PL 1-2006

6

1

26.

උඳසථහඹක

.දේ.දද.

PL 1-2006

21

19

27.

දුයකථන ක්රිඹහකරු

PL 1-2006

1

1

28.

කහ.කහ.දේ.

කහ.කහ.දේ.

PL1-2006

40

34

29.

පුනරුත්ථහඳන
වහඹක
එකතුල

.දේ.දද.

10

0

9

1

757

9

659

1. ලන ඳරිච්සේෙය
මූය ප්රගතතිය
ප්රතිඳාෙන

වියෙම

රු.

රු.

ප්රතිතය

ප්රාේධන

14,145,000

12,539,550

88.65 %

පුනරාලර්තන

261,700,000

260,243,000

99.00 %

ලැඩ වටශන 01 සමසශයුේ ලැඩ වටශන
ලයාඳෘතිය - 01 ඳරිඳාන ශා ආයතන සවේලා
කාණ්ඩය
මුුල පුනයහර්තන විඹදභ
පුේගර ඳිවනිව
දනත් පුනයහර්තන විඹදභ

2013 ලර්සේ ඇව්තසේන්තුල
රු.
99,530,000
13,600,000
85,930,000

2013 ලර්සේ මුළු වියෙම
රු.
93,065,281
12,201,512
80,863,769

ලැඩ වටශන 02 වංලර්ධන ලැඩ වටශන
ලයාඳෘතිය - 02 වමාජ සවේලාලන් වශා මුෙල්
කාණ්ඩය
මුුල පුනයහර්තන විඹදභ
පුේගර ඳිවනිව
දනත් පුනයහර්තන විඹදභ

2013 ලර්සේ ඇව්තසේන්තුල
රු.
125,190,000
116,200,000
8,990,000

2013 ලර්සේ මුළු වියෙම
රු.
132,987,419
124,943,832
8,043,587

ලයාඳෘතිය- 03 පුනරුේථමිාඳනය ශා පුහුණු කිරිේ සවේලා
කාණ්ඩය
මුුල පුනයහර්තන විඹදභ
පුේගර ඳිවනිව
දනත් පුනයහර්තන විඹදභ

2013 ලර්සේ ඇව්තසේන්තුල
රු.
105,200,000
47,400,000
57,800,000
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2013 ලර්සේ මුළු වියෙම
රු.
105,618,347
49,803,077
55,815,270

2013 ලර්සේ අේතිකාරේ ගිණුසේ සීමාලන්

උඳරිභ විඹදේ සීභහ
අභ රළබීේ සීභහ
උඳරිභ වය දලේ සීභහ

සීමාල
රු.
18,200,000
11,200,000
100,000,000

වියෙම
රු.
9,852,283
14,448,028
53,810,867

2013 ලර්සේ ආොයේ ඒකරාශී කිරීම
ආොයේ සීමාල

2013 ඇව්තසේන්තු ආොයම
රු.

වතය ආොයම
රු.

2002- 01- 01
යජදේ දගොඩනළගිලි
2002 -02- 99 දඳොළිඹ
දනත් ය.ං. අ. දඳො. )
2003 99 000)
අදනකුත් රළබීේ

85,513
1,995,445
222,224

2013 ලර්සේ ප්රාේධන ප්රතිඳාෙන ශා වියෙේ
ලයාඳෘති
අංකය
1.

ලැය
ශීර්ය
2002
2003
2103
2401

2.

2401

3.

2001
2002
2003
2102
2103
2104

ක්රියාකාරකම
ඹන්ත්ර සත්ර වහ උඳකයණ අුලත්
ළිවඹහ
හවන අුලත් ළිවඹහ
ඹන්ත්ර සත්ර වහ උඳකයණ මිර දී ගළනීභ
පුහුණු කිරීේ වහ වළකිඹහ ර්ධනඹ
එකතුල
පුහුණු කිරිේ වහ වළකිඹහ ර්ධනඹ
එකතුල
දගොඩනළගිලි අුලත් ළිවඹහ වහ
න තකයණඹ
ඹන්ත්ර සත්ර වහ උඳකයණ අුලත්
ළිවඹහ
හවන අුලත් ළිවඹහ
කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ වහ ගිව
බහණ්ඩ මිර දී ගළනීභ
ඹන්ත්ර සත්ර වහ උඳකයණ මිර දී ගළනීභ
න ඉදිකිරීේ
එකතුල
මුළු එකතුල
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ප්රතිඳාෙන
රු.
150,000

වියෙම
රු.
147,619

500,000
175,000
125,000
950,000
1,650,000
1,650,000
5,220,000

467,197
57,463
116,349
788,628
1,328,446
1,328,446
5,218,963

250,000

248,694

250,000
500,000

241,080
486,224

2,325,000
1,227,515
3,000,000
3,000,000
11,545,000 10,422,476
14,145,000 12,539,550

2013 ලර්සේ ලෘේතීය පුහුණු ආයතනල සගතොඩනැගිලි අළුේලැඩියාලන් ශා
ලැඩි දියුණු කිරීේ
ලැඩ විව්තරය
216-02-03-2001
කැටල ලෘේතීය පුහුණු ආයතනය
1. දකොභඩ් ළසිකිළි 3 ක් අුලත්ළිවඹහ කිරීභ
2. දල්ිවන් අංලදේ දදොය ඉත් කය ආයණඹ
කිරීභ
3. පින්තහරු අංලඹ අුලත්ළිවඹහ කිරීභ
අමුණුකුඹුර ලෘේතීය පුහුණු ආයතනය
1. කෆභලහරහ, දන්හසිකහගහය, මුුලතළන්දගඹ
වහ සිඹුලභ ිත්ී.ඹ පුහුණු අංලර භසත
විදුලි රැවළන් ඳේධිඹ අුලත්ළිවඹහ කිරීභ
2. 20‘ * 10’) ්රභහණදේ වර ආයණඹක්
ඩුකහර්මික වහ දඳදදර්රු ිත්ී.ඹ පුහුණු අංල
ඉදිරිඳ ළකසීභ
3. ඩු අංලදේ උඳදේලක කහභයඹ වහ ගඵඩහ
කහභයඹ දන් කිරීභ, ඇතුශත වහ පිටත
ී.න්ත ආදල්ඳ කිරීභ, දගොඩනළගිල්ර ටහ
දේභන්ට් කස කිරීභ, ග්රිල් වහ ජදනල් යහමු
12 දභහ දදොය දරොක් දළමීභ
4. ආඹතන ිමදේ අබයන්තය විදුලි රැවළන්
ඳේධිඹ අුලත්ළිවඹහ කිරීභ
ජයවිරු සවලන
1. ආඹතන දගොඩනළගිල්දල් ළහිපීලි ඳේධිඹ
අුලත්ළිවඹහ කිරීභ
2. ශමුන් යහ ිදඹන කහභයර ජදනල්
දදොයල් අුලත්ළිවඹහ වහ ී.න්ත ආදල්ඳ
කිරීභ
ජයවිරු වමාධිය
1. අත කහරී ංර ං අුලත්ළිවඹහ කිරීභ
2. විදුලි රැවළන් ඳේධිඹ අුලත්ළිවඹහ කිරීභ
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ප්රතිඳාෙන
රු.

වියෙම
රු.

120,000
13,397

79,082
13,397

220,000

220,000

1,175,977

1,175,977

367,078

367,077

200,000

200,000

400,000

400,000

600,000
250,000

600,000
250,000

ලේසේගතම ලෘේතීය පුහුණු ආයතනය
1. කහන්තහ දන්හසිකහගහයදේ ළසිකිළි දදොයල්
06 අුලත් ළිවඹහ කිරීභ
2. ්රධහන ලහරහදේ ඉදිරිඳ දදොයල් 02
අුලත්ළිවඹහ කිරීභ
3. ආයක්ෂිත ළටක් කස කිරීභ
4. දේට්ටු 02, නහභ පුරු, ඉදිරිඳ තහේඳඹ
දනුට ළටක් කස කිරීභ
5. දභෝටර් කහර්මික අංලඹ අුලත් ළිවඹහ කිරීභ

688,452

688,452

180,283

6. දභෝටර් කහර්මික අංලදේ ඉදිරිඳ ඳහය වහ
paving boxes ඇල්ලීභ
7. ඳරිගණක අංලදේ විදුලි රැවළන් ඳේධිඹ
අුලත්ළිවඹහ කිරීභ
සීදුල ලෘේතීය පුහුණු ආයතනය
1. අබයහරහන්න්දේ ඇගයීේ කහභයඹ වහ න
ඳයණ දගොඩනළගිල්ර අුලත් ළිවඹහ කිරීභ
2. ඹම රැකයණ ංහදේ අුලත් ළිවඹහ
කටුතතු
එකතුල

25,280
20,770

958,763

25,280
20,770

958,763
220,164

5,220,000

5,218,962

2013 ලර්සේ ලෘේතීය පුහුණු ආයතනල ඉදිකිරීේ
ලැඩ විව්තරය
216-02-03-2104
කැටල ලෘේතීය පුහුණු ආයතනය
1.දල්ිවන් අංලදේ කහභයඹක් කස කිරීදේ
ඉිරි ළඩ ේපර්ණ කිරීභ
ජයවිරු සවලන
1.  තදි රහේපු ඳේධිඹ ළකසීභ
සීදුලලෘේතීය පුහුණු ආයතනය
1.කහර්ඹ භණ්ඩරඹ/ අබයහරහන්න්
වහ ළසිකිළි ඳේධිඹ ඉදිකිරීභ
2. පිරිමි දන්හසිකහගහයදේ ළසිකිළි
ඳේධිඹ ඉදිකිරීභ
එකතුල
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ප්රතිඳාෙන
රු.

වියෙම
රු.

53,769

53,769

125,000

125,000

817,089

817,089

2,004,142

2,004,142

3,000,000

3,000,000

2. ලන ඳරිච්සේෙය
ආබාධ වහිතවලන් වශා ලන සුභවාධන ලැඩවටශන
භහන ක්රිඹහකහයකේ වහ විවිධ ඳහරිරික දවේූතන් භත ආඵහත ත තත්ත්ඹන්ට ඳත්න පිරි
දිදනන් දින ඉවශ අගඹක් ගන්නහ ඵ හර්ෂික ංඛයහ දල්ඛන ඳරික්හ කිරීදේදී දඳනීඹවර. එදවත්
ර්තභහනඹ දද ඵරන විට කුභන ආඵහධඹකින් ඳසුන පුේගරදඹකු වුද ඔහුට දවෝ ඇඹට භහජඹ
තුශ ටිනහකභක්, පිළිගළනීභක් වහ අනනයතහක් ඇත. එදභන්භ ඔවුහු භහජ ංර්ධනදේ ළඵෆ
දකොටසකරුදෝඹ. එඵළවින් ආඵහධ හිත පුේගරවරන් භහජදේ දගෞයඹට ඳහත්ර වූ අයාභහනත්
පිරික් දර ජීත් තභට අලය හිතකහමි ඳරියඹක් ංර්භහණඹ කයදීභ දභභ දදඳහර්තදේන්තුදේ
ගකිභවර.
ඒ වහ ඔවුන්දේ කුරතහඹන් දවොඳින් වඳුනහදගන භහජ ඇගවරභකට රක්න ටිනහකේ ඇි
පිරික් දර ක්රිඹහ කිරීභට ඵර ගළන් තේ කශ ුතතුඹ. ආඵහත ත ්රජහ වහ අලය රැකයණඹ,
ඔවුන්දේ අවරිහසිකේ සුරැකීභ වහ ඔවුන්දේ ිත්ී.භඹ වළකිඹහන් ඵරගන්මින් ජහික
ංර්ධන ක්රිඹහලිඹට දඹොමු කිරීදේ අලය ළඩ ටවන් ක්රිඹහත්භක දකොට ඇත. දෞඛය
අධයහඳනඹ ළං මලික අලයතහ ඳභණක් දනො තහක්ණඹ වහ න්ංදේදනඹ, කරහ වහ ක්රිඩහ
පිළිඵ ඔවුන්ට ිදඵන දළනුභ කුරතහන් වහ අත්දළකීේ දසු දරෝකඹත් භග දඵදහ වදහ ගළනීභට
අලය භහජ ටපිටහ ළකසී ඇත.
දභභ සුබහධන ළඩටවන් ඹටදත් ඳවත වන් ක්රිඹහකහයකේ භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තු
භගින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵවර.
I.ආඵහධ හිත තරුණ තරුණිඹන් පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ වහ ිත්ී.ඹ පුහුණු රඵහ දීභ
II .විදලේ අලයතහ ඇි දරුන් කල්ිඹහ වඳුනහ ගළනීභ වහ භළදිවත්  තභ
III.යහගභ පුනරුත්ථහඳන දයෝවදල් සුෂුේනහ ආඵහධ හිත පුේගරඹන් වහ ්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහර
භගින් දඹොමු කයන එළං තත්ත්ඹට ඳත් ආඵහධ හිත පුේගරඹන් වහ ිත්ී.ඹ පුහුණු රඵහ
දීභ
I v.බහයකරුන් අහිමි භන්ද භහනසික පිරිමි ශමුන් වහ රැකයණඹ රඵහ දීභ
V. දිලයහඵහත ත පුනරුත්ථහඳන බහය අයමුදර
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ආබාධ වහිත තරුණ තරුණියන් පුනරුේථමිාඳනය කිරීම ශා ලෘේතීය
පුහුණුල බා දීම
වමාජ සවේලා සෙඳාර්තසේන්තුසේ ලෘේතීය පුහුණු ආයතන

කැටල
ලෘ.පු.ආ.
රාගතම
ලෘ.පු.ම.

සීදුල
ලෘ.පු.ආ.

අමුණුකුඹුර
ලෘ.පු.ආ.

ජයවිරු සවලන
වමාජ සවේලා
සෙඳාර්තසේන්තුල

විභවි වංලර්ධන
ඳෙනම

සතෂඹුයාය
ලෘ.පු.ආ.

ලේසේගතම
ලෘ.පු.ආ.

ෂමා
මාර්සගතෝඳසද්න
මධයව්ථමිානය

ආඵහධ හිත තරුණ තරුණිඹන් වහ ඇතුශත් තභට වළකින ඳරිදි ඉවත ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතන
ගේඳව, වේඵන්දතොට,භවනුය වහ යත්නපුය ඹන දිසත්රික්කර ව ශභහ භහර්දගෝඳදේලන
භධයසථහනඹ භවයගභ පිහිටුහ ඇත. ඹ අවු.16-35 ත් අතය තරුණ තරුණිඹන් ඵහ ගළනීදේ
ක්රභදේදඹන්ට අනු, ිත්ී.ඹ පුහුණු වහ ඇතුශත් කය ගළනීභ සිදු දකදර්. ය දදකක කහරඹක්
දන්හසික පුහුණු රඵහ දදනු රළදබ්. හුත මීකයණ වහ ශීතකයණ, දභෝටර් කහර්මික, ආවහය
තහක්ණඹ, රඳහහිනී වහ ගුන් විදුලි අුලත්ළිවඹහ කිරීභ, ේ කර්භහන්තඹ වහ ඳහවන් අුලත්
ළිවඹහ ළං පිළිගත් ජහික ංපුණතහ ඳහඨභහරහ ඇතුුල විවිධ ඳහඨභහරහ වළදෆරීභ වහ
අබයහරහන්න්ට අසථහ රළදබ්. පුහුණු කහරඹ තුශ ආවහය ඳහන, වදය ඳවසුකේ, දන්හසික
ඳවසුකේ වහ වදංක දීභනහ ද ඳඹනු ඇත.
දභහිදී ඳහඨභහරහන්ට ඳරිඵහහිය ක්රීඩහ වහ දෞන්දර්ඹ කුරතහ ළිව දිුතණු කය ගළනීභ වහ
අසථහ ළරදේ. ජහික භට්ටමින් වහ ජහතයන්තය භට්ටමින් තයඟ ංදඹෝජනඹ වහ ද අසථහ
ළරදේ. යහගභ ිත්ී.ඹ පුහුණු භධයසථහනදේ ඩබ්.ඩී.දඹෝෂිත අබයහරහයාඹහ කංසඨ ආසිඹහනු
ආඵහත ත ක්රීඩකඹන්දේ දයෝද පුටු ඳළද තදේ තයඟදඹන් භසත ආසිඹහදන්භ දදන සථහනඹ 2013
ර්දේ දී දිනහ ගන්නහ රදී. තද එභ ආඹතනදේභ නදීක ඔහන් ඹන අඹ ඵසනහහිය ඳශහත් දයෝද
පුටුදේ සිට කදඳත්ත විසි කිරීදේ තයඟදඹන් ඳශමු සථහනඹ දිනහ ඇත.
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හර්ථක පුහුණු අන් කයනු රඵන අබයහරහන්න් වහ වික ඳත් වහ සඹං රැකිඹහ වහ
දභරේ රඵහ දීභ, රැකිඹහ අසථහ වඳුන්හ දීභ වහ ඳසුබහය කටුතතු සිදු කයනු රඵවර.
ිත්ී.ඹ පුහුණු රඵහ දීභට අභතය විදලේ අලයතහ ඇි දරුන් වහ දේහ ළඳයීභ,
ශ්රයහඵහත ත වූන් වහ විදලේ වළඳුනුේඳත් රඵහ දීභ, ශ්රයහඵහත ත වූන් වහ දදභන් භන
ළදඩන ශමුන් වට අධයහඳනඹ රඵහ දදන දඳය ඳහල් ගුරුරුන් වහ දීභනහ රඵහ දීභ, භහජ
දේහ දදඳහර්තදේන්තු ඹටදත් මරය අනුග්රව රඵන සදේච්ඡහ භහජ දේහ ආඹතන වහ නඩත්තු
ආධහය වහ ඹථහදඹෝගයහධහය රඵහ දීභ, දදභහපිඹන් වහ බහයකරුන් අහිමි භන්ද භහනසික පිරිමි ශමුන්
වහ රැකයණඹ වහ දන්හසික ඳවසුකේ රඵහ දීභ වහ ශ්රයහඵහත ත වූන් වහ ංඥහ බහහ දේහ
රඵහ දීභ ද සිදුදකදර්. දභභ සුබහධන ළඩටවන ඹටදත් 2013 කයන රද විවිධ කහර්ඹඹන්ර
ංක්ෂිේත හර්තහ ඳවත වන් දේ.
අනු
අංකය

ක්රියාකාරකේ

අරමුණ

ඉක්ක

01.

ආඵහධ හිත
තරුණ තරුණිඹන්
වහ ිත්ී.ඹ
පුහුණු රඵහ දීභ

ආඵහධ හිත
තරුණ
තරුණිඹන්දේ
ිත්ී.භඹ
වළකිඹහන් ළිව
දිුතණු කිරීභ

ආඵහධ හිත
තරුණ
තරුණිඹන්
615 ක් වහ
ිත්ී.ඹ
පුහුණු රඵහ
දීභ

02.

විදලේ අලයතහ
ඇි ශමුන් වහ
දේහ ළඳයීභ

අන්තර්කයණ
අධයහඳනඹ වහ
විත භත්
අධයහඳනඹට
විදලේ අලයතහ
ඇි ශමුන් දඹොමු
කිරීභ

විදලේ
අලයතහ ඇි
ශමුන් 90 කට
දේහ ළඳයීභ

0.500

0.789

03.

පුහුණු ංභකශ
අබයහරහන්න්ට
ිත්ී.ඹ දභරේ
කට්ටර රඵහදීභ
වහ වික ඳත්
රඵහ දීභ

පුහුණු ංභ කශ
දේහරහන්න්
සඹං රැකිඹහර
දඹොමු කිරිභ
තුළින් ආර්ථිකඹ
ලක්ිභත් කිරිභ

පුහුණු
ංභකශ
අබයහරහන්න්
210 ට
දභරේ
කට්ටර රඵහ
දීභ

2.500

2.827
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2013
සලන්
කරන ෙ
ප්රතිඳාෙන
රු.
කලියන
19.900

2013
සභෞතික ප්රගතතිය
වශා ලැය
ව මුෙ
රු.කලියන
16.713

භහජ දේහ
දදඳහර්තදේන්තු
ඹටදත්
ඳත්හදගන ඹනු
රඵන ිත්ී.ඹ
පුහුණු ආඹතන
06 ක ව
සදේච්ඡහ ආඹතන
8* 1) ක
දේහරහන්න් 612
ක් වහ පුහුණු
රඵහ දීභ
විදලේ අලයතහ
ඇි ශමුන් 87
දදදනකු වහ
දේහ ළඳයීභ

පුහුණු ංභ කශ
අබයහරහන්න්
219 ක් වහ
දභරේ කට්ටර
රඵහ දීභ

04.

ආඵහධ හිත
තළනළත්තන් වහ
ආධහයක
උඳකයණ රඵහ
දීභ

05.

සදේච්ඡහ භහජ
දේහ ංවිධහන
වහ මුරයහධහය
ළඳයීභ

06.

ශ්රයහඵහත ත වහ
දදභන් භන
ළදඩන ශමුන්දේ
දඳය ඳහල්
ගුරුරුන් වහ
දීභනහ රඵහ දීභ

07.

ආඵහධ හිත
ඹළපුේ
වූන් විිත වහ
භහනසිකත්ඹ
සඹං රැකිඹහ
අභ කිරීභ
වහ දඹොමු කිරීභ

08.

ශ්රයහඵහත ත වූන්
වහ විදලේ
වළඳුනුේඳත් ංකුත්
කිරීභ
ශ්රයහඵහත ත වුන්
වහ ංඥහ බහහ
දේහ රඵහදීභ
දදභහපිඹන් වහ
බහයකරුන් අහිමි
පිරිමි භන්ද
භහනසික ශමුන්
වහ දන්හසික
රැකයණඹ රඵහ
දීභ

09.
10.

ඩහත් ක්රිඹහශීලී
වහ
භහජහනුදඹෝජන
දඹන් ුතක්ත
කටුතතු කිරීභට
වහඹ  තභ
භහජ දේහ
කටුතතුර
දඹදදන සදේච්ඡහ
ංවිධහන ඩහත්
පරදහවර දේහක්
රඵහදීභ වහ
දිරිභත් කිරිභ
ආඵහධ හිත
දරුන් වට
අධයහඳනඹ රඵහ
දීභ

ආඵහධ හිත
පුේගරවරන් 60
දදදනකු වහ
ආධහයක
උඳකයණ රඵහ
දීභ

1.000

0.678

කිිභ අත්ඳහ වහ
කළලිඳර්ස 63ක්
රඵහ දීභ

ංවිධහන 06
ක් වහ
නඩත්තු
ආධහය රඵහදීභ

3.000

2.739

ංවිධහන 06* 2)
ක් නඩත්තු ආධහය
ඳඹහ ඇත

දඳය ඳහල්
ගුරුරුන් 05
දදදනකු
වහ දග තේ
කිරීභ

0.400

0.258

දඳය ඳහළල්
ගුරුරුන් 05
* 3) දදදනකු
වහ මුරයහධහය
රඵහ දීභ

ආඵහධ හිත
වූන් 60
දදදනකු
රැකිඹහ වහ
දඹොමු කිරීභ

ශ්රයහඵහත ත වුන් 50 දදදනකු
වඳුනහගළනීභ ඳවසු වහ වළඳුනුේ
කිරීභ
ඳත් ංකුත්
කිරීභ
න්ංදේදනඹ
ඳවසු කිරීභ
භන්ද භහනසික
පිරිමි ශමුන්දේ
සුයක්ෂිතතහඹ

දදභහපිඹන් වහ
බහයකරුන්
අහිමි පිරිමි
භන්ද භහනසික
ශමුන් 40
දදදනකු
වහ
රැකයණඹ
රඵහ දීභ
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ආඵහධ හිත
වූන් 107
දදදනකු විිත වහ
සඹං රැකිඹහ
වහ දඹොමු කිරීභ
ශ්රයහඵහත ත වූන්
50 දදදනකු වහ
විදලේ වළදුනුේඳත්
ංකුත් කිරීභ
ශ්රයහඵහත ත වූන්
වහ දේහ හය
203 ක් රඵහ දීභ
දදභහපිඹන් වහ
බහයකරුන් අහිමි
පිරිමි භන්ද
භහනසික ශමුන් 45
දදදනකු වහ
රැකයණඹ රඵහ
දීභ

*1. ව්සේච්ඡා ලෘේතීය පුහුණු ආයතන
අනු
අංකය
1.

ලෘේතීය පුහුණු ආයතනය
සුඛිත ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතනඹ - දවොයණ

2.

ඉසරහමීඹ ආඵහත ත ආඹතනඹ - ිවහරිඹ

3.

ආඵහත ත ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතනඹ - ඵටුගේභන

4.

ර්දෝදඹ සුදත ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතනඹ - දභොයටු

5.

විබවි ංර්ධන ඳදනභ - කරහන

6.

ආඵහධ හිත කහන්තහන්දේ ංගභඹ - තරහ

7.

ආඵහත ත පුේගර ංර්ධන ඳදනභ - ඵණ්ඩහයදර

8.

වනඹ ආඹතනඹ - දකොශම

*2.ව්සේච්ඡා ආයතන වශා නඩේතු ආධාර
අනු
අංකය
1.

ආයතනය

වියෙම
රුපියල්
536,300

අයණ යණ මිිඹ

2.

ිවළිමලිටි ඇන්ඩ් ිවදරොේභන්ට්

90,000

3.

සර්ණදහභ ඳදනභ

60,000

4.

ිමහිරි දේහ භණ්ඩරඹ

40,000

5.

කරහන

6.

උදඳහදි බහයඹ

547,000
1,933,200

*3.විසේ අලයතා වහිත ෙරුලන්සේ සඳර ඳාවල් පිිබ විව්තර
1.
2.
3.
4.

 තයකළටිඹ ්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරඹ
කටුන ්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරඹ
මීරිගභ ්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරඹ
මීගමු ්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරඹ
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-

දඳය ඳහර
දඳය ඳහල්
දඳය ඳහර
දඳය ඳහර

-

01
02
01
01

විසේ අලයතා වහිත ෂමුන් වශා මැදිශේ වීසේ ලයාඳෘතිය
(ෂමා මාර්සගතෝඳසද්න මධයව්ථමිානය
ලයාඳෘතිසේ අරමුණු






ශභහ ආඵහධ වඳුනහ දගන කල් ඇි භළදිවත් තදේ ඩහත් පරදහයී ක්රභදේදඹක් වඳුන්හ දීභ
ආඵහධ හිත දරුනට දේහ ළඳයීභ ේඵන්ධ විවිධ ක්දේත්ර රට අදහර ආඹතන ඇතුශත් දේහ
ජහරඹ ලක්ිභත් කිරීභ
විදලේ අලයතහ හිත දරුන්දේ මුල් ශභහවිඹ අධයහඳනඹ වහ අන්තර්කයණඹ ලක්ිභත් කිරීභ
දදභහපිඹන් වහ ඳවුදල් හභහජිකඹන්දේ භහනසික තත්ත්ඹ ඩහත් ඹවඳත් තත්ත්ඹට දගන ඒභ වහ
උඳදේලන දේහ රඵහ දීභ
යහඳිිඹ දනත් දිසත්රික්ක රට යහේත කිරීභ

ඉක්ක කණ්ඩායම


ඹ අවුරුදු 0 සිට 05 දක්හ විදලේ අලයතහ හිත දරුන්

වඳයනු බන සවේලාලන්






මුල් ශභහවිඹ අධයහඳනඹ තං පුේගර / කණ්ඩහඹේ)
භහජ කුරතහ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ භහජහනුදඹෝජනඹ
ි කිත්ක දේහ දබෞත ි කිත්ක/ ිත්ී.ඹ ි කිත්ක/ කථන ි කිත්ක දේහ )
දළනුත් කිරීභ දදභහපිඹන්/ ඳවුදල් හභහජිකඹන්/ විවිධ කහර්ඹ භණ්ඩර/ දඳය ඳහල් ගුරුරුන්/ ්රජහ)
විවිධ පුහුණු ළඩටවන්

2013 ලර්සේ ඳැකණි නලක ෂමුන් පිිබ ෙේත ( ආබාධසේ ව්ලභාලය ශා ලයව් අනුල
ලයව අවුරුදු මන්ෙ මානසික කායික ආබාධ ශ්රලණ ආබාධ සලනේ එකතුල
0-3
29
04
01
08
42
4-6
21
06
01
07
35
7-18
03
03
06
එකතුල
53
10
02
18
83

2013 ලවර තුෂ මාර්සගතෝඳසද් මධයව්ථමිානසයන් පුනරුේථමිාඳන සවේලා බා දීම
බාදුන් සවේලාල
ෂමුන් ගතණන සවේලා ලාර ගතණන
කථන ි කිත්ක ්රිකහය
92
307
දබෞත ි කිත්ක ්රිකහය
36
143
ිත්ී.ඹ ි කිත්ක ්රිකහය
22
50

20

ආයතනයට ෂමුන් සයොමු ව විවිධ ක්රම
සයොමු ව ක්රමය
භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තු
දේහරහන් දදභහපිඹන්
ශභහ දයෝවර
භහධය
්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහර
විදලේ ඒකක
ඳහල්
එකතුල

ෂමුන්
ගතණන
02
27
30
11
06
03
04
83

ඳලේලන ෙ විසේ ලැඩවටශන් - 2013
අනු
අංකය
01.
02.
03.

ලැඩවටශන

දිනය

09.
10.

ද ර් පර්ණ විදලේ ධර්භ දේලනහ
ද ර් පර්ණ හංඝික දහනභඹ පිංකභ
කථනඹ වහ බහහ ංර්ධනඹ පිළිඵ දදභහපිඹන් දළනුත්
කිරීභ.
සිංවර අලුත් අවුරුදු උත්ඹ
සීර යහඳහයඹ
දේහරහන් දරුන් විත භත් අධයහඳනඹට දඹොමු කිරීභ
පිළිඵ ඳශහත් අධයහඳන ංරධහරීන් වහ දදභහපිඹ වමු
දොඵහ දවේ ි කිත්ක දේහ ළදගත්කභ
දළඹට කිරුශ ඹටදත් දින 05 දඳය ඳහල් ගුරු පුහුණු
ළඩටවන දන්හසික)
දොඵහ දවේ ි කිත්ක ඇකඩමිඹ ආයේබ කිරීභ
දොඵහ දවේ ි කිත්ක ඇකඩමිඹ ළඩටවන

11.

දොඵහ දවේ ි කිත්ක ඇකඩමිඹ ළඩටවන

12.

ශභහ භහර්දගෝඳදේල ංග්රවඹක් ළකසීදේ දින 04 දන්හසික
ළඩටවන

04.
05.
06.
07.
08.

21

2013-02-20
2013-02-21
2013-03-04

වශභාගී ව ෂමුන්
ශා සෙමාපියන්
වංඛ්යාල
74
78
72

2013-04-06
2013-06-29
2013-08-12

60
70
96

2013-08-29
2013-09-02 සිට
06 දක්හ
2013-10-01
2013-1008/09/10
2013-1111/12/13
2013-12-22 සිට
25 දක්හ

54
29
149
68
56
20

ෙෘයාබාධිත පුනරුේථමිාඳන භාර අරමුෙ
ශ්රී රංකහ තුශ ආඵහධ හිත පුේගරඹන් පිළිඵ න ආකල්ඳ ර්ධනඹ ක්රභදඹන් ආයේබ වූදේ 1981 ර්ඹ
ජහතයන්තය ආඵහත ත ර්ඹ දර ්රකහලඹට ඳත් කිරීභත් භගඹ. ඒ අනු ඹමින් ශ්රී රංකහ ්රජහතහන්ත්රික
ජනයජදේ ඳහර්ලිදේන්තු භගින් 1992 අංක 9 දයණ දිලයහඵහත ත පුනරුත්ථහඳන බහය අයමුදර නමින් ඳනතක්
ේභත කය යජදේ ගළට් ංදේදනඹක් භගින් ්රකහලඹට ඳත් දකොට ඇත. දභභ ඳනතට භගහමී ශ්රී රංකහදේ
දදන දිලයහඵහත ත පුේගරඹන් දනුදන් ශ්රී රංකහ යජඹ විවිධ දේහන් ආයේබ කයන රදී.
දිලයහඵහත ත පුනරුත්ථහඳන බහය අයමුදර ක්රිඹහත්භක කයනුදේ කශභනහකයණ කමිටුක් භගිං. දභහි
බහඳී.ත්ඹ දයන්දන් එභ අසථහදේ භහජ දේහ අභහතයහංල දල්කේ ය යඹ දයන පුේගරඹහඹ. කශභනහකයණ
භණ්ඩරඹ භකට යක් රැසදේ. අයමුදර පිළිඵ විගණන කටුතතු යජදේ විගණන දදඳහර්තදේන්තු වහ
අභහතයහංලදේ අබයන්තය විගණන අංලඹ භගින් සිදු දකදර්.
දිලයහඵහත ත තත්ත්ඹට ඳත්න පුේගරඹන්ට අලය දේහ ළඳයීභ, පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ වහ වන රඵහ දීභ
දභභ අයමුදදල් දභදවය දේ. ආඵහධ හිත පුේගරඹන් වහ භහන අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ එක්ත්
ජහී.න්දේ භවහ භණ්ඩරඹ භගින් ේභත කයගත් නීි රීි රට අදහශ කටුතතු කිරීභ විදලේත්ඹවර.

අරමුණු


දිලයහඵහත ත පුේගරවරන් වහ අධයහඳංක වහ ිත්ී.ඹ පුහුණු ඳවසුකේ ළරසීභ



දිලයහඵහත ත පුේගරවරන් වහ දේහ ංුතක්ි අසථහ ඇි කිරීභ වහ අලය අසථහන්හිදී ඔවුන්ට
සඹං රැකිඹහ වහ මරයහධහය ව භහර්දගෝඳදේලන ළඳයීභ



දිලයහඵහත ත පුේගරවරන් වහ ලහසත්රීඹ ඳහඨභහරහ වළදෆරීභට දවෝ ිත්ී.ඹ පුහුණු රඵහ ගළනීභට
අසථහ ළරසීභ, සඹං රැකිඹහ ඳවසුකේ ළඳයීභ



දිලයහඵහත ත පුේගරවරන්දේ සුබහධනඹ පිණි දඹෝජනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භක කිරීභ



දිලයහඵහත ත පුේගරවරන් විසින් ංසඳහදනඹ කයනු රඵන බහණ්ඩ වහ අදරවි ඳවසුකේ ළඳයීභ



භහන අවරිහසිකේ වහ භහන අසථහ රඵහ ගළනීභට දිලයහඵහත ත තළනළත්තන් ශක්හරන
තත්ත්ඹන් ඉත් කිරීභට ක්රිඹහකිරීභ

ෙෘයාබාධිත පුනරුේථමිාඳන භාර අරමුෙසල් ප්රධාන කාර්යයන්
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ක්රීඩහ දක්තහ ර්ධනඹ කය ගළනීභ වහ අලය ආධහය රඵහ දීභ
අධයහඳනඹ වහ ංසකිික කටුතතු වහ ආධහය ළඳයීභ
දිලයහඵහත ත විලස විදයහර සිසුන්ට ෂ්යහධහය රඵහ දීභ
උස දඳශ වදහයන දිලයහඵහත ත සිසුන් වහ මුදල් ආධහය රඵහ දීභ
අඩු ආදහඹේරහන්න්ට දනොමිරදේ අක්ෂි කහා රඵහ දීභ
අන්ධබහඹ ළශළක් තභ වහ වදය ආධහය ළඳයීභ
දිලයහඵහත ත පුේගරවරන් දනුදන් පුනරුත්ථහඳන ළඩ ටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ
ාරතහඹ වහ දිහනිඹ පුහුණු රඵහදීභ වහ උඳදේලන දීභනහ රඵහ දීභ
දිලයහඵහත ත කහන්තහ භධයසථහන ඳත්හදගන ඹහභ
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ෙෘයාබාධිත පුනරුේථමිාඳන භාර අරමුෙ
2013-01-01 දින සිට 2013-12-31 දිනට ප්රගතතිය
අනු
අංකය
01.

02.

ශීර්ය

ිත්ී.ඹ පුහුණු

අධයහඳංක වහ ංසකිික

03.

පුනරුත්ථහඳන ආධහය

04.

ඳරිඳහරන විඹදේ

ඇව්තසේන්තු
මුෙ
රු.
210,000

වියෙම
රු.

සභෞතික ප්රගතතිය

208,520 උඳදේලකරු 04

1,805,000

උස දඳශ 17, විලස විදයහර 61,
දෆස දනොදඳදනන දදභහපිඹන්දේ
1,803,800 දෆස දඳදනන දරුන් 140, උස
දඳශ විදලේ දක්තහ ඇි සිසුන්
01, ංගීත ගුරු 01, කහරඹ ඟයහ

1,300,000

අන්ධ ජන දේහ භණ්ඩරඹ :උඳදේලකරු 07, අබයහරහයාන්
16, ාරතහඹ වහ දිහනිඹ, ඉංග්රීසි/
සිංවර/ දදභශ දේල්/ සිංවර ඹතුරු
ලිඹනඹ. ඉංග්රීසි කථනඹ, ගිවසථ
ක්රීඩහ, ඳරිගණක පුහුණු ආදිඹ
1,286,985 පුහුණු දකදර්.
දිලයහඵහත ත ජනතහ ේදේරනඹ:භවමිගස ළ යහඳිිඹ
උඳදේලකරු 02, ඳහලිකහ 02,
දන්හසික දිලයහඵහත ත
කහන්තහන් 10

575,000

571,264
අක්ෂි කහා වහ අංකුත් උඳහංග
1,610,870 පුේගරවරන් 109
අක්ෂි ්රිකහය 01
උඳදේෂ්කහ 01
145,356 වහවරකහ 01
දිලයහඵහත ත කහන්තහන් 04
22,176 2011 විගණන ගහසතු

05.

අක්ෂි කහා වහ අක්ෂි ්රිකහය

06.

දිලයහඵහත ත කහන්තහ සුබ
හධන භධයසථහනඹ

07.

විගණන ගහසතු

25,000

08.

විවිධ විඹදේ

10,000

9,844

09.

මරය විඹදේ

10,000

8,602

1,615,000

150,000
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3. ලන ඳරිසේෙය
මතට ඇබ්බැහි වලන් පුනරුේථමිාඳනය කිරීසේ ශා වමාජ ගතත කිරීසේ
ලයාඳෘතිය
ශ්රී රංකහදේ ර්තභහන හභහජ ගළටුල අතය වි භත්්රය වහ ඇබ්ඵළහි වූන්දේ ්රභහණහත්භක
ර්ධනඹක් දක්නට රළදබ්. දභභ කණ්ඩහඹභ පරදහවර පිරික් දර භහජඹට වහ යදට්
ංර්ධනඹට දහඹක කිරීභ භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තුදේ තත් එක් කහර්ඹ බහයඹකි.

ජයවිරු වමාධි නිලශන
දභයට භත්දරෝලීත්ඹට දගොදුරුන පිරිස වහ වහ දගොදුරු වූන් වහ ංහයණ ළඩටවන් වහ
පුනරුත්ථහඳන ළඩටවන් රැක්ද දභභ ආඹතනඹ භගින් ක්රිඹහත්භක දකදර්. භත්දරෝලීත්ඹට
දගොදුරු තභට ඉඩ ඇි අදහනේ කණ්ඩහඹේ දතෝයහදගන ඔවුන් වහ ්රහදේශීඹ දල්කේ දකොට්ඨහ
භට්ටමින් දළනුත් කිරීදේ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක දකදර්. භත්්රය වහ දගොදුරු වූන් ඉන් මුදහ
ගළනීභ වහ දන්හසික පුනරුත්ථහඳනඹ ද, වි වයණඹ ද, වළකිඹහ ්රර්ධන ළඩටවන් ද න
ක්රභදේද ඔසදේ ඳත්හදගන ඹහභ අද නවිට භහත  ංවන තුළින් සිදුදේ.
භදනෝ ි කිත්ක වහ භදනෝ විදයහත්භක උඳදේලන ක්රභඹන් වහ වදය විදයහත්භක ්රදේලඹන්
ඔසදේ භත්්රය වහ ඇබ්ඵළහිවූන් ඉන් මුදහ ගළනීභ වහ ්රිකහය භධයසථහනඹක් දර
ංර්ධනඹ දකොට ඇත. විදලේදඹන්භ දභභ භත්්රය දුර්බහවිතඹට දඹොමු වූන්දේ මලික
විවයණඹද ඔවුන්දේ කහවරක වහ භහනසික සුඹ ඇි කිරීභ වහ නතන වදය ්රිකහය වහ
ි කිත්ක ක්රභ බහවිතහ කයවර. එදේභ දේහරහන්න්දේ ්රජහනනඹ දනස කිරීභත් ඔවුන්දේ
ාර්ඹහත්භක වළසිරීභ දනස කිරීභ වහ ්රජහනන ාර්ඹහත්භක ්රිකහය ක්රභත් බහවිතහ කයනු රළදබ්.
ඳවුල් වමු තුළින් ඳවුදල් උඳදේලන දභන්භ ඳවුදල් හභහජිකවරන්දේ දහඹකත්ඹ භත්්රය
දුර්බහවිතඹට දඹොදහ ගළදනන ආකහයඹත් දේහරහන්න්දේ දහඹකත්ඹ ඳවුර තුශට ඹවඳත් දඹොදහ
ගළදනන ආකහයඹත් විවිධ ළඩමුුල තුළින් පුරුදු පුහුණු කයවර. 2013 ර්ඹ තුශ වදය හඹන 10 ක්
වහ ඳවුල් වමු ෆභ භකභ 02 ඵළගින් ඳළළත් තභට වළකි විඹ.
දේහරහන්න්දේ සුවදත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ වහ ංසකිික දභන්භ කරහ වළකිඹහන් ර්ධනඹ න
ආකහයදේ විවිධ ංසකිික අංල වහ කරහ ි කිත්ක ්රිකහය තුළින් දේහරහන්න්දේ ංර්භහණ
කුරතහ වහ ළගවුණු දක්තහ භතුකය දීභට උත්හව දකොට ඇත. එදභන්භ කුරතහ ංර්ධනඹ
වහ ඒ ඔසදේ ඔවුන් වහ භහජ ටිනහකභක් රඵහ දීභ ද අදේක්හ කශ අතය එහි හර්ථකත්ඹ දේ
න විට දක්නට රළදබ්.
ඳරිය හිතකහමී පිරික් දර අරංකහය ඳරියඹක් ඇි කිරීභත් උදයහන ි කිත්හ තුළින් ඳරියඹට
දහඹකත්ඹ ඳඹන ආකහයඹ එඹ තභහ තුශ භහනසික සුඹ වහ භහනසික ංර්ධනඹ වහ හිතකහමී
න දර දගොඩනළගීභට ගත් උත්හවඹද දේ නවිට හර්ථක  ත ඇත. භත්්රය වහ ආදයඹ කශ
පිරි ඳරියඹට ආදයඹ කයන පිරික් ඵට ඳත් කිරීභ වහ ඹේ උත්හවඹක් 2013 ර්දේ සිදු
කශ අතය එඹ හර්ථක  ත ඇි ඵ දඳන්හ දීභට වළකිඹ.
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රංකහදේ භත්්රය බහවිතඹට රක්වූන් වහ භහින්ද ි න්තන ඉදිරි දළක්භ තුශ භහජ දේහ
දදඳහර්තදේන්තුදේ කහර්ඹ බහයඹ ඳළවළදිලි දක්හ ඇත. ්රිඳත්ි ්රකහලඹ තුශ එක්
ඳහර්ලකරුදක් ලදඹන් භහජ ංර්ධනඹ වහ දක්න දහඹකත්ඹ "භතට ිත" ළඩටවන
තුළින් හර්ථක කය ගළනීභ වහ භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තුදේ භත්දරෝලීන් පුනරුත්ථහඳනඹ
කිරීභ වහ ංහයණ ළඩටවන තුළින් දහඹකත්ඹ රළබී ඇත.
2013 ර්ඹ තුශ දන්හසික පුනරුත්ථහඳනඹ වහ දේහරහන්න් 175 දදදනකු ඇතුශත් වූ අතය
ඉන් ්රිලතඹක් දර 75% කට ආන්න අගඹක් ඵසනහහිය ඳශහත තුළින් දඹොමු වූ අතය 25% ක්
දනත් ඳශහත්ලින් දඹොමු  ත ඇත. 75% ක් වූ පිරිදන් 60%ට ආන්න පිරි දකොශම දිසත්රික්කඹ
ංදඹෝජනඹ කයවර. දභභ පිරිදන් 65% ක ්රභහණඹක් දවදයෝවරන් බහවිතඹ වහ දඹොමු වූන් න
අතය අදනක් 35% දඹොමු  ත ඇත්දත් ගංජහ වහ භදයහය වහ භත්දඳි බහවිතහ කශ අඹවර. ඹස
භට්ටමින් රකහ ඵළල විට ඹ අවු.18-35 අතය පිරි 85% ක් න අතය අවු.35-50 ත් අතය පිරි
15% ක අගඹක් ගනී. දභවරන් දඳනී ඹන්දන් දභයට ශ්රභ ඵරකහඹ දත එක්විඹ ුතතු තරුණ පිරිස
ඵයඳතර ගළටුලකට මුහුණ දී ඇි ඵවර. දභභ පිරිස ර හක්යතහ භට්ටභ ඉවශ අගඹක් ගන්නහ
අතය 8 න දශ්රේණිඹ දවෝ හ/දඳශ දක්හ අධයහඳන භට්ටභ වළදෆර අඹ ඵහුතයඹකි. දභභ පිරිස විවිධ
ිත්ී.න් භගින් විලහර මුදල් ඉඳයීේ සිදුකය ඇි අතය එභ මුදලින් 75% කට ළිව ්රභහණඹක්
භත්්රය වහ දන්දකොට ඇත. දේ ංහ දභභ පිරිස වහ ඵළදුණු ඳවුල් ගළටුල රැකි. විහවඹ දදදයහ
ඹහභ, දික්කහද, විදේල රැකිඹහ වහ දඹොමු  තේ, දරුන් ඳවුල් තුළින් දන් තේ ආදී භහජයීඹ ගළටුල
රැක් ංර්භහණඹ  ත ඇත. භත්්රය දුර්බහවිතඹට දඹොමු වූ පිරිස ඉන් මුදහදගන යදට් ංර්ධනඹ
උදදහ ජඹගත් විරුන් දර භහත ගත වූ පිරික් යටට දහඹක කිරීභට භහත  ංවනට වළකි  ත
ඇත.
2013 ර්දේ දන්හසික පුනරුත්ථහඳනඹ දවහ 80%කට ආන්න පිරික් අත කයණ ංදඹෝග භත
ඇතුශත් දකොට ඇත. 20%ක් ඳභණ පිරික් ්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරලින් දඹොමුවූන්දගන්
දඵොදවොභඹක් දදනහ එක් යකට ළිවදඹන් ඵන්ධනහගහය ගතවූන් දේ. ඔවුන් වඹභක් 06) දවෝ
ඊට ආන්න කහරඹක දන්හසික පුනරුත්ථහඳනඹ වහ දඹොමු කයනු රළබූන්ඹ. භත්්රය
දුර්බහවිතඹට දඹොමු වූන් නළත නළත දඬුභක් දර සියගත කයනහට ඩහ පුනරුත්ථහඳනඹ
වහ දඹොමු  තභ ළදගත් ඹළවර අත කයණ ඳේධිඹ විලසහ කිරීභ තුටට කරුණකි. එදවවරන් ඳසුගිඹ
ර්ඹ තුශ ඹේ දහඹකත්ඹක් භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තුට දභභ ළඩටවන භගින් ළඳයීභට
වළකි  ත ඇි ඵ දඳන්හ දීභට පුුලන.
2013 ර්දේ අහන කහර්තුදේ සිට භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තු අදනකුත් දදඳහර්තදේන්තු වහ
ආඹතන අතය ඒකහඵේධ ්රදේලඹක් ඹටදත් අන්තයහඹකය ඖධ ඳහරක ජහික භණ්ඩරඹ භග
්රිකහය ළඩටවන් න තකයණඹ කිරීභටත්, ංර්ධනඹ කිරීභටත් උත්හවඹක් දගන ඇත. දභහි
්රථභ අදිඹය දර භහත  ංවදන් කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ නතන ්රිකහය ක්රභදේදඹන් පිළිඵ
දින 02 ක පුහුණු ළඩමුුලක් අන්තයහඹකය ඖධ ඳහරක ජහික භණ්ඩරඹ භගින් රඵහදී ඇත. 2014
ර්දේදී භහත  ංවන ්රිකහය භධයසථහනඹක් දර ංර්ධනඹ කිරීභ වහ න තන ්රිකහය
ක්රභදේදඹන් බහවිතහ කයන ආඹතනඹක් දර දගොඩනළගීභ වහ අන්තයහඹකය ඖධ ඳහරක
ජහික භණ්ඩරඹ භග හකච්ඡහ ඳත්මින් සිටී.
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4. ලන ඳරිච්සේෙය
2013 ලර්සේ විසද් ආධාර ලයාඳෘති
01. KOICA ලයාඳෘතිය

- 2013.04.22 දින සිට 25 දක්හද 2013.10.23 සිට 27 දක්හද දකොරිඹහනු දත

කණ්ඩහඹේ 02ක් දභයටට ඳළමිණීභ වහ ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතන ංරීක්ණඹ කිරීභ සිදුවූ අතය
යහඳිිඹට අදහශ කරුණු පිළිඵ ළිවදුයටත් හකච්ඡහ ඳළළත් තඹ.
තද 2013-2015 කහර යහමු තුශ දකොරිඹහදේ KEAD ආඹතනඹ භගින් රඵහ දදන පුහුණු කිරීේ
ළඩටවන ඹටදත් දභයට ංරධහරීන් 12 දදදනකුට දකොරිඹහදේ දී පුහුණු රඵහ ගළනීදේ අසථහ
රළිමණි.

02. දිරි වවිය ලැඩ වටශන- දරෝක ඵළංකු ආධහය භගින් ක්රිඹහත්භක න දිරි විඹ ළඩ ටවන
ක්රිඹහත්භක  තභ ංහ භහජ දේහ අභහතයහංල දත ඉිරි වූ ්රිඳහදන උඳදඹෝගී කයගංමින්
දතශඹුඹහඹ වහ අමුණුකුඹුය ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතන පුුලල් කිරීදේ ඉදිකිරීේ කටුතතුර මලික ළඩ
ංභ කිරීභට වළකිඹහ රළිමණි.
තද දිරි විඹ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක න ඹහඳනඹ, භන්නහයභ, මුරිේ, කිලිදනොච්ි , ේංඹහ,
අනුයහධපුයඹ, දඳොදශොන්නරු, පුත්තරභ ඹන දිසත්රික්කර ්රහදේශීඹ දල්කේ කහර්ඹහරර දේඹ
කයන භහජ දේහ ංරධහරීන්ට වහ භහජ ංර්ධන වකහයරුන්ට යහඳිිදේ දේහ රඵහ දීභ
පිළිඵ දළනුත් කිරීදේ පුහුණ ළඩටවන් දදකක් අනුයහධපුය දිසත්රික්කදේ තරහ භධයසථහනදේ
දී ජහික භහජ ංර්ධන ආඹතනඹ භගින් ඳත්න රදී. දේ වහ ංරධහරීන් 53කු වබහගී වූ
අතය ඒ වහ රු.580,000.00 ක මුදරක් ළඹ විඹ.
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2013 ලර්සේ කරන ෙ විසේ ලැඩවටශන්
1. 2013 ර්දේදී කයන රද ළඩමුුලරදී භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තුදේ විඹ ඳථඹ පුුලල් කිරීභට වහ
්රිරහන්න් දත ඍජුභ දේහ ළඳයීදේ ක්රභදේදඹන් ඔසදේ කයන රද අධයනඹන් භගින් කහරහනුරඳ ඳවත
වන් ළඩටවන් වඳුනහගන්නහ රදී.
 දකටි කහලීන ළඩටවන්
- 100 (2013.12.31දක්හ)
 භධය කහලීන ළඩටවන්
- 300 (2014 – 2015 දක්හ)
 දීර්ඝ කහලීන ළඩටවන්
- 600 (2016 – 2020 දක්හ)
1000
දකටිකහලීන ළඩටවන් 100 "සියඳත" දර ද, භධය කහලීන ළඩටවන් 300 "සතසිය ලැනුම" දර ද,
දීර්ඝ කහලීන ළඩටවන් 600 "වේසිය ලැනුම" දර ද මුුල ළඩටවන් 1000 "ෙශව් පුබුදුල" දර ද නේ
දකරින.
දභභගින් ිමේ භට්ටදේ සිට භහජ ගළටුල වඳුනහ ගළනීභටත්, ්රහදේශීඹ භට්ටමින් ඒ වහ විදුේ රඵහගළනීභටත්
වළකිඹහ රළදඵන අතය, අනහගත ්රදේලඹන් කයහකහය විඹ ුතතු ද ඹන්න පිළිඵ ළිවදුය අධයනඹ කිරීදේ
වළකිඹහ රළබී ඇත.
දේ ඹටදත් 2013 දර් මලික අදිඹය දර මුුල දිවරනභ ආයණඹ න ඳරිදි ඳශහත් බහ භට්ටමින් ඳශහත් බහ
වහ එක් ඳවත වන් සථහනඹන්හි දී කයන රද ළඩමුුල රදී ඒකහඵේධ ්රදේලඹක් දගොඩනළගීභට වළකිඹහ
රළණිණු අතය එඹ ඵහුවිධ ්රදේලඹක් දක්හ ර්ධනඹ කයන්දන් දකදේද ඹන්න පිළි ළිවදුය අධයඹනඹන් ද
කිරීභට වළකි විඹ.
1. 2013.10.24 - භධයභ ඳශහත් බහ
2. 2013.10.25 - ඹම ඳශහත් බහ
3. 2013.10.31 - උතුරුභළද ඳශහත් බහ
4. 2013.11.04 - දකුණු ඳශහත් බහ
5. 2013.11.15 - ඌ ඳශහත් බහ
6. 2013.11.18 - උතුරු ඳශහත් බහ
7. 2013.11.19 - නළදගනහිය ඳශහත් බහ
8. 2013.11.21 - ඵසනහහිය ඳශහත් බහ
9. 2013.11.26 - ඵයගමු ඳශහත් බහ

- මඳකහය අධයහඳන ආඹතනඹ, දඳොල්දගොල්ර
- යතු කුරු ලහරහ, කුරුණෆගර
- සී.ටී.සී. පුහුණු කිරීදේ ආඹතනඹ, අනුයහධපුයඹ
- ංසකිික භධයසථහනඹ, නදේ, භහතය
- ඳශහත් බහ ශ්රණහගහයඹ, ඵදුල්ර
- ළිවහිටි ංහ ශ්රණහගහයඹ, කවරතිව
- ර්දෝදඹ භධයසථහනඹ, භඩකරපු
- ඵසනහහිය ඳශහත් ්රධහන අභහතය කහර්ඹහර
ශ්රණහගහයඹ,ශ්රහසිඹ
- අයලිඹ දයසටයන්ට්, කුරුවිට

2. 2013 ර්දේ ජහතයන්තය ආඵහධ දිනඹට භගහමි භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තුදේ ිත්ී.ඹ පුහුණු
වදහයන අබයහරහන්න් අතය ි ත්ර, නළටුේ, ගහඹනහ තයඟ ඳත්හ ජඹග්රහවකඹන් වහ තයහග වහ වික ඳත් රඵහ
දීභ ද සිදු දකරිං.
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5. ලන ඳරිච්සේෙය
පුහුණු ඳාඨමාා - 2013
අනු
අංකය

නම

තනතුර

1.

දක්.එල්.ාේමි
ංහයහ ඩඹස මිඹ

ංඥහ බහහ
ඳරිර්තක

2.

ජනක ේඳත්
ගුණර්ධන භඹහ

ංඥහ බහහ
ඳරිර්තක

අභහලි ංර්භරහ දභඹ

ංර්ධන
ංරධහරී
යහජය
කශභණහකය
න වකහය
්රධහන
ගණකහත කහරි

3.
4.

එස.පී.ටී.දිල්වහං
දභඹ
බී.ජී.අවරයහංගනී මිඹ

5.

දර්ණුකහ ප්රිඹන්ි මිඹ

6.

ඩබ්.එේ.ක්රිහන්ි
 තයසිංව දභඹ

7.

ද්රේභසිරි හත්තුදවේහ
භඹහ

8.

9.
10.
11.

12.

13.

එස.දක්.දදහිත්ත
දභඹ

ජී.දක්.එස.එල්.
ංගදේකය මිඹ
රඹනල් යහජඳක්
භඹහ
සී.ආර්.දක්.
භයක්දකොිව භඹහ
එේ.එස.ල්ගහදු භඹහ
ඊ.ඒ.වර.එදිරිසිංව
භඹහ
දක්.එන්.පී.
දකොසත්ත මිඹ

යහජය
කශභණහකය
න වකහය
භහජ
ංර්ධන
වකහය
කහර්ඹහර
කහර්ඹ
වහඹක
ඳරිඳහරන
ංරධහරී

ිත්ී.ඹ
උඳදේලක
ිත්ී.ඹ
උඳදේලක
ිත්ී.ඹ
උඳදේලක
භහජ දේහ
ංරධහරී
භහජ
ංර්ධන
වකහය
ිත්ී.ඹ
උඳදේලක

ඳාඨමාාල

ඳාඨමාාල
ඳලේලන ෙ
ආයතනය

වශභාගී
ව
වංඛ්යාල

දිනය

වියෙම
රු.

ංඥහ බහහ
ිවේදරෝභහ
ඳහඨභහරහ
දදභශ බහහ පුහුණු
ඳහඨභහරහ

ජහික අධයහඳන
ආඹතනඹ

01

2013.03.022013.12.20

12,000

යහජය බහහ
දදඳහර්තදේන්තු

01

2013.07.082013.12.26

7,500

හවන නඩත්තු

්රහේ ආඹතනඹ

01

2013.08.07

8,000

CIGAS පුහුණු

යහජය ගිණුේ
දදඳහර්තදේන්තු

01

2013.08.052013.08.09

24,000

ළටුේ ළකසීදේ
පුහුණු ඳහඨභහරහ

යහජය ගිණුේ
දදඳහර්තදේන්තු

02

2013.09.032013.09.07

24,000

ඉංග්රීසි පුහුණු
ඳහඨභහරහ

ජහික බහහ
අධයහඳන වහ
පුහුණු ආඹතනඹ
්රහේ ආඹතනඹ

01

2013.11.1322

8,000

01

2013.11.26

7,000

ඳරිඳහරන
ංරධහරීන් වහ
පරදහයී
කශභණහකයන
පුහුණු
ිත්ී.ඹ පුහුණු
අත කහරිඹ
දභොයටු විලස
විදයහරඹ
ආතර්.සී.ක්රහක්
භධයසථහනඹ
ICTAD

01

2013.11.20

5,000

01

දින 01

7,800

01

ි 08

32,000

01

භහ 01

8,000

02

දින 08

42,000

සිංගර් ආඹතනඹ

01

අවු.01

12,500

දල්ඛනහගහය
කශභණහකයනඹ
ංපුණතහ
ංර්ධන ඳදනභ

සඳ ලහසත්ර
ඳහඨභහරහ
Micro Controller
Base System
ජංගභ දුයකථන
අුලත්ළිවඹහ
ගඵඩහකයණඹ
පිළිඵ උස
විකඳත්ර
ඳහඨභහරහ
ඇදුේ භළසීභ වහ
කළපීභ පිළිඵ
ිවේදරෝභහ
ඳහඨභහරහ
28

පුහුණු ලැඩවටශන් - 2013
අනු
අංකය

01.

02.

03.

04.

ලැඩවටශන

ජහික ිත්ී.ඹ ංපුණතහ ජහික ආධුංකත් වහ
ළඩමුුල
කහර්මික පුහුණු අත කහරිඹ
නක ංරධහරීන් දළනුත් භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තු
කිරීදේ දින 05 ළඩමුුල

භහජ දේහ ංරධහරීන්,
භහජ ංර්ධන
වකහයරු දළනුත් කිරීදේ
එක්දින ළඩමුුල
විදලේ අලයතහ ඇි ශමුන්
අන්තර්කයණ අධයහඳනඹට
දඹොමු කිරීභ පිළිඵ
ළඩමුුල
දදභශ බහහ පුහුණු

05.

06.

07.

08.

ලැඩවටශන ඳලේලන ෙ
ආයතනය

දඵොරැල්ර තරුණ දඵෞේධ
ංගභඹ

වශභාගී ව වංඛ්යාල
57
සුබහධන අත කහරි වහ
ිත්ී.ඹ උඳදේලක
19
ශභහ ංර්ධන වකහය,
උඳසථහඹක, අයක්කළමි,
පුනරුත්ථහඳන වඹක
292
භහජ දේහ ංරධහරී,
භහජ ංර්ධන වකහය

ශභහ භහර්දගෝඳදේලන
භධයසථහනඹ

75
දදභහපිඹන්, දඳය ඳහල්
ගුරුරුන්

ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතනඹ,
දතශඹුඹහඹ

13
ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතන
කහර්ඹ භණ්ඩරඹ
98
සුබහධන අත කහරී, භහජ
දේහ ංරධහරී, භහජ
ංර්ධන වකහය
80
සුබහධන අත කහරී,
ිත්ී.ඹ උඳදේලක

භහජ දේකවරන් වහ
අනහගත අයාදඹෝග ජඹ
ගළනීදේ දතදින ළඩමුුල

ර්දෝදඹ උස අධයහඳන
ආඹතනඹ, ඵණ්ඩහයගභ

ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතනර
අනහගත ළරසුේ කස
කිරීභ පිළිඵ දතදින
ළඩමුුල
භහජ දේහ ංරධහරීන්,
භහජ ංර්ධන
වකහයරුන් දළනුත්
කිරීදේ ළඩමුුල

ර්දෝදඹ උස අධයහඳන
ආඹතනඹ, ඵණ්ඩහයගභ

මඳකහය අධයහඳන ආඹතනඹ,
දඳොල්දගොල්ර

29

වියෙම
රු.
කලියන

175
භහජ දේහ ංරධහරී,
භහජ ංර්ධන වකහය

1.328

09.

10.

භහජ භහධය පිළිඵද දළනුත් භහජ දේහ දදඳහර්තදේන්තු
කිරීදේ දේලනඹ

Paving Boxes ඇල්ලීභ ිත්ී.ඹ පුහුණු ආඹතනඹ,
අමුණුකුඹුය
පිළිඵ එක් දින ළඩමුුල

30

50
භහජ දේහ
දදඳහර්තදේන්තු කහර්ඹ
භණ්ඩරඹ
02
ිත්ී.ඹ උඳදේලක

