ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
මහනුවර දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම සහ ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

අනුමත මුදල
(රු.)

01

මිනිපේ

ශ්රී සඳගල් විහාරය, 5 කණුව,
හඳගනාව

MBRCA/RBT/2021/KAN/01

පැරණි සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

500,000.00

02

මිනිපේ

ශ්රී ඉන්ද්රාරාම විහාරසක ානය,
රන්ද්පෙනිගල පාර, හඳගනාව

MBRCA/RBT/2021/KAN/02

විහාර මන්ද්ිරපේ වහළය
ප්රතිසසංසකකරය ිරීම

500,000.00

03

මිනිපේ

ශ්රී ප ෝධීරුක්ඛාරාමය
විහාරසක ානය, බුලත්වැල්කඳුර,
පේරගන්ද්පතාට

MBRCA/RBT/2021/KAN/03

ආරක්ිත ැම්ම ඉිිරීම(අවලංගු
කර ඇත 500,000)

ශ්රී විජයසුන්ද්ෙරාරාම
විහාරසක ානය, ගුන්ද්නෑපාන,
අසකගිරිය
ශ්රි සුප ෝධාරාම විහාරසක ානය,
පහළ ඊරියගම, පේරාපෙණිය

MBRCA/RBT/2021/KAN/04

නව සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල
ඉිිරීම

1,000,000.00

MBRCA/RBT/2021/KAN/05

ආපොවට ලක් වු අටවිසි බුද්ධ
මන්ද්ිරපේ වහළය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

2,000,000.00

මැෙගම විහාරසක ානය, අසකගිරි
මහා විහාරය, ධර්මපාල මාවත,
මහනුවර

MBRCA/RBT/2021/KAN/06

ආගන්ද්ුක භික්ු පන්ද්වාසික
කාමර ද්විත්වපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

04

ගඟවට
පකෝරළය

05

ගඟවට
පකෝරළය

06

ගඟවට
පකෝරළය

_

800,000.00

07

උඩුනුවර

ශ්රී ප ෝරුරුක්ඛාරාමය,
කූරපෙණිය, පවලම් ඩ

MBRCA/RBT/2021/KAN/07

ආපොවට ලක් වු ධර්ම ශාලාව
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

1,000,000.00

08

පූජාපිටිය

ගල්ගාන රජමහා විහාරසක ානය,
මැෙපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/KAN/08

ඉිකරමින්ද් පවතිසන ආරක්ිත
ැම්පම් ඉතිසරි වැඩ නිමිරීම

1,000,000.00

09

හාරිසකපත්ුව

ශ්රී සමාරු පසනසුන, මහතැන්ද්න,
යටහලගල

MBRCA/RBT/2021/KAN/09

ඉිකරමින්ද් පවතිසන බුද්ධ
මන්ද්ිරපේ ටයිල් ඇතිසීම

500,000.00

10

උඩුදුම් ර

ශ්රී ශශලබිම් ාරාම
විහාරසක ානය, කුඹුක්පගාල්ල, මී
මුපර්

MBRCA/RBT/2021/KAN/10

විහාර මන්ද්ිරපේ ඉතිසරි වැඩ
ිරීම(පමම වයාපිතිසය මී මුපර් ශ්රී
සුදශධනාරාම විහාරස්ථානමේ
ධර්ම ශාලාපේ වැඩ නිම ිරීම
පලස සංපශෝධනය විය)

800,000.00

11

අකුරය

ශ්රී සමාරු ආරාමය, සයිසකටන්ද් සී
ජනපෙය, අලවුපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/KAN/11

සංඝාවාසය ඉි ිරීම

500,000.00

12

පෙල්පතාට

ශ්රී විජයාරාමය, මාඋසකසාව,
පකාළඹිසකස

MBRCA/RBT/2021/KAN/12

ොන ශාලාව ඉි ිරීම

300,000.00

13

පෙල්පතාට

ශ්රී ජිනරතනාරාමය,
ිරරවනාකැටිය, පකාළඹිසකස

MBRCA/RBT/2021/KAN/13

විහාරසක ානය සංවර්ධනය ිරීම

500,000.00

14

හාරිසකපත්ුව

ඤානානන්ද්ෙ විහාරය, රුවන්ද්ුර,
වැරැල්ලගම

MBRCA/RBT/2021/KAN/14

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉි ිරීම

300,000.00

15

හාරිසකපත්ුව

ුරාය ප ෝරුමළු විහාරය,
පල්පල්ප ාකලපවල, අඹතැන්ද්න

MBRCA/RBT/2021/KAN/15

ොන ශාලාව ඉි ිරීම

300,000.00

16

උඩුනුවර

යාපල්පගාඩ ුරාය විහාරය,
යාපල්පගාඩ, හන්ද්පෙසකස

MBRCA/RBT/2021/KAN/16

සංඝාවාසය ප්රතිසසංසකකරයය
ිරීම

500,000.00

17

උඩුනුවර

ශ්රී ශශලතලාරාමය,
හුගහයටතැන්ද්න, ෙවුලගල,
හන්ද්පෙසකස

MBRCA/RBT/2021/KAN/17

ොනශාලාව අළුත්වැඩියා ිරීම

500,000.00

18

උඩපළාත

කන්ද්පද් විහාරය, වැරැල්ලපිටිය,
පල්පල්ගම, අට ාපේ

MBRCA/RBT/2021/KAN/18

පැරණි සංඝාවාසය අළුත්වැඩියා
ිරීම

500,000.00

19

මිණිපේ

ශ්රී ුෂකපාරාම විහාරය, උඩුොහගම,
හසලක

MBRCA/RBT/2021/KAN/19

සංඝාවාසය ඉි ිරීම

500,000.00

20

ගලපගෙර
(ුම්පපන්ද්)

ශ්රී ප ෝරුරාජාරාමය, ශ්රී
සිද්ධාර්ප ෝෙය පිරිපවන්ද් විහාරය,
මැෙපගාඩ, ගලපගෙර

MBRCA/RBT/2021/KAN/20

භික්ු අධයාපන ශාලාපව
වහලය පසවිලි ිරීම

500,000.00

21

පූජාපිටිය

ශ්රී සුෙර්ශනාරාමය, වැල්ගාල,
පල්පල්ගම, අංකුඹුර

MBRCA/RBT/2021/KAN/21

විහාරපේ වහලය ප්රතිසසංසකකරයය
ිරීම

500,000.00

22

පූජාපිටිය

ශ්රී ප ෝරුරාජාරාමය, ශ්රී
පසෝමානන්ද්ෙ
පිරිපවන,ඉහලමුල්ල, අංකුඹුර

MBRCA/RBT/2021/KAN/22

ොනශාලාව ඉි ිරීම

500,000.00

23

පොළුව

ශ්රී සුමනාරාම විහාරසක ානය,
පාරපහ, නවගුරුකැපල්, පොළුව

MBRCA/RBT/2021/KAN/23

ොනශාලාව හා වැසිිරළිය ඉි
ිරීම

500,000.00

24

නාවලපිටිය
(පසක ාපේ
පකෝරපළක)

ශ්රී ප ෝරුරාජ විහාරය,
හයිඩ්රිවත්ත, පරාසැල්ල

MBRCA/RBT/2021/KAN/24

විහාරසක ානය සංවර්ධනය ිරීම

500,000.00

25

මහනුවර
මැෙ පන්ද්සල, 52, වාරියපපාළ ශ්රී
කඩවත් සතර හා සුමංගල මාවත, අසකගිරිය,
ගඟවටපකෝරළය මහනුවර

MBRCA/RBT/2021/KAN/25

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉි ිරීම

400,000.00

26

මැෙදුම් ර

ශ්රී සුධර්මාරාමය, වැලිකැටිය,
ුටුහුව

MBRCA/RBT/2021/KAN/26

සංඝාවාසය ඉි ිරීම

500,000.00

27

මැෙදුම් ර

පූර්වාරාම විහාරය, ශ්රී ජිනරතන
මාවත, වරිපවල, මකුල්පෙණිය

MBRCA/RBT/2021/KAN/27

සංඝාවාසපේ වහලය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

400,000.00

28

හාරිසකපත්ුව

සිරි මහා ප ෝරු සීමාමාලකය,
හල්පලාළුව, වරාතැන්ද්න

MBRCA/RBT/2021/KAN/28

ආපොවට ලක් වු සීමාමාලකය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

3,500,000.00

29

යටිනුවර

පලොව ුරාය විහාරය,
ිරරි ත්කුඹුර

MBRCA/RBT/2021/KAN/29

සංඝාවාසපේ ආරක්ෂාව සඳහා
පැතිස ැම්ම ඉි ිරීම (අවලංගු
කරන ලදී.) 100,000/-

_

30

යටිනුවර

ශ්රී අභයරාජ විහාරය, ඌරාපපාළ,
පිළිමතලාව

MBRCA/RBT/2021/KAN/30

භික්ු පන්ද්වාසිකාගාරපේ පැරණි
පකාටපස ප ෝල් වී ඇතිස
කපරදුව ඉවත් කර අලුතිසන්ද්
කපරාදු ිරීම හා අ ලන්ද් වී ඇතිස
ජපනල් පොරවල් ිරීම

100,000.00

31

යටිනුවර

ගුරුකැපේ විහාරය, මල්ගම්මන,
පිළිමතලාව

MBRCA/RBT/2021/KAN/31

ශෛතයය ඉි ිරීම

100,000.00

32

යටිනුවර

ශ්රී වර්ධනාරාමය, පකාබ් ෑකඩුව,
ඉහළ පකාබ් ෑකඩුව

MBRCA/RBT/2021/KAN/32

ොනශාලාව ඉි ිරීම

100,000.00

33

උඩුනුවර

උඩ අළුපෙණිය විහාරය,
වැලිගල්ල

MBRCA/RBT/2021/KAN/33

සංඝාවාසය ඉි ිරීම

100,000.00

34

උඩුනුවර

පකාටපක්පෙණිය රජමහා
විහාරය, පකාටපක්පෙණිය,
පගලිඹය

MBRCA/RBT/2021/KAN/34

පෙමහල් ධර්මශාලාව ඉි ිරීම

100,000.00

35

හතරලියද්ෙ

රජමහා විහාරය, පකාළුගල,
සංඝරාජුර

MBRCA/RBT/2021/KAN/35

පතමහල් ධර්මශාලාපේ වහලය
සකසක ිරීම

100,000.00

36

මිණිපේ

ශ්රී සුධර්මාරාමය,28 ඇල,
පකාපළාන්ද්නාව

MBRCA/RBT/2021/KAN/36

ොන ශාලාව ඉිිරීම

250,000.00

37

පෙල්පතාට

විපේකාරාම ප ෞද්ධ
මධයසක ානය, රාවනාගම,
පහකවාහැට පාර, පෙල්පතාට

MBRCA/RBT/2021/KAN/37

සංඝාවාසය ඉි ිරීම

38

පාතපහකවාහැට

ශ්රි ඉසිපතනාරාමය, හුතපල්
උඩගම, තලාුඔය

MBRCA/RBT/2021/KAN/38

ආරක්ිත පැතිස ැම්ම ඉිිරීම

MBRCA/RBT/2021/KAN/39

විහාරපේ ආරක්ිත කාණු
පද්ධතිසය සැකසීම

750,000.00

39

250,000.00

1,000,000.00

40

මිණිපේ

ශ්රී පූර්වාරාම මහා විහාරය,
මීපගාල්ල, රවර්ධනඹය

MBRCA/RBT/2021/KAN/40

ශෛතයපේ ඉතිසරි වැඩ නිම
ිරීම(සංපශෝධන)

500,000.00

41

මිණිපේ

ශ්රී සම්බුද්ධ ජයන්ද්තිස මහා විහාරය,
මහඅසකවැද්දුම, හසලක

MBRCA/RBT/2021/KAN/41

නව සංඝාවාසය ඉි ිරීම

500,000.00

42

ගඟවට
පකෝරළය

හරංකහව විහාරසක ානය, මල්වු
මහා විහාරය, මහනුවර

MBRCA/RBT/2021/KAN/42

ආරක්ිත පැතිස ැම්ම ඉිිරීමට
අවශය ඉිිරීම් රවය ල ා
ගැනීම(සංපශෝරුත)

1,500,000.00

43

කුණ්ඩසාපල්

ශ්රී විශාකාරාමය, ගල්මඩුවවත්ත

MBRCA/RBT/2021/KAN/43

ආපොවට ලක් වු ආරක්ිත පැතිස
ැම්ම ඉිිරීම

1,500,000.00

44

පාතපහකවාහැට

ශ්රී සුෙර්ශයාරාම විහාරසක ානය,
පල්පල්ගම, හුතපල්

MBRCA/RBT/2021/KAN/44

ආපොවට ලක් වු ආරක්ිත ැම්ම
ඉිිරීම

45

ගඟවට
පකෝරළය

රාපජෝපවනාරාමය ගැටපබ්,
පේරාපෙණිය

MBRCA/RBT/2021/KAN/45

විහාර මන්ද්ිරය ඉි ිරීම(අවලංගු
කර ඇත 2,000,000)

46

කුණ්ඩසාපල්

ප ෝරුගල විහාරය
පල්පල්ගුන්ද්නෑපාන, ගුන්ද්නෑපාන

MBRCA/RBT/2021/KAN/46

ධර්මශාලාව ස ත පතමහල්
පගාඩනැගිල්පල් ඉතිසරි වැඩ ිරීම

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021

1,000,000.00

_

300,000.00

නුවරඑළිය දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම හා ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

අනුමත මුදල(රු.)

01

අඹගමුව
පකෝරළය

ශ්රී සුෙර්ශනාරාමය, ශ්රී සුෙර්පමෝෙය
පිරිපවන, බුලත්ගම

MBRCA/RBT/2021/NUW/01

ආපොවට ලක් වු සංඝාවාසය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

35,000.00

02

නුවරඑළිය

ශ්රී සුමනාරාමය විහාරසක ානය,
මාගසකපතාට

MBRCA/RBT/2021/NUW/02

ආපොවට ලක් වු ආරක්ිත පැතිස
ැම්ම ඉි ිරරිම

1,000,000.00

03

පකාත්මපල්

ශ්රී ිඹුල ුරාය විහාරය, මෑතගම,
මල්පෙණිය හැටන්ද් හරහා

MBRCA/RBT/2021/NUW/03

මුළුතැන්ද්පගය ප්රතිසසංසකකරයය
ිරීම

300,000.00

04

පකාත්මපල්

ශ්රී ආනන්ද්ොරාමය, මහවැලිගම,
විපේ ාහුකන්ද්ෙ, හැටන්ද්

MBRCA/RBT/2021/NUW/04

සංඝාවාසය ඉිිරරිම

500,000.00

05

නුවරඑළිය

ගංගාරාමය, ශ්රී රත්නාපලෝක
පිරිපවන, රුවන්ද්එළිය, නුවරඑළිය

MBRCA/RBT/2021/NUW/05

භික්ු පන්ද්වාසිකාගාරපේ ඉතිසරි
වැඩිරීම

500,000.00

06

හඟුරන්ද්පකත

විල්වල රජමහා විහාරය, විල්වල,
රිිරල්ලගසකකඩ

MBRCA/RBT/2021/NUW/06

පැරණි යමඩුව නැවත
සැකසීම

500,000.00

07

හඟුරන්ද්පකත

ශ්රී සුගතාරාමය, කැටයාපතන,
මුරට

MBRCA/RBT/2021/NUW/07

සංඝාවාසය ඉිිරරිම

300,000.00

08

හඟුරන්ද්පකත

ශ්රී රාජගිරි විහාරය, එළමුල්ල

MBRCA/RBT/2021/NUW/08

වැසිිරළි පද්ධතිසයක් ඉි ිරීම

300,000.00

09

හඟුරන්ද්පකත

ශ්රී සුගතාරාම විහාරය, හාලි ඇල,
සකපකෝලවත්ත, ඇතිසරිය, මහනුවර
හරහා

MBRCA/RBT/2021/NUW/09

සංඝාවාසපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම
සඳහා

500,000.00

10

හඟුරන්ද්පකත

විෙයාකීර්ර්තිස මහ පිරිපවය,
තිසසකසපෑල, හඟුරන්ද්පකත

MBRCA/RBT/2021/NUW/10

පන්ද්වාසිකාගාරපේ ඉතිසරි වැඩ
ිරීම

1,000,000.00

11

වලපපන්ද්

ශ්රී ධර්මරාජාරාමය, ගල්පගාඩ,
කුඹල්ගමුව

MBRCA/RBT/2021/NUW/11

ධර්මශාලාපේ වැඩ නිම ිරීම

500,000.00

12

වලපපන්ද්

ශ්රී නවකාරාමය, මඩුල්ල,
උඩුසකසැල්ලාව

MBRCA/RBT/2021/NUW/12

සංඝාවාසපේ ඉහළ මාලය
සකසක ිරීම

500,000.00

13

හඟුරන්ද්පකත

පමාරපාය රජමහා විහාරය,
ඉඩම්පිටිය, පියපැලැල්ල

MBRCA/RBT/2021/NUW/13

විශ්රාම ශාලාපව වැඩ නිම
ිරීම

250,000.00

14

වලපපන්ද්

ශ්රී සුධර්මාරාම විහාරය, ික්සයිඩ්,
හල්රන්ද්ඔය

MBRCA/RBT/2021/NUW/14

විහාරසක ානය සංවර්ධනය
ිරීම

250,000.00

එකතුව

6,435,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
අේපෘතාර දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම හා
ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

උහන

ශ්රී සුෙර්ශනාරාම
විහාරසක ානය,
මාළිගාතැන්ද්න

MBRCA/RBT/2021/AMP/01

ආපොවට ලක් වු භික්ු
පන්ද්වාසිකාගාරය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

02

උහන

ශ්රි ප ෝරුරුක්ඛාරාම
විහාරසක ානය, පකෝමාරිය

MBRCA/RBT/2021/AMP/02

ආපොවට ලක් වු ආවාසපගය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

20,000.00

03

උහන

ශ්රී වජිරාරාම විහාරසක ානය,
සියඹලාවැව, ගැමුණුුර

MBRCA/RBT/2021/AMP/03

ආපොවට ලක් වු ොන ශාලාපේ
වහළය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

20,000.00

04

මහඔය

ශ්රී ඤාය විජයාපලෝක
විහාරසක ානය, ආරපපාත,
මහඔය

MBRCA/RBT/2021/AMP/04

ධර්මශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

500,000.00

05

අම්පාර

ශ්රී අභිනවාරාමය, 8 බී
ජනපෙය, ප ාඩපගාල්ල,
පරගහකැපල්, අම්පාර

MBRCA/RBT/2021/AMP/05

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉි ිරීම

800,000.00

අනුමත මුදල(රු.)

300,000.00

06

අම්පාර

ශශලබිම් ාරාමය,
නාමල්තලාව, අම්පාර

MBRCA/RBT/2021/AMP/06

සංඝාවාසය ඉි ිරීම

500,000.00

07

උහන

ශ්රී සඳනෙ ුයයභූමමි මහා
විහාරය, සඳනෙුර, ිගා/
වීරපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/AMP/07

ධර්මශාලාව ඉි ිරීම

500,000.00

08

උහන

විපේවර්ධනාරාමය, අංක 03,
විජයුර, ෛඩයම්තලාව

MBRCA/RBT/2021/AMP/08

නව සංඝාවාසය හා ොනශාලාව
පසවිලි ිරීම

300,000.00

09

උහන

සුජාතා සිල් ආරාමය, පහෝල්
හන්ද්ිය, උහන

MBRCA/RBT/2021/AMP/09

ොනශාලාව ඉි ිරීම

500,000.00

10

උහන

ශ්රී පසෝමරජමහා විහාරය,
අභයුර, පරගහකැපල්,
අම්පාර

MBRCA/RBT/2021/AMP/10

ොනශාලාව ඉි ිරීම

500,000.00

11

උහන

ප්රියෙර්ශනාරාමය,අංක 22,
පෙමටමල්පැලැසකස, උහන

MBRCA/RBT/2021/AMP/11

සංඝාවාසය ඉි ිරීම

500,000.00

12

උහන

පත්මා සිල් ආරාමය,
මායාදුන්ද්න,
වැරැන්ද්කැටපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/AMP/12

ොනශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

500,000.00

13

පෙ අත්තකණ්ඩිය

ශ්රී ධම්මතිසලකාරාමය,
පරයගම, නවමැෙගම

MBRCA/RBT/2021/AMP/13

සංඝාවාසය ඉි ිරීම

500,000.00

14

පෙ අත්තකණ්ඩිය

ශ්රී සම්ප ෝරු විහාරය,
කැපල්ගම, නවමැෙගම

MBRCA/RBT/2021/AMP/14

විහාර මන්ද්ිරය ඉි ිරීම

300,000.00

15

ශ්රී ප ෝරුනන්ද්ෙනාරාමය,
පෙ අත්තකණ්ඩිය මාවනාගම,
පෙ අත්තකණ්ඩිය

MBRCA/RBT/2021/AMP/15

සංඝාවාසපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

250,000.00

16

පෙ අත්තකණ්ඩිය

MBRCA/RBT/2021/AMP/16

සංඝාවාසය ඉි ිරීම

800,000.00

17

ශ්රී ධර්මවිජයාරාමය,
පෙ අත්තකණ්ඩිය ෛන්ද්ෙනගම,
පෙ අත්තකණ්ඩිය

MBRCA/RBT/2021/AMP/17

සංඝාවාසය ඉි ිරීම

800,000.00

ශ්රී සාම විහාරය, නාගසකවැව,
පෙ අත්තකණ්ඩිය

18

ලාහුගල

මණිනාග පබ් ත ප ෝරුගිරි
විහාරය, ශාසකරපවල, පානම

MBRCA/RBT/2021/AMP/18

ධර්මශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

19

අම්පාර

ශ්රී සුභරාරාම මහා විහාරය,
කල්මුපණ් 01

MBRCA/RBT/2021/AMP/19

ොනශාලාපේ ඉි ිරීම් කටයුු
අවසන්ද් ිරීම

250,000.00

20

උහන

ශ්රී පූර්වාරාම විහාරසක ානය,
ගලපිටගල, අම්පාර

MBRCA/RBT/2021/AMP/20

ධර්මශාලාව ප්රතිසසංසකකරයය
ිරීම

250,000.00

21

උහන

ශ්රී විෙයාසිරි පිරිපවන,
පගෝනගල, ගලපිටගල

MBRCA/RBT/2021/AMP/21

සංඝාවාසය අලුත්වැඩියා ිරීම

250,000.00

22

ෙමන

ඉලුක්පිටිය ුරාය විහාරය,
පැරණිගල, ඟුරාය

MBRCA/RBT/2021/AMP/22

ශෛතය ඉිිරීම සඳහා
සිපමන්ද්තිස ල ා ගැනීම

400,000.00

එකතුව

250,000.00

8,990,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
ිකුණාමාමලය දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම සහ
ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

අනුමත මුදල (රු.)
250,000.00

01

පගෝමරන්ද්කඩවල

සුරුළු මහමුණියාව රාජ මහා
විහාරසක ානය, මැෙවච්චිය

MBRCA/RBT/2021/TRI/01

ආපොවට ලක් වු ධර්මශාලාව
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම
500,000.00

ශ්රී සිද්ධත් ාරාම විහාරසක ානය,
MBRCA/RBT/2021/TRI/02
මහමායාුර, ත්රිකුයාමලය

02

ත්රිකුයාමලය
නගර හා කඩවත්

03

රන්ද්පපාකුණුගම රජමහා
පගෝමරන්ද්කඩවල විහාරසක ානය, තිසරියාය හංිය,
පගෝමරන්ද්කඩවල

04

පඛත්තාරාම විහාරසක ානය,
පගෝමරන්ද්කඩවල
අඩම්පපන්ද්, ත්රි/ ක්මීගම

05

ශ්රි පබ් තාරාම රජමහා
පගෝමරන්ද්කඩවල විහාරසක ානය, තල්ගසකවැව,
ක්මීගම

06

ප ෞද්ධ මධයසක ානය,
පගෝමරන්ද්කඩවල
මයිලවැව, ක්මීගම

ොන ශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම
1,000,000.00

MBRCA/RBT/2021/TRI/03

සංඝාවාසය පගාඩනැගිල්ල
ඉිිරීම

MBRCA/RBT/2021/TRI/04

සංඝාවාසය පගාඩනැගිල්ල
ඉිිරීම

MBRCA/RBT/2021/TRI/05

සංඝාවාසය පගාඩනැගිල්ල
ඉිිරීම

MBRCA/RBT/2021/TRI/06

සංඝාවාසය පගාඩනැගිල්පල්
ඉතිසරි වැඩ ිරීම

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00
ශ්රී අභිනවාරාම විහාරසක ානය,
ඔේටච්චෛන්ද්කුලම, ක්මීගම

07

පගෝමරන්ද්කඩවල

08

ශශලබිම් ාරාම
පගෝමරන්ද්කඩවල විහාරසක ානය, ිරවුපල්ගපඩ්,
ක්මීගම

MBRCA/RBT/2021/TRI/07

සංඝාවාසය පගාඩනැගිල්ල
ඉිිරීම

MBRCA/RBT/2021/TRI/08

ොන ශාලාව ඉිිරීම

1,000,000.00

500,000.00
ශ්රි ුර්වාරාම ුරාය විහාරය,
පගෝමරන්ද්කඩවල.

පගෝමරන්ද්කඩවල

10

සුරුළු මහමුණියාව රාජ මහා
පගෝමරන්ද්කඩවල විහාරසක ානය, මැෙවච්චිය,
ක්මීගම

11

රංගිරි උල්පත රජමහා විහාරය,
පගෝමරන්ද්කඩවල
ක්මීගම, පගෝමරන්ද්කඩවල

MBRCA/RBT/2021/TRI/11

ධර්මශාලාව ඉිිරීම

12

මූතූර්

ඓතිසහාසික පකාේටියාරාම මූල
රජමහා විහාරය,

MBRCA/RBT/2021/TRI/12

විදුලි සැපයුම ල ාදීම

එකතුව

MBRCA/RBT/2021/TRI/09

ුරාය විහාර මන්ද්ිරය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

09

500,000.00
MBRCA/RBT/2021/TRI/10

බුදු මැදුර ප්රතිසසංසකකරයය
ිරීම
500,000.00

450,000.00

8,700,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
කුණාරුමෑගල දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම සහ ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

ගපන්ද්වත්ත

කසාගල රජමහා විහාරය,
කසාගල, කුඹුක්ගැපේ

MBRCA/RBT/2021/KUG/01

ධර්මශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ
ිරීම(සංපශෝරුත)

පපාත්ගුල් විහාරය, පෙමටළුව

MBRCA/RBT/2021/KUG/02

ොන ශාලාව ඉිිරීම

02

මුයාපකාටුව

අනුමත මුදල
(රු.)

5,000,000.00

5,000,000.00

03

පන්ද්නල

ශ්රී විජයාරාම විහාරසක ානය,
පන්ද්වලකුඹුර, පගෝනවිල

MBRCA/RBT/2021/KUG/03

ආවාසපගයි වැඩකටයුු නිම
ිරීම(අවලංගු කර ඇත) 3000000

-

04

අලේව

ශ්රී ජයවර්ධනාරාම විහාරසක ානය,
පපාරමඩල, යටිගල්ඔලුව

MBRCA/RBT/2021/KUG/04

ආපොවට ලක් වු විහාරසක ානය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

300,000.00

05

පපාල්පිතිසගම

සාලිය ආරයය පසකනාසනය,
ගල්ගිරියාකන්ද්ෙ

MBRCA/RBT/2021/KUG/05

අකුණු සැර වැදීපමන්ද් ආපොවට
ලක් වු විහාරසක ානපේ විදුලි
පද්ධතිසය සැකසිම

250,000.00

06

ඉබ් ාගමුව

ශ්රී සුෙර්මාරාම විහාරසක ානය,
ගල්මුල්ල, පගාකරැල්ල

MBRCA/RBT/2021/KUG/06

බිත්තිස කපලාරුව හා පපාපළාව
සකසක ිරීම (සංපශෝරුත)

07

මහව

ශ්රී ශශලතලාරාම
විහාරසක ානය,
ගල අඹගසකවැව, නාපගාල්ලාගම

MBRCA/RBT/2021/KUG/07

අටවිසි බුදු මැදුර ඉිිරීම

08

ගිරි ාව

පාළුගම පයෝගාශ්රමය, පාළුගම,
තඹුත්ත, ගල්ගමුව

MBRCA/RBT/2021/KUG/08

බුද්ධ මන්ද්ිරය ඉිිරරිම

09

ගිරි ාව

වැලිමළු ුරාය විහාරය,
පහේටිආරච්චිගම, වරාවැව

MBRCA/RBT/2021/KUG/09

ොන ශාලාව ඉිිරීම

10

ගිරි ාව

ශ්රී අභිනවාරාමය, තම්මිටිගම,
සාලිය අපශෝකුර

MBRCA/RBT/2021/KUG/10

ොන ශාලාව ඉිිරීම

11

ගිරි ාව

ශ්රී සුධර්මාරාම විහාරය, රාජාංගන
යාය 02, සාලිය අපශෝකුර

MBRCA/RBT/2021/KUG/11

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

12

ගිරි ාව

ශ්රී ප ෝරුරුක්ඛාරාමය, යාය 06,
අභයුර , වරාවැව

MBRCA/RBT/2021/KUG/12

ධර්ම ශාලාව ඉිිරීම

500,000.00

100,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

13

ගිරි ාව

ශ්රී ආනන්ද්ොරාමය, යාය 5,
සඟප ෝුර, වරාවැව

MBRCA/RBT/2021/KUG/13

විහාර මන්ද්ිරපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

14

ගිරි ාව

ශ්රී ප ෝරුරුක්ඛාරාමය,
පපාතාපන්ද්ගම, පහල ගිරි ාව

MBRCA/RBT/2021/KUG/14

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල ඉිිරීම

15

මල්ලවපිටිය

නාග ශ්රී ප ෝරුරුක්ඛාරාම සිල්
මාතා ආරාමය, ඉහලපවල,
මැ ඇල්ල

MBRCA/RBT/2021/KUG/15

ආපොවට ලක් වු ග ඩා කාමරපේ
වහළය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

16

අඹන්ද්පපාල

ශ්රී ආනන්ද්ෙ ප ෝරු විහාරය,
කඩහනගම, අඹන්ද්පපාල

MBRCA/RBT/2021/KUG/16

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්පල් ඉතිසරි
වැඩ නිම ිරීම

100,000.00

17

රිදීගම

ශ්රී මංගලාරාම විහාරසක ානය,
ෙළුපපාපත්පගෙර, අඹපකාපේ

MBRCA/RBT/2021/KUG/17

ආපොවට ලක් වූ ධර්මශාලා
පගාඩනැගිල්ල ප්රතිසසංසකකරයය
ිරීම(අවලංගු කර ඇත. රු.
300,000)

_

18

පඬුවසකනුවර
ට ර

ශ්රී ගංඟාරාමය, අකුරය,
කු/කුරටිපහකන

MBRCA/RBT/2021/KUG/18

සම්බුද්ධ මන්ද්ිරය ඉිිරීම

250,000.00

19

මහව

ශ්රී ප ෝධීරුක්ඛාරාම ුරාය
විහාරය, ඉපපලෝගම, මහව

MBRCA/RBT/2021/KUG/19

ොන ශාලාව ඉිිරීම

250,000.00

500,000.00

500,000.00

17,360.00

20

රිදීගම

විල්ගම්පවපහර රජමහා විහාරය,
පාපෙනිය, පි ඹුව

MBRCA/RBT/2021/KUG/20

ඉිපවමින්ද් පවතිසන සංඝාවාසපේ
වැඩ ිරීම

250,000.00

21

මාවතගම

ශ්රී ප ෝරුමළු විහාරය,පිලැසකස,
මාවතගම.

MBRCA/RBT/2021/KUG/21

පෙමහල් ොනශාලා
පගාඩනැගිල්පල්ඉතිසරි වැඩ ිරීම

250,000.00

22

පපාල්පිතිසගම

ධාුපසකන රජමහා විහාරය,
සියඹලන්ද්ගමුව, මහව

MBRCA/RBT/2021/KUG/22

සංඝාවාසය හා භාවනා ශාලාව
ඉිිරීම

250,000.00

23

පපාල්පිතිසගම

සම්බුද්ධ ජයන්ද්තිස ආරයය
පසකනාසනය, වඩුපපාල්යායගම,
පපාල්පිතිසගම

MBRCA/RBT/2021/KUG/23

ආවාස කුටිය ඉි ිරීම

300,000.00

24

පපාල්ගහපවල

ශ්රී විජයසුන්ද්ෙරාරාම ටැම්පිට
ුරාය විහාරය, වඳාකඩ,
සුගසකකන්ද්ෙ

MBRCA/RBT/2021/KUG/24

පතමහල් ුසකතකාලය ස ත
අභිනව සංඝාවාසපේ වැඩ නිම
ිරීම

25

බිංගිරිය

ගපන්ද්පගාඩ මාලිගා රජමහා
විහාරය, ගපන්ද්පගාඩ, බිංගිරිය

MBRCA/RBT/2021/KUG/25

ධර්මශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

26

ගල්ගමුව

ශ්රී වාපිකාරාමය, පාලුකඩවල,
ගල්ගමුව

MBRCA/RBT/2021/KUG/26

ොන ශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

500,000.00

500,000.00

500,000.00

27

පපාල්ගහපවල

පකාසකවත්ත ආරයය
පසකනාසනය, වැලිපගාඩපිටිය

MBRCA/RBT/2021/KUG/27

ආපොවට ලක් වූ ුසකතකාලය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

350,000.00

28

ගපන්ද්වත්ත

ශ්රී සකවර්යගිරි විහාරසක ානය,
කුඹුක්වැව, ගැඩුමපගාල්ලාගම

MBRCA/RBT/2021/KUG/28

ආපොවට ලක් වූ ආවාසපගයි
වහළය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

400,000.00

එකතුව

18,567,360.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
පුත්තලම දිස්ික්කය
විහාරස්ථානමේ නම සහ ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

01

ුත්තලම

ශ්රී රතනසාර අභිනවාරාමය, අනුරාධුර
පාර, 6 කණුව, පසල්ලකන්ද්ෙල්

MBRCA/RBT/2021/PUL/01

පෙමහල් සංඝාවාසය ඉිිරීම

02

මුන්ද්ෙලම

ශ්රී ප ෝරුරාජාරාමය, අගුයවිල, මුන්ද්ෙලම

MBRCA/RBT/2021/PUL/02

සංඝාවාසය ඉිිරරිම

03

මුන්ද්ෙලම

ශ්රී ජිනරාජ විහාරසක ානය, ුබුදුගම,
මදුරන්ද්කුලිය

MBRCA/RBT/2021/PUL/03

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉිිරීම

04

ෙංපකාටුව

සාම විහාරය, ප ෝතපල්ගම, ලුණුවිල

MBRCA/RBT/2021/PUL/04

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉිිරීම

05

ෙංපකාටුව

ශ්රී සුමනසරාරාමය, පකා ලපගාඩැල්ල,
ුලාවල

MBRCA/RBT/2021/PUL/05

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉිිරීම

06

ආයමඩුව

ශ්රී සරයංකර පිරිපවන, වඩත්ත,
පකාේටුකච්චිය

MBRCA/RBT/2021/PUL/06

භික්ු පන්ද්වාසිකාගාරපේ
ඉතිසරි වැඩිරීම

07

කල්පිටිය

ශ්රී ජයන්ද්තිස ධර්මවර්ධනාරාම
විහාරසක ානය, කරඹ, කල්පිටිය

MBRCA/RBT/2021/PUL/07

පෙමහල් ධර්මශාලා
පගාඩනැගිල්පල් වහළය
ඉිිරීම

08

ආරච්චිකේටුව

ශ්රී ජයතිසලකාරාමය, රාජකෙළුව

MBRCA/RBT/2021/PUL/08

නව සංඝාවාස
පගාඩනැගිල්පල් ටයිල්
ඇතිසීම

එකතුව

අනුමත මුදල
(රු.)

500,000.00
400,000.00
150,000.00
300,000.00
500,000.00
1,000,000.00

500,000.00

200,000.00
3,550,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
අනුරාර්පුරය දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම හා ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

කැබිතිසපගාල්ලෑව

ශ්රී අභිනවාරාම විහාරසක ානය,
කණුගහවැව, කැබිතිසපගාල්ලෑව

MBRCA/RBT/2021/ANU/01

ආවාසපගයි වැඩ නිමිරීම

02

මධයම නුවරගම්
පළාත

ශ්රී සුගත මහා විහාරය, විහාර
හල්මිල්ලකුලම, විහාර පළමුගම

MBRCA/RBT/2021/ANU/02

සංඝාවාසපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

03

මධයම නුවරගම්
පළාත

සාරානන්ද්ෙ මහා පිරිපවන, අනුරාධුර

MBRCA/RBT/2021/ANU/03

වැසිිරලි පද්ධතිසය ඉිිරීම

04

කහටගසකිගිලිය

ශ්රී විශුද්ධාරාමය, පකෝමාරිකාවල,
මහපපාතාන

MBRCA/RBT/2021/ANU/04

අ ලන්ද් වූ වහළය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරරිම

අනුමත
මුදල(රු.)

1,588,955.50

500,000.00

200,000.00

500,000.00

05

මැෙවච්චිය

ශ්රී සුගතවර්ධනාරාමය, පමාරපගාඩ,
ඇටවීරපගාල්ලෑව, මැෙවච්චිය

MBRCA/RBT/2021/ANU/05

නව පෙමහල් සංඝාවාස
පගාඩනැගිල්පල් ඉතිසරි වැඩ
ිරීම

06

පනාච්චියාගම

සිරි ුයය ප ෝරුරාජාරාමය, පාලුගම,
පනාච්චියාගම

MBRCA/RBT/2021/ANU/06

සංඝාවාසපේ වහළය ඉිිරීම

07

පනාච්චියාගම

ශ්රී සම්ප ෝරු ආරයය පසකනාසනය,
අලියාවිද්ෙවැව, රපනෝරාව

MBRCA/RBT/2021/ANU/07

සංඝාවාසපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

08

පනාච්චියාගම

ශ්රී විශුද්ධාරාමය, විල්පත්ු විහාරය, 27
හන්ද්ිය, පේමඩුව

MBRCA/RBT/2021/ANU/08

ධර්මශාලා පගාඩනැගිල්ලක්
ඉිිරීම

09

පනාච්චියාගම

ශ්රී මිල්ලගල රජමහ විහාරය,
රන්ද්පකත්ගම,

MBRCA/RBT/2021/ANU/09

වැසිිරලි පද්ධතිසය ඉිිරීම

10

කැබිතිසපගාල්ලෑව

ණ්ඩාරඋල්පත රජමහා විහාරය,
කලවැිඋල්පත, කැබිතිසපගාල්ලෑව

MBRCA/RBT/2021/ANU/10

ආවාසපගයි ඉතිසරි වැඩ ිරීම

11

කැිරරාව

රත්මල්කන්ද්ෙ රජමහා විහාරය,
රත්මල්කන්ද්ෙ, කැිරරාව

MBRCA/RBT/2021/ANU/11

පැරණි සංඝාවාසය
අළුත්වැඩියා ිරීම

500,000.00

140,000.00

500,000.00

500,000.00

200,000.00

500,000.00

500,000.00

12

පහාපරාේපපාතාන

ශ්රී සද්ධර්මපජෝතිසකාරාමය, රිටිගහවැව,
පමාරකෑව

13

රඹෑව

ශ්රී ප ෝරුෙක්ියාරාමය, වැලෑව, කෑෙෑව,
MBRCA/RBT/2021/ANU/13
අනුරාධුර

විහාර මන්ද්ිරය ඉි ිරීම

14

ගපලන්ද්බිදුණුවැව

ඉසිපතනාරාමය, ඉලුේුකන්ද්නිය,
පමපගාඩවැව

MBRCA/RBT/2021/ANU/14

ධර්මශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ
ිරීම

15

ගපලන්ද්බිදුණුවැව

ගල්මඩුව ුරාය රජමහා විහාරය,
ගල්මඩුව, දුටුවැව

MBRCA/RBT/2021/ANU/15

වැසිිරලි පද්ධතිසය ඉිිරීම

16

තඹුත්පත්ගම

ශ්රී ඥාපනෝෙය මහ පිරිපවන, , ජයගඟ
මාවත, තම්මැන්ද්නාව, තලාව

MBRCA/RBT/2021/ANU/16

ොන ශාලාව ස ත ශිෂය
පන්ද්වාසිකාගාරය ඉිිරීම

500,000.00

17

තඹුත්පත්ගම

ශ්රී අභිනවාරාමය, සියඹලාගසකවැව,
හුරිගසකවැව

MBRCA/RBT/2021/ANU/17

හුකාර්ය පගාඩනැගිල්පල්
වහළය ඉිිරීම (සංපශෝරුත)

65,000.00

18

තලාව

ුරාය උත්තර විහාරය, කටියාව පාර,
යාය 1, එේපාවල

MBRCA/RBT/2021/ANU/18

සංඝාවාසපේ ප්රතිසසංසකකරයය
ිරීම (සංපශෝරුත)

500,000.00

MBRCA/RBT/2021/ANU/12

සංඝාවාසපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

500,000.00

500,000.00

300,000.00

200,000.00

19

තලාව

ශ්රී සුප ෝධාරාම විහාරය, සුමුදුගම,
යාපල්ගම, තලාව

MBRCA/RBT/2021/ANU/19

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල
ඉිිරීම

20

තලාව

මහවැලි ගංගාරාම විහාරසක ානය, යාය
2, එේපාවල

MBRCA/RBT/2021/ANU/20

වැසිිරලි පද්ධතිසය ඉිිරීම

21

මහවිලච්චිය

ශ්රී සාලියවනාරාමය, මන්ද්නරම් හංිය,
පේමඩුව

MBRCA/RBT/2021/ANU/21

වැසිිරලි පද්ධතිසය ඉිිරීම

22

පලුගසකවැව

ශ්රී අභිනවාරාමය, කුඹුක්වැව, හ රය

MBRCA/RBT/2021/ANU/22

නව සංඝාවාසපේ වැඩ නිම
ිරීම

23

රාජාංගනය

ෙක්ියාරාමය, සුෙර්ශන පිරිපවන්ද්
විහාරසක ානය, යාය 08

MBRCA/RBT/2021/ANU/23

ආපොවට ලක් වු වහළය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

එකතුව

500,000.00

200,000.00

200,000.00

300,000.00

50,000.00

9,443,955.50

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
බදුේල දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම හා ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

දුල්ල

ශ්රී විපේකාශ්රම විහාරසක ානය,
විනීතගම

MBRCA/RBT/2021/BAD/01

ආපොවට ලක් වු ධර්ම ශාලාපේ
වහළය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

02

හාලිඇල

සිරි දුමින්ද්ොරාම විහාරසක ානය,
ඉඹුල්පගාඩ

MBRCA/RBT/2021/BAD/02

ආපොවට ලක් වු විහාර
මන්ද්ිරපේ ආරක්ිත ැම්ම
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

03

ම යංගනය

ශ්රී විශාඛාරාමය, මකුළුපගාල්ල,
පසාරප ාර ජනපෙය, ම යංගයය

MBRCA/RBT/2021/BAD/03

ආවාස කුටි ඉිිරීම

04

ම යංගනය

ශ්රී නිපක්තනාරාමය, 10 කණුව,
විරායගම, අලුත්ගම

MBRCA/RBT/2021/BAD/04

ධර්මශාලාව ඉිිරීම සඳහා

05

ම යංගනය

ශ්රී අපශෝකාරාමය, පසාරප ාර,
ම යංගනය

MBRCA/RBT/2021/BAD/05

ධර්මශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

හාලිඇල

ශ්රී පේළුවනාරාමය, පමාපර්පතාට,
හාලිඇල

MBRCA/RBT/2021/BAD/06

සංඝාවාසපේ වහලය ඉි ිරීම
(වයාපිතිසය අවලංගු කර ඇත)
500000

06

අනුමත
මුදල(රු.)

50,000.00

300,000.00

500,000.00

300,000.00
400,000.00
_

07

රිිමාලියද්ෙ

ශ්රී පසෝමාපලෝක විහාරය,
පහවන්ද්වත්ත, ම යංගනය

MBRCA/RBT/2021/BAD/07

සංඝාවාසපේ වහලය ඉි ිරීම

08

රිිමාලියද්ෙ

ශ්රී ගැමුණු මහ විහාරය,
ඌවගැමුණුුර, මාපාකඩ වැව,
ම යංගයය

MBRCA/RBT/2021/BAD/08

ොනශාලාව අළුත්වැඩියා ිරීම

09

ඌවපරයගම

ශ්රී විජයාරාමය, උඩුහාවර,

MBRCA/RBT/2021/BAD/09

ොනශාලාව ඉි ිරීම

10

ඌවපරයගම

ශ්රී පසෝමරතන ප ෞද්ධ මධයසක ානය,
කහටතලාව, ඉහළපකාටපවපහර,
වැලිමඩ

MBRCA/RBT/2021/BAD/10

පානීය ජලපහසුකම් ල ා
ගැනීම (අවලංගු කරන ලෙ
වයාපිතිසයිර) 150,000/-

11

ඌවපරයගම

ගපණ්තැන්ද්න ශ්රී වලගම් ා රජමහා
විහාරය, ගපණ්තැන්ද්න, අඹගසකපෙෝව

MBRCA/RBT/2021/BAD/11

පන්ද්වාසිකාගාර පහසුකම් ල ා
ගැනීම

500,000.00

500,000.00

12

දුල්ල

ක්පෂකරාරාම විහාරය,
ුවක්පගාඩමුල්ල, දුල්ල

MBRCA/RBT/2021/BAD/12

ධාු මන්ද්ිරය ස ත පෙමහල්
ධර්ම ශාලාව ඉි ිරීම

13

දුල්ල

ශ්රී ආනන්ද්ොරාම විහාරය, වැලිකමුල්ල,
පකපහල්ඇල්ල, දුල්ල

MBRCA/RBT/2021/BAD/13

ජල ටැංිරයක් ඉි ිරීම

14

වැලිමඩ

ශ්රී සුමංගලාරාමය, විදුරුපපාල,
කැේපපටිපපාල

MBRCA/RBT/2021/BAD/14

පන්ද්වාසිකාගාරපේ ඉතිසරි වැඩ
ිරීම

15

පසකසර

ශ්රී ප ෝරුරුක්ඛාරාමය,
වැල්පගාල්ලගම, දුල්ල

MBRCA/RBT/2021/BAD/15

ොන ශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

500,000.00

300,000.00
300,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

16

හුතපල්

ශ්රී සම්ප ෝරු විපේකාශ්රමය, ගල්කන්ද්ෙ,
ියතලාව

MBRCA/RBT/2021/BAD/16

ධාු මන්ද්ිරය ස ත විහාර
මන්ද්ිරය ඉි ිරීම

17

කන්ද්ෙකැටිය

ශ්රී සුමංගලාරාමය, වැවතැන්ද්න,
මාලියද්ෙ, දුල්ල

MBRCA/RBT/2021/BAD/17

ොන ශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

18

පසාරයාපතාට

ශ්රී රමයාරාම විහාරසක ානය, තල්පෙන,
ුසකසැල්ලාව

MBRCA/RBT/2021/BAD/18

ආරක්ිත පැතිස ැම්ම ඉිිරීම

19

ඇල්ල

ශ්රී ුනයවර්ධනාරාම විහාරසක ානය,
ඇල්ල

MBRCA/RBT/2021/BAD/19

පැතිස ැම්ම ඉිිරීම

20

වැලිමඩ

ශ්රී සුෙර්ශනාරාමය, ික්කාපිටිය.
වැලිමඩ

MBRCA/RBT/2021/BAD/20

ොනශාලාව ඉිිරීම

21

දුල්ල

ශ්රී ධම්මාරාම විහාරසක ානය හා
විපසකසනා භාවනා මධයසක ානය,
වීරියුර, දුල්ල

MBRCA/RBT/2021/BAD/21

ආපොවට ලක් වු ශෛතය
මළුපේ ආරක්ිත ැම්ම
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

22

දුල්ල

ශ්රී රතනපාලාරාම විහාරසක ානය,
ඟුරුගමුව, දුල්ල

MBRCA/RBT/2021/BAD/22

ආපොවට ලක් වු පැතිස ැම්ම
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

23

පසකසර

ශ්රී ප ෝරුරුක්ඛාරාමය,
වැල්පගාල්ලගම, දුල්ල

MBRCA/RBT/2021/BAD/23

ආපොවට ලක් වු ධර්මශාලාවට
පිටු පස ආරක්ිත පැතිස ැම්ම
ඉිිරරිම(සංපශෝරුත)

300,000.00

300,000.00

750,000.00

1,000,000.00
250,000.00

600,000.00

600,000.00

500,000.00

24

25

එකතුව

පසාරයාපතාට

පසාරයාපතාට

ශ්රී සුෙර්ශනාරාම විහාරසක ානය,
කන්ද්පෙපගෙර

ශ්රී ප ෝරුරුක්ඛාරාම විහාරසක ානය,
පකාපහාවිල

MBRCA/RBT/2021/BAD/24

ආපොවට ලක් වු පැතිස ැම්ම
ඉිිරීම(සංපශෝරුත)

MBRCA/RBT/2021/BAD/25

ආපොවට ලක් වූ විහාරාංග
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම (අටවිසි
කුටි, ශෛතයපේ පකාටසක,
විහාර මන්ද්ිරපේ පකාටසක,
ඉිරිපස කණු)

1,500,000.00

200,000.00

11,150,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
මමාමරාගල දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම හා ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

සියඹලාණ්ඩුව

බුද්ෙම රජමහා විහාරසක ානය,
බුද්ෙම, පමානරාගල

MBRCA/RBT/2021/MON/01

පෙමහල් සංඝාවාසපේ පහළ මාලය
සංවර්ධනය ිරීම

500,000.00

02

බුත්තල

ශ්රී පපෝයමළු ුරාය
විහාරසක ානය, වගුරුපවල

MBRCA/RBT/2021/MON/02

ආපොවට ලක් වු ප ෝරු ප්රාකාරපේ
කුටිය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

250,000.00

03

මැෙගම

ශ්රී ඤාණින්ද්රාරාමය,
නිල්වලාපගාඩ, මැෙගම

MBRCA/RBT/2021/MON/03

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල ඉි ිරීම.

04

මැෙගම

ඉත්තෑගල විහාරය,
තිසත්තවැල්ිරවුල, පකාටප ෝව

MBRCA/RBT/2021/MON/04

ධර්මශාලාපේ වැඩ නිම ිරීම

05

බිබිල

ටැංපගාඩ රජමහා විහාරය,
යල්කුඹුර, බිබිල

MBRCA/RBT/2021/MON/05

පැරණි සංඝාවාසපේ වහලය ඉි
ිරීම

06

වැල්ලවාය

ශ්රී ගැමුණු විහාරය, හඳපානාගල,
පවපහරයාය

MBRCA/RBT/2021/MON/06

ජල ටැංිරයක් ල ා ගැනීම

07

බුත්තල

ප ෞද්ධාපලෝක මහ පිරිපවන,
උනාවටුන, බුත්තල

MBRCA/RBT/2021/MON/07

වැසිිරළි පද්ධතිසයක් ඉි ිරීම

අනුමත
මුදල(රු.)

500,000.00

300,000.00
500,000.00
60,000.00
300,000.00

08

මඩුල්ල

ප ෝරුමළු විහාරය, නාමල්ඹය,
ෙඹගල්ල

MBRCA/RBT/2021/MON/08

වැසිිරළි පද්ධතිසයක් ඉි ිරීම

09

පමායරාගල

සිරි නන්ද්ෙනාරාමය, අළුත්පාර,
පත්තිසන්ද්තැන්ද්න, පවපල්වත්ත

MBRCA/RBT/2021/MON/09

විහාරසක ාන පගාඩනැගිල්පල් වැඩ
නිම ිරීම

10

ඩල් කුඹුර

ශ්රී සම්ප ෝරු විහාරසක ානය, 16
කණුව, නක්කල

MBRCA/RBT/2021/MON/10

විහාරසක ානපේ බුද්ධ මන්ද්ිරපේ
වහලය සකසක ිරීම

250,000.00

11

ඩල් කුඹුර

ශ්රී ුයයවර්ධනාරාමය. ගැඩවිල,
ඩල්කුඹුර

MBRCA/RBT/2021/MON/11

ආවාසපගය සංවර්ධනය ිරීම

250,000.00

340,000.00

500,000.00

12

මැෙගම

අහුපගාඩ ගල්පලන්ද් ුරාය
විහාරය, නන්ද්නුරාව, බිබිල

MBRCA/RBT/2021/MON/12

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල
අලුත්වැඩියා ිරීම

250,000.00

13

මඩුල්ල

ශ්රී සම්ප ෝරු විහාරසක ානය,
ඹබ්පබ්පගාඩ, පමායරාගල

MBRCA/RBT/2021/MON/13

විහාරපගය අලුත්වැඩියා ිරීම.

250,000.00

එකතුව

4,250,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
රත්නපුර දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම හා ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

ඉඹුල්පේ

ශ්රී සුගතාරාමය, අටවක්පවල,
පින්ද්නවල

MBRCA/RBT/2021/RAT/01

ආපොවට ලක් වු ප ෝරුඝරය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

50,000.00

02

කුරුවිට

ශ්රී විමලෙර්ශනාරාම විහාරසක ානය,
පකාසකගල, කහංගම

MBRCA/RBT/2021/RAT/02

ආපොවට ලක් වු ආවාසපගයි
වහළය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

1,000,000.00

03

රත්නුර

ශ්රී විපේකාරාමය, මුවගම කන්ද්ෙ,
රත්නුර

MBRCA/RBT/2021/RAT/03

ධර්මශාලාපේ වහලය
ප්රතිසසංසකකරයය

300,000.00

04

රත්නුර

ශ්රී පූර්වාරාමය, ඇල්ලපගෙර,
ෙැල්ලන, රත්නුර

MBRCA/RBT/2021/RAT/04

පන්ද්වාසිකගාරය ඉිිරීම

05

වැලිපගපපාල

ඌරාවල ශ්රී ප ෝරුරාජාරාමය,
ඌරාවල, වැලිපගපපාල, ලංපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/RAT/05

පන්ද්වාසිකාගාරය ඉිිරීම
(වයාපිතිසය අවලංගුකර ඇත)
300000

06

ඉඹුල්පේ

ශ්රී ප ෝරුරාජාරාමය, ප ලිහුල්ඔය

MBRCA/RBT/2021/RAT/06

සංඝාවාසපේ වහලය
ප්රතිසසංසකකරයය

අනුමත
මුදල(රු.)

200,000.00

-

500,000.00

07

ඉඹුල්පේ

ශ්රී සුවිසුද්ධාරාමය, ප ලිහුල්ඔය

MBRCA/RBT/2021/RAT/07

ොනශාලාවක් ඉිිරීම

08

ඉඹුල්පේ

ශ්රී විපේකාරාමය, අළුත්නුවර,
ඉඹුල්පේ

MBRCA/RBT/2021/RAT/08

ධර්මශාලා පගාඩනැගිල්ල

500,000.00
500,000.00

09

ලංපගාඩ

ශ්රී නන්ද්ොරාමය, ආනන්ද්ෙ ශමත්රීය
මාවත, උඩුමුල්ල, ලංපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/RAT/09

වැසිිරළි පහසුකම් වැඩි ියුණු
ිරීම

200,000.00

10

ලංපගාඩ

ශ්රී ෛන්ද්රපශකකර මුෙලින්ද්ොරාමය,
මහවලතැන්ද්න, ලංපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/RAT/10

විහාරසක ානපේ සංවර්ධනය
සඳහා

300,000.00

11

කලවාන

ශ්රී අභිනවාරාමය, පකාක්කාවිට,
වැවගම

MBRCA/RBT/2021/RAT/11

විහාර මන්ද්ිරය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

300,000.00

12

නිවිතිසගල

ශ්රී සුමංගලාරාමය, කුරුඳු පකාළනිය,
උඩකරවිට

MBRCA/RBT/2021/RAT/12

සංඝාවාසපේ වහලය
ප්රතිසසංසකකරයය

500,000.00

13

පගාඩකපවල

සිංහරාජ ුරාය ආරයය පසකනාසනය,
කඩමුදුන, බුළුපතාට

MBRCA/RBT/2021/RAT/13

මුළුතැන්ද්පගය ඉිිරීම

14

පගාඩකපවල

ප ෝපගාඩ ුරාය විහාරය, පේරහැර,
පගාඩකපවල

MBRCA/RBT/2021/RAT/14

ොනශාලාවක් ඉිිරීම

15

පගාඩකපවල

උභයතිසලකාරාම විහාරසක ානය,
රක්වාන

MBRCA/RBT/2021/RAT/15

විහාරසක සංවර්ධන කටයුු
සඳහා

16

කහවත්ත

ශ්රී ශාන්ද්තිසප ෝරු විහාරය, මනනගම,
යටාගර, වටාපපාත, නිවිතිසගල

MBRCA/RBT/2021/RAT/16

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉිිරීම

1,000,000.00

500,000.00
500,000.00

300,000.00

17

18

අයගම

ශ්රී ුයයවර්ධනාරාමය, ගම්ක්කන්ද්ෙ,
අයගම

MBRCA/RBT/2021/RAT/17

ආවාසපේ වහලය සකසා
ගැනීම

රත්නාරාම විහාරසක ානය,
පොළපල්පලපහකන, දුරංගල

MBRCA/RBT/2021/RAT/18

ආපොවට ලක් වු කුටිය හා
වැසිිරළිය ප්රතිසසංසකකරයය
ිරීම

ඇහැලියපගාඩ

19

ලංපගාඩ

ශ්රී ගංගාරාම ුරාය විහාරසක ානය,
මැෙ ැද්ෙ, කල්පතාට, ලංපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/RAT/19

සංඝාවාසපේ වහලය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

20

ලංපගාඩ

සුගතාරාම විහාරසක ානය,
එපගාඩවපල්ප ාඩ

MBRCA/RBT/2021/RAT/20

ආරක්ිත පැතිස ැම්ම ඉිිරීම

එකතුව

300,000.00

245,000.00

500,000.00

1,500,000.00

9,195,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
කෑගේල දිස්ික්කය
අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම හා ලිපිනය

01

වරකාපපාල

ශ්රී සුගතාරාම විහාරසක ානය, මහපල්පල්ගම,
MBRCA/RBT/2021/ KEG/01
ිරනිවිට

ඉිකරමින්ද් පවතිසන වටොපගයි
ඉතිසරි වැඩ ිරීම

500,000.00

02

රුවන්ද්වැල්ල

ශ්රී ප ෝරුමළු විහාරසක ානය, රත්නාගල,
ඉඹුලාන

MBRCA/RBT/2021/ KEG/02

ආපොවට ලක් වු ධර්මශාලාව
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

30,000.00

03

ගලිගමුව

ශ්රී වජිරවංශාරාමය, පෙමටඋණුව

MBRCA/RBT/2021/ KEG/03

ආපොවට ලක් වු පැතිස ැම්ම
ප්රතිසසංසකකරයය ිරරිම

400,000.00

04

කෑගල්ල

උල්ගල ුරාය විහාරසක ානය, පල්පලගම

MBRCA/RBT/2021/ KEG/04

ආපොවට ලක් වු සංඝාවාසපේ
ඉිරිපස ැම්ම ප්රතිසසංසකකරයය
ිරීම

05

කෑගල්ල

ුරාය විහාරසක ානය, ඇහැඹිලියාවක,
ප ෝගල

MBRCA/RBT/2021/ KEG/05

ආපොවට ලක් වු හුකාර්යය
පගාඩනැගිල්ල අසල ැම්ම
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

06

රුවන්ද්වැල්ල

ශ්රී ධර්මවිජයාරාමය, පමාරලිය, වහකුල,
වහකුල, රුවන්ද්වැල්ල

MBRCA/RBT/2021/ KEG/06

සංඝාවාසපේ වැඩ නිමිරීම

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

අනුමත
මුදල(රු.)

1,000,000.00

500,000.00

500,000.00

07

පෙ ඕවිට

ප ෝරු රාජාරාමය, පයෝගම, පෙ ඕවිට

MBRCA/RBT/2021/ KEG/07

සංඝාවාසය ඉිිරීම

08

පෙ ඕවිට

ශ්රී විජයාරාම ුරාය විහාරය, ප ාරලංකඩ,
පෙ ඕවිට

MBRCA/RBT/2021/ KEG/08

පන්ද්වාසිකාගාරය ස ත පෙමහල්
ොනශාලාව ඉිිරීම

09

වරකාපපාල

පම්ධානන්ද්ෙ සිල්මාතා ආරාමය, ජයලත්
කන්ද්ෙ, ෙැිගම, පනළුම්පෙණිය

MBRCA/RBT/2021/ KEG/09

සංඝාවාසය ඉිිරීම

10

වරකාපපාල

පගෝතමී ආරාමය, මැෙගම, අල්ගම

MBRCA/RBT/2021/ KEG/10

කුටිපේ කටයුු අවසන්ද් ිරීම

11

වරකාපපාල

ශ්රී සම්බුද්ධාපලෝක විහාරය, වැරැල්ල
ඉහළගම, පනළුම්පෙණිය

MBRCA/RBT/2021/ KEG/11

ධර්මශාලාව ඉිිරීම

12

වරකාපපාල

මැණික් කඩවර ශ්රී අභිනවාරාමය, මැණික්
කඩවර, ුංපතාට

MBRCA/RBT/2021/ KEG/12

ධර්මශාලාව සංවර්ධනය ිරීම

13

රඹුක්කන

ශ්රී කීර්ර්තිස රත්නාරාමය, මඩවල, රඹුක්කන

MBRCA/RBT/2021/ KEG/13

භික්ුන්ද් වහන්ද්පසකලා සඳහා
වැසිිරලි පද්ධතිසය ඉිිරීම

14

රඹුක්කන

ශ්රී නාගවනාරාමය, පකාසක න්ද්න, රඹුක්කන

MBRCA/RBT/2021/ KEG/14

නව ධර්මශාලාපේ ජපනල් ෙැමීම

15

රඹුක්කන

අභයාරාම ුරාය විහාරය, ගංපගාඩ,
මාපකපහල්වල

MBRCA/RBT/2021/ KEG/15

ොනශාලාව ඉතිසරි වැඩ නිමිරීම

16

ගලිගමුව

පොඩම්පෙනිය විහාරය, තලන්ද්නායක
ගලිගමුව නගරය

MBRCA/RBT/2021/ KEG/16

ධර්මශාලාව ඉිිරීම

500,000.00
1,000,000.00

300,000.00

300,000.00

500,000.00

300,000.00

400,000.00
300,000.00
300,000.00

500,000.00

17

ගලිගමුව

වලගම් ා ආරයය පසකනාසනය, තඩිගමුව,
පිටගල්පෙනිය

MBRCA/RBT/2021/ KEG/17

ධර්ම ශාලාව ඉිිරීම

18

ගලිගමුව

පපාුගුල් ආරයය පසකනාසනය,
කන්ද්පෙපගෙර, පද්වාපල්ගම

MBRCA/RBT/2021/ KEG/18

කුටි ඉිිරීම

19

ෙැරණියගල

පද්වගිරි ආරයය පසකනාසනය, ුවක්මල්
ඇල්ල, උඩමාලිප ාඩ, මාලිප ාඩ,
ෙැරණියගල

MBRCA/RBT/2021/ KEG/19

ිරාපත්ව ඇතිස ධර්මශාලාපේ
වහලය සකසක ිරීම

20

ෙැරණියගල

ශ්රී සුෙර්ශනාරාමය, රය ංකන්ද්ෙ,
ෙැරණියගල

MBRCA/RBT/2021/ KEG/20

සංඝාවාසපේ හා ුසකතකාලපේ වැඩ
නිමිරීම
500,000.00

21

කෑගල්ල

කරඪුපලන ආරයය පසකනාසනය,
නිල්මල්පගාඩ

MBRCA/RBT/2021/ KEG/21

ආපොවට ලක් වු ආවාස
පගාඩනැගිල්ල ඉිිරීම(අවලංගු
කර ඇත. (600,000)

22

කෑගල්ල

ශ්රී ම න්ද්ොරාම විහාරසක ානය, අලවත්ත,
නිලපලාගම්මන

MBRCA/RBT/2021/ KEG/22

ආපොවට ලක් වු ආරක්ිත ැම්ම
ඉි ිරීම

1,000,000.00

23

කෑගල්ල

ශ්රී ශශලබිම් ාරාම විහාරසක ානය, දීපවල
පල්පල්ගම

MBRCA/RBT/2021/ KEG/23

ආපොවට ලක් වු ධර්මශාලාපේ
වහළය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

80,000.00

24

කෑගල්ල

ශ්රී ප ෝරුරුක්ඛාරාමය, ුවක්පෙණිය

MBRCA/RBT/2021/ KEG/24

ආපොවට ලක් වූ වළාකුළු ැම්ම
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

100,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

_

25

කෑගල්ල

ශ්රී සුෙර්ශයාරාම විහාරසක ානය,
තිසබ්බුටුමුණුව

MBRCA/RBT/2021/ KEG/25

අකුණුසැර වැදීපමන්ද් ආපොවට ලක්
වු විදුලි රැහැන්ද් පද්ධතිසය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

26

මාවනැල්ල

ශ්රී සුෙර්ශනාරාම ුරාය විහාරසක ානය,
ිරරියැතැන්ද්න, පල්පල ැද්ෙවල

MBRCA/RBT/2021/ KEG/26

ආපොවට ලක් වු පැතිස ැම්ම
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

27

කෑගල්ල

ශ්රී කලයාය ගුය නුවය භාවනා
මධයසක ානය, අඹන්ද්පිටිය, ඌරා උල්ල

MBRCA/RBT/2021/KEG/27

ආපොවට ලක් වූ ොන ශාලාව හා
මුළුතැන්ද්පගය ප්රතිසසංසකකරයය
ිරීම

28

මාවනැල්ල

ශ්රී ප ෝරුමළු විහාරසක ානය, ඟුල.

MBRCA/RBT/2021/KEG/28

ප ෝරු ප්රාකාරපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

එකතුව

50,000.00

1,000,000.00

200,000.00

475,000.00

12,235,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
ගාේල දිස්ික්කය
ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම හා ලිපිනය

01

අනු
අංක

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

අක්මීමන

ශ්රී සුමංගල විහාරසක ානය,
අංපකාක්කාවල

MBRCA/RBT/2021/GAL/01

ආපොවට ලක් වු ආවාසපගයි
ආරක්ිත ැම්ම
ප්රතිසසංසකකරයය ිරරිම

02

නාපගාඩ

ශ්රී ශාසනාලංකාරාම ුරාය
විහාරසක ානය, උඩුගම

MBRCA/RBT/2021/GAL/02

ආරක්ිත ැම්ම ඉිිරීම

03

ඇල්පිටිය

සුනන්ද්ොරාමය, 5 කණුව, අම් න
උුර, කහදූව

MBRCA/RBT/2021/GAL/03

සංඝාවාසය හා ධර්මශාලාව
සකසක ිරීම

04

ඇල්පිටිය

ිවංකරපලන ආරයය පසකනාසනය,
දුව, පිටුවල, ඇල්පිටිය

MBRCA/RBT/2021/GAL/04

ධර්මශාලාව ප්රතිසසංසකකරයය

05

ඉමදූව

ශ්රී විජය සිරි වර්ධනාරාමය,
ක රගල, අඟුළුගහ

MBRCA/RBT/2021/GAL/05

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්පල් ඉතිසරි
කටයුු නිමිරීම

අනුමත
මුදල(රු.)

875,000.00

1,000,000.00

500,000.00

300,000.00

300,000.00

06

කරන්ද්පෙණිය

පලනගල ප ෝරුරාජ විපේක
පසනසුන, සිරිුර, 08 කණුව,
නවෙගල

MBRCA/RBT/2021/GAL/06

කුටියක් සො ගැනීම

07

තවලම

ශ්රී බුද්ධ ජයන්ද්තිස විහාරය,
ොම්මලගම, හල්විටිගල ජනපෙය,
ගාල්ල

MBRCA/RBT/2021/GAL/07

විහාර මන්ද්ිරපේ ඉතිසරි වැඩ නිම
ිරීම

300,000.00

08

නාපගාඩ

සීතපොල ආරයය පසකනාසනය,
මාමනපොල, නාිරයාපෙණිය

MBRCA/RBT/2021/GAL/08

ධර්මශාලාව සහ පිණ්ඩපාත
ශාලාව

500,000.00

09

නාපගාඩ

පමත්ප ෝ පසවය සමාරු ආශ්රමය,
රවමුල්ල, යටමලත්ත, ගාල්ල

MBRCA/RBT/2021/GAL/09

ආවස ගිහය ඉිකර ගැනීම
සඳහා (අවලංගු කර ඇත.
රු.300,000)

_

10

නාපගාඩ

ශ්රී සුනන්ද්ොරාම ුරාය විහාරය,
ගම්මැද්පද්පගාඩ, නාපගාඩ, ගාල්ල

MBRCA/RBT/2021/GAL/10

ධර්ම ශාලාපේ වහළය
ප්රතිසසංසකකරයය (අවලංගු කර
ඇත. රු.500,000)

_

11

නියාගම

ශ්රී ගංගාතිසලක විහාරය, උුරු
පිටිගල, පිටිගල

MBRCA/RBT/2021/GAL/11

මුළුතැන්ද්පගය සංවර්ධනය ිරීම

12

නියාගම

නන්ද්ෙන විහාරය, කරේව, පිටිගල

MBRCA/RBT/2021/GAL/12

විහාර මන්ද්ිරපේ වහලය
අලුත්වැඩියාව ිරීම

500,000.00

උත්පලවණ්යාරාමය, පිටපෙණිය,
තල්ගම්පල

MBRCA/RBT/2021/GAL/13

සංඝාවාසය හා නානකාමරය
අලුත්වැඩියා ිරීම

500,000.00

13

ද්පද්ගම

300,000.00

400,000.00

14

ද්පද්ගම

ුරාය සල්ගමු රජමහා විහාරය,
හැම්මෑලිය, ද්පද්ගම

MBRCA/RBT/2021/GAL/14

වුර ටැංිරය සැකසීම

15

ක්කඩුව

ගපණ්පගාඩැල්පල් ශ්රී සුෙර්ශනාරාම
පිරිපවන්ද් මහා විහාරය, තිසරායගම,
ක්කඩුව

MBRCA/RBT/2021/GAL/15

බුද්ධමන්ද්ිරපේ ඉිිරීම් කටයුු
සඳහා

300,000.00

16

ක්කඩුව

සුවිසුද්ධාරාම මහා විහාරය,
ඉඩම්පතාට, මාෙම්පාගම,
අම් ලන්ද්පගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/16

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල
ඉිිරීම

500,000.00

17

ක්කඩුව

ශ්රී දීපාරාම විහාරය, මාවඩවිල,
රේගම

MBRCA/RBT/2021/GAL/17

සංඝාවාස හා ධර්මශාලා
මන්ද්ිරපේ වහලය
ප්රතිසසංසකකරයය

18

ක්කඩුව
(රත්ගම)

මහා මණ්ඩලාරාම ුරාය විහාරය,
මලමැසකසාපගාඩ, රත්ගම

MBRCA/RBT/2021/GAL/18

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්පල් ඉතිසරි
වැඩ නිමිරීම

500,000.00

19

ක්කඩුව

පක්ෂකරාරාම පිරිපවන්ද් විහාරය,
පේරපගාඩ, කහව

MBRCA/RBT/2021/GAL/19

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල
ඉිිරීම

500,000.00

20

ලපිටිය

පක්ෙකාරාමය, පගාඩගම,
පකාසකපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/20

පැරණි සංඝාවාසපේ වහලය
සකසක ිරීම

500,000.00

21

ක්කඩුව

මහාකරුයා විහාරය, ගලපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/21

වැසිිරළි පද්ධතිසයක් ඉිිරීම

300,000.00

500,000.00

200,000.00

22

ක්කඩුව

ශ්රී පබ් තාරාමය, පකාඩිගහකන්ද්ෙ,
ගලපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/22

ධර්ම ශාලාපේ වැඩ නිම
ිරීම(සංපශෝරුත)

23

ක්කඩුව

ුරාය සිරි පසෝභනාරාමය,
උදුවරාපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/23

සංඝාවාසය ඉිිරීම

24

ක්කඩුව

ශ්රී සුමනාරාමය, පේනමුල්ල,
කුලීපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/24

වැසිිරළි පද්ධතිසයක් සකසක ිරීම

25

ක්කඩුව

ශ්රී නාගරුක්ඛාරාමය, කලුපේ

MBRCA/RBT/2021/GAL/25

සංඝාවාසපේ ඉතිසරි වැඩ අවසන්ද්
කර ගැනීම

200,000.00

26

ක්කඩුව

ුරාය රන්ද්පකාත් මහා විහාරය,
කුලීපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/26

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල
ප්රතිසසංසකකරයය

200,000.00

27

ක්කඩුව

ශ්රී ුෂකපාරාමය, මලවැන්ද්න

MBRCA/RBT/2021/GAL/27

ධර්මශාලාව ප්රතිසසංසකකරයය

28

ක්කඩුව

ශ්රී සුධීරාරාම විහාරය, අකුරළ

MBRCA/RBT/2021/GAL/28

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්පල්
බිත්තිස ඉිිරීම(සංපශෝරුත)

29

ක්කඩුව

ශ්රී අභිනවාරාමය, අකුරළ

MBRCA/RBT/2021/GAL/29

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉිිරීම

30

ක්කඩුව

වනවාස රජ මහා විහාරය,
කුළිපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/30

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉිිරීම

31

ක්කඩුව

ප ෝරුමළු විහාරය, ෙළුවුමුල්ල

MBRCA/RBT/2021/GAL/31

ආවාසපගයි අඩුපාඩු සකසක ිරීම

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00
200,000.00
200,000.00

32

ක්කඩුව

ශ්රී විපේකාරාමය, කුරුේුකන්ද්ෙ

MBRCA/RBT/2021/GAL/32

ධර්මශාලා පගාඩනැගිල්ල
සංවර්ධනය

200,000.00

33

ක්කඩුව

ශ්රී ජයවර්ධනාරාම ුරාය විහාරය,
පිටිවැල්ල

MBRCA/RBT/2021/GAL/33

සංඝාවාසපේ වහලය පිළිසකර
කර ගැනීම

200,000.00

34

ක්කඩුව

ශ්රී කුමාර මහා විහාරය, කුමාරකන්ද්ෙ

MBRCA/RBT/2021/GAL/34

සංඝාවාසය ඉිිරීම

35

ක්කඩුව

ශ්රී ුෂකපාරාම විහාරය, මැෙවල, බූසකස

MBRCA/RBT/2021/GAL/35

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉිිරීම

36

ක්කඩුව

ශ්රී සිද්ධත්තාරාම විහාරය, පිංකන්ද්ෙ

MBRCA/RBT/2021/GAL/36

සංඝාවාසපේ ඉතිසරි ඉිිරීම්
කටයුු

37

ක්කඩුව

ශ්රී ආරයයගිරි විහාරය, ගලපතාට

MBRCA/RBT/2021/GAL/37

ධර්මශාලාව සංවර්ධනය ිරීම

38

ක්කඩුව

ශ්රී නිපරෝධාරාම විහාරය, කටුෙම්පේ,
MBRCA/RBT/2021/GAL/38
පොඩන්ද්දූව

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්පල් ඉතිසරි
වැඩ කටයුු නිම ිරීම

200,000.00

39

ක්කඩුව

පමත්මග භාවනා මධයසක ානය,
කුමුළුපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/39

ධර්මශාලපේ ඉතිසරි වැඩ
නිමිරීම

200,000.00

40

ක්කඩුව

ශ්රී විපේකාරාමය, මිල්ල

MBRCA/RBT/2021/GAL/40

සංඝාවාසපේ ඉතිසරි කටයුු

41

ක්කඩුව

ශ්රී සුගතාරාමය, හෑපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/41

විහාර මන්ද්ිරය සකසක ිරීම

200,000.00

200,000.00
200,000.00
200,000.00

200,000.00
200,000.00

42

ක්කඩුව

තපපෝොරාමය, පන්ද්නම්පගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/42

සංඝාවාසපේ බිම ටයිල්
ඇතිසීම(සංපශෝරුත)

200,000.00

43

ක්කඩුව

ශ්රී ුනයාරාමය, නලාගසකපෙණිය

MBRCA/RBT/2021/GAL/43

ඉිකරමින්ද් පවතිසන ධර්මශාලපේ
වැඩ අවසන්ද් ිරීම

200,000.00

44

ක්කඩුව

ජනනන්ද්ොරාමය, ිරරහන්ද්ිපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/44

ධර්මශාලාපේ හා සංඝාවාසපේ
ඉපැරණි වහළ ප්රතිසසංසකකරයය

200,000.00

45

ක්කඩුව

ශ්රී සුමනාරාමය, තිසරායගම,
ක්කඩුව

MBRCA/RBT/2021/GAL/45

සංඝාවාසය ප්රතිසසංසකකරයය

යක්කලමුල්ල

ශ්රී සරයගිරි ප ෞද්ධ මධයසක ානය,
අකුලපහකන, නාිරයාපෙනිය

MBRCA/RBT/2021/GAL/46

ධර්මශාලාපේ වහලය
අළුත්වැඩියා ිරීම

500,000.00

47

නියාගම

ශ්රී ඥාපනෝෙයාරාම විහාරසක ානය,
මාර්ුපිටිය, මත්තක

MBRCA/RBT/2021/GAL/47

අකුණුසැර වැදීපමන්ද් ආපොවට
ලක් වු විදුලි පද්ධතිසය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරරිම

160,000.00

48

ගාල්ල
කඩවත් සතර

සුභරාරාමය විහාරසක ානය,
පතන්ද්කල්ලපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/48

ආරක්ිත ැම්ම ඉිිරීම

49

ගාල්ල
කඩවත් සතර

ශ්රී පරපම්න්ද්රාරාම විහාරසක ානය,
පකාටිගලපහකන

MBRCA/RBT/2021/GAL/49

ආරක්ිත ැම්ම ඉිිරීම

46

500,000.00

1,000,000.00

2,000,000.00

50

ගාල්ල
කඩවත් සතර

සුමනාරාමය විහාරසක ානය,
තලගහපහකන, මඩවලමුල්ල

MBRCA/RBT/2021/GAL/50

ආරක්ිත පැතිස ැම්ම ඉිිරීම

51

ගාල්ල
කඩවත් සතර

පරමානන්ද්ෙ රජමහා විහාරසක ානය,
එලියේ පාර , ගාල්ල

MBRCA/RBT/2021/GAL/51

ආරක්ිත ැම්ම හා කාණු
පද්ධතිසය සැකසීම

800,000.00

52

යක්කලමුල්ල

ශ්රි ශකපේතබිම් ාරාම විහාරසක ානය,
වලපේ, යක්කලමුල්ල

MBRCA/RBT/2021/GAL/52

ආපොවට ලක් වු පැතිස ැම්ම
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

1,000,000.00

ශ්රි සුධර්මාරාම විහාරය, ගා/
අමරවංශ මහ පිරිපවන,
ිරරි තාවිල, ද්පද්ගම

MBRCA/RBT/2021/GAL/53

ධර්මශාලාව
ප්රතිසසංසකකරයයිරීම

350,000.00

නාපගාඩ

ශ්රී පඤකඤාවාස ප ෞද්ධ
මධයසක ානය, කුඹුරුපහකන ,
ගා/මාපලගම, මධයම

MBRCA/RBT/2021/GAL/54

සංඝාවාසය ඉිිරීම

250,000.00

55

පනළුව

ශ්රී ධර්මාපලෝක විහාරය, උඩපවල
පාර, පමාරගහකන්ද්ෙ, පනළුව,
ගාල්ල

MBRCA/RBT/2021/GAL/55

සංඝාවාසය වැඩිියුණු
ිරීම(සංපශෝරුත)

250,000.00

56

නාපගාඩ

ශ්රී අපශෝකාරාමය,
උඩවැලිවිටිතලාව, නාපගාඩ, ගාල්ල

MBRCA/RBT/2021/GAL/56

ධර්මශාලාපේ වහලය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

53

54

ද්පද්ගම

1,500,000.00

300,000.00

57

නාපගාඩ

ශ්රී සකවර්යබිම් ාරාම විහාරසක ානය,
උඩලමත්ත, නාපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAL/57

ආපොවට ලක් වු සංඝාවාසපේ
හා ධර්ම ශාලාපේ වහලය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

58

වැලිවිටිය
ිවිුර

ප ෞද්ධ මධයසක ානය නුපේපතාට,
ඇත්කඳුර

MBRCA/RBT/2021/GAL/58

සංඝාවාසය ඉි ිරීම

එකතුව

175,000.00

300,000.00

22,460,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
මාතර දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම හා ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

පිට ැද්ෙර

ශ්රී නිත්තමළුව ුරාය විහාරසක ානය,
සියඹලාපගාඩ නැපගන ර

MBRCA/RBT/2021/MAR/01

ශෛතය හා විහාර මළුපේ පැතිස
ැම්ම ඉිිරීම
800,000.00

02

පෙවිනුවර

විෙර්ී පයෝගාශ්රමය, ආගරවල,
අපරැක්ක

MBRCA/RBT/2021/MAR/02

ආපොවට ලක් වු සංඝාවාස
පගාඩනැගිල්පල් වහළය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

03

අකුරැසකස

MBRCA/RBT/2021/MAR/03

ජල ටැංිරයක් ඉිිරීම

04

අකුරැසකස

MBRCA/RBT/2021/MAR/04

සංඝාවාසය අලුත්වැඩියා ිරීම

05

අුරලිය

06

තිසහපගාඩ

07

තිසහපගාඩ

08

පෙවිනුවර

09

පිට ැද්ෙර

ශ්රී පක්ෂකරාරාම ුරාය විහාරය,
ුවක්වත්ත, මලිදුව, අකුරැසකස
ශ්රී ධර්මාරාමය,
ඉළුක්වත්ත, ියලපේ උුර,
අකුරැසකස
ශ්රී පරමානන්ද්ෙ පිරිපවය,
ප ෝපාපගාඩ, අකුරැසකස
ශ්රී විජයාරාම ුරාය විහාරය, පහළ
විටියල, තිසහපගාඩ, මාතර
ශ්රී සුධර්මාරාමය, පකෝමංපගාඩ,
පපතංගහවත්ත, තිසහපගාඩ
ශාකයධීතාරාමය, සිරි මාවත, උඩු
අපරැක්ක, අපරැක්ක
ශ්රී සීලරත්නාරාමය, සුමංගල මාවත,
ානගල

MBRCA/RBT/2021/MAR/05
MBRCA/RBT/2021/MAR/06
MBRCA/RBT/2021/MAR/07

ධර්මශාලා පගාඩනැඟිල්පල්
අ ලන්ද්ව ඇතිස වහළය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම
භික්ෂු පන්ද්වාසිකාගාරපේ වැඩ
නිම ිරීම
පැරණි සංඝාවාසය
ප්රතිසසංසකකරයය

MBRCA/RBT/2021/MAR/08

ආවාසපේ වහල සකසක ිරීම

MBRCA/RBT/2021/MAR/09

භික්ු පන්ද්වාසිකාගාරපේ වැඩ
නිම ිරීම

අනුමත
මුදල(රු.)

600,000.00
500,000.00
500,000.00

500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00

10
11
12

මාතර
කඩවත්සතර
මාතර
කඩවත්සතර

ශ්රී රාහුල ප ෞද්ධායතනය, එළියකන්ද්ෙ ,
මාතර
රාජමහා විහාරය, පවපහරගම්පිට,
මාතර

වැලිගම

ගල්ගපණ් ුරාය විහාරය,
පපාල්වත්ත,පෙනිපිටිය
පසෝම විහාරය,
ැද්ෙපකෝයවිලවත්ත,
පපාල්වුපමෝෙර,මිරිසකස
ශ්රී විපේකාරාමය,
ලාල්පේ,හක්මය

MBRCA/RBT/2021/MAR/10
MBRCA/RBT/2021/MAR/11
MBRCA/RBT/2021/MAR/12

ධර්මශාලාපේ වහලය ඉිිරීම
පැරණි ධර්මශාලාපේ පගබිම
පකාන්ද්ීේ ිරීම(සංපශෝධීත)
ධර්මශාලාපේ වහළය
සඳහා රැලි තහඩු ල ා
ගැනීම(සංපශෝරුත)

500,000.00
300,000.00
500,000.00

MBRCA/RBT/2021/MAR/13

සංඝාවාසය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

300,000.00

MBRCA/RBT/2021/MAR/14

ධර්මශාලා පගාඩනැගිල්ල
ඉිිරීම

500,000.00

ශ්රී සාරිුත්තාරාමය, ඇල්ලපවල,
නැපගන ර, හක්මය

MBRCA/RBT/2021/MAR/15

සංඝාවාසය අලුත්වැඩියා ිරීම

හක්මය

ශ්රී සුධර්මාරාම ුරාය විහාරය,
උඩුපීල්ලපගාඩ, හක්මය

MBRCA/RBT/2021/MAR/16

මාලිම් ඩ

කහවිල්පගාඩ ුරාය රාජමහා විහාරය,
ඇල්ගිරිය, පතලිේජවිල

MBRCA/RBT/2021/MAR/17

18

මාලිම් ඩ

ඕගසකප ගංගාරාම විහාරය, මාලිම් ඩ,
පාලටුව

19

මුලටියන

20

වැලිපිටිය

13

වැලිපිටිය

14

හක්මය

15

හක්මය

16
17

ශ්රී නිපරෝධාරාම විහාරය,
උසකඉිගමපෙනිය,
සීනිපැල්ල
පනළුම්පගාඩ ුරාය විහාරය,
නලවන, කනංපක්

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්පල්
ඉතිසරි වැඩ නිමිරීම
වසර 80ක පැරැණි
ධර්මශාලා මන්ද්ිරය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

MBRCA/RBT/2021/MAR/18

වැසිිරලි හා නාන කාමර
පගාඩනැගිලි අතර ආරක්ිත
පැතිස ැම්මක් ඉිිරීම
(අවලංගු කර ඇත) 500000

MBRCA/RBT/2021/MAR/19

පපාදු මුළුතැන්ද්පගයි
වැඩ නිමකර ගැනීම සඳහා

MBRCA/RBT/2021/MAR/20

වැසිිරලි පද්ධතිසය ඉිිරීම

500,000.00
500,000.00
500,000.00

-

300,000.00
500,000.00

ඉලංගම්පගාඩ ුරාය රජමහා විහාරය,
ශ්රී රතනපාල මාවත, සුපගාඩ,
කඹුරුපිටිය
ුරාය විහාරසක ානය, මහපහකන,
ානගල
ශ්රී ුම්ප ෝරු විහාරසක ානය, අු ඇල,
පමාරවක
ශ්රී සම්බුද්ධ විහාරසක ානය, තලපේ
කුඹුර, පිට ැද්ෙර
ශ්රී ජනපොරාම විහාරසක ානය, ෙැරංගල,
පිට ැද්ෙර

MBRCA/RBT/2021/MAR/21

ආපොවට පත් මුළුතැන්ද්පගයි
වැඩ නිම ිරීම (සංපශෝරුත)

MBRCA/RBT/2021/MAR/22

ධර්මශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

MBRCA/RBT/2021/MAR/23

වැසිිරළි පද්ධතිසය අළුත්වැඩියා
ිරීම
100,000.00

MBRCA/RBT/2021/MAR/24

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉිිරීම

MBRCA/RBT/2021/MAR/25

සංඝාවාසපේ ටයිල් ඇතිසීම

පිට ැද්ෙර

ශ්රී ධර්ම විජයාරාම විහාරසක ානය, 4 වන
MBRCA/RBT/2021/MAR/26
පියවර, ිරරිවැල්කැපල්

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉිිරීම

27

පිට ැද්ෙර

පසකලගිරි විහාරය, ිරරිවැල්කැපල්,
පිට ැද්ෙර

MBRCA/RBT/2021/MAR/27

ධර්මශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම
(පොර ජපනල් සැකසීම)
100,000.00

28

පිට ැද්ෙර

පූජාපලන්ද් විහාරසක ානය,ෙැරංගල,
පිට ැද්ෙර

MBRCA/RBT/2021/MAR/28

සංඝාවාසපේ වැඩ නිම
ිරීම(විදුලිය සපයා ගැනිම)

100,000.00

29

පකාටපපාල

ශ්රී සුප ෝධාරාම විහාරසක ානය,
පකාසකපමෝෙර, පකාටපපාල

MBRCA/RBT/2021/MAR/29

ධර්ම ශාලාව ස ත
සංඝාවාසය ඉිිරීම

100,000.00

30

පකාටපපාල

ශ්රී ධර්මපාල ආරයය පසකනාසනය,
පල්පල්ගම,පෙනියාය

MBRCA/RBT/2021/MAR/30

ධර්මශාලා පරිශ්රය ඉිිරීම

31

පකාටපපාල

ශ්රී සම්බුද්ධ ජයන්ද්තිස විහාරසක ානය,
ියොව, පෙනියාය

MBRCA/RBT/2021/MAR/31

ධර්මශාලා පගාඩනැගිල්පල්
ජල පහසුකම් ල ා ගැනීම

100,000.00

32

පකාටපපාල

ප ෝරුමළු විහාරසක ානය, මුගුණුමුල්ල,
පකාටපපාල

MBRCA/RBT/2021/MAR/32

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල
ඉිිරීම

100,000.00

21

කඹුරුපිටිය

22

පිට ැද්ෙර

23

පිට ැද්ෙර

24

පිට ැද්ෙර

25

පිට ැද්ෙර

26

500,000.00
100,000.00

100,000.00
100,000.00
100,000.00

100,000.00

33

පකාටපපාල

ශාන්ද්ත පලන ආරයය පසකනාසනය,
පමාරවක්කන්ද්ෙ, පමාරවක

MBRCA/RBT/2021/MAR/33

34

පකාටපපාල

ශ්රී තපපෝවනාරාම විහාරසක ානය,
හල්ගහපවල

MBRCA/RBT/2021/MAR/34

35

හක්මය

ශ්රී සුධර්මාරාම ුරාය විහාරය,
උඩුපීල්ලපගාඩ, හක්මය

MBRCA/RBT/2021/MAR/35

36

පකාටපපාල

ශ්රී ගංගාතිසලක ප ෝරුරාජාරාම
විහාරසක ානය, ිරරිවලගම, පකාටපපාල

MBRCA/RBT/2021/MAR/36

ආරක්ිත පැතිස ැම්ම ඉිිරීම

37

පිට ැද්ෙර

MBRCA/RBT/2021/MAR/37

ආපොවට ලක් වු පිරිපවන්ද්
ශාලාව ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

330,000.00

38

හක්මය

MBRCA/RBT/2021/MAR/38

විහාරසක ානපේ ැල්කනිපේ
යකඩ වැට සකසක ිරීම

250,000.00

39

හක්මය

MBRCA/RBT/2021/MAR/39

නව ොනශාලාව ඉිිරීම

40

හක්මය

MBRCA/RBT/2021/MAR/40

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල
ඇුළු විහාරාංගය සංවර්ධනය

500,000.00

41

හක්මය

MBRCA/RBT/2021/MAR/41

සංඝාවාසය ඉිරිපස පැතිස
ැමීම සකසක ිරරිම

900,000.00

42

හක්මය

ශ්රී ප ාරුරාජාරාමය පනන්ද්පවල, මී
ඇල්ල, හක්මය

MBRCA/RBT/2021/MAR/42

නව සංඝාවාසපේ ඉහල
මහපල් බිත්තිස
ැඳීම(සංපශෝරුත)

43

තිසහපගාඩ

සිරි සුමනාරාම විහාරසක ානය,
මැෙඋයන්ද්පගාඩ, යටියන

MBRCA/RBT/2021/MAR/43

ප ෝමළුපේ ආරක්ිත පැතිස
ැම්ම ඉි ිරීම

ශ්රී සීලරතනාරාම විහාරසක ානය,
ානගල
පේමසිරි ධර්මායතනය, පපාල්ිරරිපිටිය,
හක්මය
ගපණ්පගාඩ ුරාය විහාරය,
පනන්ද්පවල, මීඇල්ල, හක්මය
ජිනරාජ පිරිපවන, පපත්පත්පවල,
හක්මය
ශ්රී සුෙර්ශනාරාමය
,ගංපගාඩගම,හක්මය

විහාර මන්ද්ිරය ඉිිරීම
සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල
ඉිිරීම
සංඝාවාස පගාඩනැගිල්පල්
ඉතිසරි වැඩ නිමිරීම ( II
අියර)

100,000.00
100,000.00
1,500,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

500,000.00

1,500,000.00

44

ිරරින්ද්ෙ
ුහුල්වැල්ල

ඕවිටිගමුව ුරාය විහාරසක ානය,
ඕවිටිගමුව, ිරරින්ද්ෙ ුහුල්වැල්ල.

45

වැලිගම

රත්නගිරි මහ විහාරසක ානය, මිරිසකස

එකතුව

MBRCA/RBT/2021/MAR/44

ආපොවට ලක් වූ විහාරසක ාන
පගාඩනැගිල්පල් වහළය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම
ආපොවට ලක්වූ බුද්ධ
මන්ද්ිරය සමඟ පැතිස ැම්ම
ප්රතිසසංසකකරයය
ිරීම(අවිච්චපේෙ වයාපිනියිර)

1,000,000.00

972,189.59
20,552,189.59

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
මකාළඹ දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම හා ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

සීතාවක

ශ්රී සුමන විහාරසක ානය,
දුංකළපහකන, පහකවායින්ද්න

MBRCA/RBT/2021/COL/01

ලැගුම්පගය ඉිිරීම

02

කඩුපවල

අපශෝකාරාම ප ෞද්ධ
මධයසක ානය, ඇඹිල්ලපෙණිය,
ෙැඩිගමුව

MBRCA/RBT/2021/COL/02

ආවාසපගය සහ ධර්මශාලාපේ
ඉතිසරි වැඩ නිමිරීම
500,000.00

03

කඩුපවල

පපෝපර් ුරාය ශ්රී මහා විහාරය,
194, පපෝපර්, අුරුගිරිය

MBRCA/RBT/2021/COL/03

පන්ද්වාසිකාගාරය ඉිිරීම

04

කඩුපවල

ශ්රී ධම්මවිජිතාශ්රමය, ගල්පපාත්ත
පාර, පපෝපර්, අුරුගිරිය

MBRCA/RBT/2021/COL/04

සංඝාවාසපේ වැඩ නිමකර
ගැනීම

05

කඩුපවල

ශ්රී ප ෝරුරාජාරාමය, සොසිරිුර,
අුරුගිරිය

MBRCA/RBT/2021/COL/05

ොනශාලාව ඉිිරීම

06

කඩුපවල

ශ්රී පමත්තාරාමය. 193/A, ශ්රී
ෙැඩිගමුව, රයාල

MBRCA/RBT/2021/COL/06

අවාසපගයි වහලය සැකසීම

අනුමත
මුදල(රු.)

500,000.00

500,000.00

500,000.00
500,000.00
500,000.00

07

කඩුපවල

ශ්රී විපේකාරාම ුරාය විහාරය,
පකාටුපේපගාඩ, රාජගිරිය

MBRCA/RBT/2021/COL/07

ොනශාලාව හා මුළුතැන්ද්පගය

08

කඩුපවල

ශ්රී ගගුල පයෝගාශ්රමය,
පකාතලාවල, කඩුපවල

MBRCA/RBT/2021/COL/08

සංඝාවාසපේ ඉතිසරි කටයුු
නිම ිරීම

500,000.00

09

කඩුපවල

ශ්රී ශශලබිම් ාරාම ුරාය
විහාරය, පහල ප ෝමිරිය

MBRCA/RBT/2021/COL/09

වැසිිරලි කැසිිරලි පද්ධතිසය
ඉිිරීම

500,000.00

10

පකාපලාන්ද්නාව

ෛන්ද්ෙන විහාරය, 615/2, ප ෝගහ
හංිය පාර, පගාතටුව

MBRCA/RBT/2021/COL/10

භාවනා ශාලාව ඉිිරීම

11

තිසඹිරිගසකයාය

ශ්රී ඤායවිමල මහා විහාරය,
පනා85, ඤාය විමලපාර,
පෙමටපගාඩ, පකාළඹ

MBRCA/RBT/2021/COL/11

භික්ුන්ද් වහන්ද්පසකලාට
පරිහරයය ිරීම සඳහා
වැසිිරලි 2ක් සහ නාන කාමර
2

12

තිසඹිරිගසකයාය

පේළුවනාරාමය, වැල්ලවත්ත
පාර, පකාළඹ 06

MBRCA/RBT/2021/COL/12

ධර්මශාලාපේ ජල කාන්ද්දුවට
අොල ප්රතිසසංසකකරයය

13

පමාරටුව

ශ්රී කලයාය ප ෝරු විහාරය,
පමාරටුව

MBRCA/RBT/2021/COL/13

නාන කාමරය ස ත වැසිිරළිය
සඳහා
300,000.00

14

පමාරටුව

ශ්රී ප ෝරුරතනාරාමය,
පසායිසාුර, පමාරටුව

MBRCA/RBT/2021/COL/14

ොනශාලාපේ වැඩ අවසන්ද් කර
ගැනීම

15

පහෝමාගම

ශ්රී ප ෝරුරාජ විහාරය, වල්පිට,
ටවල, පාදුක්ක

MBRCA/RBT/2021/COL/15

වැසිිරලි පද්ධතිසය ඉිිරීම

500,000.00

500,000.00

200,000.00

500,000.00

300,000.00
500,000.00

16

පහෝමාගම

ශ්රී සංඝිකාරාමය, කඩුමාදූව,
සිද්ධමුල්ල, පිළියන්ද්ෙ

MBRCA/RBT/2021/COL/16

වැසිිරලි පද්ධතිසය ඉිිරීම

17

මහරගම

පසෝම සෙහම් පසවය 190/52,
වීරමාවත, පෙපානම, පන්ද්නිපිටිය

MBRCA/RBT/2021/COL/17

සංඝාවාසය ප්රතිසසංසකකරයය

18

මහරගම

ධම්ම නිපක්තන විහාරය, කුරන්ද්ි
මාවත, තලපත්පිටිය, නුපේපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/COL/18

විහාරපගයි වහලය
ප්රතිසසංසකකරයය

500,000.00

පකාළඹ

පරමානන්ද්ෙ ුරාය විහාරය,
පනා.29, පරමානන්ද්ෙ මාවත,
පකාටපහකන, පකාළඹ 13

MBRCA/RBT/2021/COL/19

වැසිිරලි පද්ධතිසය සහ අලුත්
සංඝාවාසය

500,000.00

20

පකාළඹ

ශ්රී ප ෝරුරාජාරාම විහාරසක ානය,
ඒ/77 , ගල්පපාත්ත විදීය,
පකාටපහකන, පකාළඹ 13

MBRCA/RBT/2021/COL/20

විහාරසක ානපේ වහලය
ප්රතිසසංසකකරයය

500,000.00

21

කැසක ෑව

සිරි තිසසරය ධර්මායතනය,
මාවිත්තර උුර, මහරගම පාර,
පිළියන්ද්ෙල

MBRCA/RBT/2021/COL/21

ුසකතකාලය, ධාු මන්ද්ිරය,
භාවනාශාලාව ස ත සංඝාවාස
පගාඩනැගිල්ල ඉිිරීම

22

පමාරටුව

ධර්ම විජයාරාම විහාරසක ානය,
ඉහළ ඉඳි ැද්ෙ, පමාරටුව

MBRCA/RBT/2021/COL/22

ආපොවට ලක් වු ධර්මශාලාපේ
වහළය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

19

500,000.00

500,000.00

500,000.00

14,000.00

තිසඹිරිගසකයාය

සිරි අරියවංශාරාමය, ආරාම
පපපෙස, පෙමටපගාඩ, පකාළඹ
09

24

25

හුකාර්යය පගාඩනැගිල්ල
ඉිිරීම

250,000.00

කඩුපවල

සිරි සුධර්මයාන පසකනාසනය, 648
/R පෙල්ගහ කමත පාර,
MBRCA/RBT/2021/COL/24
ුන්ද්ඇඳපහකන, පකාරපතාට
කඩුපවල

ොනශාලාව ඉිිරීම

250,000.00

කඩුපවල

ශ්රී සාලවපනෝෙයානාරාමය,
තලංගම උුර, මාලපේ

MBRCA/RBT/2021/COL/25

ධර්මශාලාව අලුත්වැඩියා
ිරීම

250,000.00

පකාපලාන්ද්නාව

සිරි සුනන්ද්ෙ විහාරය, 7/298,
පබ්සකලයින්ද් පාර, වදුල්ලවත්ත,
වැල්ලම්පිටිය

MBRCA/RBT/2021/COL/26

ධර්මශාලාව ඉිිරීම

250,000.00

27

පකාළඹ

ශ්රී කලයාණි ගංගාරාමය, අංක
MBRCA/RBT/2021/COL/27
93/15, කලයාණි ගංගාරාම
මාවත, මේටක්කුලිය, පකාළඹ 15

ධර්ම ශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ
ිරීම

300,000.00

28

පෙ වල

ශ්රී ගංගාරාමය විහාරසක ානය,
පාමංකඩ

MBRCA/RBT/2021/COL/28

ආපොවට ලක් වූ වහළය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

750,000.00

තිසඹිරිගසකයාය

ශ්රී වජිරාශ්රම ප ෞද්ධ
මධයසක ානය, අංක 101, ආනන්ද්ෙ
රාජකරුයා මාවත, පකාළඹ 10

MBRCA/RBT/2021/COL/29

හුකාර්යය පගාඩනැගිල්පල්
වැඩ නිම ිරීම

500,000.00

23

26

29

MBRCA/RBT/2021/COL/23

පකාපලාන්ද්නාව

අභයසුමනාරාම විහාරසක ානය,
මණ්ඩවිල

MBRCA/RBT/2021/COL/30

ආපොවට ලක් වු විහාරාංග
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

පමාරටුව

ශ්රී සුනන්ද්පෙෝපනන්ද්ොරාම
විහාරසක ානය, කටුකුරුන්ද්ෙ,
පමාරටුව

MBRCA/RBT/2021/COL/31

ආපොවට ලක් වු ොන ශාලාපේ
හා ෙහම් පාසල්
පගාඩනැගිල්පල් වහලය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

31

32

පමාරටුව

ප ෞද්ධ මධයසක ානය,
පමාරටුවැල්ල, පමාරටුව

MBRCA/RBT/2021/COL/32

ආපොවට ලක් වු ආවාස
පගාඩනැගිල්පල් වහලය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

33

ශ්රි ජයවර්ධනුර
පකෝේපේ

සමාරු විහාරය, 99, එිරිසිංහපාර,
ගංපගාඩවිල, නුපේපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/COL/33

සංඝාවාසය ඉිිරීම

30

එකතුව

300,000.00

30,000.00

35,000.00

500,000.00

13,229,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
කළුතර දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම හා ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

ඉංගිරිය

ශ්රී වික්රමසිංහාරාම විහාරසක ානය,
පපෝරුවෙණ්ඩ, මාුටුගල

MBRCA/RBT/2021/KAL/01

ආපොවට ලක් වු සංඝාවාසපේ
වහළය ප්රතිසසංසකකරයය

02

පාලින්ද්ෙනුවර

ශ්රී සුප ෝධාරාම විහාරසක ානය,
පැණිගල, ගුරුළු ැද්ෙ

MBRCA/RBT/2021/KAL/02

විහාර මන්ද්ිරපේ වහළය ඉිිරීම

03

කළුතර

සිරි සෙහම් විහාරය,
පවන්ද්පද්සිවත්ත, පවනිවැල්කැටිය

MBRCA/RBT/2021/KAL/03

විහාරමන්ද්ිරපේ වහලය සකසක
කර ගැනීම සඳහා

04

කළුතර

පසකලතලාරාමය, උේගල් ඩ,
කළුතර උුර

MBRCA/RBT/2021/KAL/04

සංඝාවාසය සකසකකර ගැනීම

05

කළුතර

වාලුකාරාම මහා විහාරය,
පපාුපිටිය, වාද්ෙදූව

MBRCA/RBT/2021/KAL/05

බුදු මැදුර අලුත්වැඩියා ිරීම

අනුමත
මුදල(රු.)

150,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

06

පානදුර

සීලවතී ආරාමය, ප ාන්ද්පසකකා පාර,
වලපල, පානදුර

MBRCA/RBT/2021/KAL/06

සම්බුදු මන්ද්ිරපේ ප්රධාන පොර
නිර්මායය

300,000.00

07

පානදුර

ශ්රි සුෙර්ශනාරාම විහාරසක ානය,
වත්තලපපාල, පානදුර

MBRCA/RBT/2021/KAL/07

සකවාමීන්ද් වහන්ද්පසකලා සඳහා
වැසිිරළි පද්ධතිසයක් ඉිිරීම

250,000.00

08

පානදුර

ශ්රී විජයාරාමය, පවපහරවත්ත,
පානදුර

MBRCA/RBT/2021/KAL/08

වැසිිරලි පද්ධතිසයක් ඉිිරීම

09

පාලින්ද්ෙ
නුවර

ශ්රී ගංගාරාමය, පකාසකගුලන,
පමෝල්කාව

MBRCA/RBT/2021/KAL/09

භික්ු පන්ද්වාසිකාගාරයක්
ඉිිරීම සඳහා

500,000.00

ගංගාරාමය, අළුප ෝමුල්ල,
ණ්ඩාරගම

MBRCA/RBT/2021/KAL/10

ධාු මන්ද්ිරපේ සිවිලිම ගැසීම,
ආරක්ිත වැට ගැසීම

200,000.00

10

ණ්ඩාරගම

11

බුලත්සිංහල

ශ්රී සාම විහාරය, හල්වුර,
බුලත්සිංහල

MBRCA/RBT/2021/KAL/11

ආවාසය සහ ොනශාලාව සඳහා

12

මුගම

ශ්රී ධර්මාරාම විහාරසක ානය,
නිේසිටි, කාලවිල, මුගම

MBRCA/RBT/2021/KAL/12

ධර්මශාලාව, ොන ශාලාව,
සංඝාවාසය

300,000.00

500,000.00

500,000.00

13

මිල්ලනිය

ශ්රී සංඝමිත්තාරාමය, ගලගම,
පරගසකපතාට

MBRCA/RBT/2021/KAL/13

වහල ඉිිරීම, පොර ජපනල්
ෙැමීම

500,000.00

14

අගලවත්ත

ශ්රී විජයසුන්ද්ෙරාරාම ුරාය විහාරය,
මහකළුපහන, මුගම

MBRCA/RBT/2021/KAL/14

සංඝාවාසපේ වහලය අලුත්වැඩියා
ිරීම

450,000.00

පබ්රුවල

සමනක්ඛන්ද්ෙ ුරාය රජමහා
විහාරසක ානය, පගෝමරකන්ද්ෙ,
පපාුවිල් පාර, පයාගල

MBRCA/RBT/2021/KAL/15

නව සංඝාවාස පගාඩනැගිල්පල්
සිවිලිම සැකසිම (සංපශෝරුත)

ශ්රි ුපයයෝෙයාරාමය, වඳුරාමුල්ල,
පානදුර

MBRCA/RBT/2021/KAL/16

විහාර මන්ද්ිරපේ වහළය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

300,000.00

15

16

ණ්ඩාරගම

250,000.00

17

මුගම

ශ්රී විපේකාරාමය, යටපොල, මුගම

MBRCA/RBT/2021/KAL/17

ගින්ද්පනන්ද් විනාශ වු සංඝාවාසය
නැවත ඉිිරීම

1,500,000.00

18

පාලින්ද්ෙනුවර

ශ්රී අරියවංශාරාම විහාරසක ානය,
අටහවුල්පහකන,ලත්පදුර

MBRCA/RBT/2021/KAL/18

ආපොවට ලක් වු ධර්ම ශාලාපේ
වහලය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

20,000.00

19

පාලින්ද්ෙනුවර

ජිනාරාම විහාරසක ානය, මිෙලන,
පමාරපිටිය.

MBRCA/RBT/2021/KAL/19

ආපොවට ලක් වු ධර්ම ශාලාපේ
වහලය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

60,000.00

එකතුව

7,780,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
ගේපෘතහ දිස්ික්කය
අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

අත්තනගල්ල

ශ්රී තපපෝෙනාරාමය, පනා
109, උඩුපගාඩ, රුේගහවිල

MBRCA/RBT/2021/GAM/01

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්පල් ඉතිසරි
වැඩ නිම ිරීම

02

අත්තනගල්ල

03

කටාන

04

කටාන

05

06

07

ශ්රී සුභරාරාමය, වලලියද්ෙ,
එල්ලක්කල
ම න්ද්රාරාමය, 28/33,
පහාරපහකන, ිරඹුලාපිටිය
ශ්රී සංඝමිත්තාරාමය,
පබ්සකලයින්ද් පාර,
තිසඹිරිගසකපකාටුව

MBRCA/RBT/2021/GAM/02
MBRCA/RBT/2021/GAM/03
MBRCA/RBT/2021/GAM/04

වැසිිරලිය , ගිනිහල්පගය සො
ගැනීම
සංඝාවාස පගාඩනැගිල්පල් වැඩ
නිම ිරීම
විහාර මන්ද්ිරපේ වහලය
සකසකකර ගැනීම (වයාපිතිසය
අවලංගු කර ඇත) 500000

ගම්පහ

පසත්පසවන සෙහම් විහාරය,
මහගම, පහලයාපගාඩ,
ගපන්ද්මුල්ල

MBRCA/RBT/2021/GAM/05

ොනශාලාපේ ඉතිසරි පකාටස
සම්ුර්ය ිරීම

බියගම

කඳුප ාඩ සියනෑ ජාතයන්ද්තර
භාවනා මධයසක ානය,
කදුප ාඩ, පෙල්පගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAM/06

භාවනා ශාලාව ඉිිරීම

මහර

ශ්රී ෙක්ිය පබ් තාරාමය,
196, ඇටිපකපහල්ගල්ල,
වැලිපේරිය

MBRCA/RBT/2021/GAM/07

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්පල් පළමු
මහපල් ආරක්ිත වැට ඉිිරීම

නිමදධ්යත මුදල
(රු)

500,000.00
500,000.00
500,000.00

500,000.00

500,000.00

300,000.00

08

මිනුවන්ද්පගාඩ

09

මිනුවන්ද්පගාඩ

10

මිනුවන්ද්පගාඩ

11

මීගමුව

12

මීරිගම

13

මීරිගම

14

මීරිගම

15

වත්තල

16

කැලණිය

17

කැලණිය

ශ්රී ශශලබිම් ාරාමය,
යාපගාඩමුල්ල, පකාටුපගාඩ
සිරි සීලානන්ද්ෙ ප ෞද්ධ
මධයසක ානය,
ප ාරපගාඩවත්ත උුර,
මිනුවන්ද්පගාඩ
ශ්රී සුසිලාධාරාමය, ට ර
උේගල්ප ාඩ, ගම්පහ
මහා ප්රජාපතී පගෝතමී
ආරාමය, කටුවපිටිය පාර,
අගුරුකාරමුල්ල, මීගමුව
ශ්රී රතනතිසසකසාරාමය,
හැඩිපෙනිකන්ද්ෙ, රොවඩුන්ද්න
ශ්රී සුභරාරාමය,
පපාපහාන්ද්නරුව, මීරිගම
ශ්රී ප ෝරු විහාරය,
කුීපකාටුව, නාරංවත්ත,
පේයන්ද්පගාඩ
මුලගන්ද්ෙකුටි පිරිපවන්ද් මහා
විහාරය, වැලිසර රාගම
ශ්රී ධර්ම විජයාරාමය, 97,
මීගමු පාර, පැලියපගාඩ
ශ්රී ුෂකපාරාමය, 331,
දුටුගැමුණු මාවත, පේටිය
හන්ද්ිය, කැලණිය

MBRCA/RBT/2021/GAM/08

සිේ මහල් පගාඩනැගිල්ල

MBRCA/RBT/2021/GAM/09

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්පල්
වහලය ගැසීම (අවලංගු කර ඇත)
500000

MBRCA/RBT/2021/GAM/10

ොනශාලාව ඉිිරීම

MBRCA/RBT/2021/GAM/11

සිල් මෑණියන්ද් වහන්ද්පසකලා සඳහා
සංඝාවාසය සෑදීම

MBRCA/RBT/2021/GAM/12

බුදු මැදුපර වහල ගැසීම

MBRCA/RBT/2021/GAM/13

ධර්මශාලාව

MBRCA/RBT/2021/GAM/14

ආවාස මන්ද්ිරපේ ඉතිසරිවැඩ
නිමිරීම

500,000.00

MBRCA/RBT/2021/GAM/15

භික්ු පන්ද්වාසිකාගාරපේ උඩු
මහපල් උලුවහු හා ජපනල්
සැකසීම

150,000.00

MBRCA/RBT/2021/GAM/16

වැසිිරලි පද්ධතිසය ඉිිරීම

MBRCA/RBT/2021/GAM/17

වැසිිරලි පද්ධතිසය ඉිිරීම

500,000.00

-

500,000.00
500,000.00

500,000.00
500,000.00

250,000.00
300,000.00

18

කැලණිය

ශ්රී ජයතිසලකාරාම ුරාය
විහාරය, 203, දුටුගැමුණු
මාවත, පෑලියපගාඩ

19

බියගම

විපේකාරාම විහාරසක ානය,
කඳුප ාඩ, පෙල්පගාඩ

20

පොම්පප

ශ්රී ුයයවර්ධනාරාම
විහාරසක ානය, ගපණ්පගාඩ,
පොම්පප.

MBRCA/RBT/2021/GAM/20

ආපොවට ලක් වූ විහාරසක ානපේ
පිවිසුම් මාර්ගපේ පැතිස ැම්ම
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

21

කැළණිය

ගංගාරාම මහා
විහාරසක ානය, මීගමු පාර,
පෑලියපගාඩ

MBRCA/RBT/2021/GAM/21

ආපොවට ලක් වු වළාකුළු
ැම්ම හා අ ලන්ද් වු කුසකසිය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

එකතුව

MBRCA/RBT/2021/GAM/18

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල කපරාදු
ිරීම සහ පොර ජපනල් ෙැමීම

500,000.00

MBRCA/RBT/2021/GAM/19

ආපොවට ලක් වූ විහාරාංග
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

500,000.00

400,000.00

300,000.00
8,200,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
මාතමේ දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

උකුපවල

සිරි නන්ද්ෙනාරාමය, ඉඹුල්පිටිය,
කරගහ න්ද්න, මාතපල්

MBRCA/RBT/2021/MAL/01

සංඝාවාසපේ වහල ඉි ිරීම

02

උකුපවල

ශ්රී අලවුගිරි විහාරය, අලවුවල,
ඹිවිලිකන්ද්ෙ, මාතපල්

MBRCA/RBT/2021/MAL/02

සංඝාවාසය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

03

ෙඹුල්ල

ශ්රී පමත්සිරිපාය විහාරය,
නාවාගසක න්ද්න, ෙඹුල්ල

MBRCA/RBT/2021/MAL/03

ආවාසපගය ඉතිසරි වැඩ ිරීම

04

ෙඹුල්ල

ශ්රී සුගත අභිනවාරාමය,
පමාරපගාඩමූකලාන, වෑවල වැව,
ෙඹුල්ල

MBRCA/RBT/2021/MAL/04

සංඝාවාසය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

05

නාඋල

ශ්රී සම්ප ෝරු ආරයය
පසකනාසනය, හාඩුපවල, නාඋල

MBRCA/RBT/2021/MAL/05

ොන ශාලාව ඉි ිරීම

නිමදධ්යත මුදල
(රු)

500,000.00

200,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

06

නාඋල

ශ්රී ධම්මින්ද්නාරාමය, ජනඋොන
ගම්මානය, හුගසකයාය, නාලන්ද්ෙ
මාතපල්

07

විල්ගමුව

අරලිය සම්බුද්ධාපලෝක විහාරය,
කුඹුක්ඹය, හදුන්ද්ගමුව

MBRCA/RBT/2021/MAL/07

සංඝාවාසපේ ඉතිසරිවැඩ

08

විල්ගමුව

ශ්රී ශශලතලාරාමය,
පසෝනුත්තර, නුගපගාල්ල,
විල්ගමුව

MBRCA/RBT/2021/MAL/08

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉි ිරීම

09

රත්පතාට

ශ්රී අභිනවධර්මාරාමය, පකපසල්
වත්ත, අල්වත්ත, මාතපල්

MBRCA/RBT/2021/MAL/09

සංඝාවාසය ඉි ිරීම සඳහා

10

යටවත්ත

අභිනවාරාමය, පපාල්වත්ත,
වාලපවල, මාතපල්

MBRCA/RBT/2021/MAL/10

වැසිිරළි පද්ධතිසයක් ඉි ිරීම

11

පල්පල්පපාල

ශ්රී නිපරෝධාරාම ුරාය විහාරය,
අලුත්ගම, මනන්ද්වත්ත, මාතපල්

MBRCA/RBT/2021/MAL/11

සංඝාවාසපේ ඉතිසරිවැඩ ිරීම

12

උකුපවල

කටුපෙණිය ුරාය විහාරසක ානය,
MBRCA/RBT/2021/MAL/12
කටුපෙණිය

ොන ශාලාව ප්රතිසසංසකකරයය
ිරීම (සංපශෝරුත)

MBRCA/RBT/2021/MAL/06

ආවාසපගය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම
(සංපශෝරුත)

200,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

200,000.00

200,000.00

13

විල්ගමුව

ශ්රී නාගරාජමහා විහාරය,
මල්ගම්මන, මාරක, මාතපල්

MBRCA/RBT/2021/MAL/13

සංඝාවාසපේ ඉතිසරිවැඩ ිරීම

14

විල්ගමුව

ශ්රී ලංකාරාම විහාරසක ානය,
පල්ඬියන්ද්ගල, පද්වගිරිය,
මාතපල්

MBRCA/RBT/2021/MAL/14

සංඝාවාසපේ ඉතිසරිවැඩ ිරීම

15

ගපල්පවල

ශ්රී විසුද්ධාරාමය, ෙැඹව,
ගපල්පවල

MBRCA/RBT/2021/MAL/15

සංඝාවාසපේ ඉතිසරිවැඩ ිරීම

16

උකුපවල

ශ්රී නිපරෝධාරාම විහාරසක ානය,
නාපගාල්ල

MBRCA/RBT/2021/MAL/16

ආපොවට ලක් වු ප ෝරු ප්රාකාරය
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

100,000.00

17

ගපල්පවල

ශ්රී ගංගාරාම විහාරසක ානය,
ඉබ් න්ද්කටුව, ෙඹුල්ල

MBRCA/RBT/2021/MAL/17

ආපොවට ලක් වු විහාරාංග
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

1,000,000.00

එකතුව

200,000.00

200,000.00

200,000.00

6,500,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
මඩකළපුව දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම හා ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

මන්ද්මුපන්ද්
නිරිත

ුළුකුයාව රජමහා විහාරය,
ුළුකුයාව, මංගලගම

MBRCA/RBT/2021/BAT/01

විහාරසක ානය සංවර්ධනය ිරීම

02

පෛන්ද්කල්අඩි

මහා ප ෝරුරාජාරාමය,
පපරියුල්ලුමපල්

MBRCA/RBT/2021/BAT/02

ොන ශාලාව ඉිිරීම

03

පෛන්ද්කල්අඩි ශ්රී ප ෝරුරාජාරාම විහාරය,
එරාවුර්
මංගලගම, 27 කණුව

MBRCA/RBT/2021/BAT/03

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉි ිරීම

04

මන්ද්මුපන්ද්
උුර

මංගලාරාම රජමහා විහාරය,
මඩකලුව නගරය, මඩකලුව

MBRCA/RBT/2021/BAT/04

ධර්ම ශාලාපේ පගබිම
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

05

මන්ද්මුපන්ද්
උුර

ප ෞද්ධ මධයසක ානය, ජයන්ද්තිසුර,
MBRCA/RBT/2021/BAT/05
මඩකලුව

ශෛපතයේ වැඩ අවසන්ද් ිරීම

අනුමත
මුදල(රු.)

500,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

100,000.00

MBRCA/RBT/2021/BAT/06

විහාරසක ානපේ කාමර පද්ධතිසපේ
වැඩ නිම ිරීම

පවල්ලාපේලි
පන්ද් ාරාමය, සින්ද්නවත්ත,
(පපාරතිසවු
පපාරතිසවු පත්ු, පවල්ලපේලි
පත්ු)

MBRCA/RBT/2021/BAT/07

ධර්මශාලාව ඉි ිරීම

එරාවුර්
නගරය

MBRCA/RBT/2021/BAT/08

ධර්මශාලාව සංවර්ධනය ිරීම

06

පෛන්ද්කල්අඩි

07

08
එකතුව

ුලිනතලාරාමය, දුම්රියපපාළපාර,
එරාවුර්

ුනයාරාම විහාරය, එරාවුර්

100,000.00

100,000.00

100,000.00

1,650,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
මපෘතාමළාන්නරුව දිස්ික්කය

අනු
අංක

ප්රාමීයය
මේකේ
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම හා ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

ිඹුලාගල

ශ්රී විශුද්ධාරාම මහ විහාරය, යාය
05, අරලගංවිල

MBRCA/RBT/2021/POL/01

ආපොවට ලක් වු ොන ශාලාව
ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

තමන්ද්කඩුව

සකවර්යපාලි රජ මහා විහාරය,
සකවර්යපාලි ගම, පරාක්රම
සමුරය, පපාපලාන්ද්නරුව

MBRCA/RBT/2021/POL/02

සංඝාවාසය ඉිිරීම

02

03

ඟුරක්පගාඩ

මගුල්මඩුව රජමහා විහාරය,
රජඇල, කළුෙෑකඩ, මින්ද්පන්ද්රිය

MBRCA/RBT/2021/POL/03

සංඝාවාසය අලුත්වැඩියා ිරීම

04

ඟුරක්පගාඩ

ශ්රී රයවිරු අරම, 125, සිංහගම,
අලුත්ඔය.

MBRCA/RBT/2021/POL/04

ොන ශාලාව ඉිිරරිම

05

සම විපසකසනා භාවනා
ඟුරක්පගාඩ මධයසක ානය, පාළු වැව,
ඟුරක්පගාඩ

MBRCA/RBT/2021/POL/05

ධර්ම ශාලාපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

අනුමත
මුදල(රු.)

450,000.00

200,000.00

250,000.00

250,000.00

200,000.00

06

මැිරිගිරිය

ශාන්ද්තිස විහාරය, සමගිුර,ඇටඹ
ඔය,

MBRCA/RBT/2021/POL/06

ොන ශාලාව ඉිිරරිම

07

මැිරිගිරිය

ශ්රී විපේකාරාම ුරාය රජමහා
විහාරය, බිපසෝ ණ්ඩාර වැව
පාර, මැිරිගිරිය

MBRCA/RBT/2021/POL/07

සංඝාවාසපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

08

වැලිකන්ද්ෙ

ශ්රි සංඝප ෝරු විහාරය, ප ාරවැව,
පසවනපිටිය

MBRCA/RBT/2021/POL/08

ජල ටැංිරය ඉිිරීම

09

වැලිකන්ද්ෙ

උත්තරාරාමය, සූරියවැව,
මහවැලි සිංහුර.

MBRCA/RBT/2021/POL/09

වැසිිරළි පද්ධතිසය ඉිිරරිම

10

වැලිකන්ද්ෙ

රඹුක්වැල්පල් ශ්රී පයෝභිත
අභිනවාරාමය, බුදු මැදුර හංිය,
සූරියවැව, සිංහුර, වැලිකන්ද්ෙ

MBRCA/RBT/2021/POL/10

ලැගුම්පගය ඉිිරීම

11

ලංකාුර

ශ්රී ඉසිපතනාරාමය, ිරරි මැටිය,
ගල් අමුය

MBRCA/RBT/2021/POL/11

සංඝාවාසය අළුත්වැඩියා
ිරීම(සංපශෝරුත)

12

ඇළහැර

ශ්රී ුයය වර්ධනාරාමය,
කපෙපගාල්ල, ඇලහැර

MBRCA/RBT/2021/POL/12

සංඝාවාසය අළුත්වැඩියා ිරීම

200,000.00

200,000.00

200,000.00

150,000.00

200,000.00

200,000.00

250,000.00

13

ඇළහැර

ශ්රී සුෛරිතවර්ධනාරාමය, 508,
ඇලිිරඹූලාව, පකාටිගල,
ියප දුම

14

ඇළහැර

ශ්රී ඥාපයෝෙයාරාමය, ගිරිතපල්
පාර, පැරකුම්ගම, ියප දුම

MBRCA/RBT/2021/POL/14

විහාරපගය ඉිිරීම

15

ිඹුලාගල

සිරි ධර්මරාජ විහාරය,
සැලසුම්ගම, පෙ අත්තකණ්ඩිය

MBRCA/RBT/2021/POL/15

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්ල ඉිිරීම

16

ිඹුලාගල

ිඹුලාගල ආරයය පසකනාසනය,
පවඩිකච්චිය, මැිරිගිරිය

MBRCA/RBT/2021/POL/16

ආවාස කුටිය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම

ලංකාුර

ශ්රී ප ෝරුරුක්ඛාරාමය,
බී.ේ.පී.317 , තල්පපාත,
පපාපළාන්ද්නරුව

MBRCA/RBT/2021/POL/17

ධර්මශාලාව ඉිිරීම

17
එකතුව

MBRCA/RBT/2021/POL/13

සංඝාවාස පගාඩනැගිල්පල් ඉතිසරි
වැඩ ිරීම

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

300,000.00
3,850,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
යාපෘතනය දිස්ික්කය
ප්රාමීයය
අනු
මේකේ
අංක
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

1

වාලිකාමම්
උුර
(පතලිේපපලයි)

තිසසකස විහාරසක ානය, ශතයිඩ්ඩි

MBRCA/RBT/2021JAF/01

සංඝාවාසය ඉිිරීම පළමු අියර

2

වාලිකාමම්
උුර
(පතලිේපපලයි)

තිසසකස විහාරසක ානය, ශතයිඩ්ඩි

MBRCA/RBT/2021JAF/02

සංඝාවාසය ඉිිරීම ii අියර

3

යාපනය

ශ්රී නාග විහාර ජාතයන්ද්තර ප ෞද්ධ
මධයසක ානය, සකටැන්ද්ලි මාවත,
යාපනය

MBRCA/RBT/2021JAF/03

ධාු මන්ද්ිරය ඉිිරීම

4

යාපනය

මහානාග විහාරසක ානය, 121,
දුම්රියපපාළ පාර, යාපනය

MBRCA/RBT/2021JAF/04

බුද්ධ මන්ද්ිරය
ඉිිරීම(සංපශෝරුත)

5

ෛාවකච්චපච්චරි

සමිද්රු සුමන විහාරය, නාවක්කුලිය

MBRCA/RBT/2021JAF/05

සංඝාවාසය ඉිිරීම

එකතුව

නිමදධ්යත
මුදල (රු)

3,000,000.00

1,800,078.03

2,000,000.00

500,000.00

2,500,000.00
9,800,078.03

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
මන්නාරම දිස්ික්කය
ප්රාමීයය
අනු
මේකේ
අංක
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

1

නානාේටාන්ද්

මුරුංගන්ද් රජමහා විහාරය,
නානාේටාන්ද්

MBRCA/RBT/2021/MAN/01

ධර්මශාලාපේ ඉහළ මහළ ඉිිරීම

2

මඩු

ශ්රී ප ෝරුරාජ විහාරය, මඩුපාර,
මන්ද්නාරම

MBRCA/RBT/2021/MAN/02

සංඝාවාසය ස ත ොනශාලාව
ඉිිරීම

500,000.00

3

මන්ද්නාරම
නගරය

මාන්ද්පතාට රජමහා විහාරය,
මාන්ද්පත්යි, මන්ද්නාරම

MBRCA/RBT/2021/MAN/03

ජල ටැංිර රඳවනය සහ ජල නල
පද්ධතිස සකසක ිරීම(සංපශෝරුත)

300,000.00

4

මුසලි

ශ්රී විජයතිසලක විහාරසක ානය,
සිංහල ගම්මානය, සිලාවුර,
මන්ද්නාරම

MBRCA/RBT/2021/MAN/04

සංඝාවාසය ඉිිරීම

5

මන්ද්නාරම

ශ්රී වාළුකාරාම විහාරසක ානය,
පියර්ගම, තපලයිමන්ද්නාරාම

MBRCA/RBT/2021/MAN/05

ශෛතයපේ ඉතිසරි වැඩ ිරීම

එකතුව

නිමදධ්යත මුදල
(රු)
800,000.00

2,500,000.00

500,000.00

4,600,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
වවුනියාව දිස්ික්කය
අනු ප්රාමීයය මේකේ
අංක මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

නිමදධ්යත
මුදල (රු)

01

වවුනියාව ෙකුය

සිරි සුමනාරාමය, පපරියඋළුක්කුලම

MBRCA/RBT/2021/VAV/01

ප ෝරු ප්රාකාරය ඉිිරීම

02

වවුනියාව ෙකුය

ශ්රී පච්චතිසයගිරි ුරාය විහාරය,
අවරන්ද්ුලවා

MBRCA/RBT/2021/VAV/02

වැසිිරලි පෙකක් ඉිිරීම

03

වවුනියාව ෙකුය

අභිනවාරාමය, ට්රැක් 07

MBRCA/RBT/2021/VAV/03

ප ෝරු ප්රාකාරය ඉිිරීම

04

වවුනියාව ෙකුය

ුරාය රජමහා විහාරය,
රන්ද්පකත්ගම

MBRCA/RBT/2021/VAV/04

වැසිිරලි හා ධර්මශාලාව
ප්රතිසසංසකකරයය

05

වවුනියාව ෙකුය

අමරපසකන සිල් පමපහනි ආරාමය,
අවුසෙපිටිය

MBRCA/RBT/2021/VAV/05

ධර්මශාලාව ඉිිරීම

06

වවුනියාව ෙකුය

ිරරිගරුඬ විහාරය, කළුකුන්ද්නම්මඩුව MBRCA/RBT/2021/VAV/06

ධර්මශාලාපේ ඉතිසරිවැඩ
නිමිරීම

600,000.00

07

වවුනියාව ෙකුය

ශ්රී කලිගුො විහාරය, අලගල්ල

විහාර පගය අලුත්වැඩියාව (ිර
හැර)

600,000.00

MBRCA/RBT/2021/VAV/07

500,000.00

300,000.00
500,000.00

600,000.00

600,000.00

08

වවුනියාව ෙකුය

ප ෝරුරුක්ඛාරාමය, තිසරුපේගම

MBRCA/RBT/2021/VAV/08

ධර්මශාලාව ඉතිසරි වැඩ නිම
ිරීම

09

වවුනියාව ෙකුය

ශශලබිම් ාරාමය,
ඊරේටපපරියකුලම

MBRCA/RBT/2021/VAV/09

ොනශාලාව ඉිිරීම

10

වවුනියාව ෙකුය

ශ්රී ප ෝරු ෙක්ියාරාමය, වවුනියාව

MBRCA/RBT/2021/VAV/10

විහාර මන්ද්ිරපේ වහල ඉිිරීම

11

වවුනියාව ෙකුය

ශ්රී ෙළඳා විහාරය, මඩුකන්ද්ෙ

MBRCA/RBT/2021/VAV/11

විහාර මන්ද්ිරපේ ඉතිසරි වැඩ නිම
ිරීම

1,000,000.00

12

වවුනියාව ෙකුය

ුරාය ගල්පලන්ද් විහාරය,
මහකච්චෛපකාඩිය

MBRCA/RBT/2021/VAV/12

ප ෝරු ප්රාකාරපේ ඉතිසරිවැඩ නිම
ිරීම

1,000,000.00

13

වවුනියාව ෙකුය

ෙන්ද්තධාු විහාරය, ඇටඹගසකකඩ

MBRCA/RBT/2021/VAV/13

නව සංඝාවාසපේ වහළ හා ඉතිසරි
වැඩ නිමිරීම

700,000.00

14

වවුනියාව ෙකුය

ශ්රී සකවර්ය තිසලකාරාමය, මාමඩුව

MBRCA/RBT/2021/VAV/14

ධර්මශාලාව ප්රතිසසංසකකරයය

15

වවුනියාව ෙකුය

සැලළි ණිගම සිල්මාතා ආරාමය

MBRCA/RBT/2021/VAV/15

සංඝාවාසය නවීකරයය

500,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00
800,000.00

16

වවුනියාව ෙකුය

ශ්රී පඤකඤානන්ද්ෙ විහාරය,
පිරේපන්ද්මඩුව

MBRCA/RBT/2021/VAV/16

මුළුතැන්ද්පගය සහ ොනශාලාව
වැඩිියුණු ිරීම

700,000.00

17

වවුනියාව ෙකුය

ශ්රී සඳසිරි විහාරය

MBRCA/RBT/2021/VAV/17

මුළුතැන්ද්පගය සහ සංඝාවාසය
වැඩිියුණු ිරීම

600,000.00

18

වවුනියාව ෙකුය

සිරි ගැමුණු විහාරය, මරෙන්ද්මඩුව

MBRCA/RBT/2021/VAV/18

ධර්මශාලා පගාඩනැගිල්ල
ඉිිරීම

500,000.00

19

වවුනියාව ෙකුය

සකවර්ය බිම් ාරාමය,
අරුගම්ුල්එළිය

MBRCA/RBT/2021/VAV/19

ප ෝරු ප්රාකාරපේ ඉතිසරිවැඩ නිම
ිරීම

500,000.00

20

වවුනියාව උුර

සුමල්ගසකකඩ රජමහා විහාරය

MBRCA/RBT/2021/VAV/20

සංඝාවාසය ඉිිරීම

21

වවුනියාව උුර

සකවර්යගිරි රජමහා විහාරය,
කැළෑප ෝගසකවැව

MBRCA/RBT/2021/VAV/21

සංඝාවාසය නවීකරයය

වවුනියාව ෙකුය

ශ්රී රතනසාර ුරාය විහාරය,
පවපහරතැන්ද්තගම, පෙවිය

MBRCA/RBT/2021/VAV/22

සංඝාවාසයට යා ෙව
මුළුතැන්ද්පගය හා ොනශාලාව
වැඩිියුණු ිරීම

22

1,000,000.00

800,000.00

800,000.00

23

වවුනියාව උුර

ශ්රී සම්බුෙධරාජ විහාරය.
කනගරායම්කුලම්

MBRCA/RBT/2021/VAV/23

සංඝාවාසය ඉිිරීම

එකතුව

2,500,000.00

17,900,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
මුල අව් දිස්ික්කය
ප්රාමීයය
අනු
මේකේ
අංක
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

01

වැලිඔය

ධම්ම ප්රදීප වැලිමළු විහාරය,
හැලඹවැව, වැලිඔය

MBRCA/RBT/2021/MUL/01

ොනශාලාපේ වැඩ නිම ිරීම

02

වැලිඔය

ශ්රී ධම්ම ප්රනීතාරාමය, ිරරිඉබ් න්ද්වැව

MBRCA/RBT/2021/MUL/02

පැරණි සංඝාවාසය ප්රතිසසංසකකරයය

නිමදධ්යත
මුදල (රු)

500,000.00

800,000.00

03

වැලිඔය

ශ්රී සුනිර්මලා ආරාමය, කළයාණිුර,
වැලිඔය

MBRCA/RBT/2021/MUL/03

බුද්ධ මන්ද්ිරපේ වැඩ අවසන්ද් ිරීම

04

වැලිඔය

ගජ ා විහාරය, ඇතාවැටුණුවැව

MBRCA/RBT/2021/MUL/04

බුද්ධ මන්ද්ිරය ඉිිරීම

05

වැලිඔය

ශ්රී උදුම් රාරාමය, ඇතාවැටුණුවැව

MBRCA/RBT/2021/MUL/05

සංඝාවාසය අළුත්වැඩියාව

06

ඔඩ්ඩුසුඩාන්ද්

ශ්රී සුගත විහාරසක ානය, මාන්ද්කුලම්,
මුලතිසේ

MBRCA/RBT/2021/MUL/06

සංඝාවාසය ඉිිරීම

එකතුව

500,000.00
500,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00

4,300,000.00

ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
හේබන්මතාට දිස්ික්කය
ප්රාමීයය
අනු
මේකේ
අංක
මකාට්ඨාශය

විහාරස්ථානමේ නම ලිපිනය

වයාපෘති අ අංකය

වයාපෘති අ මයනානාව

නිමදධ්යත
මුදල (රු)

01

තිසසකසමහාරාමය

පච්චතිසය පබ් ත ුරාය රාජමහා
විහාරය, තිසසකස පාර, වීරවිල

MBRCA/RBT/2021/HAM/01

ආපොවට ලක් වු සංඝාවාසපේ
වහළය ප්රතිසසංසකකරයය ිරීම (
අවංලංගු කර ඇත. රු. 600,000)

_

02

තංගල්ල

ශ්රී පන්ද් ාරාමය, තලුන්ද්න, රන්ද්න

MBRCA/RBT/2021/HAM/02

සංඝාවාසය ඉිිරීම

300,000.00

03

හම් න්ද්පතාට

තම්මැන්ද්නාගල රාජමහා විහාරය,
කුඩා ඉි වැව, පහල අන්ද්ෙර වැව,
හම් න්ද්පතාට

MBRCA/RBT/2021/HAM/03

වැසිිරළි පද්ධතිසය
ඉිිරීම(සංපශෝරුත)

300,000.00

04

තිසසකසමහාරාමය

ධම්මවිෛය විහාරසක ානය,
කාවන්ද්තිසසකසුර, කතරගම පාර,

MBRCA/RBT/2021/HAM/04

විහාර සංිරර්යය ඉිිරීම

1,000,000.00

05

ලුණුගම්පවපහර

ශ්රී දුටුගැමුණු රජමහා විහාරය,
සාලියුර, ප රලිපහල

06

තංගල්ල

ජයසිංහාරාමය, ෙංකැටිය, තංගල්ල MBRCA/RBT/2021/HAM/06

විහාරසක ානපේ සංවර්ධන
කටයුු සඳහා

07

කටුවන

ුරාය විහාරය, වුකන්ද්ෙ, කටුවන MBRCA/RBT/2021/HAM/07

ධර්මශාලාපේ වැඩ නිමිරීම

08

කටුවන

ත්රිපිටක සද්ධර්ම විහාරය,
මිද්පෙණිය

MBRCA/RBT/2021/HAM/08

ත්රිපිඨක සද්ධර්ම මන්ද්ිරපේ වැඩ
නිමිරීම

09

ප ලිඅත්ත

ශ්රී සුධර්ශනාරාමය, වටරක්ගාඩ,
ප ලිඅත්ත

MBRCA/RBT/2021/HAM/09

ශෛතයපේ ඉතිසරි වැඩ නිම ිරීම

10

ප ලිඅත්ත

ශ්රී ශාපයෝභාෂ පිරිපවන,
පලපපාත, ප ලිඅත්ත

MBRCA/RBT/2021/HAM/10

ආවාසපගය ඉිිරීම

11

ප ලිඅත්ත

සිරි සුමනාරාමය, රඹුක්කැටිය,
නාකුළුගමුව

MBRCA/RBT/2021/HAM/11

ොනශාලාපේ වැඩ නිමිරීම

12

වලසකමුල්ල

අසුමහා ශ්රාවක විහාරය,
මුරුතපවල

MBRCA/RBT/2021/HAM/12

විහාරපගය අලුත්වැඩියා ිරීම

13

සුරියවැව

ධර්මදූත ආශ්රමය, අන්ද්ෙරවැව,
සූරියවැව

MBRCA/RBT/2021/HAM/13

ධාු මන්ද්ිරපේ වැඩ නිමකර
ගැනීම

MBRCA/RBT/2021/HAM/05

ශෛතයපේ ඉතිසරි වැඩ නිම ිරීම

1,000,000.00

250,000.00

250,000.00
250,000.00

500,000.00

250,000.00

500,000.00

250,000.00

250,000.00

14

තිසසකසමහාරාමය

ගංගාරාමය, උඩුවිල,
තිසසකසමහාරාමය

15

ඕපකපවල

ශ්රී ප ෝරුරුක්ඛාරාමය, ඕපකපවල,
MBRCA/RBT/2021/HAM/15
පමෝෙරවාන

සංඝාවාසය ඉිිරීම

16

හම් න්ද්පතාට

ජයප ෝරු විහාරය, සිරිප ෝුර,
හම් න්ද්පතාට

ොනශාලාපේ වැඩ නිමිරීම

එකතුව

MBRCA/RBT/2021/HAM/14

MBRCA/RBT/2021/HAM/16

සංඝාවාසපේ වැඩ නිමිරීම

500,000.00

250,000.00

500,000.00

6,350,000.00

