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H41152301001 2/24/2014 	
ල�ය   පා.ෙ� .  ෙකො�ඨාශෙ�  ෙකොටෙද�යාව 

ෙහ� �ෙ� කැලෑෙගදර  රණ&' මාවත 

ෙකො*+� ,-ම

             250,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              248,044.87 99% I 100%

K41161901002 5/22/2014 	
ල�ය  පා.ෙ� .  ෙකො�ඨාශෙ�  පාස�වල අ= 

ආදාය? ලා@ ද'ව*ෙA අධCාපන ධාEතාවය 

ඉහළ නැංIමට උපකාරක ෙලස ෙපොK හා 

උපකරණ ලබා Mෙ? වැඩසටහනO PයාKමක 

,-ම

             250,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -              249,575.00 100% I 100%

F41161801100 6/19/2014 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� RS/පහළ 

මඩ?පැ�ල ක�ෂ්ඨ &දCාලෙ� VWය වාදන 

කXඩායම සඳහා ඇ[? ක�ටල ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 50,000.00 100% I 100%

H41183101101 10/29/2014 	
ල�ය  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ක\අAගල  

පජා ශාලාවට &^_ය ලබා Mම

                19,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

	
ල�ය

                          -                 18,500.00 97% I 100%

F41183801102 7/7/2014 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ම`aයවල 

එක c පජා සං&ධානයට උපකරණ ලබා Mම

                  7,500.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                   7,500.00 100% I 100%

F41161801103 8/5/2014 	
ල�ය  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ=  ආදාය? 

ලා@ ප
�වල පාස� ද'ව* සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා Mම

                80,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 80,000.00 100% I 100%

H41152301104 8/13/2014 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 97 ගාම �ලධාE 

ෙකො�ඨාශෙ� 	
ල�ය බස් `ෙපෝව අසල ෙපො^ 

මාWගෙ� හfතා gයංගh ජයfංහ RයෙA �වස 

අසල මාWග බෑ
ම ෙකො*+� ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ01ය 

සභාව

0% O 0%

K41161901105 8/26/2014 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 2014 jෂCKව 

&භාගෙය* සමKk fl ද' දැEය* ඇගmෙ? 

වැඩසටහනO පැවැKIම

             200,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -              200,000.00 100% I 100%

2014 -  �යා�මක වැඩසටහන



H41183101106 8/26/2014 	
ල�ය  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙවලඟාන පජා 

ශාලාව අසල ෙපො^ නාන _ඳ �_සකර  ,-ම

                75,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% A 10%

K41161801108 9/4/2014 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� අධCාපනය ලබන ද'ව* සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා Mෙ? වැඩසටහනO 

පවැKIම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 48,361.00 97% I 100%

H41183101109 10/17/2014 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  	
ල�ය  

පාෙ01ය සභාවට අයK  ප/හpවලාන පජාශාලාෙq 

ඉ	E සංවWධන කටrc f^ ,-ම

                50,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 44,988.48 90% I 100%

K41161801110 8/27/2014 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� අධCාපනය ලබන ද'ව* සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා Mම

             500,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -              499,980.00 100% I 100%

H41152301111 9/2/2014 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකෝ�වKත 

ගාමෙ� �Wෙදෝs  ෙ0වමෑtය*ෙA  පaමාව 

අසල fට මuක� මහතාෙA �වස දOවා ඇa 

ෙපො^ අc' මාWගය තාර දමා �_සකර ,-ම

             200,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% A 10%

H41152301112 9/18/2014 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ?බලයාය - 

�Wෙදෝෂ ෙ0වමාතා මාවත ඉaE ෙකොටස 

සංවWධනය ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% A 10%

F41184801113 9/17/2014 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                60,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

	
ල�ය

                          -                 59,845.00 100% I 100%

H41182101114 3/16/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 	
ල�ය 

පාෙ01ය සභාවට අයK ඉඩෙ? �w 41-හ�ෙx 

ගාමෙ� +ඩාගාරෙ� ඉaE වැඩ කටrc �ම ,-ම

                70,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% A 10%

K41161801115 10/9/2014 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහේ*�ටෙගදර 

පාථRක &දCාලයට පEගණක  ය*තයO හා 

g*ටරයO ලබා Mම

                80,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 80,000.00 100% I 100%

F41184801116 10/20/2014 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 70, 

වලqවKත, 	
ල�ය �w මනරං	  ෙපර පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                30,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

	
ල�ය

                          -                 29,815.00 99% I 100%



F41184801117 10/20/2014 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 	සාෙගවKත, 

කඩවල �w _��ෙරෝස් ~Wණ ළමා&ය සංවWධන 

මධCස්ථාන ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                35,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

	
ල�ය

                          -                 32,950.00 94% I 100%

H41183101119 11/11/2014 	
ල�ය පා.ෙ�.  ෙකො�ඨාශෙ�  බ/අ	කාE �ල 

උදාර පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ෙ� ඉaE සංවWධන 

කටrc f^ ,-ම

                50,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ01ය 

සභාව

0% O 0%

K41161801120 12/3/2014 	
ල�ය   පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  කටාන, පහල 

මඩ?පැ�ල �w RS/පහල මඩ?පැ�ල ක�ෂ්ඨ 

&දCාලෙ� අධCාපන  කටrc නංවා�ෙ? 

අර �*   එම &^හලට ජායා �ටපK ය*තයO 

ලබා Mම

                55,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 55,000.00 100% I 100%

F41161802001 2/26/2014 කටාන    පා.ෙ�.  ෙකො�ඨාශෙ�   ර0ෙදො�ගම 

ක�ෂ්ඨ 0I�uක &^හෙ� පාථRක අංශෙ�  VWය 

 වාදන  කXඩායම සඳහා  උපකරණ  ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -              100,000.00 100% I 100%

H41152302002 3/10/2014 කටාන   පා.ෙ� .  ෙකො�ඨාශෙ�  ක�වා�ය 

�Wමල මාවෙK ඉaE ෙකොටස තාර දමා අවස* 

,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 78,809.63 79% I 100%

F41161802100 6/19/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �ග/ර0ෙදොඵගම 

පාථRක &^හෙ� පධාන ශාලාවට &^_ පංකා ලබා 

Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 94,976.00 95% I 100%

F41161802101 6/19/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  �ග/ඇKගාල 

ක�ෂ්ඨ &^හෙ�  පධාන ශාලාවට &^_ පංකා ලබා 

Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -              100,000.00 100% I 100%

F41161802102 7/15/2014 කටාන  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ,�ලා�ය මහා 

&දCාලයට ශ�ද &කාශන ය*තයO ඇc\ ඊට 

අදාල උපාංග ලබා Mම

             200,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -              199,040.00 100% I 100%

F41161802103 8/5/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �ග/ර0ෙදොඵව 

පඤ්ඤාන*ද පාථRක &^හලට ජායා �ටපK 

ය*තයO ලබා Mම

             140,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -              109,536.00 78% I 100%

F41161802104 8/5/2014 කටාන  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  �ග/බ?��_ය 

ෙජෝ*ද බැxස්� ක�ෂ්ඨ &^හලට ජායා �ටපK 

ය*තයO ලබා Mම

             140,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -              109,536.00 78% I 100%



G41161802105 8/22/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� ද'ව* සඳහා  පාස� උපකරණ 

ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 49,985.00 100% I 100%

F41184802106 8/26/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                19,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

කටාන

                          -                 18,700.00 98% I 100%

H41183102107 8/26/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ර0ෙදො�ගම 3 වන 

කලාපෙ� ළමා උදCානෙ� සංවWධන කටrc f^ 

,-ම

                75,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

කටාන

                          -                 72,952.35 97% I 100%

F41161802108 9/2/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බප/RS �නයන 

ධ?මාෙලෝක මහා &දCා�ය ගෘහ &දCාගාරයට 

අවශC උපකරණ ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 98,479.00 98% I 100%

H41152302109 9/2/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� යාෙගොඩ �ල, 

ක�නායක මාWගෙ�  �නයන අ�� මහතාෙA 

�වස අස_* යන ෙපො^ මාWගය ෙකො*+� ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 95,712.00 96% I 100%

H41152302110 9/2/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඉ0දෙගොඩැ�ල  

අෙශෝකාරාම මාවත ගාR� �ලcංග මයාෙA  

�වස අසල ෙපො^ පාෙW තාර දමා ඉaE කර ඇa 

ෙකොටස තාර දමා �_සකර ,-ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              132,787.32 89% I 100%

H41152302111 9/2/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ,�ලා�ය 

වැ��ලවKත මාWගය තාර දමා �_සකර ,-ම

             500,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% C 60%

H41152302112 9/10/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� නැෙගනwර කටාන 

ගාම �ලධාE වසෙ?  ර& මහතාෙA �වස අසල 

ෙපො^ අc' මාWගෙ� ඉaE ෙකොටස ෙකො*+� 

දැ�ම

                75,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 63,308.00 84% I 100%

H41152302113 9/2/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ඉ0දෙගොඩැ�ල  

�^මැ^ර පාර ආර?භක ස්ථානය තාර දමා �_සකර 

,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% C 60%

F41184802116 9/23/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා 	ම

                40,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

කටාන

                          -                 40,000.00 100% I 100%



K41161802117 10/14/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ��ව �w 

බප/�ග/ද&සමර  මහා &දCාලයට ෙ0jය නැ�? හා 

සං�ත සඳහා අවශC  භාXඩ ලබා Mම

             103,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -              102,830.00 100% I 100%

K41161802118 10/14/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ?බල* �ල, 

��ව �w �ග/� ෙජෝaරතන ක�ෂ්ඨ &දCාලයට 

වාෙ* අ�මාE 02 O ලබා Mම

                26,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 24,097.00 93% I 100%

K41161802119 10/14/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� දැවෙමො�ටාව 

අභයරාජ ක�ෂ්ඨ &දCාලයට වාෙ* අ�මාE 02 O 

ලබා Mම

                26,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 24,097.00 93% I 100%

H41161102120 10/28/2014 කටාන  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �ග/ඇKගාල 

ක�� &^හෙ� ගෘහ &දCාගාරෙ�  පaසංස්කරණ 

කටrc f^ ,-ම

                40,000.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

                          -                 28,360.00 71% I 100%

K41161802121 10/20/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ර0ෙදො�ව, ��ව 

�w �ග/පඥ්ඥාන*ද  පාථRක &දCාලයට 

xලාස්O p� ලබා Mම

                70,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 69,746.00 100% I 100%

H41161102122 10/20/2014 කටාන පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  �ග/කටාන 

&දCාෙලෝක මසහා &දCාලෙ� &දCාලmය නාම 

pව'ව  සකස් ,-ම

                50,000.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

                          -                              -   0% I 100%

K41184902123 10/20/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙපර පාස� 

ද'ව*ෙA අධCාපන ධාEතාවය ඉහළ නැංIම 

අර � කරෙගන _යාප	ංv ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ  ලබා Mෙ? වැඩසටහනO පැවැKIම

             120,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

කටාන

                          -              119,682.50 100% I 100%

K41161802124 10/20/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
� වල පාස� අධCාපනය ලබන fl* සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා Mම

                35,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 35,000.00 100% I 100%

K41161802125 10/31/2014 කටාන    පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ��ව, 

�කල*ග ව �w �ග/බXඩාරනායක &දCාලෙ� 

අධCාපන කටrc ඉහළ නැංIම සඳහා   L.D.P. - 

300W  ෙපොෙජOටW ය*තයO ඇc\ උපාංග ලබා 

Mම 

                79,500.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 76,600.00 96% I 100%

K41161802126 10/31/2014 කටාන   පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බප/�ග/ක�නායක 

ෙරෝමා  කෙතෝ_ක මහා &දCාලෙ� අධCාපන 

කටrc ඉහළ නැංIම සඳහා  ෙපොෙජOටW 

ය*තයO ඇc\ උපාංග ලබා Mම

                77,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 76,600.00 99% I 100%



K41161802127 10/31/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ��ව, 

අ?බල* �ල �w �ග/�  ෙජෝaරතන ක�ෂ්ඨ 

&දCාලෙ� අධCාපන කටrc ඉහළ නැංIම සඳහා  

ශ�ද &කාශන ය*ත ක�ටලයO ඇc\ ඊට අදාල 

උපාංග ලබා Mම 

                75,900.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 75,900.00 100% I 100%

K41161802128 10/31/2014 කටාන පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� දැවෙමො�ටාව 

අභයරාජ ක�ෂ්ඨ &දCාලෙ� අධCාපන කටrc 

ඉහළ නැංIම සඳහා   ශ�ද &කාශන ය*ත 

ක�ටලයO ඇc\ ඊට අදාල උපාංග ලබා Mම  

 

                55,200.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 55,200.00 100% I 100%

K41161802129 12/26/2014 කටාන පාෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  බප/ග?/�ග/ 

ආ`අ?බලම ෙබෞ0ධ  පාථRක &දCාලෙ� 

අධCාපන කටrc ඉහළ නැංIම සඳහා  පEගණක 

 දණ ය*තයO  හා  DVD  ය*තයO  ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 35,490.00 71% I 100%

K41161802130 10/31/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකො�ෙගොඩ, 

ර0ෙදො�ව �w �  පඤ්ඤාන*ද පාථRක 

&දCාලෙ� අධCාපන කටrc ඉහළ නැංIම සඳහා   

ඕවWෙහ¥  ෙපොෙජOටW 01 හා  පEගණක 

ය*තයO ලබා Mම

             105,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -              105,000.00 100% I 100%

K41161802131 10/31/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

බප/�ග/ෙකො¦vකෙ¥ මහා &දCාලෙ� අධCාපන 

කටrc ඉහළ නැංIම සඳහා   පEගණක ය*තයO 

ලබා Mම

             105,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 99,110.00 94% I 100%

K41161802132 10/31/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බප/�ග/ක�නායක 

මහා &දCාලෙ� අධCාපන කටrc ඉහළ නැංIම 

සඳහා   Yamaha PSR 443 වWගෙ�  &^_ 

ඕගනයO ලබා Mම

                65,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 65,000.00 100% I 100%

K41161802133 12/16/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශයට  අයK  පාස� වල 

අධCාපන ධාEතාවය ඉහළ නැංIම අර � 

කරෙගන  ෙකො�ඨාශයට අයK පාස� වලට 

කාWයා�ය උපකරණ ලබා Mම

                36,015.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 35,595.00 99% I 100%

K41161802134 12/18/2014 කටාන  පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ක�වාExpව, 

කටාන �w බ/ක�වාExpව ක�ෂ්ඨ 0I�uක 

&දCාලෙ� අධCාපන ධාEතාවය ඉහළ නැංIම 

අර � කරෙගන  කැස� ෙරෙකෝඩW ය*තයO 

ලබා 	ම

                25,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                   5,999.00 24% I 100%

K41161802135 12/18/2014 කටාන  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  �ග/අලවc�ය 

ක�ෂ්ඨ 0I�uක &දCාලෙ� අධCාපන ධාEතාවය 

ඉහළ නැංIම අර � කරෙගන   ෙෆොෙටෝ ෙකො� 

ය*තයO ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -              100,000.00 100% I 100%

F41184802136 12/24/2014 2014 ෙලෝක ළමා 	නය �Ra කරෙගන කටාන 

පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙපර පාස� ද'ව* සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාMම

             650,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

�f බලධාE 

ෙපර පාස� 

ඒකකය

0% O 0%



G41184803101 8/22/2014 �ග ව  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv ෙපර 

පාස� සඳහා  උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ�-�ග ව              50,000.00               49,940.00 100% I 100%

H41161103102 8/22/2014 �ග ව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  තලාෙහේන ක�ෂ්ඨ 

&දCාලෙ� නැ�? කාමරෙ� හා pස්තකාලෙ� 

සංවWධන කටrc f^ ,-ම

                90,000.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

                          -                 88,110.00 98% I 100%

H41152303103 8/22/2014 �ග ව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප�ල*ෙසේන ( 

ෙකො¦vකෙ¥ ) ගWභාවාස ෙ0වස්ථානයට යන 

ෙපො^  පාර සංවWධනය ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. �ග ව මහ 

නගර  සභාව

                          -                 97,455.90 97% I 100%

H41152303104 8/25/2014 �ග ව මහ වKත හරහා ෙතලඟහ පාරට  යාබද  

පාෙW ඉaE ෙකොටස සංවWධනය ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. �ග ව මහ 

නගර  සභාව

                          -                 94,086.93 94% I 100%

K41161803105 8/26/2014 �ග ව  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� අධCාපනය ලබන ද'ව* සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 50,000.00 100% I 100%

F41184803106 8/26/2014 �ග ව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ�-�ග ව              50,000.00               49,766.00 100% I 100%

F41161803107 9/25/2014 �ග ව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �ග ව බප/�ග 

තලාෙහේන ෙරෝමා  කෙතෝ_ක ක�ෂ්ඨ 0&�uක  

&^හෙ� &දCාගාරයට අවශC උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 50,000.00 100% I 100%

F41161803108 9/22/2014 �ග ව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �ග ව අ�wලා� 

මධC මහා &දCාලෙ�  ද'ව*ෙA අධCාප�ක 

සංවWධනය සඳහා pස්තකාලයට  අධCාප�ක 

උපකරණ ලබා Mම

                75,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 75,000.00 100% I 100%

K41161803109 9/18/2014 �ග ව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� අධCාපනය ලබන ද'ව* සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා Mම

             250,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -              249,984.00 100% I 100%

K41161803110 10/20/2014 �ග ව  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
� වල පාස� අධCාපනය ලබන fl* සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා Mම

                15,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 14,970.00 100% I 100%



F41183803111 11/20/2014 �ග ව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  _යාප	ංv �ග ව, 

�පන ජනපභා පජා සංවWධන සRaයට උපකරණ 

ලබා Mම

                50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ�-�ග ව              50,000.00               49,932.00 100% I 100%

H41152304001 6/17/2014 RSව*ෙගොඩ   පා.ෙ� .  ෙකො�ඨාශෙ�  කලවාන 

ප �ව ෙෆ*¥ ස්ටාW ෙහෝටලය අස_* ඇa තාර 

දැ� මාWගය පaසංස්කරණය ,-ම

             250,000.00 ප.පා.ෙකො. RSව*ෙගොඩ  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              249,956.80 100% I 100%

H41152304002 6/17/2014 RSව*ෙගොඩ   පා.ෙ� .  ෙකො�ඨාශෙ�  අස්�Eය 

කනKත මාWගය ෙකො*+� ,-ම

             250,000.00 ප.පා.ෙකො. RSව*ෙගොඩ  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              249,814.00 100% I 100%

H41152304003 6/17/2014 RSව*ෙගොඩ   පා.ෙ� .  ෙකො�ඨාශෙ�  අස්�Eය 

ම�වKත පාෙW වැ��ල වKත මාWගය ෙකො*+� 

,-ම

             250,000.00 ප.පා.ෙකො. RSව*ෙගොඩ  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              249,814.00 100% I 100%

H41152304102 7/8/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොරස, 

ෙබ? �ල පධාන මාWගෙ� පරණ ස�පකාර 

මාවත අ\Kවැ`යා ,-ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. RSව*ෙගොඩ  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              113,319.69 76% I 100%

F41161804105 7/8/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාරෙපොල 

මහා &දCාලෙ� පාථRක අංශෙ� VWය වාදන 

කXඩායමට අවශC උපකරණ ලබා Mම

             200,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -              200,000.00 100% I 100%

F41161804106 7/8/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ආරංගාව 

පාථRක &දCාලෙ� fl*ට අවශC උපකරණ ලබා 

Mම

             150,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 86,500.00 58% I 100%

F41161804107 7/8/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ආරංගාව 

පාථRක &දCාලෙ�  පEගණක  p¯� ඒකකයට 

අවශC  උපකරණ ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 85,100.00 85% I 100%

F41161804108 9/10/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාෙද�ග ව 

පාථRක &දCාලෙ� VWය වාදන කXඩායමට 

අවශC උපකරණ ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 94,920.00 95% I 100%

K41161904109 11/13/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? 

ලා@ ප
�වල පාස� fl* සඳහා පාසැ� 

උපකරණ ලබා Mෙ? වැඩසටහනO පැවැKIම

             195,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -              194,994.00 100% I 100%



F41161804110 7/31/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ=  ආදාය? 

ලා@ ප
�වල පාස� ද'ව* සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා Mම

             320,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -              320,000.00 100% I 100%

H41161104114 8/13/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� යයන මහා 

&^හෙ� පධාන  ෙA��ෙq සංවWධන කටrc f^ 

,-ම

                75,000.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

                          -                 67,787.69 90% I 100%

H41152304115 12/17/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකො�ෙගොඩ  

පරණ පාෙW ආන*ද රණ
ක මහතාෙA �වස 

අසල ෙපො^ පාර ෙකො*+� ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. RSව*ෙගොඩ  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 94,727.25 95% I 100%

H41152304116 10/31/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ¯Eගහ ල 

හ*	ෙ� fට රc�'ස පාරට වැෙටන මාWගෙ�  

ෙකලවර 484/3, අරංගාව  ෙ°Rස් මයාෙA �වස 

අසල ෙපො^ පාර ඉ	Eයට ෙකො*+� ,-ම

             100,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                              -   0% A 10%

K41161804117 8/26/2014 RSව*ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? 

ලා@ ප
�වල පාස� අධCාපනය ලබන ද'ව* 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 48,361.00 97% I 100%

F41184804118 9/2/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv 

ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                67,310.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                              -   0% C 60%

F41161804119 10/1/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

බප/RS/ආ`අ?බලම ෙරෝමා  කෙතෝ_ක 

&දCාලෙ� VWය වාදන කXඩායම  සඳහා  

අවශC VWයවාදක උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                              -   0% Q 0%

F41161804120 9/17/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

RS/නාල*දා බා_කා &දCාලයට ස*�ෙqදන 

උපකරණ  ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -              100,000.00 100% I 100%

F41161804121 10/1/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

බප/RS/²�ලවKත ෙ¥&¥ ද f�වා ක�ෂ්ඨ 

&දCාලෙ�  &දCාගාරයට අවශC උපකරණ  ලබා Mම

                75,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                              -   0% Q 0%

F41161804123 9/9/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙපaයාෙගොඩ ෙබෞ0ධ ක�ෂ්ඨ &දCාලයට ෙෆොෙටෝ 

ෙකො� ය*තයO ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 91,840.00 92% I 100%



K41183904124 12/31/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  අ= ආදාය? 

ලා@ ත'ණu* සඳහා Eය^' බලපත ලබා Mම

                  8,500.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                           -                   8,500.00 100% I 100%

K41161604125 9/17/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

RS/මාරෙපොල මහ &^හලට Pක� +ඩා උපකරණ 

ලබා Mම

                40,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 40,000.00 100% I 100%

H41183104126 10/16/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

RSව*ෙගොඩ, උ*නා'ව පජා ශාලාෙq ඉaE 

පaසංස්කරණ කටrc f^ ,-ම

             107,692.00 ප.පා.ෙකො. RSව*ෙගොඩ  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              107,692.00 100% I 100%

F41184804129 9/24/2014 RSව*ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv 

ෙපර පාස� සඳහා  උපකරණ ලබා Mම

                  5,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                   4,750.00 95% I 100%

K41161804131 9/30/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාෙද�ග ව 

පාථRක &දCාලයට ජායා �ටපK ය*තයO ලබා 

Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 91,840.00 92% I 100%

K41183904133 10/27/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙජCෂ්ඨ 

pරවැfය* ඇගmෙ? වැඩසටහනO පැවැKIම

             300,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                              -   0% I 100%

K41161804134 10/31/2014 RSව*ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

RS/�'�ල�ය මහා &දCාලෙ� අධCාපන 

කටrc නංවා�ෙ? අර �*   &දCාගාරයට 

අවශC උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 50,000.00 100% I 100%

K41161804135 10/31/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

RS/මාරෙපොල මහා &දCාලෙ� අධCාපන කටrc 

නංවා�ෙ? අර �*  Pක� කXඩායමට අවශC 

+ඩා උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 50,000.00 100% I 100%

H41161104136 11/27/2014 RSව*ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

RS/fයඹලා�ය පාථRක &දCාලෙ� පධාන 

ශාලාෙq සංවWධන කටrc f^ ,-ම

             100,000.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

                          -                 99,270.50 99% I 100%

H41183105100 6/23/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඇ�ලල �ල 

කළ��ය පාෙW ෙපො^ නාන ´ඳ සංවWධනය ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% B 35%



H41152305101 7/3/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙබෝලාන හරමා�ස් 

මාවෙK ෙබෝ¶යට යන පාෙW පැa බැ?ම සැMම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 86,211.55 86% I 100%

K41161905103 7/23/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පස්යාල මහා 

&^හෙ� 10 ෙශේ�ෙ� අධCාපනය ලබන අ= 

ආදාය? ලා@ ප
ලක ද'ෙවO වන  ¸.ආW. පව� 

�රාෂා jෂCාවට jෂCාධාර උපකරණ ලබා Mම

                  5,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                   5,000.00 100% I 100%

K41161905109 10/30/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  5 වසර  jෂCKව 

&භාගය සමK fl ද'ව* ඇගmෙ? වැඩසටහනO 

පැවැKIම

             750,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -              749,544.00 100% I 100%

F41184805110 8/8/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙලෝ\වාෙගොඩ සාම 

ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා Mම

                20,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

�Eගම

                          -                 18,900.00 95% I 100%

H41183105113 7/7/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කහදව, බැf� 

බස්නායක මාවත නාන ´ඳ පaසංස්කරණය ,-ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              149,949.75 100% I 100%

H41152305116 7/22/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාලෙද�ය, 

REස්ෙහේනක*ද ජනපදයට යන මාWගෙ� රබW 

වKත අසල ෙකොටස ෙකො*+� කර කැ¹ºM �ය 

ස්ථාන �_සකර ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,813.60 100% I 100%

H41152305117 8/13/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මOක�ෙගොඩ, 

ක�ක*ද ෙපො^ මාWගය ෙකො*+� ,-ම

                75,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 73,661.45 98% I 100%

H41152305118 8/13/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාIෙහේන, cනවන 

ප�මග, »ෙx මහතාෙA �වස ඉ	E�ට ෙපො^ 

මාWගෙ� ක*ද පා ල ආර?භක ෙකොටස 

ෙකො*+� ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,801.80 100% I 100%

H41152305119 8/13/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� හා�ගම වැව පාර ( 

ආW.ඒ. ල_K ffර �මාර මයාෙA �වස ෙදf* 

යන ෙපො^ පාර ) ෙකො*+� ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,861.02 100% I 100%

H41152305120 8/13/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කXඩලම  

ෙ0වාලය අස_* fE� මහතාෙA �වස ෙදf* 

ක*දට යන ෙපො^ පාර ෙ0වාලය අසල fට ඉ	Eයට 

තාර දමා පaසංස්කරණය ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,504.57 100% I 100%



H41152305121 8/13/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කරගහතැ*න, 

ගමමැද ෙපො^ මාWගෙ� �ශ්ශංක මයාෙA �වස 

අසල fට වස*ත �මාර මයාෙA �වස අතර ෙපො^ 

ෙකොටස කපා සකස් ,-ම හා කරගහ, 

කරගහතැ*න l^ ගහ අසල fට හ\ගම ෙබෞ0ධ 

                55,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 52,750.00 96% I 100%

H41152305123 8/13/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැxෙපෙගො�ල 

ෙපො^ මාWගෙ� ( ,තානවKත, නා�\ව ) ඉaE 

ෙකොටස ෙකො*+� ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,695.57 100% I 100%

H41152305124 10/30/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ම^'�ය 

ග�ෙපොKත අස_* k ගමමැද ෙපො^ මාWගය  

ෙකො*+� ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,844.75 100% I 100%

H41152305125 8/13/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප�ෙලෙවල, 

ග�ගාන ප*සල අසල ෙපො^ මාWගය තාර දැ�ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              123,912.00 83% I 100%

K41161905128 9/17/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  පාස�  හැර�ය  අ= 

ආදාය? ලා@ ත'ණ ත'�ය*  සඳහා ඉං¼� 

පාඨමාලාවO පැවැKIම

                43,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

�Eගම

                          -                 21,800.00 51% I 100%

K41161605129 8/26/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප�ෙ�ෙවල මහා 

&දCා�ය Pක� කXඩායම සඳහා +ඩා උපකරණ 

ලබා Mම

                80,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                 80,000.00 100% I 100%

K41161805130 8/26/2014 �-ගම  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� අධCාපනය ලබන ද'ව* සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

�Eගම

                          -                 49,991.04 100% I 100%

K41161805131 8/27/2014 �-ගම  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� අධCාපනය ලබන ද'ව* සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා Mම

             300,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -              300,000.00 100% I 100%

H41152305132 9/18/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� තවල?�ය 

කනKත අසල ෙව*ෙ0� වKත පාර  සංවWධනය 

,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 91,324.00 91% I 100%

H41183105133 9/26/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  පාෙ01ය ෙ�ක?  

සc ඉඩෙ? �w ද��ව පජා ශාලාෙq ඉaE 

පaසංස්කරණ කටrc f^ ,-ම

                65,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

�Eගම

0% O 0%



H41152305134 10/16/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප�ෙ�ෙවල ^?Eය 

ස්ථානයට යන මාඵ ෙවළඳසල ඉ	E�ට මාWගෙ�  

අ` 110 O ෙකො*+� ,-ම

             140,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% A 10%

K41161805135 10/15/2014 �-ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ¹.එස්. ෙසේනානයක 

&දCාලෙ�,7 ෙශේ�ෙ� අධCාපනය ලබන අ= 

ආදාය? ලා@ ප
ලක ද'ෙවO වන ෙO. උKපලා  

ෙකෞශලCා fl&යට පාස� උපකරණ ලබා Mම

                  5,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

RSව*ෙගොඩ

                          -                   5,000.00 100% I 100%

H41152305136 11/4/2014 �-ගම  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

මOකා�ෙගොඩ, ෙපො�ෙහේනවKත මාWගෙ� වමට 

ඇa 4 වන මාවත   ෙකො*+� ,-ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. �-ගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              149,260.88 100% I 100%

H41152306100 6/11/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� _ය½වKත 

ෙසෝමා   ද_ෙA මහKRයෙA �වස ෙදසට 

�&ෙසන ෙපො^ මාWගෙ� ඉaE ෙකොටස ෙකො*+� 

,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,926.85 100% I 100%

H41152306101 6/11/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අලවල 

පධාන මාWගෙ� ඇa ¯�ෙපොල අc' මාWගය 

ඉaE ෙකොටස ෙකො*+� ,-ම

             200,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              198,938.00 99% I 100%

H41152306102 6/11/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කරස්නාගල, 

c*ෙනෝ,ඳ පාෙW අස්වැ0^ම ෙව�යාෙ� පැa 

බැ?ම ඉ	,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,862.55 100% I 100%

H41183106103 6/11/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ_වලප�ල 

බටwර lභසාධක සRa පජා ශාලාෙq ඉaE වැඩ 

කටrc අවස* ,-ම

             400,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              395,764.27 99% I 100%

H41183106104 6/11/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� හැපනාක*ද, 

අලවල  lභසාධක සRa පජා ශාලාෙq ඉaE වැඩ 

කටrc f^ ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,970.00 100% I 100%

H41152306105 6/23/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙqය*ෙගොඩ, පKතලෙගදර, ෙමොර�වKත මාWගය 

සංවWධනය ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,190.00 99% I 100%

N41161606107 6/23/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

බප/ග?/ඌරාෙපොල මහා &දCාලෙ� Pක� 

කXඩායම සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 50,000.00 100% I 100%



H41183106108 6/25/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ��ට�ව - 

නාපාෙගොඩ මහෙගදරවKත ෙපො^ නාන ´ඳ 

සංවWධනය ,-ම

                50,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 50,000.00 100% I 100%

H41182106109 6/25/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වc�වල 

lහද Pඩා සමාජ ෙවො_ෙබෝ� +ඩා �ෙ� 

සංවWධන කටrc f^ ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,750.00 100% I 100%

H41152306110 7/3/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාඉ�ල 

ලOම� උයන 5 වැ� ප�මග අ` 200 O ^රට 

�´සකර ,-ම

             175,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              174,697.00 100% I 100%

H41152306111 7/3/2014 අKතනග�ල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� 

ර*ෙපො�ණගම කෙතෝ_ත ප�_ය අසල මාවත 

අ` 50 O කාප� ,-ම

                50,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 49,567.00 99% I 100%

F41184806112 7/3/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� න? කරන 

ලද ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Mම - එO 

ෙපර පාසලකට '.4999/- බැ�* ( නාම ෙ�ඛණ 

අ ණා ඇත )

                24,995.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

අKතනග�ල

                          -                 23,500.00 94% I 100%

K41161906113 7/23/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  වc'ගම, 

�'ව �ල මහා &දCාලෙ� න? කරන ලද අ= 

ආදාය? ලාÁ ප
�වල ද'ව* සඳහා jෂCාධාර  

උපකරණ ලබා Mම - එO අය�ට '.5000/- බැ�* 

( නාම ෙ�ඛණ අ ණා ඇත )

                25,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 25,000.00 100% I 100%

K41161906114 7/3/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඌරාෙපොල 

�w ඌරාෙපොල  මධC මහා &දCාලෙ�  8එෆ් 

ෙශේ�ෙ�  ඉෙගSම ලබන අ= ආදාය? ලා@ 

ප
ලක ද'ෙවන වන  ෙO.². ජනක පසා0 jෂCාට 

jෂCාධාර ලබා Mම

                  5,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                   5,000.00 100% I 100%

K41161906115 7/23/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ��ට�ව, 

ර*ෙපො�ණගම මහා &දCාලෙ� ඉෙගSම ලබන 

න? කරන ලද අ= ආදාය? ලා@ ප
�වල ද'ව*  

සඳහා jෂCාධාර උපකරණ ලබා Mම - එO අය�ට 

'.5000/- බැ�* ( නාම ෙ�ඛණ අ ණා ඇත )

                25,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 20,000.00 80% I 100%

F41161806116 7/3/2014 අKතනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙqය*ෙගොඩ �w ෙqය*ෙගොඩ පාථRක  

&දCාලෙ� &ෙශේෂ අධCාපන ඒකකය සඳහා 

උපකරණ ලබා Mම

                20,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 20,000.00 100% I 100%

F41161806117 7/3/2014 අKතනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

ර*ෙපො�ණගම �w ර*ෙපො�ණගම  මහා 

&දCාලෙ� &ෙශේෂ අධCාපන ඒකකය සඳහා 

උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 36,870.00 74% I 100%



H41183106120 10/30/2014 අKතනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

ත�ගස්ෙමොෙ� සRa  පජා ශාලාවට &^_ය ලබා 

Mම

                18,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

අKතනග�ල

0% O 0%

H41183106121 10/29/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� wE�ය 

සRa  පජා ශාලාවට &^_ය ලබා Mම

                18,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 18,000.00 100% I 100%

H41183106122 12/8/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙබෝපැKත, 

��E මාවත ෙපො^ නාන ´ඳ පaසංස්කරණය ,-ම

                30,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 30,000.00 100% I 100%

H41183106125 7/18/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාතලාන 

වැව පාෙW �w පජා ශාලාෙq සංවWධන කටrc 

f^ ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% B 35%

H41152306126 10/30/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ප���ර 

අc' මාWගය  සංවWධනය ,-ම

             200,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              199,095.86 100% I 100%

H41152306127 7/18/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  මඩෙකො�ව 

මාWගය සංවWධනය ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,960.00 100% I 100%

K41161906128 7/22/2014 අKතනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  පාසැ�වල 

�සලතා �Ep* ද'ව* අතර �සලතාවය* &දහා 

දැOෙවන තරඟාව_යO පවKවා තCාග �Eනැ�ෙ? 

වැඩසටහන

             200,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -              199,000.00 100% I 100%

F41184806129 11/27/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 1. 

ඕෙගොඩෙපොල lහද ෙපර පාසල, 

 

2. කල��ය f^හK ෙපර පාසල, 

 

             100,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

අKතනග�ල

                          -                 99,845.00 100% I 100%

H41152306130 7/22/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  අංක - 326, 

කඳඔ�වාව ගාම �ලධාE වසෙ? ෙමොරගහල*ද 

වKත පාර මැද ෙකොටස  ෙකො*+� ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% B 35%

F41161806131 7/30/2014 අKතනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඌරාෙපොල 

මධC  මහා &දCාලෙ�  අධCාපනය ලබන අ= 

ආදාය? ලා@ ප
� වල  ද'ව*  වන1. එස්.ෙO. 

චVෂ ජයංග හා 2. 10 ෙශේ�ෙ� ඉෙගSම ලබන  

ෙO.ෙO. ෙq�ත සංඛනාK යන fl* සඳහා  

                10,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                   9,691.42 97% I 100%



H41183106132 7/24/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙබෝග ව 

පජා ශාලාෙq ඉaE වැඩ කටrc f^ ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,975.65 100% I 100%

K41161906134 8/18/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? 

ලා@ ප
�වල පාස� fl* සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා Mෙ? වැඩසටහනO පැවැKIම

             200,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -              200,000.00 100% I 100%

H41183106136 8/22/2014 අKතනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

අKතනග�ල, 'Oමෙ�, අ?බල*ෙගොඩ පජා 

ශාලාවට &^_ය ලබා Mම

                20,000.00 ප.පා.ෙකො. අKතනග�ල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 18,500.00 93% I 100%

K41183906137 12/31/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? 

ලා@ ත'ණ ත'�ය* සඳහා Eය^' p¯�ව ලබා 

Mම

                49,250.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                           -                 49,250.00 100% I 100%

K41161806138 8/26/2014 අKතනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? 

ලා@ ප
�වල පාස� අධCාපනය ලබන ද'ව* 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 48,300.00 97% I 100%

K41183906139 12/31/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? 

ලා@ ත'ණ ත'�ය* සඳහා Eය^' p¯�ව ලබා 

Mෙ? වැඩසටහනO පැවැKIම

             107,500.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                           -              107,500.00 100% I 100%

K41161906140 9/23/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� 

හැර�ය අ= ආදාය? ලා@ ත'ණ ත'�ය* සඳහා 

ඉං¼� භාෂාව �´බඳ  p¯�  පාඨමාලාවO 

පැවැKIම

                26,385.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

අKතනග�ල

                          -                 25,100.00 95% I 100%

K41161906141 9/26/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස�  

ද'ව* සඳහා ඉං¼� දැSම �සලතා වWධන 

වැඩසටහනO පැවැKIම

                75,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 70,800.00 94% I 100%

K41161906142 9/26/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  අ.ෙපො.ස ( 

සා/ෙපල ) fl* සඳහා ෙපර¯' ස?ම*තණයO 

පැවැKIම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 99,060.00 99% I 100%

K41161906144 10/7/2014 අKතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  අ.ෙපො.ස ( 

සා/ෙපළ )  &භාගයට  ෙපh fන  fl* සඳහා 

ස?ම*තණයO පවKවා උපකාරක �බ*ධනයO 

ලබා Mම

             250,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -              248,400.00 99% I 100%



F41184807001 2/28/2014 ග?පහ   පා.ෙ� .  ෙකො�ඨාශෙ�  න? කරන ලද 

ෙපර පාස�  සඳහා උපකරණ ලබා Mම - එO ෙපර 

පාසලකට '.20000/- බැ�* ( නාම ෙ�ඛණ 

අ ණා ඇත )

             200,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ග?පහ

          190,000.00            190,000.00 95% C 60%

F41161807002 5/21/2014 ග?පහ   පා.ෙ� .  ෙකො�ඨාශෙ�  

බප/ග?/නැ^*ග ව fE�ව� මහ &^හලට 

xලාස්O p� ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                              -   0% O 0%

F41161807100 6/17/2014 ග?පහ  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බප/ග? අSර මහා 

&දCාලෙ� නWතන කXඩායම  සඳහා  ඇ[? 

ක�ටල ලබා Mම

                15,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 15,000.00 100% I 100%

F41161807101 7/3/2014 ග?පහ  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� &ශාඛා පාර, ග?පහ 

 �w ෙගෝතR ක�ෂ්ඨ   &දCාලෙ� &ෙශේෂ 

අධCාපන ඒකකය සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                15,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 15,000.00 100% I 100%

F41161807102 7/3/2014 ග?පහ  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඉහළ ඉ��ෙගොඩ , 

ඉ��ෙගොඩ  �w lජාතා ආදWශ ක�ෂ්ඨ   

&දCාලෙ� &ෙශේෂ අධCාපන ඒකකය සඳහා 

උපකරණ ලබා Mම

                25,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 25,000.00 100% I 100%

F41161807103 7/3/2014 ග?පහ  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ^*ෙගොඩ 

කැxෙපෙපොල මහා   &දCාලෙ� &ෙශේෂ අධCාපන 

ඒකකය සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                15,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 15,000.00 100% I 100%

F41161807104 7/3/2014 ග?පහ   පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ගෙX �ල 

ෙහේමමා_  මහා   &දCාලෙ� &ෙශේෂ අධCාපන 

ඒකකය සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                15,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 15,000.00 100% I 100%

F41161807105 7/4/2014 ග?පහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ග?/lජාතා ක�ෂ්ඨ 

&^හෙ� නව pස්තකාලයට උපකරණ ලබා Mම

             150,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -              150,000.00 100% I 100%

H41152307107 7/8/2014 ග?පහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ගෙ* �ල පාෙW, 

ඉ��ෙගොඩ අ �ෙගොඩ උcර පජා ජල �ල ´ඳ 

දOවා යන පාර ෙකො*+� ,-ම

             200,000.00 ප.පා.ෙකො. ග?පහ  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              199,985.15 100% I 100%

H41152307115 8/1/2014 ග?පහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහොරෙගො�ල අංක 

216 ගාමෙසේවා වසෙ? ෙහොරෙගො�ල � ලංකා 

කාWRක &දCාලය අස_* වමට ඇa අc' 

මාWගය ෙකො*+� ,-ම

             160,000.00 ප.පා.ෙකො. ග?පහ  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              159,044.45 99% I 100%



F41184807117 8/26/2014 ග?පහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Mම

             209,615.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ග?පහ

          204,394.00            204,394.00 98% I 100%

H41152307118 10/1/2014 ග?පහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහේ*�ට �ල 

පළ  මාවෙK  ෙකො*+� කර අවස* කර ඇa 

ස්ථානෙ� fට ඉ	Eයට සංවWධනය ,-ම

             175,000.00 ප.පා.ෙකො. ග?පහ මහ 

නගර  සභාව

                          -              167,499.65 96% I 100%

K41161807119 8/26/2014 ග?පහ  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� අධCාපනය ලබන ද'ව* සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 48,300.00 97% I 100%

H41182107120 10/27/2014 ග?පහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  රජය සc ඉඩෙ? 

�w ග?/බXඩාරවKත ස්ෙ�� +ඩාංගනෙ� ඉ	E 

සංවWධන කටrc f^ ,-ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. ග?පහ මහ 

නගර  සභාව

                          -                              -   0% A 10%

K41161807122 11/24/2014 ග?පහ  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලාÁ 

ප
�වල පාස� ද'ව* සඳහා  අධCාප�ක   

උපකරණ  ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 98,900.00 99% I 100%

K41184807123 11/24/2014 ග?පහ   පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv ෙපර 

පාස�  වල ද'ව*ෙA  ෙපර පාස� අධCාප�ක 

ධාEතාවය  වWධනය ,-ම අර �  කරෙගන  

ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Mෙ? 

වැඩසටහනO පැවැKIම

                50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ග?පහ

             49,698.00               49,698.00 99% I 100%

H41152407124 12/2/2014 ග?පහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

ග?/ෙකෙස�වcෙගොඩ තරංගා මහKRයෙA �වස 

අසල ෙපො^ පාෙW ජලනල එ�මට කාS කැ²ම

                20,000.00 ප.පා.ෙකො. ග?පහ මහ 

නගර  සභාව

                          -                 20,000.00 100% I 100%

N41183107125 12/2/2014 ග?පහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ග?/ෙහොරෙගො�ල 

ද�ණ පජා ශාලාවට සhපාරOෂක පහlක?, 

&^_ය පහlක? සහ ජලපහlක? ලබාMම

             300,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ග?පහ

                          -              300,000.00 100% I 100%

F41184808100 7/14/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  _යාප	ංv   ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - ජා 

ඇල

             46,990.60               46,990.60 94% I 100%

F41161808101 7/30/2014 ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �ව*දම, ජාඇල 

�w �ව*දම ෙරෝමා  කෙතෝ_ක &^හෙ�  

අධCාපනය ලබන  න? කරන ලද අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල  පාස�  ද'ව*  සඳහා  පාස�  

උපකරණ ලබා Mම - එO අය�ට '.5000/- බැ�*

                30,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 30,000.00 100% I 100%



H41152308102 8/1/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බ�වKත, ගාම 

සංවWධන පාෙW පළ  ප�මග ෙකො*+� ,-ම

             300,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% B 35%

H41152308103 8/1/2014 ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ජයÄEය මාවත 7 

වන ප�මග සංවWධනය ,-ම

             350,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              349,875.51 100% I 100%

K41183908104 12/31/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ත'ණu* සඳහා Eය^' p¯�ව ලබා Mම

             258,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                           -              258,000.00 100% I 100%

F41161808105 8/1/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� අධCාපනය ලබන ද'ව* සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා Mම

             300,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -              300,000.00 100% I 100%

H41161108107 8/12/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �ව*දම �නරාජ 

මහ &^හෙ� ආපන ශාලාව සංවWධනය ,-ම

             300,000.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

                          -              299,093.71 100% I 100%

G41184808108 8/22/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Mම

             250,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - ජා 

ඇල

          249,364.40            249,364.40 100% I 100%

H41161108110 8/22/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කලඑ´ය පාථRක 

&දCාලෙ� කාWයාල ෙගොඩනැ��ෙ� සසංවWධන 

කටrc f^ ,-ම

                60,000.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

                          -                 57,603.45 96% I 100%

G41161808111 8/22/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� ද'ව* සඳහා  පාස� උපකරණ 

ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 50,000.00 100% I 100%

H41152308112 8/26/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ජාඇල  278 බස් 

මාWගෙය* ඇරෙඹන උණගස්&ල පාෙW ජලය 

බැස යාම සඳහා කා� කැට ෙයොදා  මාWගය 

සංවWධනය ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 93,618.41 94% I 100%

K41161908113 9/2/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙනො&¶මK 

අධCාපන &ෂය යටෙK කා*තාව* සඳහා  ස්වයං 

�,යා p¯� පාඨමාලාවO  පැවැKIම

             700,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

0% O 0%



K41183908119 9/25/2014 ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� �,යා &රwත අ= 

ආදාය? ලා@ ත'ණu* සඳහා Eය^' p¯�ව 

ලබා Mම

                25,500.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                           -                 25,500.00 100% I 100%

H41182108120 11/12/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ජාඇල  පාෙ01ය 

සභාවට අයK යං* ෂාෙඩෝස් ම�ලවෙපොර  +ඩා 

සමා¸ය ෙගොඩනැ��ෙ�   ඉaE සංවWධන කටrc 

f^ ,-ම

                47,500.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% A 10%

F41161808121 9/26/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ජාඇල බප/�ග 

යOක=ව පාථRක &දCාලයට අවශC උපකරණ 

ෙලස  jෂC නායකu* සඳහා අවශC jෂC 

�ලකබා  ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 50,000.00 100% I 100%

F41161808122 9/25/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රාගම - ව�ෙපොල  

බප/�ග ව�ෙපොළ ධWමරKන ක�ෂ්ඨ 0&�uක 

&දCාලයට  අවශC උපකරණ ෙලස  jෂC 

නායකu* සඳහා අවශC jෂC �ලකබා  ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 50,000.00 100% I 100%

F41161808123 9/25/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රාගම, ෙxරල*ද  

බප/�ග ෙxරල*ද සා*ත ෙජෝශx ක�ෂ්ඨ 

0&�uක &දCාලෙ� ඉං¼� වැඩ කාමරය සඳහා 

අවශC උපකරණ ලබා Mම

                75,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 74,203.49 99% I 100%

F41161808124 9/25/2014 ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ජාඇප 

බප/�ග/�ව*දම �නරාජ මහා &දCාලයට  

අවශC උපකරණ ෙලස  jෂC නායකu* සඳහා 

අවශC jෂC �ලකබා  ලබා Mම

                70,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 70,000.00 100% I 100%

K41161908125 9/25/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ජාඇල 

බප/�ග/�ව*දම �නරාජ මහා &දCාලෙ� fl* 

සඳහා පාප*^ �´බඳ +ඩා පවWධන  

වැඩසටහනO  PයාKමක ,-ම

                60,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                              -   0% I 100%

K41161808126 9/17/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� අධCාපනය ලබන  ද'ව* සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා Mම

                25,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 24,997.40 100% I 100%

K41161908127 12/24/2014 ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙනො&¶මK 

අධCාපන &ෂය යටෙK අ= ආදාය? ලා@  

කා*තාව* සඳහා  ස්වයං �,යා p¯� 

පාඨමාලාවO  පවKවා ස්වයං �,යා උපකරණ 

ආධාර ලබා Mම

             500,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

                          -                              -   0% A 10%

K41161808129 10/29/2014 පාස� ද'ව*ෙA අධCාපන ධාEතාවය ඉහළ 

නැංIම සඳහා ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

ජාඇල ශා*ත මEයා &^හලට උපකරණ  ලබා Mම

                30,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 29,469.09 98% I 100%



H41152408130 10/29/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 165Å, 

ද=ගම, ජාඇල  ෙපො^ මාWගෙ� �w කා� 

ප0ධaය ජලය බැස යන පE	 කමවKව සකස් ,-ම

                25,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% A 10%

K41161908131 11/4/2014 ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  අ= ආදාය? ලා@  

පාස� හැර�ය ත'ණ තර�ය* සඳහා ඉං¼f 

p¯� පාඨමාලාවO පැවැKIම

                25,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - ජා 

ඇල

             25,000.00               22,200.00 89% I 100%

K41161808132 11/4/2014 ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අධCාපන 

ධාEතාවය ඉහළ නැංIම අර � කරෙගන  පළාK 

සභා පාස� 38 O සඳහා   පාස� උපකරණ ලබා 

Mම - එO පාසලකට '. 20125/- බැ�*

             764,750.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -              763,791.00 100% I 100%

F41161808133 11/12/2014 ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  රාගම, ඉහළගම 

�w  �  ධWම රOÇත &^හ� පධාන ශාලාව සඳහා 

ඇÈ සwත  p� ලබා Mම

                35,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

�ග ව

                          -                 34,827.00 100% I 100%

K41184908134 12/17/2014 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv  ෙපර 

පාස� ½'ව'*  දැSවK ,-ෙ? වැඩසටහනO 

පැවැKIම

                75,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

�f බලධාE 

ෙපර පාස� 

ඒකකය

0% O 0%

H41183109100 8/19/2014 වKතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප �ගම, 

ඇෙල*එෙගොඩ �වාස  ෙයෝජනා කමෙ� �wට 

ෙපො^ නාන ´ඳ  සංවWධනය ,-ම

                20,000.00 ප.පා.ෙකො. වKතල   

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% A 10%

G41161809101 12/19/2014 වKතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� ද'ව* සඳහා  පාස� උපකරණ 

ලබා Mම

                50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

වKතල

                          -                              -   0% Q 0%

H41161109102 1/16/2015 වKතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ප �ගම 

බප/�ග/ෙගො*සා�ෙවස්� මහා &^හෙ�  ඉaE 

සංවWධන කටrc f^ ,-ම

                28,500.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

             26,730.00               26,730.00 94% I 100%

F41161809103 12/9/2014 වKතල   පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �*ෙක*ද 

පාථRක  &^හලට ජායා �ටපK ය*තයO හා  

ම��`යා  ෙපොෙජOටW  ය*තයO ලබා Mම

             175,720.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

          175,720.00            175,720.00 100% I 100%

F41161809105 12/9/2014 වKතල  පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මKcමගල 

ෙරෝමා  කෙතෝ_ක  &^හලට  ජායා �ටපK 

ය*තයO හා ම��`යා  ෙපොෙජOටW  ය*තයO 

ලබා Mම

             175,720.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

          175,720.00            175,720.00 100% I 100%



F41161809106 12/9/2014 වKතල  පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� &දCාෙලෝක මහා  

&^හලට ජායා �ටපK  ය*තයO ලබා Mම

                80,640.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

             80,640.00               80,640.00 100% I 100%

F41161809107 12/9/2014 වKතල  පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකරවල�ය 

ෙරෝමා  කෙතෝ_ත පාථRක   &^හලට ජායා 

�ටපK   ය*තයO ලබා Mම

                80,640.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

             80,640.00               80,640.00 100% I 100%

F41161809108 12/9/2014 වKතල  පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ප�_යවKත 

ෙදො* ෙබොස්ෙකෝ &^හලට  ජායා �ටපK ය*තයO 

හා  ම��`යා ෙපොෙජOටW  ය*තයO ලබා Mම

             175,720.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

          175,720.00            175,720.00 100% I 100%

K41161909109 11/4/2014 වKතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  2015 වWෂෙ� 05 

ෙශේ�ය jෂCKව පaඵල සංවWධනය ,-ෙ? 

අර �* වැඩසටහනO පැවැKIම

             200,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

          196,240.00            196,240.00 98% I 100%

K41161809110 11/24/2014 වKතල   පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලාÁ 

ප
�වල පාස� ද'ව*ෙA අධCාප�ක ධාEතාවය 

ඉහළ නැංIම අර �  කරෙගන පාස� ද'ව*  

සඳහා අධCාප�ක  උපකරණ  ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

          100,000.00            100,000.00 100% I 100%

K41161809111 12/9/2014 වKතල   පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  පාස�වල 

අධCාපන ධාEතාවය ඉහළ නැංIම අර � 

කරෙගන  �*ෙක*ද  මහා  &^හලට ජායා �ටපK 

ය*තයO හා  ම��`යා  ෙපොෙජOටW  

ය*තයO ලබා Mම

             175,720.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

          175,720.00            175,720.00 100% I 100%

K41161809112 12/9/2014 වKතල   පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  පාස�වල 

අධCාපන ධාEතාවය ඉහළ නැංIම අර � 

කරෙගන  �*ෙක*ද  මහා  &^හලට වu� ෙබෝ¥ 

ලබා Mම

                10,120.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

               9,720.00                 9,720.00 96% I 100%

H41152310001 3/4/2014 මහර පා.ෙ�.  ෙකො�ඨාශෙ�  අංක : 306, 

ෙයො*ග? �ල, වැ_කනKත පාර  ෙකො*+� 

,-ම

             200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              197,612.00 99% I 100%

H41152310002 3/4/2014 මහර පා.ෙ�.  ෙකො�ඨාශෙ�  අංක : 306, 

ෙයො*ග? �ල, ග�_ලඳවKත  පාර  ෙකො*+� 

,-ම

             200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              197,186.00 99% I 100%

H41152310003 3/4/2014 මහර පා.ෙ�.  ෙකො�ඨාශෙ�  අංක : 306, 

ෙයො*ග? �ල, ෙව*ෙ0fවKත  පාර  ෙකො*+� 

,-ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              138,522.00 92% I 100%



F41161810100 6/9/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බප/කැල f
ර� �ල 

පාථRක &දCාලයට තාOෂ�ක උපකරණ ලබා Mම

                10,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                 10,000.00 100% I 100%

H41152310101 6/9/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� උ=�ල, වෑබඩ පාර 3 

ක�ව අසල යාපා මහතාෙA �වස අසල ෙපො^ 

පාර ෙකො*+� ,-ම

             200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              198,509.00 99% I 100%

F41184810103 7/3/2014 මහර  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  න? කරන ලද ෙපර 

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Mම - එO ෙපර 

පාසලකට '.4999/- බැ�* ( නාම ෙ�ඛණ 

අ ණා ඇත )

                19,996.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර                           -                 19,710.00 99% I 100%

F41161810106 7/3/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වැ_ෙqEය ම0^ම 

බXඩාර ක�ෂ්ඨ &දCාලෙ� &ෙශේෂ අධCාපන 

ඒකකය සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                10,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                              -   0% A 10%

F41161810107 7/16/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� දඵ�ය &දCාච*ද 

මහා &දCාලයට සං�ත භාXඩ ලබා Mම

                30,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                 25,000.00 83% I 100%

H41152310109 7/22/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ගෙ* �ල 

ÄEයපාඵව ෙහල&' ෙපෙදස මාWගය ෙකො*+� 

,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 98,918.00 99% I 100%

F41184810110 7/23/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 17/16, 

අ ���ර, වc'ගම �w ,¥ ෙනස්� ෙපර 

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                  4,999.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර                           -                   4,842.00 97% I 100%

F41161810112 8/12/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත 

බප/කැල/&දCාෙලෝක &දCාලයට ෙපොෙජOටW 

ය*තයO හා ඊට අදාල උපාංග ලබා Mම

             150,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                 95,080.00 63% I 100%

K41183910113 12/31/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ත'ණ ත'�ය* සඳහා Eය^' p¯�ව ලබා Mම

                15,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                           -                 15,000.00 100% I 100%

G41161810114 11/24/2014 මහර  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� ද'ව* සඳහා  පාස� උපකරණ 

ලබා Mම

                50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර                           -                 39,514.00 79% I 100%



H41152310115 9/9/2014 මහර  පා. ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රදාවාන 

ෙහොරගස්ෙදක ළඟ - සැනl? වKත - ( හpආර¦v 

� ෙවළඳසැෙ� �වස අසල ) ෙපො^ මාWගය 

සංවWධනය ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,055.00 99% I 100%

K41161810116 9/10/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බප/කැල �K�ය 

පාථRක &දCාලෙ� සං�ෙqදන අංශය සඳහා ශ�ද 

&කාශන උපකරණ ලබා Mම

                15,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                 15,000.00 100% I 100%

H41152310118 10/16/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රාගම, ෙKවKත 

මාWගෙ� ප�_ය පlකර fයඹලාවKත ½'පාර  

ෙකො*+� ,-ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% Q 0%

H41152310119 12/3/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  වKතල, �*නමැද , 

f\Rණ මාවෙK �w ජයගK මාවෙK  ඉaE 

ෙකොටස  ෙකො*+� ,-ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              149,365.00 100% H 100%

H41152310120 10/16/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ÄEගම, �ගහවKත 

මාWගය ෙකො*+� ,-ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              141,241.00 94% I 100%

H41161110121 10/16/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� fqර� �ල පාථRක 

&දCාලෙ�  ආරOෂක වැෙටw සංවWධන කටrc 

f^ ,-ම

                20,000.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

0% O 0%

K41161610122 10/15/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත &දCාෙලෝක 

&දCාලයට +ඩා උපකරණ ලබා Mම

                10,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                   9,400.00 94% I 100%

K41161910123 12/3/2014 මහර  පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�   අ.ෙපො.ස ( සා/ෙපල 

)  &භාගය සඳහා ෙපh  fන fl*  සඳහා  

ෙපර¯'  ස?ම*තණ   වැඩසටහනO පැවැKIම

             255,385.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -              255,385.00 100% I 100%

H41152310124 10/20/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� යOකල, 

��ව�ෙගොඩ, ,��ෙගොඩ  මාu? මාWගය 

පaසංස්කරණය කර  ෙකො*+� ,-ම

             200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              198,002.00 99% I 100%

H41152410125 10/20/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වැ_��ලෑව 

ස�පකාරය අසල �ෙමෝල පාෙW දංගහෙවල  

��' යාය අසල ඇa පාෙW පැa බැ?ම ඉ	,-ම

             125,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% H 100%



H41152310126 10/20/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත, ඇ�ෙද�ය, 

ÄEය උයෙ* c*වන ප�මග ෙකො*+� අcරා 

පaසංස්කරණය ,-ම

             125,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              123,705.00 99% I 100%

H41152310127 12/30/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පරOනෙද�ය, 

ඉ��ෙගොඩ, Iරfංහ �Eෙවනට යන මාWගය  

කාප�   ,-ම

             500,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% Q 0%

G41184810128 11/24/2014 මහර පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� මහර, SෙAෙගොඩ  

 cකැට ~Wව ළමා &ය සංවWධන මධCස්ථාන ෙපර 

පාසලට  උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර                           -                 46,000.00 92% I 100%

K41161810129 11/24/2014 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලාÁ 

ප
�වල පාස� ද'ව* සඳහා පාස�   උපකරණ  

ලබා Mම

             280,385.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -              280,385.00 100% I 100%

K41184810130 11/24/2014 මහර  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  _යාප	ංv ෙපර 

පාස�  වල ද'ව*ෙA  ෙපර පාස� අධCාප�ක 

ධාEතාවය  වWධනය ,-ම අර �  කරෙගන  

ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Mෙ? 

වැඩසටහනO පැවැKIම

                83,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර                           -                 64,375.00 78% D 80%

N41161810132 12/10/2014 මහර    පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මහර, SෙAෙගොඩ 

�w  බප/කැල/ධWමරාජ  පාථRක  &දCාලයට  

&^_ පංකා  03 O  ලබා Mම

                15,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                 15,000.00 100% O 0%

H41152311101 6/27/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  පැලහැල 

ර�ට*වKත මාWගෙ� ෙකොටසO ෙකො*+� ,-ම

             300,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදො?ෙx  

පාෙ01ය 

සභාව

          300,000.00            294,731.50 98% I 100%

H41152311102 6/27/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  කදනෙගොඩ පජා 

ශාලාව අසල මාWගෙ� ෙකොටසO ෙකො*+� ,-ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදො?ෙx  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% I 100%

H41152311103 6/27/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ඉ*ෙදොල �ල 

හා_යෙහේන මාWගෙ� ෙකොටසO ෙකො*+� ,-ම

             200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදො?ෙx  

පාෙ01ය 

සභාව

          200,000.00            190,709.60 95% I 100%

H41152311104 6/27/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  

දංග�ල, ෙහේෙ*ගම, ලැ½?ºම ආරණC ෙසේනාසන 

මාWගෙ� ෙකොටසO ෙකො*+� ,-ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදො?ෙx  

පාෙ01ය 

සභාව

          150,000.00            144,816.00 97% I 100%



H41152311105 6/27/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�   අ ෙහේන, 

 �ලකෑ�ල, පMx මහතාෙA �වස අසල පධාන 

මාWගය ෙකො*+� ,-ම

             125,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදො?ෙx  

පාෙ01ය 

සභාව

          125,000.00            124,257.00 99% I 100%

H41183111106 6/27/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ,E	වැල 

ස්ෙකෝලවKත පජා සංවWධන සRa පජා ශාලාෙq 

සංවWධන කටrc f^ ,-ම

             207,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදො?ෙx  

පාෙ01ය 

සභාව

          207,000.00            206,864.00 100% I 100%

K41161911107 7/23/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පැ�_යවල, 

ෙqරහැර �w ෙqරහැර බXඩාරනායක මහා 

&දCාලෙ� ඉෙගSම ලබන අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල ද'ව* සඳහා jෂCාධාර උපකරණ  ලබා 

Mම - එO අය�ට '.5000/- බැ�* ( නාම ෙ�ඛණ 

                20,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 20,000.00 100% I 100%

K41161911108 7/23/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ,EÈවැල �w 

,EÈවැල මධC මහා &දCාලෙ� 6�  ෙශේ�ෙ� 

ඉෙගSම ලබන අ= ආදාය? ලා@ ප
ලක ද'ෙවO 

වන අ&[ සv*තක »පfංහ jෂCාට jෂCාධාර 

උපකරණ ලබා Mම

                  5,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                   4,928.75 99% I 100%

F41161811110 7/3/2014 ෙදො?ෙx   පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙදො?ෙx �w  

ෙදො?ෙx පාථRක  &දCාලෙ� &ෙශේෂ අධCාපන 

ඒකකය සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                15,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 15,000.00 100% I 100%

K41161811111 7/3/2014 ෙදො?ෙx   පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ,EÈවැල  �w 

,EÈවැල මහා  &දCාලෙ� &ෙශේෂ අධCාපන 

ඒකකය සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                35,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 34,117.00 97% I 100%

F41161811113 7/8/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙතෝරාගK අ= 

ආදාය? ලා@ ප
�වල පාස� fl* සඳහා පාස� 

උපකරණ ලබා Mම - එO අය�ට '.5000/- බැ�* 

( පාස� ද'ව*ෙA නාම ෙ�ඛණය අ ණා ඇත )

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -              100,000.00 100% I 100%

K41161911114 10/15/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  පාස� ද'ව* 

සඳහා 2014 වWෂෙ� 5 ෙශේ�ය jෂCKව වැඩ ඵ  

ෙදකO පැවැKIම

                90,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 89,965.00 100% I 100%

H41152311115 8/8/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ටාශෙ� ෙදො?ෙx වෑෙO 

ෙx'ව wස්සැ�ල උඩෙවල අලබල*ක*ද  

මාWගය සංවWධනය ,-ම

                75,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදො?ෙx  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                              -   0% I 100%

K41161911116 8/6/2014 ෙදො?ෙx  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙහේෙ*ගම මධC 

මහා &දCාලෙ�  අධCාපනය ලබන අ= ආදාය? 

ලා@ ප
ලක ද'ෙවO වන ².Å. ජ�ත ^ලංජය 

jෂCාට jෂCාධාර උපකරණ  ලබා Mම

                  5,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                              -   0% I 100%



H41152311117 8/20/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� R�ලෙK 

න=වKත පාර පළ  ප�මග ක*ද ෙකොටස ශම 

පදනම මත ෙකො*+� ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදො?ෙx  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,667.00 100% I 100%

G41183811119 11/19/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පහල මා�ගම ( 

ගා.ෙසේ. ෙකො. 412 ගැR ස&ය ) පජා සංවWධන 

සRaය සඳහා උපකරණ ලබා Mම

             100,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ෙදො?ෙx

          100,000.00            100,000.00 100% I 100%

G41161811120 12/8/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� ද'ව* සඳහා  පාස� උපකරණ 

ලබා Mම

                50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ෙදො?ෙx

             50,000.00                            -   0% A 10%

K41161911121 9/10/2014 ෙදො?ෙx  පා.ෙ�.   ෙකො�ඨාශයට අයK පාස�  

අතර ෙසෞ*දWය  එ´දැOIම හා 	EමK ,-ම 

��ස  අපර	ග නWතන තරඟ පැවැKIම

             150,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -              150,000.00 100% I 100%

K41161911122 9/10/2014 ෙදො?ෙx   පා.ෙ�.   ෙකො�ඨාශයට අයK පාස�වල 

VWය වාදන කXඩාය? වල �සලතා ඔx නැංIම 

සඳහා VWය වාදන කXඩාය? අතර තරඟ ( 

ෙපර	ග / අපර	ග ) පැවැKIම

             200,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -              200,000.00 100% I 100%

H41152311123 12/1/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� ,EÈවැල, 

රදාවාන, ,c�ල*ද මාWගෙ� ෙපො^ ´ඳට යන 

පාර ෙකො*+� ,-ම

                75,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදො?ෙx  

පාෙ01ය 

සභාව

             75,000.00               71,393.00 95% I 100%

K41161811124 10/31/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  �w පාස� 

අcE* ෙතෝරාගK පාස� 10 O සඳහා  

ස*�ෙqදන පහlක? පවWධනය ,-ෙ? අර � 

කරෙගන පාස� උපකරණ ෙලස ඇම�ෙ? 

ස්ටෑ*¥  10 O ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 98,700.00 99% I 100%

K41161811125 11/4/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ,EÈවැල 

සංඝRKතා  බා_කා &දCාලෙ�  සං�ත අංශෙ� 

�සලතා නැංIම අර �  කරෙගන ෙපර	ග VWය 

වාදක කXඩායම සඳහා අවශC VWය වාදක  

උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 47,880.00 96% I 100%

G41183811126 11/13/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� \�ගම, 

�ගහවKත නෙවෝදCා පජා මXඩලයට අවශC 

උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදො?ෙx  

පාෙ01ය 

සභාව

             48,900.00               48,900.00 98% I 100%

H41152311127 11/27/2014 ෙදො?ෙx  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ගෙ*ෙගොඩ ¹.². 

සමරෙසේකර මහතාෙA �වස ඉ	E�ට ෙපො^ 

මාWගෙ� ඉaE ෙකොටස ෙකො*+�  ,-ම

             400,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ෙදො?ෙx

                          -              400,000.00 100% I 100%



K41161811130 11/26/2014 ෙදො?ෙx පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ග?පහ, 

පැ�_යවල, ප�ෙ�ගම ආන*ද &දCාලෙ� 

ෙසෞ*දWයාKමක �සලතා ඉහළ නැංIම අර � 

කරෙගන  VWය වාදන කXඩායම සඳහා උපකරණ 

ලබා Mම

                18,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

ග?පහ

                          -                 18,000.00 100% I 100%

F41184812100 6/9/2014 ºයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙගෝනවල � 

බාලÁවෘ0ධ දායක දහ? පාසෙ� පවKවාෙගන 

යS ලබන ධනංජනා ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා 

Mම

                12,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ºයගම

                          -                 11,945.00 100% I 100%

K41161912101 6/17/2014 ºයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ආබා¶ත හා ම*ද 

මානfක ද'ව* ස?බ*ධ කර ග�R* ඔ
*ෙA 

�සලතා ඇගmෙ? වැඩසටහනO පැවැKIම

             100,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ºයගම

                          -                 99,815.00 100% I 100%

F41184812103 6/23/2014 ºයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� යඹර�ව, ම�වාන 

� ෙබෝ¶රාජාරාම &හාරස්ථානයට අSබ0ධ fÊa 

ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා Mම

                20,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ºයගම

                          -                 19,555.00 98% I 100%

H41152312104 8/22/2014 ºයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක 270 ගාමෙසේවා 

වසෙ? මාෙකොළ උcර ෙහොරගහල*ද පෙ0ශෙ� 

679/2 �වස අසල fට 679/4 �වස දOවා ඇa 

ෙපො^ ෙබොර� පාර සංවWධනය ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. ºයගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,750.95 100% I 100%

H41152312106 8/22/2014 ºයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක 270 ගාමෙසේවා 

වසෙ? සඟෙබෝ මාවෙK දවටගහවKත අc' 

මාWගෙ� ෙකොටසO සංවWධනය ,-ම

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. ºයගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 99,811.70 100% I 100%

K41161812108 9/10/2014 ºයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ම�වාන බප/කැල 

අ� -  බාරO පාථRක &දCාලයට ශ�ද &කාශන  

ය*ත ක�ටලයO ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -              100,000.00 100% I 100%

F41161812109 9/16/2014 ºයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බප/කැල lභාÇ 

රාජËය &දCාලෙ� ෙපර	ග VWය වාදන 

කXඩායම සඳහා VWය  වාදන භාXඩ ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                 99,700.00 100% I 100%

F41161812110 9/16/2014 ºයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බප/කැල  ºයගම 

මධC මහා  &දCාලෙ� බටwර  VWය වාදන 

කXඩායම සඳහා VWය  වාදන භාXඩ ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                 99,950.00 100% I 100%

F41161812111 9/16/2014 ºයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� බප/කැල යෙහේන  

&දCාලෙ� ෙපර	ග VWය වාදන කXඩායම සඳහා 

VWය  වාදන භාXඩ ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -              100,000.00 100% I 100%



K41161812112 9/30/2014 ºයගම    පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 

බප/කැල/fයඹලාෙxවKත ක�ෂ්ඨ &දCාලයට  

ම�R¹යා  ෙපොෙජOටW ය*තයO  ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -              100,000.00 100% I 100%

K41161912113 10/2/2014 ºයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� ද'ව* cල 

,යIෙ? p'0ද ඇa ,-ම සඳහා PයාKමක කළ -

 ½ණ නැණ වැ=මට සc* ,යව  - වCාපෘaයට 

සාWථකව සහභා� k ද'ව* ඇගmම සඳහා 

වැඩසටහනO පැවැKIම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                 50,000.00 100% I 100%

K41161912114 10/2/2014 ºයගම  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 05 වසර jෂCKව 

&භාගය සමK ද'ව* ඇගmම හා ඔ
නට ඉගැ*
 

½' භවc*  හා &^හ�පaව'* ඇගmම, ඊට 

දායක k අධCාපනඥu* ඇගmම සඳහා 

වැඩසටහනO පැවැKIම

             450,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -              450,000.00 100% I 100%

H41152412115 10/16/2014 ºයගම  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පහළ ºය*&ල, 

නැෙගනwර , �ණම�ගහවKත පාර පැa බැ?ම 

සකස් ,-ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. ºයගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              121,191.00 81% I 100%

K41161912116 10/15/2014 ºයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�   අ.ෙපො.ස ( 

සා/ෙපල ) &භාගයට ෙපh fන ද'ව*  සඳහා   

&භාග ෙපර¯'  වැඩසටහනO  පැවැKIම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -              100,000.00 100% I 100%

H41152412117 11/10/2014 ºයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත, ඉහළ 

ºය*&ල අංක : 601/ඒ �වසට යාබද ෙපො^ 

මාWගෙ� �w ඇල මාWගෙ� ඉ	E සංවWධන 

කටrc f^ ,-ම

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. ºයගම  

පාෙ01ය 

සභාව

                          -              138,858.00 93% I 100%

K41161812118 12/4/2014 ºයගම  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ද'ව*ෙA 

අධCාපන ධාEතාවය ඉහළ නැංIම අර � 

කරෙගන අ= ආදාය? ලා@ ප
�වල පාස� 

ද'ව* සඳහා  පාස� උපකරණ ලබා Mම

             100,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ºයගම

                          -                 83,246.49 83% I 100%

K41161913001 3/6/2014 කැළtය  පා . ෙ�  ෙකොඨාශෙ�  පාස�වල අ= 

ආදාය? ලා@ ද'ව*ෙA අධCාපන ධාEතාවය 

ඉහළ  නැංIමට උපකාරක  ෙලස   ෙපොK හා 

උපකරණ ලබා Mෙ? වැඩසටහනO  PයාKමක 

,-ම

             400,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -              400,000.00 100% I 100%

K41161913101 6/17/2014 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය?  ලා@ 

ප
�වල &&ධ Oෙෂේතවල �සලතා �E ද'දැEය* 

ස?බ*ධ කරෙගන �සලතා සංවWධනය ,-ෙ? 

හා ඇගmෙ? වැඩසටහනO පැවැKIම

             250,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

කැළ�ය

                          -              224,989.65 90% I 100%

F41184813102 7/1/2014 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 

249/06, &හාර මාවත, ¯��ය, වKතල �w 

lපW ,¥ ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා Mම

                20,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

කැළ�ය

                          -                 19,500.00 98% I 100%



F41133113103 7/16/2014 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ~ජා නගරය අවට 

අපදවC  බැහැර ,-ම සඳහා අපදවC එO�ස් කරන 

බ^* ලබා Mම

                50,000.00 ප.පා.ෙකො. කැළ�ය   

පාෙ01ය 

සභාව

                          -                 49,999.68 100% I 100%

F41161813104 8/12/2014 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ¯��ය 

ක�ෂ්ඨ &දCාලයට ශ�ද &කාශන ය*තයO ලබා 

Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                 49,850.00 100% I 100%

G41161813105 9/2/2014 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� ද'ව*  සඳහා   පාස� උපකරණ 

ලබා Mම

                20,125.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                              -   0% I 100%

G41161813106 12/8/2014 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය? ලා@ 

ප
�වල පාස� ද'ව* සඳහා  පාස� උපකරණ 

ලබා Mම

                50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

කැළ�ය

                          -                 49,700.99 99% I 100%

K41184913107 9/10/2014 2014 ෙලෝක ළමා 	නය ෙවSෙව* කැළ�ය  

පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙපර පාස� ද'ව* සඳහා 

&ෙශේෂ වැඩසටහනO පැවැKIම

                97,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

කැළ�ය

                          -                 97,000.00 100% I 100%

K41161913110 9/24/2014 කැළ�ය  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� හැර�ය 

අ= ආදාය? ලා@ ත'ණ ත'�ය* සඳහා ඉං¼�  

භාෂාව �´බඳ  p¯�  පාඨමාලාවO පැවැKIම

                50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

කැළ�ය

                          -                 45,300.00 91% I 100%

K41161913114 10/16/2014 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  5 වසර jෂCKව 

ල * හා ½'භවc* ඇගmෙ? වැඩසටහනO 

පැවැKIම

             410,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -              410,000.00 100% I 100%

K41161913115 12/17/2014 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� &^හ�පaව'*  

හා �ෙයෝජC  &^හ�පaව'*  සඳහා  p¯� 

වැඩසටහනO පැවැKIම

                90,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                 90,000.00 100% I 100%

K41161813116 12/29/2014 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  බප/කැළ 

ජනා¶පa  &දCාලෙ�  &දCාගාරයට උපකරණ 

ලබා Mම

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                 99,965.00 100% I 100%

K41161913117 12/3/2014 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�   අ.ෙපො.ස ( 

සා/ෙපල ) පaඵල ඉහළ නැංIම උෙදසා  

වැඩසටහනO  පැවැKIම

                60,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -                 60,000.00 100% I 100%



K41161913118 12/9/2014 කැළ�ය පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ÄEයගම, කඩවත 

නාගWÌන &දCා²ඨ මහා �Eෙවෙනw අධCාපන 

කටrc ඉහළ නැංIම අර ණ කරෙගන  ජායා  

�ටපK ය*තයO සහ ම��¹යා ෙපොෙජOටW  

ය*තයO ලබා Mම

             175,720.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

කලාප 

අධCාපන 

අධCOෂ - 

කැළ�ය

                          -              175,720.00 100% I 100%

K41184913119 12/23/2014 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  _යාප	ංv  ෙපර 

පාස� සඳහා ෙපර  පාස� උපකරණ ලබා  Mෙ? 

වැඩසටහනO පැවැKIම

             500,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

�f බලධාE 

ෙපර පාස� 

ඒකකය

0% O 0%

K41161913120 12/23/2014 කැළ�ය පා .ෙ� . ෙකො�ඨාශෙ� ෙනො&¶මK 

අධCාපන ඒකකෙ�  p¯�ව ලබන jෂC 

jෂCාව*  සඳහා ස්වයං �,යා උපකරණ ආධාර 

ලබා Mම

             450,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

0% O 0%

K41161821001 3/10/2014 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�, අ= ආදාය?ලා@ 

ප
�වල fl ද'-දැEය* සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා 

Mම.

 

             500,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ

                          -              499,000.00 100% I 100%

F41184821003 6/4/2014 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv, ෙකොළඹ 

10, සම* අෙ�½ණවWධන ෙපර පාසලට 

උපකරණ ලබා 

Mම.

 

                50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

             49,500.00               49,500.00 99% I 100%

K41161621103 7/16/2014 ෙකොළඹ අධCාපන කලාපෙ� ෙකොළඹ 02 සwරා 

&දCාලෙ� fl*ෙA +ඩා �සලතාවය සංවWධනය 

,-ම උෙදසා +ඩා භාXඩ ලබාMම.

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ

0% O 0%

F41161821106 8/12/2014 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  ෙකොළඹ 15 

`ලාසා� &දCාලය සඳහා පාස� උපකරණ ලබාMම.

                90,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ

                          -                 89,210.00 99% I 100%

F41161821107 9/9/2014 ෙකොළඹ අධCාපන කලාපෙ� ෙකොටෙහේන 

½ණාන*ද &දCාලෙ� 6 ෙශේ�ෙ�  අධCාපනය 

ලබන අ= ආදාය?ලා@  පාස� flව� වන 

ෙහේවාවස? c=වෙA ත'ෂ කා&*ද flවාට 

ඉෙගS? ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ ලබාMම.

                  5,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ

                          -                   4,951.00 99% I 100%

K41183121108 9/17/2014 ෙකොළඹ  පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  අ= ආදාය?ලා@ 

ත'ණu* සඳහා Eය^' p¯�ව ලබාMෙ? 

පාඨමාලාවO 

පැවැKIම.

 

                25,500.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

F41183821111 10/9/2014 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ම�ටO�_ය 

කැළ� ගඟ ෙමෝල පාෙW M�යා මාවෙK 

_යාප	ංv පජා සංවWධන  සRaය සඳහා උපකරණ 

ලබාMම.

             100,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

          100,000.00               99,977.50 100% I 100%



F41161821112 10/20/2014 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  ෙකොළඹ 

13,ෙකොටෙහේන I	ය,කැaඩ� �ER &දCාලෙ� 

පධාන ශාලාව සඳහා  ඇ	 සwත xලාස්O p� 

ලබාMම.

             120,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ

                          -              119,662.00 100% I 100%

H41183121113 10/20/2014 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 14,ස්ෙ�ස් 

පාෙW ෙපො^ වැf,´ ප0ධaය සංවWධනය ,-ම.

                25,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

0% O 0%

F41161821114 11/3/2014 ෙකොළඹ  පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ අධCාපන 

කලාපයට අයK ෙකොළඹ 13 ෙකොටෙහේන I	ය 

කැaඩ� �ER &දCාලයට ශ�ද &කාශන ය*ත 

ක�ටලයO ලබාMම.

                80,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ

                          -                 76,922.00 96% I 100%

F41161821115 11/25/2014 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ අධCාපන 

කලාපයට අයK ෆාaමා  ස්_? පාසෙ� පාස� 

ද'ව*ෙA පEහරණය  සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබාMම.

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ

0% O 0%

F41183821116 12/4/2014 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv පජා 

සංවWධන සRa සදහා උපකරණ ලබාMම.

             400,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

          400,000.00            398,022.40 100% I 100%

F41183821117 12/2/2014 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv එOසK 

පජා සංවWධන සRaය සදහා උපකරණ ලබාMම.

             100,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

          100,000.00               99,707.80 100% I 100%

F41183821119 12/15/2014 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv පජා 

සංවWධන සRa සදහා උපකරණ ලබාMම.

             400,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

          400,000.00            398,022.40 100% I 100%

K41161922001 6/4/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�, 

ෙකොෙළො*නාව අධCාපන ෙකො�ඨාශය cල 

පාසැ� සඳහා අධCාපනෙ� ½ණාKමකභාවය 

සංවWධනය ,-ෙ? වැඩසටහනO 

පැවැK&ම.

             300,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ.                           -                              -   0% H 100%

H41161122002 6/4/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�, රාජ�Eය, 

කළප�වාව, බප/ජය/ � f0ධාWථ මහා &දCාලෙ� 

සංවWධන කටrc f^ 

,-ම.

 

             500,000.00 �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

පාෙ01ය 

ඉං�ෙ*'

                          -                              -   0% O 0%

K41161922003 6/4/2014 ෙකොෙලො*නාව  පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�, �,යා 

අෙxOÇත ත'ණ ත'�ය* සඳහා වෘK�ය 

p¯� වැඩසටහනO 

පැවැKIම.

 

             100,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො*නා

ව

                          -              100,000.00 100% I 100%



F41161822004 6/4/2014 ෙකොෙලො*නාව  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�, මහාචාWය 

එ	EIර සරKච*ද &දCාලය සඳහා ෙසෞ*දWය 

&ෂයට  අවශC උපකරණ ලබා 

Mම.

 

             200,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ

                          -              199,300.00 100% I 100%

F41161822005 6/4/2014 ෙකොෙලො*නාව  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාස� 

සඳහා  pස්තකාල ෙපොK ලබා 

Mම.

 

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ

                          -                 99,940.00 100% I 100%

H41152322101 10/2/2014 ෙකොෙළ*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� 

වැ�ල?�ය ෙවෙ�වKත අ	කාර? මාවත ,සම� 

මාවත ෙපො^ මාWගය සංවWධනය ,-ම.

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො. .පා.ස.                           -                 97,373.64 97% I 100%

F41161822102 7/15/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� 

වැ�ල?�ය,ෙසේදවKත බප/ජය f0ධාWථ මධC  

මහා &දCාලෙ� pස්තකාලයට pස්තකාල 

උපකරණ හා ෙපොK ලබාMම.

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

                          -                 40,500.00 81% I 100%

H41152322103 10/23/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� 

වැ�ල?�ය බැ*`යාවKත,අංක 53 දරණ 

ස්ථානෙ� fට ඇa ෙපො^ මාWගය සංවWධනය 

,-ම.

             250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො. .පා.ස.                           -              249,032.32 100% I 100%

H41152322104 8/8/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  ~ජC 

ඥානාන*ද wR මාවත  සංවWධනය ,-ම.

             200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො. .පා.ස.                           -              198,757.33 99% I 100%

H41152322105 9/2/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  

ෙකොෙළො*නාව නාගහ �ල  අංක 75 fට 68 

දOවා �වාස සඳහා යන ෙපො^ අc' මාWගය 

සංවWධනය ,-ම.

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොෙළො*නා

ව නගර සභාව

                          -              138,263.67 92% I 100%

H41152322106 9/2/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙකොwලවKත Iර&මල මාවෙK 6 වන ප�මග පාර 

සංවWධනය ,-ම.

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො. .පා.ස.                           -              143,134.09 95% I 100%

H41152322107 12/30/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙව*නවKත ,වැ�ල?�ය සදහ? මාවෙK fට 

තැ.අ 141 �වස දOවා ඇa ෙපො^  මාWගය 

අ.ස.ෙකො �� ග� අ�ලා සංවWධනය ,-ම.

             125,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො. .පා.ස.                           -              122,002.64 98% I 100%

H41152322108 12/30/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� 

ෙව*නවKත ,වැ�ල?�ය,බැ*`යාවKත 

මාWගෙ� fට තැ.අ 155/2 දOවා ඇa ෙපො^ 

මාWගය අ.ස.ෙකො �� ග� අ�ලා සංවWධනය 

,-ම.

             150,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො. .පා.ස.                           -              148,090.70 99% I 100%



H41152322109 9/2/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  ෙසේදවKත 

f0ධාWථ මධC මහා &දCාලය අසල  ෙගෝත� 

මාවෙK ද�� පැKෙK ඇa පළ  ප�මෙA ඉaE 

ෙකොටස සංවWධනය ,-ම.

                75,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො. .පා.ස.                           -                 73,990.36 99% I 100%

H41152322111 9/2/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ� w�ටාන  

උ= �ල  259/1 අංක  දරණ �වස අසල fට  අංක 

260/2 අංක දරණ �වස දOවා ඇa ෙපො^ මාWගය 

සංවWධනය ,-ම.

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො. .පා.ස.                           -                 98,844.00 99% I 100%

H41152322112 11/10/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  

ෙකොෙළො*නාව ෆීලෑ*¥ �වාස සංËWණයට 

�&ෙසන ෙපො^ මාWගය සංවWධනය ,-ම.

             250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො. .පා.ස.                           -              249,999.25 100% I 100%

H41152322113 11/10/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙළො*නාව ෆීලෑ*¥ �වාස සංËWණයට 

�&ෙසන ෙපො^ මාWගය සංවWධනය ,-ම.

             250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො. .පා.ස. 0% O 0%

K41161922114 11/10/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� � 

ජයවWධනpර අධCාපන කලාපයට අයK පාස� 

වල 2014 වසෙW jෂCKව &භාගය සමK ද' 

දැEය*ෙA �සලතා ඇගmෙ? වැඩසටහනO 

පැවැKIම.

             200,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

                          -                              -   0% H 100%

H41152322115 11/25/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙනො.388 

වKෙK w�ටාන ප�මග,².එස්.ෙපෙWරා මාවත 

ෙපො^ මාWගය සංවWධනය ,-ම.

             400,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො. .පා.ස. 0% O 0%

H41152322116 11/25/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙනො�&ල 

වැ�ල?�ය මාWගෙ� ½'ෙAවKත පාර ෙපො^ 

මාWගය සංවWධනය ,-ම.

             800,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො. .පා.ස.                           -              776,779.07 97% I 100%

H41161122117 11/25/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය 

සා*ත ෙජෝසx &දCා�ය ෙගොඩනැÊ_ සංවWධනය 

,-ම.

                40,000.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

                          -                 38,255.00 96% I 100%

F41161822118 11/25/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� � 

ජයවWධනpර අධCාපන කලාපයට අයK ෙගොත�ව 

මධC මහා &දCාලෙ� පාස� ද'ව*ෙA 

පEහරණය සඳහා උපකරණ ලබාMම.

             100,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

                          -                 85,900.00 86% I 100%

H41152322123 11/25/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� 

වැ�ල?�ය, ඔ'ෙගොඩවKත �xප Kc වKෙK 

ෙපො^ මාWගය සංවWධනය ,-ම.

             100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොෙළො*නා

ව නගර සභාව

0% O 0%



H41183122124 12/31/2014 ෙකොෙළො*නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  &හාර 

මාවෙK අංක 17Å 1/4 �වස අස_* යන  ෙපො^ 

කා� ප0ධaය ෙකො*+� ආවරණ ෙයොදා 

සංවWධනය ,-ම.

             200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොෙළො*නා

ව නගර සභාව

0% O 0%

K41183923105 8/4/2014 � ජයවWධනpර පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� අ= 

ආදාය?ලා@  ත'ණu*  සඳහා Eය^' p¯�  

පාඨමාලාවO  පැවැKIම.

                42,500.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                           -                 42,500.00 100% I 100%

H41161123107 8/12/2014 � ජයවWධනpර පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� SෙAෙගොඩ 

ශා*ත ෙජෝ* &දCා�ය ෙගොඩනැ��ල  

සංවWධනය ,-ම.

             500,000.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

0% O 0%

K41184923109 10/20/2014 � ජයවWධනpර පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙපර පාස� 

fl*ෙA දැSම හා Oෙෂේත අKදැË? වWධනය 

කර ගැhම සඳහා පාෙයෝ�ක වැඩසටහනO 

පැවැKIම.

                15,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

�f බලධාE 

ෙපර පාස� 

ඒකකය

0% O 0%

H41152323110 11/10/2014 � ජයවWධනpර පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙකෝ�ෙ� 9 

වන ප�මග ෙපො^ මාWගය සංවWධනය ,-ම.

             300,000.00 ප.පා.ෙකො. � 

ජයවWධනpර 

ෙකෝ�ෙ� මහ 

නගර සභාව

0% O 0%

N41161623111 11/10/2014 � ජයවWධනpර පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය 

නාවල ජනා¶පa බා_කා &දCාලය සදහා +ඩා 

උපකරණ ලබාMම.

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

                          -                 49,630.00 99% I 100%

F41161823112 12/18/2014 ශ්-ය ජයවWධනpර xරාය.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� 

SෙAෙගොඩ ස�0ර ෙ0& බා_කා &0යාරලෙ� 

අÑයක*තර ශ�දවාwh ප0ධaය ස්ථාපනය ,-ම 

සඳහා අවශ්යර උපකරණ ලබා M  අවශ්ය  තැ*w 

ස&,-ම

             300,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

                          -              298,800.00 100% I 100%

F41161823113 11/10/2014 � ජයවWධනpර  පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  � 

ජයවWධනpර අධCාපන කලාපයට අයK නාවල 

ජනා¶පa බා_කා &දCාලෙ� 5 වසර ඉෙගSම 

ලබන අ= ආදාය?ලා@ ප
ලක පාස� ද'ෙව� 

වන  ඒ.ඒ.ප^R� ර&*දCා  fl&යට   ඉෙගS? 

                  5,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

                          -                   4,980.00 100% I 100%

K41161923116 12/18/2014 � ජයවWධනpර පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� � 

ජයවWධනpර අධCාපන කලාපයට අයK ෙකෝ�ෙ� 

ආන*ද බා_කා &දCා�ය fl ද'ව*ෙA 

අධCාපන ධාEතාවය ඉහළ නැංIම අර � කර 

ග�R* &දCාලය සඳහා පEගණක ලබාMම.

             500,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

0% O 0%

H41161124001 6/4/2014 ක=ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�, මාලෙ� ආදWශ 

�ER &දCාලෙ� සංවWධන කටrc f^ 

,-ම.

 

             500,000.00 �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

පාෙ01ය 

ඉං�ෙ*'

                          -              485,747.25 97% I 100%



H41183124002 3/17/2014 ක=ෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�, ක=ෙවල මහ 

නගර සභාව සc ක=ෙවල &හාර මාවත aරසරණ 

pස්තකාල ෙගොඩනැ��ෙ� ඉaEව ඇa ඉ	,-? 

කටrc �ම 

,-ම.

                50,000.00 ප.පා.ෙකො. ක=ෙවල මහ 

නගර සභාව

                          -                 43,263.60 87% I 100%

H41152324101 7/21/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  ෙකොරෙතොට 

ර*fE උයන පෙ0ශෙ� අංක 140 �වස  අස_*  

ඇa ෙපො^ මාWගය සංවWධනය ,-ම.

             200,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ක=ෙවල

                          -              189,822.07 95% I 100%

F41161824102 12/3/2014 � ජයවWධනpර අධCාපන කලාපෙ� බප/ජය 

&දCාරාජ මහා &^හල සඳහා ම���`යා 

ෙපොෙජOටW ය*තයO ලබාMම.

                86,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

                          -                 85,900.00 100% I 100%

F41184824103 8/4/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  _යාප	ංv 

&කමfංහpර,බKතර �ල ආන*ද ෛමÓ ෙපර 

පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාMම.

                35,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ක=ෙවල

                          -                 34,917.00 100% I 100%

K41183924104 8/4/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය?ලා@ 

ත'ණu*  සඳහා Eය^' p¯� පාඨමාලාවO 

පැවැKIම.

                51,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                           -                 51,000.00 100% I 100%

F41161824105 8/9/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බKතර �ල 

ඉ*දෙජෝa  &දCාලෙ� fl*ෙA පEහරණය සදහා 

අවශC අධCාප�ක උපකරණ ලබාMම.

                25,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

                          -                 24,500.00 98% I 100%

H41183124106 9/3/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙහෝක*දර 

fංහpර  පාhය ෙපො^ ´ඳ පaසංස්කරණය ,-ම.

                50,000.00 ප.පා.ෙකො. ක=ෙවල මහ 

නගර සභාව

                          -                 50,000.00 100% I 100%

F41161824107 9/2/2014 ක=ෙවල පාෙ01ය ෙ�ක? ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය 

බටෙපොත lදWශණ &^හල සඳහා පාසැ� උපකරණ 

ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ.                           -                 49,168.75 98% I 100%

F41161824108 9/2/2014 ක=ෙවල පාෙ01ය ෙ�ක? ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය 

එ?.¹.එ¦.පාථRක &^හල සඳහා පාසැ� උපකරණ 

ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ.                           -                 49,981.00 100% I 100%

F41161824109 9/2/2014 ක=ෙවල පාෙ01ය ෙ�ක? ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය 

තලංගම &දCාවWධන &^හල සඳහා පාසැ� 

උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ.                           -                 48,378.00 97% I 100%



F41161824110 9/2/2014 ක=ෙවල පාෙ01ය ෙ�ක? ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය 

රKන ක�� &^හල සඳහා පාසැ� උපකරණ ලබා 

Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ.                           -                 49,168.75 98% I 100%

F41161824111 9/2/2014 ක=ෙවල පාෙ01ය ෙ�ක? ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය 

යාකාල �ලාලංකාර &^හල සඳහා පාසැ� 

උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ.                           -                 50,000.00 100% I 100%

F41161824112 9/2/2014 ක=ෙවල පාෙ01ය ෙ�ක? ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය 

 �දාස �මාරcංග &^හල සඳහා පාසැ� 

උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ.                           -                 47,400.00 95% I 100%

F41161824113 9/2/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය ඉහල 

ෙබෝ?Eය ක�� &^හල සඳහා පාසැ� උපකරණ 

ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ.                           -                 49,115.00 98% I 100%

F41161824114 9/2/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය ���ගල 

යෙශෝධරා &^හල සඳහා පාසැ� උපකරණ ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ.                           -                 50,000.00 100% I 100%

F41161824115 9/2/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය 

ෙකොතලාවල මහ &^හල සඳහා පාසැ� උපකරණ 

ලබා Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ.                           -                 47,400.00 95% I 100%

F41161824116 9/2/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය අවEෙහේන 

&දCාෙලෝක &^හල සඳහා පාසැ� උපකරණ ලබා 

Mම

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ.                           -                 49,780.00 100% I 100%

F41161824117 9/18/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය � lෙබෝ¶ 

ක�� &දCා�ය කාWයාලය සඳහා කාWයා�ය 

උපකරණ  ලබාMම.

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

                          -                 46,000.00 92% I 100%

F41161824118 9/18/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය රණාල 

ක�� &දCා�ය කාWයාලය සඳහා කාWයාල 

උපකරණ ලබාMම.

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

                          -                 49,426.00 99% I 100%

K41183924121 12/31/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� අ= ආදාය?ලා@ 

p0ගලu*  සඳහා Eය^' p¯�ව ලබාMෙ? 

පාඨමාලාවO පැවැKIම

             175,500.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                           -                 75,000.00 43% I 100%



F41183824122 10/13/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv 

අc'�Eය,ෙහෝමාගම පාර,�දහස් පජා මXඩලය 

සඳහා උපකරණ ලබාMම.

                20,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ක=ෙවල

                          -                 19,706.60 99% I 100%

H41161124126 11/10/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය 

එ?.¹.එ¦.ජයවWධන මහා &දCාලෙ�  වැf,´ 

ප0ධaය අ\K වැ`යා  ,-ම.

             150,000.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

0% O 0%

H41161124127 11/10/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය 

ෙබෝREය, �දාස �මාරcංග &දCා�ය පධාන 

ෙA��ව �ම ෙකොට ස& ,-ම.

             200,000.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

0% O 0%

H41161124128 11/10/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය තලංගම 

ලංකා සභා  &දCාලෙ� ෙA��ව ස&කර ºම සකස් 

,-ම.

             200,000.00 අමා.ෙ�. �.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*')

0% O 0%

H41152324129 11/10/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  

තලංගම,ෙකොස්වKත සමÊ මාවෙK පළ  ෙපො^ 

අc' මාWගය සංවWධනය ,-ම.

             300,000.00 ප.පා.ෙකො. ක=ෙවල මහ 

නගර සභාව

                          -              297,120.90 99% I 100%

N41161624130 11/10/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය මාලෙ� 

ආදWශ �ER &දCාලය සඳහා +ඩා උපකරණ 

ලබාMම.

             125,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

                          -              124,050.00 99% I 100%

N41161624131 11/10/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය මාලෙ�  

රා¯ල බා_කා  &දCාලය සඳහා +ඩා උපකරණ 

ලබාMම.

             125,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

                          -              124,570.00 100% I 100%

N41161624132 11/10/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� බප/ජය බටෙපොත 

lදWශන මහා   &දCාලය සඳහා +ඩා උපකරණ 

ලබාMම.

                50,000.00 පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර

                          -                 49,960.00 100% I 100%

F41183824133 10/28/2014 ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv 

c*අදෙහේන ,ෙද�ගහකමත එක c පජා 

සංවWධන සRaය සදහා උපකරණ ලබාMම.

                30,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ක=ෙවල

                          -                 29,245.47 97% I 100%

K41161924134 11/19/2014

ක=ෙවල xරා◌ැ.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� &&ධ අංශවල 

�සලතා දැOk  අ= ආදාය?ලා@ ප
�වල ද'ව* 

ස?බ*ධ කරෙගන අÕයා◌්ප�ක වැඩසටහනO 

පැවැKIම.
300,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක=ෙවල -                       300,000.00           100% I 100%



H41152324135 10/13/2014

ක=ෙවල  පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� නවග ව ද�ණ 

අංක 412/�,412/ඊ,412/¸ �වාසවලට  යන ෙපො^ 

පාර සංවWධනය ,-ම.

200,000.00             ප.පා.ෙකො.

ක=ෙවල 

නගර සභාව -                       199,487.08           100% I 100%

F41161824136 10/20/2014

ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� මාලෙ� ආදWශ 

�ER &දCාලය සඳහා pස්තකාල  ෙපොK ලබාMම.

50,000.00               

පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර -                       50,000.00             100% I 100%

H41161824137 10/20/2014

ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙහේවාගම ක�ෂ්ඨ 

&දCාලෙ� ෙගොඩනැÊ_ වWණාෙ�ප ගැ*Iම f^ 

,-ම.

30,000.00               

පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර -                       30,000.00             100% I 100%

F41183124140 10/28/2014

ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  _යාප	ංv 

අc'�Eය එOසK පජා සංවWධන සRaය සඳහා 

උපකරණ ලබාMම.

50,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක=ෙවල -                       49,889.28             100% I 100%

H41161124141 11/10/2014

ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ජයවWධනpර 

අධCාපන කලාපයට අයK තලාෙහේන මහා 

&දCාලෙ�  �&l? මාWගය සංවWධනය ,-ම.

200,000.00             අමා.ෙ�.

�.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*') -                       193,050.00           97% I 100%

F41161824142 12/8/2014

� ජයවWධනpර  අධCාපන  කලාපෙ� බප/ජය  

&දCාරාජ  මහා &^හල සඳහා පEගණක  දණ 

ය*තයO  ලබාMම.

14,000.00               

පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර -                       13,990.00             100% I 100%

F41183824143 12/30/2014

ක=ෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� _යාප	ංv ශOa 

පජා මXඩලය සදහා උපකරණ ලබාMම.

33,100.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක=ෙවල 0% O 0%

H41152325100 9/23/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� 

තලවcෙගොඩ,ෙහෝක*දර පාර අංක 275 �වස 

අස_* වමට ඇa අc' මාWගෙ� පැa කා�  

ස්ලැ� ආවරණ  ෙයොදා ෙකො*+� කර  සංවWධන 

කටrc  f^ ,-ම
265,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                       240,127.44           91% I 100%

H41161125103 7/30/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� තලපK�ය 

f0ධාWථ ආදWශ ක�ෂ්ඨ  &දCා�ය +ඩා  

මXඩපය සංවWධනය ,-ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

�.ප.ෙ� 

(ඉං�ෙ*') -                       86,944.00             87% I 100%

F41161925105 7/1/2014

මහරගම ජනා¶පa &දCාලෙ� අධCාපනය ලබන 

අ= ආදාය?ලා@ ,ෙදමා�ය* අwR ගහ?ÅරෙA 

හfK ¸මා*ත flවාට ඉෙගS? ආධාරක ෙලස 

ෙපොK පK හා උපකරණ ලබාMම.
10,000.00               

පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර -                       10,000.00             100% I 100%



F41184825106 7/10/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ප*��ය 

මාලප�ල _�� ස්ටාW ෙපර පාසලට ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබාMම.

15,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මහරගම 15,000.00            15,000.00             100% I 100%

H41152325107 7/15/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� මා��ර 

`.`.�ලcංග මාවත,c*මං හ*	ෙය* වමට හැ- 

පළ  ද�� ෙදසට ඇa ෙපො^ අc' මාWගෙ� ඇa 

අංක 486/2 දරණ  �වෙසේ fට පහළට ඇa ෙපො^ 

කා� ප0ධaය ඉ	,-ම.
100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                       -                        0% D 80%

H41152325108 7/15/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙකෝ�ෙ�  

,මා	ෙවල,fෙAරා පාෙW වEපන? අංක 53/C දරණ 

ෙපො^ අc' මාWගය ෙකො*+� ,-ම.

100,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                       95,000.00             95% I 100%

H41183125110 9/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ප*��ය 

කළ�ෙගොඩ පාෙW අංක 35 VIP Court fට &දCාල 

හ*	ය ෙදසට ඇa  ෙපො^ මාWගෙ�  කා� 

ප0ධaය සංවWධනය ,-ම.
200,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                       188,854.04           94% I 100%

H41152325111 9/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙකො�ඨාව 

ඇ�Eෙකොළ මාවත ෙපො^  මාWගය සංවWධනය 

,-ම.

100,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                       99,950.63             100% I 100%

H41152325112 9/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ප*��ය  

ෙහෝක*දර පාෙW,ෙද�ගහවKත  ෙපො^ පාෙරw  

ෙකළවර ෙවල අ0දර ෙකොටස  සංවWධනය ,-ම.

150,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                       150,000.00           100% I 100%

F41161825113 9/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� � ජයවWධනpර 

අධCාපන කලාපයට අයK මහරගම ජනා¶පa 

&දCාලයට Óෙරෝද රථයO ලබාMම.

550,000.00             

පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර -                       550,000.00           100% I 100%

F41161825114 9/2/2014

� ජයවWධනpර අධCාපන කලාපෙ�  බප /ජය 

ෙකො�ටාව ආන*ද මහා &^හෙ� බටwර 

VWයවාදක කXඩායමට VWයවාදක උපකරණ 

ලබාMම.
75,000.00               

පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර -                       74,350.00             99% I 100%

F41161825116 9/22/2014

 මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� � ජයවWධනpර 

අධCාපන කලාපයට අයK ෙකො�ටාව මාලප�ල 

&ජයෙඝෝෂ &දCා�ය  VWයවාදක කXඩායම සඳහා 

VWයවාදක උපකරණ ලබාMම.
50,000.00               

පළාK 

අධCාපන 

අධCOෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවWධනpර -                       50,000.00             100% I 100%

K41161926101 8/9/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පාස� AB ද�ව!ෙC Dසලතා ඇගEෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     99,976.50           100% I 100%



H41152326102 8/9/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= දQශන මාවෙ� 

සංවQධන කටR" AS TUම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදVවල 

ග�Tස්ස මහ 

නගර සභාව -                     229,045.05         76% I 100%

H41152326105 12/31/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  දQශන මාවත 

ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදVවල 

ග�Tස්ස මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

H41161127100 6/30/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙදVවල මධ� මහා 

Xද�ාලෙ= Yස්තකාල ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය 

TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     86,375.10           86% I 100%

H41161127101 6/30/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙදVවල රාජaය 

පාථcක XSහෙ� ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය 

TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     48,449.57           97% I 100%

H41161127102 9/17/2014

ෙදVවල පා.ෙ� කාQයාලෙ= �Kය!දල අධ�ාපන 

කලාපයට අය�  ෙදVවල ඇස්.ද.ඇස් ජයAංහ 

මධ� මහා Xද�ාලෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය 

TUම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     136,236.50         91% I 100%

F41161827104 9/18/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය� කgෙබෝXල ijධෙඝෝෂ 

Xද�ාlය කාQයාලය සඳහා කාQයාල උපකරණ 

ලබාpම. 25,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     24,750.00           99% I 100%

H41161127105 11/12/2014

ෙදVවල qරාං.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල 

අrයා◌ාපන කලාපයට අය� රාජaය ක[ෂ්ඨ 

Xjයාපlය iS මැSර ඉ���ට tcය ග� අ"රා 

සංවQධනය TUම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     21,031.90           84% I 100%

K41161927106 10/20/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල 

අධ�ාපන කලාපෙ= ෙතෝරාග�  අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!හට 

ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.
40,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     39,993.75           100% I 100%

F41161827107 11/25/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �eය!දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය�  ඇස්.ද.ඇස්.ජයAංහ 

මධ� මහා Xද�ාlය ද�ව!ෙC  ප�හරණය සදහා  

පාස� උපකරණ ලබාpම. 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     99,924.50           100% I 100%

F41161827108 12/2/2014

ෙදVවල  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  �Kය!දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය� අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන   AB! සඳහා 

ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ ලබාpම. 10,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     9,971.00             100% I 100%



H41152328100 8/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙමෝදර ජයග�Yර  

ෙපොS අ"�මාQගය සංවQධනය TUම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො. ම.න.ස -                     197,043.25         99% I 100%

H41152328101 11/11/2014

ෙමොරvව qරාර.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= A� D�ස 

මාවෙ� ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො. ම.න.ස 0% O 0%

H41161128102 8/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොරළවැ�ල 

�ලක XSහෙ� පධාන ෙගොඩනැZ�ෙ� XSe 

පjධ�ය අg�වැwයා TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     42,932.50           86% I 100%

F41184828106 9/25/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙපර 

පාස� සදහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම.

84,500.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 82,500.00          82,500.00           98% I 100%

K41161928109 10/20/2014

ෙමොරvව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල 

අධ�ාපන කලාපෙ= ෙතෝරාග�   අ> ආදාය ලා@ 

පu� වල  පාස�  අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

සඳහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.
40,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     39,993.75           100% I 100%

H41161128111 11/18/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �yය!දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය� කvD�!ද ශා!ත 

ම�යා Xද�ාlය ෙකොwකz හා පධාන ශාලා ෙදක 

අතර XSe {හැ! පjධ�යට එ�වය�! අ}� 

වැwයා TUම.
50,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     40,023.90           80% I 100%

K41161929001 3/17/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල AB ද�-දැ�ය! ඇගEෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     299,982.00         100% I 100%

H41161129103 8/9/2014

 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  මDgSව ක[ෂ්ඨ 

Xද�ාලෙ=  �ඩා ��ෙ= සංවQධන කටR" AS  

TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     93,559.80           94% I 100%

H41161129104 8/12/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= බප/�K/� රා�ල 

මහා Xද�ාlය පධාන ෙC:v සඳහා නව ෙC:v 

ෙදකF සX TUම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     127,926.53         85% I 100%

H41152329105 8/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහො!න!තර 

අ}ෙබෝගහල!ද මාවෙ� අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම.

125,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%



H41152329106 8/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ඉ�ගහතැ!න(බැංD ව�ත) �ල මහර �Kය!දල  

පෙQ සංවQධන කටR" AS TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

H41152329107 9/2/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙමොරකැ�ය 

පාර,1වන පvමග ,අංක 41/B Aට ඉ��යට ඇ� 

ෙපොS පාර  සංවQධනය TUම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     188,771.54         94% I 100%

H41152329109 9/15/2014

කැස්බෑව qරා◌ී.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=[ව!�wය 

ෙකෝ!ගහව�ත ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

H41152329110 9/15/2014

කැස්බෑව qරාස.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කැස්බෑව 

වැwV� [වාසයට යාබදව �Vටා ඇ� ෙපොS 

මාQගය සංවQධනය TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

H41152329111 9/15/2014

කැස්බෑව qරා◌ු.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පැලැ!ව�ත 

එ��Aංහ ෙපෙදස,ෙදවන පvමග  BSB ප�� 

සංවQධනය TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

H41152329112 9/15/2014

කැස්බෑව qරා◌ු.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහො!න!තර 

දDණ ෙකෙම!කඩXල ව�ත පාර පහළ 

ෙකොටෙසේ කාz පjධ�ය සංවQධනය TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

H41152329114 9/15/2014

කැස්බෑව qරා .ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඇ{�වල 

Gෙරෝධාර මාවෙ�  3වන පvමග BSB ප�� 

සංවQධනය TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

F41184829117 9/25/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙපර 

පාස� සඳහා  ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම.

227,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     227,000.00         100% I 100%

F41183829118 9/25/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කැස්බෑව නගර 

සභා Yස්තකාලය සඳහා ෙපො� ලබාpම.

50,000.00             ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     50,000.00           100% I 100%

F41183829119 9/25/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙබොරලැස්ග�ව  

නගර සභා Yස්තකාලය සඳහා ෙපො� ලබාpම.

50,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     49,984.50           100% I 100%



F41161829120 9/25/2014

 �Kය!දල අධ�ාපන කලාපෙ= කැස්බෑව පා.ෙ� 

ෙකො:ඨාශයට අය� මා ෙq ධQමරාජ Xද�ාlය 

Yස්තකාලය සඳහා ෙපො� ලබාpම.

25,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     24,917.00           100% I 100%

F41161829121 9/25/2014

�Kය!දල අධ�ාපන කලාපෙ= කැස්බෑව පා.ෙ� 

ෙකො:ඨාශයට අය� �Kය!දල ෙසෝමGර ච!දA� 

 Xද�ාlය Yස්තකාලය සඳහා ෙපො� ලබාpම.

25,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     24,971.50           100% I 100%

F41161829122 9/25/2014

�Kය!දල අධ�ාපන කලාපෙ= කැස්බෑව පා.ෙ� 

ෙකො:ඨාශයට අය� මාක!දන BදQශන   

Xද�ාlය Yස්තකාලය සඳහා ෙපො� ලබාpම.

25,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     24,933.00           100% I 100%

H41152329123 10/1/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= හ��ට ��යම� 

මාවත (ෙගොරකගහව�ත)ෙපොS මාQගය 

සංවQධනය TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

F41161629125 11/18/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �yය!දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙසෝමGර ච!දA� 

Xද�ාලය සදහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

10,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     10,000.00           100% I 100%

F41161829127 11/19/2014

 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල අංක 

01 ක[ෂ්ඨ Xද�ාlය �Qයවාදක ක�ඩායම සදහා 

�Qයවාදක උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     47,750.00           96% I 100%

H41161129129 11/19/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙබොරලැස්ග�ව මහා 

Xද�ාlය �ඩා ��ය සඳහා ජලකරාම පjධ�යF 

සැක�ම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     31,267.36           63% I 100%

F41161829130 11/19/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  �Kය!දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය� �Kය!දල මාක!දන 

BදQශන මහා Xද�ාලෙ= �Qයවාදක ක�ඩායම 

සදහා �Qය වාදක උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     47,500.00           95% I 100%

H41161129131 11/19/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  �Kය!දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය�  ධQමෙසේන ආ�ගල 

බාeකා   Xද�ාlය �ඩා ��ය සංවQධනය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     82,363.60           82% I 100%

F41161629132 11/19/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙසෝමGර ච!දA� 

Xද�ාලය සදහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

35,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     34,950.00           100% I 100%



F41161829133 11/19/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙසෝමGර ච!දA� 

Xද�ාලය සඳහා  සං�ත  උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     20,000.00           100% I 100%

H41161129135 12/2/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල 

අrයායපන කලාපයට අය� ඇ{�වල Xද�ාෙලෝක 

Xද�ාlය  ෙගොඩනැZe සංවQධනය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     93,623.60           94% I 100%

K41161829136 12/18/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙසෝමGර ච!දA� 

Xද�ාlය AB!ෙC අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ 

නැංGම අර�z කර ෙගන පාසල සදහා 

ප�ගණකයF ලබාpම.
45,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල 0% O 0%

H41152329137 12/24/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙබෝD!දර 

මD}�ව පාර අංක 229 [වෙසේ Aට ඉ��යට ඇ� 

ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     194,919.20         97% I 100%

K41184930001 3/18/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙපර පාස� 

��ව�! සඳහා ධා�තා සංවQධන වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම..

 100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% O 0%

K41184930002 6/4/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, ෙපර පාස� AB 

ද�-දැ�ය! ඇගEෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 1,000,000.00        පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 1,000,000.00     990,000.00         99% I 100%

N41161630101 6/20/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහෝමාගම 

Bභාර� මහා මාත� Xද�ාලය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H41183130102 11/12/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

��පන,පස!නYර රජෙ= ඉඩෙ  �V� ම�කා 

ධQමෙසේන ළමා උද�ානය සංවQධනය TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     95,107.20           95% I 100%

H41152330103 9/11/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= සණස මාවෙ� 

ෙහෝමාගම DඩාමාSව � සං�කාරාම 

Xහාරස්ථානයට මා� ව ඇ� පැ� බැ ෙ  ඉ�� 

ෙකොටස සංවQධනය TUම 125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     112,718.00         90% I 100%

H41152330104 8/8/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= D�Sව�ත ගාම 

ෙසේවා වසෙ  YවFව�ත ෙපොS අ"� මාQගය 

සංවQධනය  TUම.

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     142,403.82         95% I 100%



H41152330106 8/8/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මාව�ගම කෘ� 

මාවත ,අංක 61,ව�තට යන ෙපොS අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     82,262.85           82% I 100%

F41184830107 7/21/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= වට{ක,පානgව 

පෙබෝධ ෙපර පාසල සදහා ෙපර පාස� උපකරණ 

ලබාpම.

5,000.00               පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 5,299.00            5,000.00             100% I 100%

H41161130108 7/21/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

බප/ෙහෝ/යකහgව Xද�ාලෙ= පාථcක අංශෙ= 

ෙස�ල  cSෙ� ආරF�ත දැ� ගසා ෙC:vව 

සXTUම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     47,606.05           95% I 100%

F41184830111 7/21/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙපො�ගස්ඕXට,ෙව[වැ�ෙකොළ �� ළමාXය 

සංවQධන මධ�ස්ථානය (ෙපර පාසල) සඳහා ෙපර 

පාස�  උපකරණ ලබාpම. 15,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 15,550.00          15,000.00           100% I 100%

F41161830112 7/22/2014

ෙහෝමාගම  අධ�ාපන කලාපෙ=  

ෙහෝමාගම,පනාෙගොඩ, බප/ෙහෝ Rධ හ�දා 

XSහෙ� �Qය වාදක ක�ඩායම සඳහා �Qයවාදක 

භා�ඩ ලබාpම. 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     100,000.00         100% I 100%

H41152330113 8/19/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ජ�තර 

pගලව�ත 1 පධාන මාQගෙ=  පළ� පvමග 

සංවQධනය TUම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                      0% Q 0%

F41184830114 8/1/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ,eයාප�ංx  

හබරකඩ දQශන ෙපර පාසලට ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 29,950.00          29,950.00           100% I 100%

K41184930115 8/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙපර 

පාස�වල ඉෙග�ම ලබන  ද�ව!ෙC ෙපෝෂණ 

ත�වය  ඉහළ නැංGම සඳහා ෙපෝෂණ 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 50,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 50,000.00          49,920.00           100% I 100%

H41183130116 10/3/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ටාශෙ= ඉ�ල ක!ද 

Xහාරස්ථානය අසල ඇ� ෙපොS නාන Kද 

සංවQධනය TUම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     187,682.90         94% I 100%

H41183130117 9/3/2014

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහෝමාගම 

පාෙj�ය සභාවට අය�  රජෙ= ඉඩෙ  �V� 

පස!නYර ම�කා ධQමෙසේන  ළමා උද�ානය 

ප�සංස්කරණය TUම. 125,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     94,399.51           76% I 100%



H41152330118 9/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මාග මන 

ෙවදෙCව�ත පාර මහ ඕXට කෘ� පාර ෙපොS 

මාQගය සංවQධනය TUම.

70,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     62,208.00           89% I 100%

H41152330119 9/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පානgව Bග� 

එ��Aංහ මාවෙ� ෙපොS අ"� මාQගය සංවQධනය 

TUම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     224,497.75         90% I 100%

H41152330120 9/15/2014

ෙහෝමාගම qරාර.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

පාSFක,වට{ක T�ග�ෙපො�ත Xහාරස්ථානයට 

qරවXශ්ට වන මාQගය සංවQධනය TUම.

105,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     103,068.79         98% I 100%

K41161930122 9/15/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙලෝක ළමා 

�නය ෙව�ෙව!    ෙලෝක ළමා �න  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

H41183130123 11/2/2014

ෙහෝමාගම qරාර.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= රජය  ස"  

tcෙ= �V�   ��පන q�ස!නYර ආර�xෙගොඩ 

qQජා ශාලා ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     200,883.65         67% I 100%

F41184830124 9/25/2014

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙපර 

පාස� සඳහා  ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම.

18,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     15,897.00           88% I 100%

F41183830125 9/30/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මා��ෙගොඩ අ�ෙණෝදය පජා ම�ඩලය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,500.00           98% I 100%

H41152330127 10/13/2014

ෙහෝමාගම qරාර.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= [යදගල 

36/1 අංක දරණ [වස අසe! ඇ� ෙපොS අ"� 

මාQගය සංවQධනය TUම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     168,666.53         84% I 100%

H41152330128 10/13/2014

ෙහෝමාගම qරා◌්.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= වට{ක පරණ 

පාර T�ග�ෙපො�ත Xහාරස්ථානයට පෙ�ශවන  

ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     98,091.72           98% I 100%

H41183130129 10/20/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= T"�ෙහේන 

ෙපොS Kඳ ප�සංස්කරණය TUම.

40,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     39,504.60           99% I 100%



F41161830131 10/17/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහෝමාගම 

අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙහෝ/දා ෙq ක[ෂ්ඨ 

Xද�ාලය සදහා ඡායා �ටප� ය!තයF ලබාpම.

130,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H41184130132 10/20/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙ�ෙකොvව,දා ෙq රජය ස" tcෙ= �V� කා!� 

ෙපර පාසෙ� ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය TUම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

F41161830133 11/10/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙහෝමාගම 

අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙ�රගල ඥානXමල  

ක[ෂ්ඨ Xද�ාලෙ= �Qයවාදක ක�ඩායමට 

�Qයවාදක උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H41183130134 12/2/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= රජය ස" tcෙ= 

�V�  තැ¢e උයන ජනVත පජා සංවQධන සc� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම.

35,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                      0% Q 0%

N41184830138 12/26/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙහේනව�ත ම£ෂා ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

15,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     14,813.00           99% I 100%

N41184830139 12/26/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

එර!� �� ළමාXය සංවQධන පදනම ෙපර පාසල 

සදහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,800.00           99% I 100%

H41161130140 12/26/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= වෑතර මහා 

Xද�ාලෙ= Xෙශේෂ ළමා සංවQධන ඒකකෙ= ප!� 

කාමර ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

H41152331001 3/18/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, YවF��ය 

¥�ලාව මාQගය සංවQධනය 

TUම.

 200,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව 196,013.00        196,013.00         98% I 100%

H41152331002 3/18/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, කහට��ය පාසැ� 

මාවත  සංවQධනය 

TUම.

 250,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව 249,727.00        249,727.00         100% I 100%

H41152331003 3/18/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, ෙබො�ලතාව 

කළ�ා¦ මාවත මාQගය ප�සංස්කරණය 

TUම.

 200,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව 195,453.00        195,453.00         98% I 100%



H41152331004 3/18/2014

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, V§රල 

ෙදVගහල!ද මාQගය සංවQධනය 

TUම.

 300,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

H41152331005 3/18/2014

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, BSවැ�ල 

��යගම  මාQගය සංවQධනය 

TUම.

 300,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

H41183131101 7/15/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= වග 

,ෙහේ!යාය,පජා ශාලාෙ� ස£පාරFෂක පහBක  

සංවQධනය TUම.

50,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     50,000.00           100% I 100%

H41152331102 7/23/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Vඟරල 

ෙව!ෙjAව�ත මාQගය ප�සංස්කරණය TUම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     150,000.00         100% I 100%

F41161631104 7/23/2014

 ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ=  බප/ෙහෝ  

මායාS!න Xද�ාලෙ= �ඩක  �wකාව! සඳහා 

�ඩා Y�zG වල [රතGමට අවශ� [ළ ඇ©  

ලබාpම. 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H41152331106 7/23/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කහෙහේන 

හලාවැ>ම මාQගය ප�සංස්කරණය TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     200,000.00         100% I 100%

H41152331108 8/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= සාලාව 

ප:ට�ෙගොඩ ෙපොS  පාර සංවQධනය TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     88,776.00           89% I 100%

H41152331110 8/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= සාලාව 

පළෙබොෙ:ල!ද පාර ෙබෝFD ෙයොදා සංවQධනය 

TUම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     199,598.00         100% I 100%

F41184831111 8/20/2014

�තාවක qරා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

c�ස්ව�ත ර!�" ෙපර පාසල සඳහා  ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබාpම

50,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     50,000.00           100% I 100%

H41183131112 9/17/2014

�තාවක  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �තාවක  

පාෙj�ය සභාවට අය�  රජෙ= ඉඩෙ  �V� වග 

පැ�ෙපොල ෙහේ!යාය  පජා ශාලා ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම. 150,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     150,000.00         100% I 100%



K41184931113 10/28/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx ෙපර 

පාස�වල ��ව�! ඇගEෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

60,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

F41183831114 10/28/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�තාවකYර [දහස් පජා සංවQධන සc�ය සදහා 

උපකරණ ලබාpම.

22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     22,000.00           100% I 100%

H41161131117 11/25/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙහෝමාගම  

අධ�ාපන කලාපයට අය� බප/ෙහෝ/මeයෙjව 

ආදQශ ක[ෂ්ඨ Xද�ාlය ෙගොඩනැde  සංවQධනය 

TUම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     100,000.00         100% I 100%

H41161131119 11/26/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහෝමාගම 

අධ�ාපන කලාපයට අය� අXස්සාෙ��ල � � 

ෙදමළ Xද�ාලය වටා tcය  ක ª වැටF ෙයොදා 

සංවQධනය TUම. 182,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     176,690.00         97% I 100%

H41152432002 3/18/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙදමටෙගොඩ, 

ෙකොෙළො!නාව පාර, 105 ෙපොS ව�තට මළ 

නාKකා පjධ�යF ඉ�කර 

pම.

 
300,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     262,150.00         87% I 100%

H41152432003 3/18/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙදමටෙගොඩ, 

ආරාමය පාර, අංක 62/12, ෙපොS ව�ෙ� ෙපොS 

වැATK පjධ�ය අg�වැwයා 

TUම.

 
150,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     109,669.50         73% I 100%

H41152332107 7/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= UD 147 ,� 

ධQමාරාම පාර,ෙදමටෙගොඩ ෙපොS මාQගය 

ෙකො!�: TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     137,146.83         69% I 100%

F41161832110 7/21/2014

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙ= ෙකොළඹ 03,ශා!ත 

ම�ක� Xද�ාලෙ= පෙයෝජනය  සදහා  වාද� 

භා�ඩ ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     99,390.00           99% I 100%

F41161832111 7/21/2014

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙ= ෙකොළඹ,ශා!ත 

ෙ � Xද�ාලෙ= පෙයෝජනය සදහා වාද� භා�ඩ 

ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     99,850.00           100% I 100%

K41183932112 8/12/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@  {Tයා XරVත ත�ණ ත�¦ය! 

සඳහා �යS� Y�zව ලබාpම.

42,500.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



H41183132115 11/17/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  රජය ස" 

tcෙ= �V�  T�ළපන නාගස්ව�ත iS මැSර 

�V� පජා ශාලා ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය TUම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 0% O 0%

F41161832116 9/9/2014

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙ= } ª¯ මහා 

Xද�ාලෙ=  12 ෙශේ¦ෙ= අධ�ාපනය ලබන අ> 

ආදාය ලා@  පාස� ABවD වන ±.ඩ².ෙමෙන! 

Xරාෂ! ෙපෙQරා ABවාට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාpම.
5,000.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     4,165.00             83% I 100%

K41183132117 12/31/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> 

ආදාය ලා@ ත�ණ�! සඳහා �යS� Y�zව 

ලබාpෙ  පාඨමාලාවF 

පැවැ�Gම.

 
108,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     108,000.00         100% I 100%

H41183132118 10/13/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙදමටෙගොඩ 

,ආරාමය පාර,  අංක 105 ව�ත ෙපොS මළ නාeකා 

පjධ�ය සංවQධනය TUම.

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 0% O 0%

F41161832120 11/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙකොළඹ 

අධ�ාපන  කලාපයට අය� � පරාකමබා� 

Xද�ාලෙ= 5වන වසර ඉෙග�ම ලබන 

අ>ආදාය ලා@ පuලක පාස� ද�ෙවD වන  

ආකාශ් DමාQ ABවාට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 
5,000.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     4,811.00             96% I 100%

F41161832121 11/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙකොළඹ 

අධ�ාපන  කලාපයට අය� ෙකොළඹ මහානාම 

Xද�ාලෙ= 7වන  වසර ඉෙග�ම ලබන අ> 

ආදාය ලා@ පuලක පාස� ද�ෙවD වන  

ඒ.එස්.ඒ.ධ�ෂ්ක Yෂ්පDමාර ABවාට ඉෙග�  
5,000.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     4,918.00             98% I 100%

F41161832122 11/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙකොළඹ 

අධ�ාපන  කලාපයට අය� ශා!ත පාug 

Xද�ාලෙ=  10වන වසෙQ අධ�ාපනය ලබන අ> 

ආදාය ලා@ පuලක පාස� ද�ෙවD වන  ඔA[ 

අ��තරා ෙපෙQරා ABXයට   ඉෙග�  ආධාරක 
5,000.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     4,955.00             99% I 100%

F41161832124 11/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොළඹ 

අධ�ාපන කලාපයට අය� ශා!ත පාug 

Xද�ාලෙ= 12 වසර අධ�ාපනය ලබන අ> 

ආදාය ලා@ පuලක පාස� ද�වD වන  

´.ඒ.ඉ©c¯ ABXයට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 
5,000.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     4,951.00             99% I 100%

H41183132126 11/25/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

නාරෙහේ!�ට,T�ම�ඩල මාවෙ� සමdව�ෙ� 

ෙපොS වැATK පjධ�ය අg�වැwයා TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 0% O 0%

K41161932127 12/4/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � 

ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

රාජd�ය,ජනාµප� Xද�ාලෙ= 2 වන වසර 

ඉෙග�ම ලබන අ> ආදාය ලා@ පuලක පාස� 

ද�ෙවD වන ඩ².එ .ෙස�� ABවාෙC 
5,000.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     5,000.00             100% I 100%



K41161932128 12/4/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොළඹ 

අධ�ාපන කලාපයට අය� යෙසෝදරා ෙjG බාeකා 

Xද�ාලෙ=  4 වන වසර ඉෙග�ම ලබන අ> 

ආදාය ලා@ පuලක පාස� ද�ෙවD වන ෙසයාරා 

ª!Sl රණGර ABXයෙC අධ�ාප[ක Dසලතා 
5,000.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     4,912.00             98% I 100%

K41161932129 12/4/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොළඹ 

අධ�ාපන කලාපයට අය� �.ඩ².ඩ².ක!න!ගර 

Xද�ාලෙ=   6 වන වසර ඉෙග�ම ලබන අ> 

ආදාය ලා@ පuලක පාස� ද�ෙවD වන සහ! 

පනා!S ABවාෙC අධ�ාප[ක Dසලතා සXබල 
5,000.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     4,980.00             100% I 100%

K41161932130 12/4/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � 

ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� � 

ජයවQධනYර  බාeකා Xද�ාලෙ=  6 වන වසර 

ඉෙග�ම ලබන අ> ආදාය ලා@ පuලක පාස� 

ද�ෙවD වන ¶.හ!සp සමරGර  ABXයෙC  
5,000.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     5,000.00             100% I 100%

K41161932131 12/8/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොළඹ 

අධ�ාපන කලාපෙ= පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ> 

අදාය ලා@ පu�වල පාස� AB ABXය!ෙC 

අධ�ාප[ක Dසලතා සංවQධනය උෙදසා   

ඉෙග�  ආධාරක 
200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     200,000.00         100% I 100%

H41152333001 6/4/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, eය!වල මාSලාව 

ග මාන පාර ප�සංස්කරණය 

TUම.

 150,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     138,381.60         92% I 100%

H41152333003 3/19/2014

පාSFක පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, �v ෙq අFකර 

අට මාQගය සංවQධනය 

TUම.

 200,000.00           පා.ෙ�

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 200,000.00        184,891.00         92% I 100%

H41152333004 3/19/2014

පාSFක පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ජය!� මාවත 

ෙකො!�: 

TUම.

 200,000.00           පා.ෙ�

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 200,000.00        190,488.00         95% I 100%

H41183133101 7/15/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙබෝෙq ඉB� 

උයන පජා ශාලා ෙගොඩනැd�ල ප�සංස්කරණය 

TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව 0% O 0%

H41152333102 7/21/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ගලෙගදර 

ෙකොටගල ව�ත ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 400,000.00        381,127.00         95% I 100%

F41161833105 7/23/2014

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ= මහගල මහා 

Xද�ාලෙ= බටVර �Qය වාදක ක�ඩායම සදහා 

�Qය වාදක උපකරණ ලබාpම.

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%



H41183133107 10/9/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ගලෙගදර දDණ 

පජා ශාලාෙ� පළ� අ�යෙQ වැඩ අවස! TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 100,000.00        92,971.83           93% I 100%

H41152333108 10/14/2014

පාSFක  qරාල.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= වග 

මාවරෙගොඩැ�ල  ෙපොS පාර සංවQධනය TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව 0% O 0%

F41184833110 12/15/2014

පාSFක  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙ�ෙකොvව ,දා ෙq කා!� ෙපර පාසල සදහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ�-

පාSFක 49,290.00          49,290.00           99% I 100%

F41184841001 3/3/2014

පානSර පාෙ◌j·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= �²බැjද 

²}c! බඩස් ෙපර පාසලට ෙපර පාස� උපකරණ 

ලබා�ම

20,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පානSර -                     19,620.00           98% I 100%

F41161841100 7/30/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= බප/ 

පානSර අගමැ�  බාeකා Xද�ාලෙ= මාධ� ඒකකය 

සඳහා උපකරණ ලබා pම

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     241,248.00         96% I 100%

H41161141101 7/30/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  වෑකඩ 

ෙබෞjධාෙලෝක  Xද�ාලෙ= ෙස�ල  cSල 

සංවQධනය T�ම

150,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     139,744.00         93% I 100%

F41161841102 7/30/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ= බප/ 

පානSර බාeකා Xද�ාලය සඳහා සං�ත භා�ඩ 

ලබාpම

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     100,000.00         100% I 100%

H41161141103 8/8/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  ෙ�රගම 

ක¦ෂ්ඨ Xද�ාලෙ= �ඩා ��ය සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     198,917.00         99% I 100%

F41161641104 8/8/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  ක/ 

මහානාම XSහල, වලාන, පානSර  XSහෙ� 

පාථcක අංශෙ= Ad� උයන සඳහා උපකරණ  

ලබාpම 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     100,000.00         100% I 100%

H41161141106 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ක/පානSර ශා!ත 

අ!ෙතෝ[ බාeකා Xද�ාලෙ= Xද�ාගාරය 

ප�සංස්කරණය TUම

165,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     162,357.00         98% I 100%



H41161141107 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ක/වෑකඩ 

ෙබෞjධාෙලෝක Xද�ාලෙ= �ඩා ��ය සංවQධනය 

TUම

75,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     70,156.00           94% I 100%

H41161141108 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ක/වෑකඩ 

ෙබෞjධාෙලෝක Xද�ාලෙ= ෙස�ල  cSල 

සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     48,087.00           96% I 100%

F41184841110 10/14/2014

පානSර පාෙj�ය සභාව ස" eයාප�ංx ෙපර 

පාස� සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා�ම

80,000.00             ප.පා.ෙකො.

පානSර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     79,233.00           99% I 100%

H41161141111 10/17/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= පානSර අගමැ� 

XSහෙ� ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     493,618.00         99% I 100%

G41161841112 10/23/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පානSර බාeකා මහ 

Xද�ාලය සඳහා �Qය වාදන උපකරණ ලබාpම

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     100,000.00         100% I 100%

K41161941113 10/23/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල පාස� ද�ව! සඳහා ඉෙග�  උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 0% O 0%

G41161841114 10/20/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ක/ අගමැ�  

බාeකා  Xද�ාලය සඳහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

ම�� ¥wයා ය!තයF ලබා pම

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     99,552.00           100% I 100%

H41161141115 10/29/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ක/අ බල!�ව 

ක¦ෂ්ඨ Xද�ාපෙ= ප!� කාමර සඳහා XSeය 

ලබා pම

70,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     66,144.00           94% I 100%

G41161841116 10/29/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වාj�ව මධ� 

පාථcක Xද�ාලයට ශ²ද වාV¯ ය!" 

ක:ටලයF හා අදාළ උපකරණ ලබාpම

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     50,000.00           100% I 100%

K41161941117 11/12/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�! සඳහා �යS� Y�z වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

20,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     20,000.00           100% I 100%



K41161941118 11/12/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�! සඳහා �යS� Y�z වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

8,500.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     8,500.00             100% I 100%

K41161941119 11/12/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල AB ද�ව!ෙC ඉෙග£ම ��ගැ!Gම 

ෙව�ෙව! ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� 

උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     99,984.00           100% I 100%

H41183141120 12/2/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අංක 693 A , 

�²බැjද උ"ර ගාම [ළධාU වසමට අය� ෙපොS 

Bසාන tcය සංවQධනය TUම

75,000.00             ප.පා.ෙකො.

පානSර 

පාෙj·ය 

සභාව 0% O 0%

K41161641125 12/17/2014

"අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT�" වැඩසටහනට 

සමගා¥ව කgතර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= කg/�²බැjද 

�ණවQධන පාථcක Xද�ාලෙ= AB ද�ව! සඳහා 

�ඩා උපකරණ ලබාpම මd! �ඩා Dසලතා 
25,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 0% O 0%

H41161142001 10/7/2014

කgතර පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= කල��ල 

ෙරෝමාz කෙතෝeක Xද�ාලෙ= ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය T�ම

100,000.00           

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�)

පාෙj�ය 

ඉං^ෙ!� 100,000.00        97,028.00           97% I 100%

G41161842100 6/24/2014

කgතර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= කgතර 

ඥාෙනෝදය Xද�ාලයට ශ²ද Xකාශන ය!ත ලබාpම

120,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     118,000.00         98% I 100%

H41161142101 7/11/2014

කgතර අධ�ාපන ෙකො:ඨාසෙ=  කgතර Bගත 

Xද�ාල tcෙ= ඉ�වන ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ 

[ම T�ම

1,360,625.63        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,360,625.00      100% I 100%

F41184842102 8/8/2014

කgතර  පාෙj�ය  ෙ�ක  ෙකො:ඨාසයට අය�  

ෙමොෙරො!">ව පාර, මැලෑගම, වාj�ව ෙච�T»ස් 

ෙපර පාසලට ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     20,000.00           100% I 100%

F41161842103 9/29/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= කvD�!ද 

ෙරෝමාz කෙතෝeක Xද�ාලය සඳහා ඉෙග�  

උපකරණ ලබාpම

20,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     19,800.00           99% I 100%

K41161942105 10/17/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�! සඳහා �යS� Y�z වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම

146,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     146,000.00         100% I 100%



K41161942107 10/23/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල පාස� ද�ව! සඳහා ඉෙග�  උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 0% O 0%

H41161142109 11/12/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= කgතර �ස්e  

මහා Xද�ාලෙ= ළමා �ඩා ��ය සංවQධනය TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

K41161942110 11/12/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල AB ද�ව!ෙC ඉෙග£ම ��ගැ!Gම 

ෙව�ෙව! ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� 

උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     99,984.00           100% I 100%

G41184842112 12/22/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx ෙපර 

පාස� සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම

97,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කgතර -                     96,660.00           100% I 100%

F41184843002 2/26/2014

බ�ඩාරගම පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

මහXල ෙගොඩැ�ලව�ත AZ� ෙපර  පාසල සඳහා  

ෙපර  පාස� උපකරණ ලබාpම

20,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 19,780.00          18,840.00           94% D 80%

H41183143100 7/7/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ව�ගම ෙකොස්ෙහේන  ෙපොS �ං Kඳ ශම පදනම මත 

සංවQධනය T�ම

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙj·ය 

සභාව -                     148,700.00         99% I 100%

F41161843101 9/24/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

බප/ෙහො/ෙබො�ෙගොඩ ෙස�නp පාථcක  Xද�ාලය 

සඳහා කථන Yව� හා ළමා ෙඩස්Yv ක:ටල 

ලබාpම. 150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 0% O 0%

K41161943102 7/16/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ= 

ත�ණ ත�¦ය! සඳහා ෙහොරණ කළාප 

කාQයාලයට අ�බjµත බ�ඩාරගම ප�ගණක 

ස ප� මධ�ස්ථානය මZ! ප�ගණක 

පාඨමාලාවF පැවැ�Gම
450,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 0% O 0%

F41184843103 7/22/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ=  

මහXල වQ�» ෙC: ෙපර පාසලට ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබාpම

20,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     19,780.00           99% H 100%

N41161843105 7/30/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසයට 

අය� වෑXට ෛම½ Xද�ාලෙ= නැv  

ක�ඩායමට අවශ� නැv  ඇ©   ලබාpම

30,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     30,000.00           100% I 100%



N41161843106 7/30/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

T ම!"ඩාව    බප/ බ�ඩාරගම ස්වQණ ෙජෝ� 

Xද�ාලෙ= �Qය  වාදක ක�ඩායම සඳහා  [ල 

ඇ©  ලබාpම 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     100,000.00         100% O 0%

F41161843107 8/8/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

මහXල ක¦ෂ්ඨ Xද�ාලයට  පාස� උපකරණ 

ලබාpම

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 0% O 0%

K41161943108 8/12/2014

 බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

ව�ගම � සjධා�ස්ස XSහෙ�  AB ද�ව!ෙC 

කලා හැTයාව! ඇගEෙ   වැඩ සටහනF  

පැවැ�Gම 20,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 0% O 0%

H41182143109 9/22/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

බ�ඩාරගම පාෙj�ය සභාව ස" Tෙඳ���ය 

කහටගහෙවල ෙවොeෙබෝ� �ඩා ��ය සංවQධනය 

TUම. 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙj·ය 

සභාව -                     110,447.00         22% C 60%

H41183143110 9/22/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

මහෙබ�ලන මහව�ත රජය ස" ඉඩෙ  �V� 

බ�කාQය ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙj·ය 

සභාව 0% O 0%

H41161143112 10/14/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

බප/ෙහො/Tෙද���ය � සාරාලංකාර පාථcක 

Xද�ාලෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     362,259.00         72% I 100%

F41161843113 10/3/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  බප/ 

බ�ඩාරගම අ�Cෙගොඩ මහ Xද�ාලෙ=  AB! 

සඳහා ෙඩස් Yv ලබාpම.

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     199,561.00         100% I 100%

K41161943115 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල පාස� ද�ව! සඳහා 

ඉෙග�  උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     49,985.00           100% I 100%

F41184843116 11/3/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= Tෙඳ���ය, 

වැ�c�ල හ!�ය  eයාප�ංx �ෙන� ෙපර පාසල 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම

35,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     15,500.00           44% H 100%

G41161843117 11/12/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

බප/ෙහො/ෙQ�කාන සමරනායකYර ක¦ෂ්ඨ 

Xද�ාලය සඳහා කෘ�කාQcක උපකරණ 

ක:ටලයF හා තණෙකොළ කපන ය!තයF 

ලබාpම
50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     49,975.00           100% I 100%



F41184843118 12/8/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

අgෙබෝ��ල, Xෙ¿A�ව�ත eයාප�ංx 

අgෙබෝ��ල ෛම½ ෙපර පාසල සඳහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබාpම 45,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     45,000.00           100% H 100%

K41161843119 12/30/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu�  වල පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙC අධ�ාපන ත��වය  ඉහළ නැංGම 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබාpම 170,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 0% O 0%

F41184844100 7/7/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx කන!Xල ෙපෙරංdයාවල  භාග�ා ෙපර  

පාසල සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     30,000.00           100% I 100%

H41183144108 9/22/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= රජය 

ස" ඉඩෙ  �V� $ණගම cෙද�ල�ලෙහේන පග� 

Bභ සාධක හා මරණාධාර සc�ෙ= ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම. 50,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව -                     49,946.00           100% I 100%

K41161944110 11/12/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල AB ද�ව!ෙC ඉෙග£ම ��ගැ!Gම 

ෙව�ෙව! ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� 

උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     99,986.00           100% I 100%

F41161844112 12/30/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= බප/ෙහො/හෑග�ල 

පාථcක Xද�ාලයට ෙඩස් Yv ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�. ක.අ.අ. 0% O 0%

K41161945001 2/26/2014

මSරාවල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= {Tයා 

අෙqF�ත ත�ණ ත�¦ය! සඳහා  නායක�ව 

Y�z වැඩ සටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

N41161845101 11/25/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

බප/ෙහො/ෙකෙස�ෙහේනාව Xද�ාලය සඳහා �Qය 

වාදක උපකරණ ලබාpම

30,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     -                      0% O 0%

H41152346001 9/26/2014

iල�Aංහල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  

පහත න  සඳහ! මාQග ය!ත �ත ෙයොදා අවශ� 

ස්ථාන සඳහා VR   ප�qප ෙයොදා මාQග 

සංවQධනය T�ම 600,000.00           ප.පා.ෙකො.

iල�Aංහල 

පාෙj�ය 

සභාව -                     599,238.00         100% I 100%

G41161846103 9/29/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ��ර පාථcක 

Xද�ාලෙ= බටVර �Qය වාදක ක�ඩායම සඳහා 

උපකරණ සැපEම

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     75,000.00           100% I 100%



K41161346104 10/10/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= පාස�වල 

XSහ�ප�ව�! සඳහා Xෙශේෂ අධ�යන 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

K41184946105 9/30/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, 

ෙලෝක ළමා �නය ෙව�ෙව! iල�Aංහල 

"අDර" ෙපර පාසල ඇ"g ෙපර පාස� ළ�! 

ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 10,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     10,000.00           100% I 100%

H41183147100 6/24/2014

ෙදොඩංෙගොඩ  පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසයට 

අය� නා�"පාන ෙකෝ:ටයාෙහේන මානාන පජා 

ශාලාව සංවQධනය T�ම සඳහා දව�ාධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,915.00           100% I 100%

F41184847101 8/21/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙදොඩංෙගොඩ, ">ගල හ!�ය eයාප�ංx T¶ 

ෆ්ෙර!wස් ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබාpම 25,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     25,000.00           100% I 100%

G41184847102 9/29/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙබෝ�වල � 

�[!දාරාම මහා Xහාරෙ= eයාප�ංx A� 

ෙසෝමාන!ද ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබාpම 10,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     9,750.00             98% I 100%

G41184848002 3/17/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙපො"Xල රාජම!�!ධාරාම ෙපර පාසලට ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබාpම

40,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     39,800.00           100% I 100%

F41161848101 6/24/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

ෙ²�වල ෙරෝමා� කෙතෝeක  Xද�ාලෙ=  �Qය 

වාදක ක�ඩායම සඳහා අවශ� උපකරණ ලබාpම

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     149,950.00         100% I 100%

K41161948102 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා �යS� Y�zව ලබාpම

180,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     180,000.00         100% I 100%

G41161848103 8/26/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශයට අය� 

පයාගල ස�දෙjX බාeකා XSහලට ෙෆොෙටෝ 

ෙකො� ය!තයF ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     98,000.00           98% I 100%

F41184848104 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

මහෙගොඩ මස්^S� නබXයා ෙපර පාසල සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     50,000.00           100% I 100%



K41161948105 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�! සඳහා �යS� Y�z වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     96,500.00           97% I 100%

K41161948106 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල පාස� AB ද�ව!ෙC ඉෙග£ම 

��ගැ!Gම ෙව�ෙව! ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම
350,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 0% O 0%

H41161948108 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= දQගා නගරෙ= 

අ�හ රා මහා Xද�ාලෙ= ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

H41182148109 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මෙ�ෙගොඩ 

ෙසෝමව� eයනආර�x ෙපොS �ඩා ��ය 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     -                      0% B 35%

F41161848110 12/2/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

බප/ක/මාeගාෙහේන �ස්e  මහා Xද�ාලෙ= (�ෆ� 

හ¿^යාQ මහා Xද�ාලය) කාQයාලය සඳහා 

කාQයාල උපකරණ ලබාpම 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     98,750.00           99% I 100%

F41184849101 8/19/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

eයාප�ංx  ම"ගම, ඕX�ගල eයාප�ංx  AZ� 

මe� ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ 

ලබාpම 22,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     22,000.00           100% I 100%

K41161949102 9/9/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා �යS� Y�zව ලබාpම

17,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     17,000.00           100% I 100%

F41184849103 9/18/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= ම"ගම, 

වැeපැ!න පෙjශෙ= eයාප�ංx ගාම සංවQධන 

ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා pම

19,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     18,820.00           99% I 100%

K41161949105 11/12/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල පාස� AB ද�ව!ෙC ඉෙග£ම 

��ගැ!Gම ෙව�ෙව! ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම
100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම 0% O 0%

K41161949107 12/30/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ම"ගම ��gබැjද 

පාථcක Xද�ාලෙ= අ> ආදාය ලා@ පu� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙC අධ�ාපන 

ත��වය ඉහළ නැංGම අර�z කරෙගන 

අධ�ාප[ක උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 
50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     49,992.00           100% I 100%



K41161950001 3/18/2014

අගලව�ත පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

{Tයා අෙqF�ත ත�ණ ත�¦ය!  සඳහා  

නායක�ව Y�z වැඩ සටහනF  පැවැ�Xම

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     100,000.00         100% I 100%

G41184850002 3/18/2014

අගලව�ත පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ලයාප�ංx ෙපර පාස� සදහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබා�ම

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     100,000.00         100% I 100%

F41184850101 7/15/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

අගලව�ත,වල�ව�ත eයාප�ංx B�� ෙපර 

පාසල සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     30,000.00           100% I 100%

H41161150103 9/2/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාශෙ= cVS 

මහා Xද�ාලෙ= ෙගොඩනැde සංවQධන කටR" 

AS TUම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

F41184850104 9/18/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

අගලව�ත, දා�eෙගොඩ eයාප�ංx සමZ ෙපර 

පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා pම

18,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     18,000.00           100% I 100%

F41184850105 10/16/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx අගලව�ත,d�ෙකොල, Ad� ෙපර 

පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ  ලබාpම

20,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     20,000.00           100% I 100%

K41161950106 10/23/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල පාස� ද�ව! සඳහා 

ඉෙග�  උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 25,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     24,984.00           100% I 100%

N41184850110 12/4/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx ෙපර 

පාස� සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,711.00           99% I 100%

F41184850111 12/22/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අගලව�ත, 

ය�යන, ෙහේමාෙලෝක මාවත AZ� ෙපර පාසල 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම

18,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     17,711.00           98% I 100%

F41184851102 8/13/2014

වල�ලාXට පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

පැලව�ත, ෙගොරක�ව eයාප�ංx cනැස්ෙරෝ ෙපර 

පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම

25,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     24,796.00           99% I 100%



F41184851103 8/13/2014

වල�ලාXට පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

¥ගහතැ!න, D භ�ව eයාප�ංx උෙqFෂා ෙපර 

පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම

25,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     24,670.00           99% I 100%

F41184851104 8/14/2014

වල�ලාXට පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

පැලව�ත, ෙකොස්කැ�ය eයාප�ංx �Kණ ෙපර 

පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම

25,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     24,484.00           98% I 100%

F41184851106 9/18/2014

වල�ලාXට පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

පැලව�ත, ෙහෙවස්ස පාෙQ eයාප�ංx අVංසා 

ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබා pම

20,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     19,800.00           99% I 100%

N41184851107 12/4/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ෙපර පාස� සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     50,000.00           100% I 100%

G41184852001 3/18/2014

පාe!ද�වර පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx ෙපර පාස� සදහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබාpම

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     100,000.00         100% I 100%

F41184852101 8/19/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

බSරeය, ෙමොර��ය, මහවක!ද eයාප�ංx  ළමා 

c"� ෙපර පාසල සඳහා  ෙපර පාස� උපකරණ 

ලබාpම 35,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     34,998.00           100% I 100%

F41184852102 8/13/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

බSරeය, කS�ගස් මානාන eයාප�ංx � 

සංඝc�තා  ෙපර  පාසල සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබාpම 25,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     25,000.00           100% I 100%

K41161352103 8/27/2014

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ= පාe!ද�වර 

අධ�ාපන ෙකො:ඨාසෙ= XSහ�ප�ව�! සඳහා 

අධ�ාප[ක Y�z වැඩ සටහනF පැවැ�Gම

60,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 0% O 0%

F41184852104 12/2/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= හැÁග�ල 

ජනපදය, ඉ§�දgව eයාප�ංx ගැ�z ෙපර පාසල 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම

15,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     15,000.00           100% I 100%

N41184852105 12/4/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ෙපර පාස� සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 0% O 0%



F41184853100 7/30/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx  පැ�ෙපොල e:� පලවQස් ෙපර පාසල 

සඳහා වාෙ!  අ�මා�යF ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     13,104.00           87% I 100%

H41183153101 12/22/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙහොරණ, 

ෙදොඹෙගොඩ, රණX�ගම රජයට අය� ඉඩෙ  �V� 

පජා ශාලාව අg�වැwයා TUම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය 0% O 0%

H41152354100 6/10/2014

ඉංd�ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙපෝ�වද�ඩ �ලකාරාම Xහාර මාවත 

ප�සංස්කරණය T�ම

60,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව -                     57,762.00           96% I 100%

K41161963001 5/22/2014

c�ව!ෙගොඩ අධ�ාපන ෙකො:ඨාශෙ=  පාස�වල 

අ> ආදාය  ලා@ ද�ව!ෙC අධ�ාපන ධා�තාවය 

ඉහළ නැංGමට උපකාරක ෙලස ෙපො� හා 

උපකරණ ලබා pෙ  වැඩසටහනF  �යා�මක 

TUම
500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     500,000.00         100% I 100%

K41161963100 6/6/2014

කැළ¦ය අධ�ාපන කලාපෙ= 5 වසර ·ෂ��ව 

Xභාගය සම� වන AB ද�ව! ඇගEෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම 

 

 
400,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     399,996.00         100% I 100%

K41161963101 6/6/2014

කැළ¦ය අධ�ාපන කලාපෙ= 5 වසර ·ෂ��ව 

Xභාගයට ඉ��ප� වන AB! සඳහා ෙපර�� 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

600,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     600,000.00         100% I 100%

K41161963102 6/19/2014

2014 වQෂෙ= ග පහ අධ�ාපන කලාපෙ= 05 

ෙශේ¦ය ·ෂ��ව Xභාගය සම� ද�ව! ඇගEෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

1,500,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     1,500,000.00      100% I 100%

K41161963104 12/19/2014

කැළ¦ය අධ�ාපන කලාපෙ= AB ABXය!ෙC 

හා ��භව"!ෙC  [Qමාණ ඇ"ල� සංගහය එK 

දැFGම  හා ඔu! ඇගEෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     -                      0% I 100%

K41161963105 12/29/2014

කැළ¦ය අධ�ාපන  ෙකො:ඨාශය "ල  5 වසර 

·ෂ��ව Xභාගය සම� AB ද�ව! ඇගEෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

145,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     143,736.00         99% I 100%

K41183963106 12/31/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය  ලා@ ත�ණ 

ත�¦ය! සඳහා {Tයා Y�Ã වැඩසටහන 

යටෙ� �යS� බලපත ලබා pම

25,500.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     25,500.00           100% I 100%



K41183963107 12/31/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= {Tයා XරVත ත�ණ 

ත�¦ය! සඳහා සැහැ�} හා බර වාහන �යS� 

බලපත ලබා pෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

448,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     448,000.00         100% I 100%

K41183963108 12/31/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= {Tයා XරVත ත�ණ 

ත�¦ය! සඳහා �යS� Y�zව ලබා pම

51,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     51,000.00           100% I 100%

K41183963109 12/23/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= {Tයා Y�z වැඩසටහන 

යටෙ�  ත�ණ ත�¦ය! සඳහා  �යS� බලපත  

ලබා pෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

76,500.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     76,500.00           100% I 100%

K41183963110 7/30/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= {Tයා Y�z වැඩසටහන 

යටෙ� අ> ආදාය  ලා@ ත�ණය! සඳහා �යS� 

Y�zව ලබා pෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

70,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

F41184863111 12/17/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= eයාප�ංx ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

800,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

[A බලධා� 

ෙපර පාස� 

ඒකකය 0% O 0%

K41183963113 12/31/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය  ලා@ ත�ණ 

ත�¦ය! සඳහා �යS� Y�zව ලබා pම

212,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     212,000.00         100% I 100%

K41183963115 12/16/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය  ලා@ ත�ණ 

ත�¦ය! සඳහා �යS� Y�zව ලබා pම

34,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     34,000.00           100% I 100%

K41161963116 9/26/2014

කැළ¦ය අධ�ාපන කලාපෙ= අ.ෙපො.ස. ( 

සා/ෙපල ) ප�ථල ඉහළ නැංGෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

119,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     -                      0% I 100%

K41161963117 10/9/2014

ග පහ අධ�ාපන ෙකො:ඨාශෙ= Aය}ම 

පාසැ�වල �� භව"!ෙC �� ආක�ප 

සංවQධනය හා රසාඥතා සංවQධනය කර 

ඉෙග� , ඉගැ!G  �යාවeය වඩා යහප� ෙලස 

කරෙගන යාම සඳහා පසාංdක ඇගE  උෙළලF 
75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     75,000.00           100% I 100%

K41161963118 11/13/2014

c�ව!ෙගොඩ අධ�ාපන ෙකො:ඨාශෙ=    අ.ෙපො.ස 

( සා/ෙපල )  Xභාගයට ෙප£ A�න  ෙදමළ මාධ�  

පාස�  AB! සඳහා  ෙපර��  ස ම!තණ  

පැවැ�Gම 40,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     40,000.00           100% I 100%



K41161963119 10/30/2014

කැළ¦ය අධ�ාපන කලාපෙ=     අ.ෙපො.ස ( 

සා/ෙපල )  Xභාගය සඳහා ෙප£  A�න AB!  

සඳහා  ෙපර��  ස ම!තණ   පැවැ�Gම

92,308.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     87,968.00           95% I 100%

K41161963120 11/13/2014

ග පහ අධ�ාපන  ෙකො:ඨාශෙ=  2014  අ.ෙපො.ස 

( සාමාන� ෙපළ )  Xභාග ප�ඵල  ඉහළ නැංGෙ   

වැඩසටහනF  පැවැ�Gම

230,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     230,000.00         100% I 100%

K41183963121 12/31/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය  ලා@  ත�ණ 

ත�¦ය! සඳහා �යS� Y�zව ලබා pම

34,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     34,000.00           100% I 100%

K41161863123 11/28/2014

ග පහ අධ�ාපන කලාපෙ=  පාස� ද�ව!ෙC  

අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නංවාlම අර�z 

කරෙගන අ> ආදාය  ලා@ පu�වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා pම
500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     499,999.00         100% I 100%

N41161964001 6/4/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපෙ=, පාස� 

ද�ව! සඳහා ෙසෞ!දQය අධ�ාපනෙ=  

�ණා�මකභාවය ඉහළ නැංGෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Xම.

 
500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     -                      0% H 100%

F41161864002 4/21/2014

�Kය!දල අධ�ාපන කලාපෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල පාස� AB ද�දැ�ය! සඳහාපාස� 

උපකරන ලබාpම.

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     499,986.00         100% I 100%

F41161964100 9/30/2014

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ= 2014 ·ෂ��ව 

Xභාගය සම� ද�ව! සඳහා ඉෙග�  උපකරණ 

ලබාpම.

400,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     399,653.21         100% I 100%

K41161964101 6/26/2014

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ= 2014 ·ෂ��ව 

Xභාගය සදහා ෙප£ A�න ද�ව! ෙව�ෙව! 

·ෂ��ව ස ම!තණයF පැවැ�Gම.

225,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     225,000.00         100% I 100%

F41161864102 7/2/2014

�Kය!දල අධ�ාපන කලාපෙ= බප/�K 

ෙකොතලාවලYර මහා Xද�ාlය බටVර නQතන 

ක�ඩායම සඳහා [ල ඇS  ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     100,000.00         100% I 100%

K41161964103 7/2/2014

� ජයවQධනYර කලාපෙ= පහ වසර ·ෂ��ව 

Xභාගය සඳහා ෙප£ A�න ද�ව! ෙව�ෙව! 

·ෂ��ව වැඩ�gවF පැවැ�Gම.

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     75,000.00           100% I 100%



K41161964104 7/2/2014

� ජයවQධනYර කලාපෙ= පහ වසර ·ෂ��ව 

Xභාගය සඳහා ෙප£ A�න ද�ව! ෙව�ෙව! 

·ෂ��ව වැඩ�gවF පැවැ�Gම

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     75,000.00           100% I 100%

H41161164105 7/2/2014

� ජයවQධනYර  අධ�ාපන කලාපෙ=  බප/ජය 

ෙසෝÆත Xද�ාලෙ= ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය 

TUම.

 200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

K41161964107 7/8/2014

�Kය!දල අධ�ාපන කලාපෙ= අ> ආදාය ලා@ 

AB ද� දැ�ය!ෙC අධ�ාප[ක Dසලතා 

සංවQධනය  උෙදසා  ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.
1,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     100,000.00         10% I 100%

F41161864108 7/11/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපෙ= �ෙCෙගොඩ 

ස�දෙjG බාeකා Xද�ාලෙ= මාධ� ඒකකය සදහා 

උපකරණ ලබාpම.

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     197,700.00         99% I 100%

F41161864109 7/31/2014

�Kය!දල අධ�ාපන කලාපෙ= පාස� Yස්තකාල 

සඳහා ෙපො� සහ උපකරණ ලබාpම.

365,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     363,427.80         100% I 100%

K41183964110 12/31/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ලා@ ත�ණ�! 

සදහා �යS� Y�zව ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

139,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     139,000.00         100% I 100%

K41183964111 12/29/2014

ෙකොළම �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ලා@ ත�ණ 

ත�¦ය! සඳහා �යS� Y�z පාඨමාලාවF 

පැවැ�Gම.

124,500.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     124,500.00         100% I 100%

K41183964112 12/29/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ලා@ ත�ණ�! 

සඳහා �යS� Y�zව ලබාpෙ  පාඨමාලාවF 

පැවැ�Gම.

96,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     96,000.00           100% I 100%

K41183964113 12/31/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ලා@ {Tයා 

XරVත ත�ණ�! සදහා �යS� Y�z 

පාඨමාලාවF පැවැ�Gම.

7,500.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     7,500.00             100% I 100%

F41161864126 9/2/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපෙ= අ> 

ආදාය ලා@ AB ද� දැ�ය!ෙC අධ�ාප[ක 

Dසලතා සXබල ගැ!Gම  සදහා ඉෙග�  

ආධාරක ෙලස  අධ�ාපන උපකරණ ලබාpම. 225,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     224,961.00         100% I 100%



K41161964127 9/9/2014

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ=  පාස� හැර යන 

AB!ෙC වෘ��ය Dසලතා සXබල ගැ!Gම සඳහා 

ෙනොXµම�  අධ�ාප[ක වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

F41161864128 9/2/2014

�Kය!දල අධ�ාපන කලාපෙ=  අ> ආදාය ලා@  

පාස� AB! සඳහා ඉෙග�  ආධාරක  ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාpම.

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     199,300.00         100% I 100%

K41161964129 9/18/2014

�eය!දල අධ�ාපන  කලාපෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පාස� AB ද� දැ�ය!ෙC  අධ�ාප[ක Dසලතා 

සංවQධනය  සදහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� 

උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 400,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     400,000.00         100% I 100%

K41161964130 9/17/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල පාස� AB!ෙC අධ�ාප[ක Dසලතා 

සXබල ගැ!Gම සදහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.
500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     499,998.00         100% I 100%

K41161964131 9/18/2014

�Kය!දල අධ�ාපන කලාපෙ=  ෙතෝරාග�  අ> 

ආදාය ලා@  පාස� AB! සඳහා  අධ�ාප[ක  

උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

62,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල 0% O 0%

K41183964132 12/31/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ලා@ Yjගල�! 

සඳහා  �යS� Y�zව ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

179,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     179,000.00         100% I 100%

K41161964134 9/30/2014

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල පාස� AB! සදහා 

අධ�ාප[ක උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 1,200,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     1,200,000.00      100% I 100%

K41161964135 9/30/2014

ෙකොළඹ  අධ�ාපන කලාපෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල  පාස� AB! සඳහා 

අධ�ාප[ක උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 1,200,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     1,200,000.00      100% I 100%

K41183964136 12/31/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ලා@ Yjගල�! 

සදහා �යS� Y�zව ලබාpම.

333,500.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     64,000.00           19% I 100%

F41183164137 11/30/2014

  ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= ෙකොළඹ නගර සභාව 

යටෙ� පව�න  Yස්තකාල  සඳහා  ෙපො� ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%



F41161864138 12/2/2014

 �Kය!දල  කලාප  අධ�ාපන කාQයාලය සදහා 

උපකරණ ලබාpම.

125,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     120,000.00         96% I 100%

F41161864139 12/15/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

පාස�වල   Yස්තකාල සදහා ෙපො�  ලබාpම.

25,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     25,000.00           100% I 100%

K41161964140 12/10/2014

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ= 2014 අ.ෙපො.ස 

(සා.ෙපළ) Xභාගය සදහා ෙප£ A�න AB!   

සදහා  අධ�ාප[ක වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

F41161864141 12/11/2014

�eය!දල කලාප අධ�ාපන කාQයාලය සදහා 

උපකරණ ලබාpම.

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     300,000.00         100% I 100%

F41161864142 12/18/2014

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට අය� හංවැ�ල 

ශා!ත ෙජෝ! ෙබොස්ෙකෝ Xද�ාලය සදහා 

ස![ෙ�දන උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

K41161964143 12/18/2014

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට අය� 

ෙකොළඹ,ශා!ත ´තර මහා Xද�ාලෙ=  11වන 

වසෙQ ඉෙග�ම ලබන අ> ආදාය ලාÇ පuලක 

පාස� ABෙවD වන අහෙම» ය�Q ABවාට 

ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ ලබාpම.
5,000.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     4,980.00             100% I 100%

K41161964144 12/18/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

බප/ජය/ෙහේවාXතාරණ මහා Xද�ාලෙ= 5වන වසර 

ඉෙග�ම ලබන අ> ආදාය ලා@ පuලක පාස� 

ABෙවD වන Ç.ෙස�c¯ ඉB�!� ෙපෙQරා 

·ෂ�ාවට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� 
5,000.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     5,000.00             100% I 100%

K41161964145 12/18/2014

� ජයවQධනYර අද�ාපන කලාපයට අය� බප 

/ජය/ෙහේවාXතාරණ මහා Xද�ාලෙ= 4වන වසෙQ  

ඉෙග�ම ලබන  අ> ආදාය ලා@ පuලක පාස� 

ABෙවD වන භාග�ා ස�සර¦ ABXයට ඉෙග�  

ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ ලබාpම.
5,000.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     5,000.00             100% I 100%

K41161864146 12/30/2014

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට අය� යෙසෝදරා 

බාeකා Xද�ාලෙ=  4වන වසර ඉෙග�ම ලබනඅ> 

ආදාය ලා@ පuලක පාස� ABෙවD වන ෙපශාරා 

ෙන�Se රණGර ·ෂ�ාවට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබාpම.
5,000.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

K41161965001 3/20/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= Aය} පාස�වල අ> 

ආදාය ලා@ ද�ව!ෙC අධ�ාපන ධා�තාව ඉහළ 

නැංGම සඳහා උපකාරයF ෙලස ෙපො� හා 

උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF �යා�මක 

T�ම
900,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ 899,982.00        899,982.00         100% I 100%



K41161965002 3/20/2014

කgතර අධ�ාපන කලාපෙ= Aය}  පාස� වල අ> 

ආදාය ලාÆ  ද�ව!ෙC අධ�ාපන ධා�තාව ඉහළ  

නැංGම සඳහා  උපකාරකයF ෙලස  ෙපො� හා 

උපකරණ ලබාpෙ  වැඩ සටහනF �යා�මක 

T�ම
800,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     799,100.00         100% I 100%

K41161365003 6/19/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= අෙq පාසල අෙq දෑ�! 

BරT� ව�ාපෘ�ය යටෙ�  ��භව"! හා AB!  

දැ�ව� TUෙ  වැඩ සටහනF පැවැ�Gම

65,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%

K41161965004 3/20/2014

කgතර අධයාපන කලාපෙ= Aය} පාස�වල අ> 

ආදාය ලා@ ද�ව!ෙC අධ�ාපන ධා�තාව  ඉහළ 

නැංGම සඳහා උපකාරකයF ෙලස ෙපො� හා 

උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF �යා�මක 

T�ම
300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     299,985.00         100% I 100%

K41161965005 3/20/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= Aය} පාස�වල අ> 

ආදාය ලා@  ද�ව!ෙC අධ�ාපන ධා�තාව ඉහළ 

නැංGම සඳහා උපකාරකයF ෙලස ෙපො� හමා 

උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF �යා�මක 

T�ම
300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ 299,992.00        299,992.00         100% I 100%

K41161865006 3/5/2014

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ= Aය} පාස�වල අ> 

ආදාය ලා@ ද�ව!ෙC  අධ�ාපන ධා�තාව ඉහළ 

නැංGම සඳහා උපකාරකයF ෙලස ෙපො� හා 

උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF �යා�මක 

T�ම
300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     299,985.00         100% I 100%

K41161965100 6/25/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ලා@! සඳහා 

�යS� Y�zව ලබාpම

75,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     74,000.00           99% I 100%

F41161865102 7/2/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= පාස� වල අ> 

ආදාය ලා@ ද�ව!ෙC  Xභාග ප�ඵල ඉහළ 

නැංGමට උපකාරක ෙසේවා සඳහා ඉෙග�  

උපකරණ ලබාpම 1,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     999,968.00         100% I 100%

K41161965104 8/13/2014

ම"ගම  අධ�ාපන කලාපයට අය� පාස� වල 

ෙමවර ·ෂ��ව Xභාගයට ෙප£ A�න AB ද� 

දැ�ය!ෙC දැ�ම වQධනය TUෙ  අධ�ාප[ක 

වැඩ සටහනF පැවැ�Gම 50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම 0% O 0%

K41161965105 9/22/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපයට අය� පාස� වල 

AB!ෙC හා ��භව"!ෙC කලා Dසලතා 

වQධනය TUම සඳහා වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%

K41161965106 9/29/2014

කgතර අධ�ාපන කලාපෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල AB ද�ව! සඳහා ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     249,955.00         100% I 100%



K41161965107 9/29/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල AB ද�ව! සඳහා ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 220,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

K41161965108 9/29/2014

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල AB ද�ව! සඳහා ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 180,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     179,200.00         100% I 100%

K41161965109 9/25/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= 

බප/ෙහො/අgෙබෝ��ල ඇස්. මV!ද Xද�ාලය 

ඇ"g Xද�ාලවල AB ද�ව!ෙC කලා හැTයාව! 

 පවQධනය TUෙ  අර�¦! සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම
10,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

K41161965110 10/14/2014

කgතර අධ�ාපන කලාපෙ=    අ> ආදාය ලා@ 

පu� වල පාස� AB! සඳහා ඉෙග�  උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

450,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     449,984.00         100% I 100%

K41161965112 12/31/2014

කgතර �ස්ÂFකය "ළ අ> ආදාය ලා@!ෙC 

±වන ත��වය නංවාlම සඳහා �යS� Y�z 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

8,500.00               අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     8,500.00             100% I 100%

K41161965113 12/30/2014

කgතර �ස්ÂFකය "ළ ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම සඳහා �යS� Y�z වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 224,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     224,000.00         100% I 100%

K41161965114 10/20/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ලා@ Yjගල�! 

සඳහා �යS� Y�z වැඩසටහනF පැවැ�Gම

78,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     78,000.00           100% I 100%

K41161965115 10/21/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= පාසැ� AB 

ද�ව!ෙC අධ�ාපන හා කලා Dසලතා වQධනය 

TUෙ  අර�¦! අධ�ාප[ක හා සංස්කෘ�ක 

පවQධන වැඩසටහනF පැවැ�Gම 20,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     20,000.00           100% I 100%

K41161965116 11/12/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= පාසැ� AB 

ද�ව!ෙC කලා හැTයාව! �Rz TUම හා රස 

X!දනය නගා AvGම,දැ�ම ආක�ප Dසලතා 

වQධනය TUම සඳහා උසස්ෙපළ Aංහල, නාට� හා 

රංගකලා Xෂය [Qෙjශයට අදාළ 
200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

K41161965117 11/25/2014

කgතර අධ�ාපන කලාපෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල පාස� AB ද�ව! සඳහා 

ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම 433,385.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 0% O 0%



K41161965118 11/25/2014

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල පාස� AB ද�ව! සඳහා 

ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම
400,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     399,958.00         100% I 100%

K41161965119 11/20/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= 2014 වQෂෙ= 

·ෂ��වය සම� AB! ��ගැ!Gෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

60,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

K41161965120 11/25/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= පාසැ� AB 

ද�ව!ෙC �ඩා හැTයාව! වQධනය TUම සඳහා 

�ඩා වQණ පදාන වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%

K41161965122 12/4/2014

ම"ගම, ෙ²�වල, කgතර, ෙදොඩංෙගොඩ, 

අගලව�ත, පාe!ද�වර, වල�ලාXට, මSරාවල 

හා c�ල[ය යන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසය!V අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම සඳහා �යS� Y�z වැඩසටහනF 
450,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     450,000.00         100% I 100%

K41161965123 12/10/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල පාස� AB ද�ව! සඳහා  ඉෙග�  

උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

K41161965126 12/17/2014

"අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT�" වැඩසටහනට 

සමගා¥ව කgතර අධ�ාපන කලාපෙ= ෙතෝරාග� 

පාස� වල අ> ආදාය ලා@ පu�වල පාස� AB! 

සඳහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබා pෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම (පාස� නාම 
1,020,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 0% O 0%

K41161965127 12/30/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= ඉංd�ය අධ�ාපන 

ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ පu� වල පාස� 

අධ�ාපන ද�ව!ෙC අධ�ාපන ත��වය ඉහළ 

නැංGම අර�z කරෙගන අධ�ාප[ක උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම
141,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     140,980.00         100% I 100%

K41161965128 12/30/2014

කgතර අධ�ාපන කලාපෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

පu� වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙC 

අධ�ාපන ත��වය ඉහළ නැංGම අර�z 

කරෙගන අධ�ාප[ක උපකරණ ලබාpෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම
41,500.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 0% O 0%

D46152301001 11/21/2014

මw�තගම සම!ත මහතාෙC [වස අසල මාQගය 

සංවQධනය TUම

397,610.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,608.99         100% I 100%

D46152301002 11/21/2014

සකල��ය මාවත ෙකො!�: අවසානෙ= Aට 

මාQගය සංවQධනය TUම

396,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     395,994.73         100% I 100%



D46152301003 11/21/2014

කරXලD�ර අCෙගොන මාQගය සංවQධනය TUම

396,900.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     396,387.88         100% I 100%

D46152301004 11/21/2014

�සාෙගව�ත කටාන පාෙQ ඇ� ෙසොෙහො! tcය 

අසe! ඇ� අ"� මාQගය සංවQධනය TUම

397,710.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,707.15         100% I 100%

D46152301005 11/21/2014

Dඩග මන ව"යාය මාQගය සංවQධනය TUම

397,635.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,630.17         100% I 100%

D46152301006 11/21/2014

කvෙක!ද ෙනො. 4 ජනපද පාර සංවQධනය TUම

397,205.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,203.16         100% I 100%

D46152301007 11/21/2014

නැ/ක}ව��qYව ෙදමෙටෝXට ව�ත පාර 

සංවQධනය TUම

397,925.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,919.99         100% I 100%

D46152301008 11/21/2014

පgගහෙවල ජනපදය 2 වන මාQගය සංවQධනය 

TUම

397,530.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,528.59         100% I 100%

D46152301009 11/21/2014

ගෙ�ව�ත පංසල අසe! ඇ� ගම මැද මාQගෙ= 

ඉ�� ෙකොටස සංවQධනය TUම

397,540.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,537.39         100% I 100%

D46152301010 3/14/2014

�z��ල ��ෙගොඩැ�ල ව�ත මාQගය 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,217.39         100% I 100%

D46152301011 12/29/2014

බෙ:ෙපොල ඉB� උයන පාර සංවQධනය TUම

397,225.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,219.99         100% I 100%

D46152301012 12/29/2014

පහලමඩ පැ�ල පහලගම පාර සංවQධනය TUම

385,650.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     385,640.38         100% I 100%



A46161101014 3/14/2014

Banduragoda M.V - Repair of   Science 

Lab Building

1,800,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,735,091.00      96% I 100%

H46161101015 3/14/2014

Nawana M.V -Balance work of 120*25 

three storied building

3,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,920,934.00      97% I 100%

H46161101016 3/14/2014

Assannawaththa p.v - Construction of  

20*20 new Building

1,360,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,226,905.00      90% I 100%

G46161801017 3/14/2014

Sri Gnanawasa  M.V - Supply of Multy 

media Projecter

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     72,200.00           96% I 100%

F46161801018 3/14/2014

Supply of Funitrue for schools in 

Divulapitiya division

650,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     649,810.00         100% I 100%

H46161101100 11/26/2014

Gnanodaya M.M.V. - Construction of 

90x25 three storied building (1st stage)

1,971,175.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,913,761.15      97% I 100%

D46152301101 8/29/2014

ෙකොටෙද¦යාව A�Yර මාQගය පැ� කාz 

Aෙම!�ෙය! බැඳ සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% O 0%

D46152301102 9/18/2014

උ�ලලෙපොල - කැq��වලාන පාර ෙවල මැද 

ෙකොටස සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,789.87         100% I 100%

D46152301103 9/18/2014

�uල��ය, කvවෙගොඩැ�ල ෙජෝ�කාරාම 

Xහාරස්ථානය හා ගෙ�ව�ත Yරාණ 

Xහාරස්ථානය අසe! �ෙවන මාQගය සංවQධනය 

TUම 400,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

A46161101104 11/26/2014

Weragodamulla MV - Renovation of 

stage in Main Hall

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     192,173.55         96% I 100%



F46161801105 12/31/2014

�uල��ය ෙකො:ඨාශ කාQයාලයට è´එස් 

ය!තයF cලp ගැ£ම

4,250.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     4,250.00             100% I 100%

D46152302001 12/29/2014

203 ගෙ!ෙපොල ගාමෙසේවා වසෙ  වල�ලාXට 

පධාන මාQගෙ= අ"� මාQගයF වන �Sලන 

මාවත සංවQධනය TUම (Yෂ්පා[ මහත�cයෙC 

[වස ඇ� ෙපොS අ"� මාQගය) 397,800.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,779.00         100% I 100%

D46152302002 12/29/2014

ආwඅ බලම  සරණ�ස්සගම අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම

356,810.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     356,808.00         100% I 100%

D46152302003 12/29/2014

රjෙදොgගම [වාස කමෙ= 199 E වසෙ  [වාස 

අංක 8D 07 Aට 8D 18 දFවා මාQගය 

සංවQධනය TUම

301,100.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     301,087.00         100% I 100%

D46152302004 3/14/2014

Dස්වල පාසල අසල ච!දන මහතාෙC [වස පාර 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%

D46152302005 12/29/2014

ෙකොvෙගොඩ ��ව පාෙQ ��ෙCව�ත ෙමොහා! 

ජයමහ මාවත ඉ�� ෙකොටස  සංවQධනය TUම

392,410.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     392,404.00         100% I 100%

D46152302007 12/29/2014

බ/රjෙදොgව ග�ලව�ත සමෘµ බැංDව අසල ඇ� 

හරස් මාQගය සංවQධනය TUම

381,784.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     381,784.00         100% I 100%

D46152302008 12/29/2014

දැවෙමො:ටාව ග මැද මාවෙ� සරණපාල 

මහතාෙC [වස අසe! යන අ"� මාවත 

සංවQධනය TUම

310,770.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     310,770.00         100% I 100%

D46152302009 11/21/2014

T�ල��ය අFකර අට ව�ත අ"� මාQග 

සංවQධනය TUම

338,300.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     338,291.78         100% I 100%

D46152302011 12/29/2014

êන�යන ෙහ!� ක�ණාර�න මාවත  

සංවQධනය TUම

390,754.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     390,754.00         100% I 100%



A46161102012 7/18/2014

Renovation of the roof of the building 

80*20 and laying the floor and fixing weld 

mesh of Ng/Kondagamulla J.S.V

450,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     209,311.00         47% I 100%

A46161102013 6/26/2014

Renovation of the roof of Ng/Methodist 

V - Seeduwa

575,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     493,333.85         86% I 100%

A46161102014 3/14/2014

Renovation of the roof of 

Ng/Andiambalama R.C.P.V

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     339,870.00         85% I 100%

A46161102015 6/19/2014

Renovation of Building Ng/ Walihene 

R.C.T.V

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     319,686.00         80% I 100%

G46161802017 11/26/2014

Supplying a photo copy machine to 

Ng/Thoppuwa R.C.T.M.V Negombo

109,536.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     109,536.00         100% H 100%

G46161802018 11/26/2014

Supplying a cassette recorder to NG/ Sri 

Wijaya K.V West Kaluwarippuwa

5,990.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     5,990.00             100% I 100%

F46161802019 3/14/2014

Supplying executive chairs and office 

equipment to schools in katana division

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     -                      0% B 35%

F46161802020 3/14/2014

Providing library cabinets to schools in 

Katana division

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     293,601.00         98% I 100%

F46161802021 3/14/2014

Providing filing casbinets to selected 

schools in Katana division

130,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     129,600.00         100% I 100%

D46152302100 12/29/2014

Dස්වල ෙසෝමGර මහතාෙC [වස දFවා ෙපොS 

පාර සංවQධනය TUම

357,928.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     357,928.00         100% I 100%



D46152302101 12/29/2014

රjෙදොgව ගම මැද පාෙQ ඉ!�ක මහතාෙC [වස 

දFවා ෙපොS පාර සංවQධනය TUම

392,942.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     392,942.00         100% I 100%

A46183102102 6/19/2014

උද cට q{ජාශාලාෙ� 3 වන අ�යෙQ වැඩ [ම 

TUම

350,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     306,944.50         88% I 100%

D46152302103 8/29/2014

රjෙදොgව ර!දg මාවත සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     359,892.55         90% I 100%

D46114102104 9/15/2014

ග�ලව�ත ජනපදෙ= �.�. ග . 467 V කැ. අංක 

74, කැ. අංක 51 මාQග සංවQධනය TUම

750,000.00           

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස්

පා.ෙ� - 

කටාන -                     602,984.91         80% I 100%

D46152302105 11/5/2014

කvනායක, 142/A දDණ Dරණ නායක පාර 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කvනායක - 

��ව නගර 

සභාව -                     381,160.16         95% I 100%

D46152302106 9/18/2014

ඇ�ගාල ෙදොස්තරව�ත පාෙQ ඉ�� ෙකොටස 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     336,714.28         84% I 100%

K46161902107 10/2/2014

Raddoluwa Pagngnananda P.V. – supply 

of musical instrument for the 

improvement of Aesthetic capacities of 

students. 78,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     78,000.00           100% I 100%

D46152302108 10/7/2014

ඇ�ගාල පරගහව�ත ඉඩමට යන මාQගය 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,338.00         100% I 100%

A46183102110 11/26/2014

උද cට පජා ශාලාෙ� ඉ�� වැඩ [ම TUම - 4 

අ�යර

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     492,175.12         98% I 100%

G46161802111 11/26/2014

රjෙදොgව පඤ්ඤාන!ද පාථcක Xද�ාලෙ= �Qය 

වාදක භා�ඩ ලබා pම 11 අ�යර

55,438.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     55,438.00           100% I 100%



D46152303009 12/29/2014

¥ග�ව }Aයා Bනාc ව�ත මාQගය සංවQධනය 

TUම

499,200.00           ප.පා.ෙකො.

¥ග�ව නගර 

සභාව -                     499,200.00         100% I 100%

A46161103010 3/14/2014

Renovation of the roof of the main hall in 

Ng/St.Annes Primary schools 

Daluwakotuwa

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% Q 0%

A46161103011 4/28/2014

Renovation of the roof of Ng/Thalahena 

K.V

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     487,790.00         98% I 100%

H46161103013 4/28/2014

Completion of the construction work of 

partially completed building of 

Ng/Vidyalankara K.V

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% Q 0%

G46161803015 11/26/2014

Supplying a photo copy machine to 

Ng/Our Lady of Miracle M.V Negombo

109,536.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     109,536.00         100% I 100%

G46161803016 11/26/2014

Supplying a computer printing machine to 

Ng/Duwa K.V

29,500.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     29,500.00           100% I 100%

F46161803017 4/28/2014

Supplying library cupboards (small) to 

selected schools is Negombo division

290,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     -                      0% I 100%

F46161803018 4/28/2014

Supplying office chairs and office 

equipment to selected schools in 

Negombo division

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     496,123.00         99% I 100%

H46161103101 9/18/2014

Balance Work of building (stage 11) of 

St.Sebestiyan Vidyalaya Wellawediya

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,802,933.16      90% H 100%

A46161103102 9/18/2014

Completion of stage 01 of 90x25 bulding 

of Ng/Pallansena R.C.P.V. Vidyalaya

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,253,989.87      84% I 100%



H46161103103 9/18/2014

Renovation of 120x20 main hall of 

Ng/St.Josephs K.V. - Negombo

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     379,612.90         95% I 100%

H46161103104 9/18/2014

Renovation of the roof of the building of 

Ng/Dalupotha M.V.

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     170,215.45         85% I 100%

H46161103105 9/18/2014

Balance work of building (stage IV) of 

Ng/St.Sebestian J.S.V. Wellavidiya

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,152,268.32      77% I 100%

D46152304001 12/29/2014

ග�ඔgව ජනාµප� Xද�ාලය අසල මාQගය 

සංවQධනය TUම

971,810.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     971,805.22         100% I 100%

D46152304002 12/29/2014

ජ iව�ත මාෙද�ග�ව මාQගෙ= ගාc¯ � ලා� 

මහතාෙC [වස අසල Aට ඉ��යට මාQගය 

සංවQධනය TUම

795,100.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     795,082.00         100% I 100%

D46152304003 12/29/2014

න�වල හ!�ෙ= Aට �uල��ය පාෙQ 15 පvමග 

සංවQධනය TUම

497,572.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     497,572.00         100% I 100%

G46161804004 3/14/2014

Uggalboda K.V - Supply of Multy media 

Projecter

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     72,200.00           96% I 100%

G46161804005 3/14/2014

Vigoda M.V - Supply of Multy media 

Projecter

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     74,599.00           99% I 100%

F46161804006 3/14/2014

Supply of Funitrue for schools in 

Minuwangoda division

750,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     750,000.00         100% I 100%

A46183104101 6/19/2014

ෙදොවලෙපොල Yස්තකාල ෙගොඩනැd�ල -  අවස! 

අ�යෙQ වැඩ [ම TUම

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     884,873.60         88% I 100%



A46183104102 6/19/2014

ෙදොඹවල පජාශාලාෙ� 2 වන අ�යෙQ වැඩ [ම 

TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     410,855.87         82% I 100%

A46183104103 6/19/2014

ජ iව�ත පජාශාලාෙ� 2 වන අ�යෙQ වැඩ [ම 

TUම

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     700,000.00         100% I 100%

A46183104104 6/19/2014

ත cට පජාශාලාෙ� අවස! අ�යෙQ වැඩ [ම 

TUම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     290,110.60         97% I 100%

K46161904105 7/2/2014

Regie Ranathunga M.P.V. - Increasing 

Physical capacity of the class room for 

improvement of students skills.

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     499,444.00         100% I 100%

H46161104107 11/26/2014

Balance Work of Building Stage iv - 

Nadagamuwa P.V

873,650.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     873,646.00         100% I 100%

H46161104108 11/26/2014

Water & Sanitory facilities for Yatagama 

P.V.

661,230.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     661,228.12         100% I 100%

D46152304109 8/29/2014

[�පනාෙගොඩ අ�eය ෙjවාල පාෙර! හැU යන 

කාෙම� මාවත සංවQධනය TUම

450,000.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     449,548.00         100% I 100%

K46161904110 9/1/2014

c�ව!ෙගොඩ අධ�ාපන කළාපෙ= පාසැ� 

ද�ව!ෙC ප�ගණක සාFෂරතාවය වQධනය 

TUම සඳහා ෙභෞ�ක පහBක  පවQධනය - 11 

අ�යර 121,400.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     121,400.00         100% I 100%

F46161804112 12/31/2014

ෙර^ රණ"ංග Xද�ාලය - ප�ගණක ෙ ස හා Yv 

ලබා pම

194,446.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     194,446.00         100% I 100%

F46161804113 11/19/2014

c�ව!ෙගොඩ කලාප කාQයාලය සඳහා කාQයාlය 

l බ> උපකරණ ලබා pම

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     100,000.00         100% I 100%



F46161804114 11/27/2014

c�ව!ෙගොඩ අධ�ාපන ෙකො:ඨාශෙ= පාස� 

සඳහා ළද� Yv හා ෙ ස ලබා ගැ£ම.

400,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     399,876.00         100% I 100%

A46183104115 11/26/2014

ජ iව�ත පජා ශාලාෙ� වැඩ අවස! TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     395,878.55         99% I 100%

H46161104116 11/26/2014

Minuwangoda Zonal Education Office - 

Construction of Lift

347,800.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     347,800.00         100% I 100%

A46161104117 11/26/2014

Wegowwa KV - Repair of Electricity 

System

150,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     141,641.57         94% I 100%

H46161104118 12/31/2014

c�ව!ෙගොඩ ජනාµප� XSහල - මV!ෙදෝදය 

Xද�ාගාරය ඉ���ට පැ� බැ ම හා වැට ඉ�TUම

439,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     433,010.59         99% I 100%

D46152304119 12/30/2014

නැදග�ව ෙපො�ෙහේන මාQගය සංවQධනය TUම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     247,193.25         99% I 100%

D46152304120 12/30/2014

ජ iව�ත පජාශාලාව අසල ඇ� මාQගෙ= ඉ�� 

ෙකොටස සංවQධනය TUම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     249,193.25         100% I 100%

D46152304121 12/30/2014

නැදග�ව ඕ}ජ මහතාෙC [වස �V� ෙපොS පාර 

සංවQධනය TUම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     98,413.50           39% I 100%

D46152304122 12/30/2014

ජ iව�ත මාෙද�ග�ව ෙවෙ� පාෙQ ඉ�� 

ෙකොටස සංවQධනය TUම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

D46152304123 12/30/2014

න�වල එස්සැ�ල ෙද�ගහව�ත පාර ඉ�� 

ෙකොටස සංවQධනය TUම

276,942.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     274,073.26         99% I 100%



D46152305001 3/14/2014

සා� කැබැ�ලවල �ංeද මාQගය සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,033.59         100% I 100%

D46152305002 3/14/2014

ෙබෝතෙ� ඉහලගම ගම මැද පාර ෙකො:ටක!ද 

මාQගය සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,585.02         100% I 100%

D46152305003 11/21/2014

ප�ෙලෙවල �ස්සGරනායක මහතාෙC [වස 

මාQගය සංවQධනය TUම

398,635.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,630.78         100% I 100%

D46152305004 11/21/2014

පස්යාල ඇ»X! මාවත මාQගය සංවQධනය TUම

398,530.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,528.70         100% I 100%

D46152305005 11/21/2014

óරාන!ද මාවත සංවQධනය TUම

398,540.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,536.02         100% I 100%

D46152305006 11/21/2014

 චා!ස් පැලස් මාQගෙ= අ"� මාQගය සංවQධනය 

TUම

398,380.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,373.55         100% I 100%

D46152305007 4/16/2014

ෙ�වැ�ෙද¦ය පහලගම පහල ෙවල මාQගය 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,017.65         100% I 100%

D46152305008 12/29/2014

මFකා[ෙගොඩ ෙපො�ෙහේනව�ත මාQගය 

සංවQධනය TUම

398,900.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,898.44         100% I 100%

D46152305009 4/16/2014

රදාව>!න ප!ස� මාවත සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,196.56         100% I 100%

D46152305010 4/16/2014

3 A නා�ල ගාම [ලධා� වසෙ  ස"v උයන 4 

වන පvමග මාQගය සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,557.21         100% I 100%



D46152305011 11/21/2014

වෑබඩ��ල ෙකො�xෙහේන මාQගය සංවQධනය 

TUම

397,310.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,307.27         100% I 100%

D46152305012 11/21/2014

හFව>!න - පනාවල Bසාන tcය දFවා ඇ� 

මාQගය සංවQධනය TUම

398,960.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,956.77         100% I 100%

D46152305013 12/29/2014

පනාවල ගම මැද පාර සංවQධනය TUම

382,750.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     382,746.52         100% I 100%

D46152305014 11/21/2014

හලeය ප!ස� පාෙQ අෙශෝකා මහ�cයෙC 

[වස මාQගය සංවQධනය TUම

397,710.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,708.14         100% I 100%

D46152305015 4/16/2014

ෙපොෙහො!න�ව මැ�කැෙ�ව�ත මාQගය 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,678.51         100% I 100%

D46152305016 4/16/2014

Tතානව�ත ෙපොS Bසාන tcය මාQගය 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,089.59         100% I 100%

D46152305017 4/16/2014

ඉ�ල!වල පරනහeයjද ෙගොX ජනපද මාQගය 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,043.31         100% I 100%

D46152305018 12/29/2014

ගෙ!ෙගොඩ දQශන  පෙjශ ඩැ£ මහතාෙC [වස 

මාQගය ඉ�� ෙකොටස සංවQධනය TUම

397,690.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,684.94         100% I 100%

D46152305019 11/21/2014

ද!ඕXට මඩබාXට Tංස්වැe ඉඩෙ  ôය!ත 

මහතාෙC [වසට යන මාQගය සංවQධනය TUම

398,870.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,865.69         100% I 100%

D46152305020 4/16/2014

පල��ෙ= Aට ��තවැ� මංකඩ දFවා මාQගය 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,124.39         100% I 100%



D46152305021 11/21/2014

c[ඔ}ව පෙjශෙ=  පාර සංවQධනය TUම

398,785.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,781.36         100% I 100%

D46152305022 4/16/2014

ග�ග�ව cෙද�ලවල ගම  මැද පාර සංවQධනය 

TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,599.88         100% I 100%

D46152305023 11/21/2014

කැ!දල!ද cෙද�ලවල අ"� මාවත සංවQධනය 

TUම

397,930.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,926.61         100% I 100%

D46152305024 11/21/2014

��ෙගොඩැ�ල ෙ ධාලංකාර මාවත සංවQධනය 

TUම

396,075.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     396,072.61         100% I 100%

D46152305025 11/21/2014

හා��ගම නැS!ෙගො�ල මාQගෙ= ඉ�� ෙකොටස 

සංවQධනය TUම

398,660.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,658.43         100% I 100%

D46152305026 12/29/2014

කහදව රණX� බැA� බස්නායක මාවෙ� සර� 

දහනායක මහතාෙC[වස අසල Aට ඉ��යට 

සංවQධනය TUම

399,515.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,512.92         100% I 100%

A46161105027 6/26/2014

Keenadeniya P.V - Roof repair of Old 

two storied building

600,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     247,204.00         41% I 100%

A46161105028 11/26/2014

Madurupitiya P.V - Repair the Weld 

mesh of Main hall

257,680.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     257,678.55         100% I 100%

H46161105029 11/26/2014

Kureekotuwa K.V - Construction of 

Science Room 20*20

988,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     987,997.00         100% I 100%

G46161805030 6/26/2014

Ganegoda Rajasinghe M.V - Supply of 

Photocopy Machine

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     75,000.00           100% I 100%



G46161805031 3/14/2014

Balathawa K.V - Supply of Multy media 

Projecter

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     72,200.00           96% I 100%

G46161805032 3/14/2014

Meevitiya P.V - Supply of Computer and 

other equipment

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     73,600.00           98% H 100%

F46161805033 3/14/2014

Supply of Funitrue for schools in 

Mirigama division

650,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     650,000.00         100% H 100%

D46114105100 4/17/2014

�ගෙදොලව�ත ජනපදෙ= �XB  මාQගය 

ෙකො!�: TUම

1,000,000.00        

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස්

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     992,772.00         99% I 100%

D46152305104 12/30/2014

¥Uගම සංඝc�තා මාවත පළ� පvමඟ 

සංවQධනය TUම

290,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% H 100%

A46161106001 3/14/2014

Nittambuwa Sangabodhi MMV - 

Renovation of 90*25three storied building.

1,800,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,749,491.00      97% I 100%

H46161106003 11/26/2014

Veyangoda St Marys College - Fixing  

weld mesh in the 70*25 three Storied 

building.

577,426.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     577,425.00         100% I 100%

H46161106004 4/28/2014

Sir Baron Jayathilaka KV -Boundry fence 

& fixing the gate.

700,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     652,141.00         93% H 100%

H46161106005 11/26/2014

Kuruwamulla MV-Construction of 

retaining wall to the  length of 100 meters.

389,340.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     389,339.00         100% I 100%

G46161806006 4/28/2014

Supply Computers & Accessories to 

Selected Schools in Attanagalla  Division.

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     200,000.00         100% I 100%



F46161806007 4/28/2014

Supply office equipment & furniture to 

Selected Schools in Attanagalla  Division.

918,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     918,000.00         100% I 100%

H46161106100 4/28/2014

Nittambuwa  Sangabodhi MMV - 

Balance work of Renovation for 90x25 

three std. building - Stage ii

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     191,387.00         96% I 100%

H46161106101 7/30/2014

Presidents College - Construction of 

Access road to Mahindodaya Technical 

Laboratary

320,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     285,240.66         89% I 100%

D46152306102 8/29/2014

අ�තනග�ල, එ�ලFකල 2 කzව අසල 

c�ලගහව�ත මාQගය සංවQධනය TUම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     198,991.35         99% I 100%

D46152306103 8/29/2014

අ�/එ�ලFකල, හCග�ල පාර ඒ.´.B[� 

මහතාෙC [ෙවස් දFවා �ෙවන ෙපොS ෙදවට පාර 

සංවQධනය TUම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     194,478.85         97% I 100%

H46161106104 9/15/2014

Nittambuwa Sangbodhi V. - Construction 

of 90x25 three std building (1st Stage)

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     3,782,836.84      95% I 100%

D46152306105 10/2/2014

ෙවළෙගදර ෙපො�ව�ත මාQගය සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,920.50         100% I 100%

D46152306106 11/21/2014

ෙ�බඩග�ල දංෙගො�ල ව�ත ජයමාවත 

සංවQධනය TUම (¶.ඒ.පjමකා!� මහ�cයෙC 

[වස ෙදසට යන ෙපොS මාQගය)

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,868.40         99% I 100%

A46161107001 3/14/2014

Bandiyamulla Gajaba KV - 

Modernization of Principal s room.

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     173,891.00         87% H 100%

A46161107002 7/11/2014

Gothami KV -Roof repair of the  old two 

storied building.

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     398,131.85         100% H 100%



A46161107003 11/26/2014

Galahitiyawa Hemamali MV -Roof repair 

of 70*20 building.

803,541.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     803,540.00         100% I 100%

A46161107004 11/26/2014

Bulugahagoda Sri Vijaya V - Repair of 

the L shape building.

169,214.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     169,213.00         100% H 100%

A46161107005 6/26/2014

Mahaththuwa Jinarathna PV - 

Renovation of 60*20 old building.

700,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     687,453.52         98% H 100%

A46161107006 11/26/2014

Bandarawattha Parakrama MV - Roof 

repair of 170*20 building.

1,401,165.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,401,164.26      100% H 100%

H46161107007 11/26/2014

Imbulgoda Sunethra Devi V - Balance 

Work Of two Storied building.

1,494,036.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,494,035.90      100% I 100%

H46161107008 3/14/2014

 Embaraluwa Mihindu KV - - Balance 

Work Of the Multipurpose  building.

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,438,523.00      96% I 100%

G46161807009 3/14/2014

Supply Computers & Accessories to 

Selected Schools in Gampaha Division.

264,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     264,000.00         100% I 100%

F46161807010 3/14/2014

Supply office equipment & furniture to 

Selected Schools in Gampaha Division.

1,200,800.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     1,200,800.00      100% I 100%

A46183107011 4/17/2014

ග පහ මහා නගර සභා පධාන කාQයාල tcෙ= 

අඩF [ම කර ඇ� වාහන අg�වැwයා හා ගබඩා 

පහBක  සඳහා වන  ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ 

[මTUම. 2,850,000.00        ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     285,000.00         10% I 100%

K46161907100 8/25/2014

ග . පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙපර පාසැ� හා 

පාසැ� ද�ව! ස බ!ධ කර ඔFෙතො බQ මස 

01 වන �න ෙලෝක ළමා �නය [c�ෙත! 

වැඩ�gවF පැවැ�Gම 650,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     650,000.00         100% I 100%



D46152307101 8/29/2014

ග /වැeෙ��ය, �ංෙකොව�ත ෙබෞjධ සc� 

ශාලාව ඉ���ට ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     394,648.35         99% I 100%

D46152307102 8/29/2014

ෙ�වැ�ලාගාර ගාමෙ= Ç.එස්.ච!දලතා 

මහ�cයෙC [වස අසල ඇ� ෙපොS අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     240,030.19         96% I 100%

D46152307103 8/29/2014

ෙ�වැ�ලාගාර ගාමෙ= Ç.එස්.ච!දලතා 

මහ�cයෙC [වස අසල ෙව!ෙjA ඉඩමට යන 

ෙපොS අ"� මාQගය සංවQධනය TUම

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     144,888.79         97% I 100%

D46152307104 10/24/2014

අ}�ගම ෙබෝග�ව aනගහල!දව�ත මාQගෙ= 

19 වන පvමඟ  සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො. ම.න.ස 0% O 0%

H46161107105 12/31/2014

Modernization of Gampaha Zonal 

Education Office

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     196,162.50         98% I 100%

D46152308001 4/16/2014

වැeග ��ය කන�ත පාර පvමඟ (ෙජෝශq 

අ�යාෙC  [වසට යන පාර ) සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     385,658.20         96% I 100%

D46152308002 9/16/2014

කළඑeය ෙසෝXස්  මාවත පළ� පvමඟ  

සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     276,164.45         69% I 100%

D46152308003 9/16/2014

ෙහ:�ගම 11 වන පvමඟ හරස් පාර සංවQධනය 

TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     391,176.11         98% I 100%

D46152308004 9/16/2014

වැeග ��ය  වෑවල ප�eය  පාර අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     380,136.85         95% I 100%

D46152308005 9/16/2014

ක�වන c�ව!ෙගොඩ  පාෙQ අංක 84 දරණ [වස 

අසe! යන මාQගය සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     391,274.30         98% I 100%



D46152308006 11/21/2014

උ"� [ව!දම  ¶.එෆ්. GරAංහ මාවත  ඉ�� 

ෙකොටස සංවQධනය TUම

397,400.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        397,397.65         100% I 100%

D46152308007 4/16/2014

උ"� බටගම  266  බස් මාQගෙ= �ස්"රාජ  

මාව ෙ�  ෙදවන පvමඟ සංවQධනය TUම.

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        396,960.15         99% I 100%

D46152308008 11/21/2014

කYවා වැව අසe! බටල!ද මාQගෙ= ඉ�� 

ෙකොටස  සංවQධනය TUම.

392,420.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        392,415.53         100% I 100%

D46152308009 12/29/2014

රාගම කඩවත මාQගෙ= එක�" මාවත 

සංවQධනය TUම.

398,550.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,538.42         100% I 100%

D46152308010 11/21/2014

බටVර බvව�ත YiS මාවත ෙදවන පvමඟ ඉ�� 

ෙකොටස සංවQධනය TUම

391,630.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        391,624.09         100% I 100%

D46152308011 11/21/2014

ජා - ඇල පා.ෙ�. ෙකො. අය� 205 B මහව�ත 

ගාමෙසේවා වසෙ  කෘස්ව�ත ගෙ  සමාµ පvමඟ  

II  සංවQධනය TUම.

396,700.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        396,698.75         100% I 100%

D46152308012 11/21/2014

නාරංෙගොඩපාgව  Bහද මාවත  පල� පvමඟ ඉ�� 

ෙකොටස සංවQධනය TUම.

391,420.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        391,415.34         100% I 100%

D46152308013 4/16/2014

කඳාන අµකා���ල  [�ට! මහතාෙC [වස 

අසe! ඇ� මාQගය සංවQධනය TUම.

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        385,087.00         96% I 100%

D46152308014 12/29/2014

ව�ෙපොල Xරර�න මාවත ෙකොටසF සංවQධනය 

TUම.

392,120.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        392,117.63         100% I 100%

D46152308015 11/21/2014

ෙකොළඹ ¥ග� පාෙQ �ලu�ල පරණ මස්කඩය 

අසe! කඳාෙ! Aට ජා - ඇලට එනXට දDණට 

ඇ� ස්ටැ!e මහතාෙC [වස ෙදසට යන අ"� 

පාර සංවQධනය TUම. 387,140.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        387,130.81         100% I 100%



D46152308016 11/21/2014

ශා!ත öව  මාවෙ� A�� මහතාෙC [වස 

ඉ��පA! යන මාQගය (ෙබෝFDව අසල ) 

සංවQධනය TUම.

275,280.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        275,275.30         100% I 100%

D46152308017 11/21/2014

කැටෙCව�ත ෙවෙල! එෙගොඩ පධාන මාQගය 

සංවQධනය TUම

391,385.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        391,381.24         100% I 100%

D46152308018 11/21/2014

ෙගේල�! ෙදෙව[ අ�යර  - 5 වන පvමඟ 

සංවQධනය  TUම

390,965.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        390,961.55         100% I 100%

D46152308019 12/29/2014

කYවාගාර ලFෂ්ම! මහතාෙC [වස අසe! ඇ� 

අ"� මාQගය සංවQධනය TUම.

394,050.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        394,049.06         100% I 100%

D46152308020 4/16/2014

පා�ස් ෙපෙQරා මාවෙ�  V වන පvමෙ÷ අ"� 

මාQගය  සංවQධනය TUම.

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        391,006.00         98% I 100%

A46161108021 12/9/2014

Renovation and development of the roof 

of 90*25 3 storeyed building of Ng/Ekala 

M.V

1,434,048.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,434,048.00      100% H 100%

A46161108022 12/9/2014

Developing the main hall of St.Joseph 

J.S.V Kanuwana

799,134.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     789,133.00         99% I 100%

G46161808024 3/14/2014

Supplying 2 PA systems to two schools in 

Ja-Ela division

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     200,000.00         100% I 100%

F46161808025 3/14/2014

Providing a Duplo machine with capacity 

of printing A3 size paper to 

Ng/St.sebastian B.M.V

450,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     450,000.00         100% I 100%

F46161808026 3/14/2014

Providing a Duplo machine with capacity 

of printing A3 size paper to 

Ng/St.Pamunugama M.V.

460,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     460,000.00         100% I 100%



G46183808027 6/19/2014

ජා ඇල පාෙj�ය සභාෙ� නඩ�" ඒකකය සඳහා 

ස්T» (Skid Loader) ෙලෝඩරයF ලබාගැ£ම.

3,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     3,000,000.00      100% I 100%

H46161108100 10/13/2014

Balance work of Building stage V - 

Ng/Narangodapaluwa K.V.

550,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     546,567.00         99% I 100%

H46161108101 11/20/2014

Balance work of new building - 

Dharmashoka M.V. - Batagama (South)

1,682,155.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,682,155.00      100% I 100%

H46161108102 11/20/2014

Soil Test for Construction of New Three 

storied building - Ja-Ela Jayanthi V.

170,087.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     170,087.00         100% I 100%

D46152308103 9/18/2014

බටගම උ"ර බ�wෙගොඩ ප�eය පාෙQ වමට ඇ� 

1 පvමඟ සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     493,711.70         99% I 100%

D46152308104 9/18/2014

ෙපො���$කලාන ජයමාවෙ� පැ� කාz 

පjධ�ය �Kසකර TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     338,013.30         85% I 100%

H46161108105 10/7/2014

Kudahakapola Pangnawasa V. – 

Development of Play Ground.

127,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     123,800.00         97% I 100%

D46152308106 11/11/2014

කඳාන සා!ත ෙසබස්�ය! මාවෙ� අµකාU��ල 

පෙjශෙ= දDz �ශාෙව! ගම! කරන Xට 

"!වන පvමඟ සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     394,349.60         99% I 100%

A46183108107 11/26/2014

ගෙ�ව�ත පජා ශාලාෙ� ඉ�� වැඩ [ම TUම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව 0% O 0%

A46161109001 3/14/2014

Repair of buildings at St Marys V

610,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 561,986.89        561,986.89         92% I 100%



A46161109002 3/14/2014

Repair of buildings at Al Ashraff  MV

800,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 768,793.48        768,793.48         96% I 100%

H46161109003 11/20/2014

Balance work of three storied building of 

St Annes BPV

1,350,450.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,311,113.30     1,311,113.30      97% I 100%

H46161109004 4/28/2014

st  marys V Supply  - dancing instrument 

1,420,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 48,660.00          48,660.00           3% I 100%

G46161809005 4/28/2014

Good Shepherd BMV - Supply Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 80,000.00          80,000.00           100% I 100%

F46161809006 4/28/2014

Al Asraf MV - Supply furniture      

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 150,370.00        150,000.00         100% I 100%

F46161809007 4/28/2014

st  marys V - Supply furniture

400,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 399,105.00        399,105.00         100% I 100%

H46161109100 11/20/2014

Construction of Water Tank & Water 

Supply system of Heenkenda M.V.

198,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 190,749.51        190,749.51         96% I 100%

D46152310001 12/29/2014

ඇ�ෙකෙහ�ග�ල Bසාන tcය මාQගය 

සංවQධනය TUම

387,330.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     387,326.40         100% I 100%

D46152310002 11/21/2014

ර�නA� මහතාෙC [වස අසe! යන මාQගය 

සංවQධනය TUම

386,540.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     386,535.77         100% I 100%

D46152310005 11/21/2014

සභාව ප!සල අසe! �ෙබන වනාත පාර  

සංවQධනය TUම

372,465.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     372,461.39         100% I 100%



D46152310007 12/29/2014

වෑබඩ පධාන පාෙQ 1 කzව අසe! වමට ඇ� 

ආන!ද මහතාෙC [වසට යන පාර සංවQධනය 

TUම

374,350.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     374,346.35         100% I 100%

D46152310008 12/29/2014

Xe�ල උ"ර බ!ඩාර ෙගෝනව�ත අ"� පාර 

සංවQධනය TUම

365,920.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     365,917.73         100% I 100%

D46152310009 12/29/2014

T��ලව�ත සම!ත මහතාෙC  [වස පාර  ඉ�� 

ෙකොටස සංවQධනය TUම

380,200.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     380,200.00         100% I 100%

D46152310010 11/21/2014

T��ලවල උ"ර ගාම [ළධා� වසෙ  GරAංහ 

��ෙවන පාර ෙදවන පvමග පාර සංවQධනය TUම

387,730.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     387,725.11         100% I 100%

D46152310011 11/21/2014

T��ලවල අංක 287  ගාම [ළධා� වසෙ  

ෙකො!ගහෙහේන මාQගෙ= අ"� මාQගයF වන 

මV!ද මහතාෙC [වස අසe! යන පාර   

සංවQධනය TUම 387,030.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     387,027.40         100% I 100%

D46152310012 12/29/2014

අරමංෙගොඩ ගාම ෙසේවා වසෙ  උ"� අරමංෙගොඩ 

මාQගෙ= Bසාන tcය අසල බෑu  ෙකොටස  

සංවQධනය TUම

373,520.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     373,517.65         100% I 100%

D46152310013 11/21/2014

287/Ç ගාම ෙසේවා වසෙ  ව^ර මහතාෙC කඩය 

අසe! යන මාQගය  සංවQධනය TUම

386,560.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     386,555.90         100% I 100%

D46152310014 12/29/2014

��යපාgව දDණ ආA� ෙපෙදස පල� පvමග 

සංවQධනය TUම

386,480.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     386,475.40         100% I 100%

D46152310015 11/21/2014

��යපාgව නැෙගනVර ෙඩොන�ව�ත වමට ඇ� 

පාර  සංවQධනය TUම

389,990.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     389,984.40         100% I 100%

D46152310016 12/29/2014

බෙ:ෙපොළ Xහාරස්ථානය අසe! ඇ� අ"� 

මාQගය  සංවQධනය TUම

390,840.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     390,835.40         100% I 100%



D46152310017 12/29/2014

A�රg��ල රබQගහව�ත මාවත  සංවQධනය 

TUම

380,540.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     380,534.65         100% I 100%

D46152310019 12/29/2014

�!නමැද 255 ගාම/වසෙ  රා¯මඩම මැද පාර  

මාQගය සංවQධනය TUම

384,280.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     384,276.50         100% I 100%

D46152310021 12/29/2014

බටVර ඌ�වල ���ගල මාවත සංවQධනය TUම

389,100.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     389,088.50         100% I 100%

D46152310022 12/29/2014

�දeෙC මාවත ආA� l ම>ව අසe! ආර භව 

ෙසේර  මාවත දFවා �ෙවන කöෙහේන පාර 

සංවQධනය TUම

388,860.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     388,859.40         100% I 100%

D46152310023 12/29/2014

බෙ:ෙපොල ඇ�ෙහේන පධාන මාQගෙ= �ග ගහ 

අසe! ඇ� අ"� පාර සංවQධනය TUම

390,650.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     390,639.90         100% I 100%

D46152310025 11/21/2014

සදහ  මාවත හා එV අ"� මාQගය සංවQධනය 

TUම

96,915.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     96,909.10           100% I 100%

D46152310026 4/16/2014

ෙහේෙනගම කvD�!ද ක!ද Xහාර පාර 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% H 100%

D46152310027 12/29/2014

බටVර ඌ�වල වනාත මාවත පජා ශාලාව අසල 

ෙකොටස සංවQධනය TUම

389,535.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     389,532.90         100% I 100%

D46152310028 11/21/2014

උ"� කැ!දeයjදපාgව උපෙසේන මහතාෙC 

ෙවළඳසැල අසe! �ෙවන අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම

388,015.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     388,012.90         100% I 100%

D46152310029 11/21/2014

පරණ ග පහ පාෙQ Aට ෙපොDණ හං�ය දFවා 

�ෙවන පාර සංවQධනය TUම

386,700.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     386,693.90         100% I 100%



D46152310030 12/29/2014

පාසල �vපස �ඩා ��ය අසe! යන මාQගය 

සංවQධනය TUම

387,845.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     387,843.40         100% I 100%

D46152310031 12/29/2014

අqYෙගව�ත පධාන පාෙQ ඉ�� ෙකොටස 

සංවQධනය TUම

388,020.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     388,041.00         100% I 100%

D46152310032 11/21/2014

නා">ව බටVර ගාම ෙසේවා වසෙ  B[� 

මහතාෙC ෙවළඳසැල අසe! යන මාQගය 

සංවQධනය TUම

386,020.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     386,015.40         100% I 100%

D46152310033 11/21/2014

සදහ  මාවත හා එV අ"� මාQග 2 අ�යර 

සංවQධනය TUම

389,910.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     389,901.40         100% I 100%

D46152310034 11/21/2014

වෑබඩ බටVර ගාම [ලධා� වසෙ  ක�ල 

මහතාෙC [වස අසe! යන මාQගය සංවQධනය 

TUම

193,480.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     193,473.45         100% I 100%

D46152310035 11/21/2014

වෑබඩ බටVර  රං^� මහතාෙC [වස අසe! යන 

මාQගය සංවQධනය TUම

195,060.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     195,055.45         100% I 100%

D46152310036 11/21/2014

වෑබඩ බටVර  ච!දන මහතාෙC [වස අසe! 

යන මාQගය සංවQධනය TUම

97,170.00             ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     97,165.10           100% I 100%

D46152310037 12/29/2014

කැ!දeයjද පා}ව බටVර ග�වල ව�ත ද�ව 

පාරට මා� ව ඇ� අ"� පාෙQ �� ෙකොටස  

සංවQධනය TUම

386,950.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     386,945.40         100% I 100%

D46152310038 12/29/2014

කඩවත ඇ�ෙද[ය කන�ත අසe! ෙගෝනෙහේන 

පාරට වැෙටන ර �"ගල මැද පාර සංවQධනය 

TUම

350,175.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     350,171.50         100% I 100%

D46152310039 11/21/2014

ෙගෝනෙහේන වෑබඩ පාෙQ ධQමාෙශෝක මහතාෙC 

[වසට හා ඒ අවට [ෙවස් වලට යන ෙපොS 

මාQගය සංවQධනය TUම.

390,480.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     390,476.94         100% I 100%



D46152310040 11/21/2014

ෙගෝනෙහේන වෑබඩ පාෙQ ෙව!ෙjAව�ත ijධ 

ප�මාව අසe! XV� යන අ"� මාQගෙ= 2 වන 

පvමෙඟV ෙපොS මාQග පjධ�ය සංවQධනය TUම

384,050.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     384,048.39         100% I 100%

D46152310041 11/21/2014

සඳහ  මාQගෙ= ඉ�� මාQග සංවQධනය TUම

388,715.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     388,710.40         100% I 100%

D46152310042 12/29/2014

�දeෙC මාවෙ� ආA� l ම>ව අසe! ආර භ G 

ෙසේර  මාවත දFවා �ෙවන කöෙහේන පාෙQ 

ෙදවන අ�යර සංවQධනය TUම

389,780.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     389,777.40         100% I 100%

D46152310043 12/29/2014

කඩවත ඉහළ කරගහ�ල ර!�" ෙපෙදස 

සංවQධනය TUම

389,155.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     389,151.40         100% I 100%

A46161110044 6/23/2014

Roof repairs of buildings Batepola MV

730,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     700,872.00         96% H 100%

A46161110045 6/23/2014

 Roof repair of 100*20 building of Sri 

Rahula MV

700,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     594,434.00         85% I 100%

A46161110047 4/17/2014

Building Repir of Kirimatiyagara Holy 

family BMV

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     969,387.00         97% H 100%

F46161810050 4/17/2014

 Dharmaraja MV - Supply furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     199,290.00         100% I 100%

F46161810051 4/17/2014

Dharmaraja MV - Supply Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% H 100%

F46161810052 4/17/2014

ST.Sebasthian MV - Supply furniture

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     98,370.00           98% H 100%



F46161810053 4/17/2014

Ambagaspitiya MV - Supply furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     198,795.00         99% I 100%

F46161810054 4/17/2014

Udupila KV - Supply furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     197,750.00         99% I 100%

F46161810055 4/17/2014

Henegama Mahabodhi   KV - Supply 

furniture

140,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     140,000.00         100% I 100%

G46161810100 4/28/2014

Uruwala K.V. - Supply Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% I 100%

H46161110101 6/26/2014

Modernization of electricity system & 

Drain system of Kadawatha Roman 

Chathalic V.

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     299,490.00         100% I 100%

H46161110102 7/8/2014

Balance work of three storied building of 

Kirillawala P.V.

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,998,968.00      100% I 100%

D46152310103 8/29/2014

ෙනො. 311/16/¶, ෙරොස්Xලා ගා»!, එෙ»ර��ල 

�V� මස්^S� ùදQuස් ö මා ප�eයට යන ෙපොS 

මාQගය සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     249,150.00         62% I 100%

D46152310104 8/29/2014

296/A මාeගාව�ත ගාම [ලධාU වසෙ , 

ෙගොඩෙගwය මාQගය සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     384,913.80         96% I 100%

H46161110105 12/23/2014

WP/Ke/Naligama Sangamiththa Maha 

Vidyalaya - Construction of Retaining 

wall and Security fence

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     299,700.00         100% I 100%

D46152310106 9/15/2014

කැ!දeයjද පාgව, මහව�ත 13 පvමඟ 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     374,915.55         94% I 100%



D46152311001 12/29/2014

Xෙ�D�ර මාQගය �ල ෙකොටස සංවQධනය TUම

399,105.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,101.25         100% I 100%

D46152311002 12/29/2014

D:�Xල �තල ඇල මාQගය සංවQධනය TUම

399,025.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,019.75         100% I 100%

D46152311003 12/29/2014

උඩකන පැ�ල ෙසො�සා මාවත සංවQධනය TUම

397,575.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,572.65         100% I 100%

D46152311004 12/29/2014

cV© මාවත සංවQධනය TUම

398,985.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,983.00         100% I 100%

D46152311005 12/29/2014

ඕX�ගම කYvකැෙ� මාQගය සංවQධනය TUම

398,500.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,494.20         100% I 100%

D46152311006 12/29/2014

රදාවාන මැදයාය පාර සංවQධනය TUම

399,475.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,473.25         100% I 100%

D46152311007 11/21/2014

ෙදො ෙq පරණ ප!සල ඉ���ට úපා ´�ස් 

මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස සංවQධනය TUම

398,800.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,790.40         100% I 100%

D46152311008 12/29/2014

417,��තප�තර එෙගොඩව�ත පාර සංවQධනය 

TUම

398,875.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,870.25         100% I 100%

D46152311009 11/21/2014

409,��වල ආQ.´.Yෂ්පා මහ�cයෙC [වස 

අසe! යන ෙව!ෙjAව�ත මාQගය සංවQධනය 

TUම

398,420.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,416.50         100% I 100%

D46152311010 4/16/2014

පහල c�ලෙ� T�ග� අ"ර පාර ඉ�� ෙකොටස 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%



D46152311011 12/29/2014

Xහාර D�ර ආදාවල පාර (ෙබeෙහේන ක!ද) 

සංවQධනය TUම

398,555.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,551.00         100% I 100%

A46161111012 11/26/2014

Meethirigala KV -Roof repair of the 

building.

880,102.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     880,101.00         100% H 100%

A46161111013 11/26/2014

Pelpita KV - Roof repair of 120*20 

building and 40x20 building

1,256,066.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,256,065.63      100% I 100%

H46161111014 4/17/2014

Mandawala PV - Balance  work of the  

Pavillion.

1,400,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,379,079.00      99% I 100%

H46161111015 6/23/2014

Indolamulla KV - Modernization of main 

hall

150,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     143,040.00         95% I 100%

H46161111016 4/17/2014

Kalukondayawa PV - Construct the 

pavement & drain system.

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     381,997.00         95% I 100%

H46161111017 4/17/2014

Mahagamasekera MV -Construct the 

pavement & drain system.

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     332,314.00         83% I 100%

G46161811018 4/17/2014

Supply Computers & Accessories to 

Selected Schools in Dompe Division.

196,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     196,000.00         100% I 100%

F46161811019 4/17/2014

Supply office equipment & furniture to 

Selected Schools in Dompe Division.

671,200.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     671,200.00         100% I 100%

D46152311100 8/29/2014

ම�ඩාවල ¥ අඹගහව�ත - ෙපො�ගස්ල!ද 

මාQගය  සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව 400,000.00        395,459.75         99% I 100%



D46152311101 9/18/2014

419, Dමා���ල කෑරග� මාවත ෙකොටසF 

සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 400,000.00        387,253.05         97% I 100%

A46161112031 6/23/2014

Roof repair of 100*20 building of Sri 

Premananda MV

800,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     775,985.00         97% H 100%

A46161112033 6/23/2014

Repair of electricity system of  kelanitissa 

V

175,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     175,000.00         100% I 100%

A46161112034 4/17/2014

Repair of buildings at Sobitha PV

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     473,673.55         95% H 100%

H46161112035 4/17/2014

Constructin of  two storied building of 

Bollegala MV

1,810,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,798,331.00      99% H 100%

G46161812036 4/17/2014

Kadawatha Buddhist V -Supply Computer 

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% H 100%

G46161812037 4/17/2014

Daranagama Rajasingha PV -Supply 

Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% H 100%

F46161812038 4/17/2014

Bollegala MV - Supply furniture     

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     249,740.00         100% I 100%

F46161812039 4/17/2014

Sobitha PV - Supply furniture   

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     247,340.00         99% H 100%

F46161812040 4/17/2014

Kadawatha Buddhist V - Supply furniture 

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     199,350.00         100% I 100%



D46152312100 5/12/2014

ක©ෙබොඩ දවටගමව�ත පාර සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     499,148.23         100% I 100%

D46152312101 11/21/2014

ව�ගම වස!ත මහතාෙC [වස අසe! ඇ� පාර 

සංවQධනය TUම

498,715.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     498,710.38         100% I 100%

D46152312102 11/21/2014

ප�zXල සර�ච!ද ඩයස් මාවත සංවQධනය 

TUම

994,900.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     994,896.37         100% I 100%

D46152312103 11/21/2014

යබරgව A�න!දA� මාවත සංවQධනය TUම

997,040.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     997,032.75         100% I 100%

D46152312104 11/21/2014

ම�වාන ක!ෙදව�ත පාර සංවQධනය TUම

496,780.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     496,775.30         100% I 100%

D46152312105 12/29/2014

මාවරම�wය ඉහළªය!Xල ෙබොෙ�ö මාවත 

සංවQධනය TUම

498,775.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     498,769.25         100% I 100%

D46152312106 12/29/2014

කඩවත ඉහළªය!Xල igගහව�ත ධQමාෙශෝක 

මාවත ෙදA! ඇ� පළ� අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම

495,773.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     495,773.00         100% I 100%

D46152312107 11/21/2014

මාවරම�wය YiS මාවත ෙකොටසF සංවQධනය 

TUම

497,990.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     497,984.75         100% I 100%

D46152312109 11/21/2014

මංකඩ Yරාන Xහාර මාවෙ� හැU යන ෙවwව�ත 

පාෙQ ෙදවන පvමඟ සංවQධනය TUම

489,835.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     489,830.50         100% I 100%

D46152312111 11/21/2014

ෙහ�ය!">ව ගැ�z මාවත සංවQධනය TUම

496,210.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     496,205.75         100% I 100%



D46152312112 11/21/2014

Aයඹලාෙqව�ත උදාන මාවත පළ� පvමඟ 

සංවQධනය TUම

497,100.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     497,090.50         100% I 100%

D46152312113 11/21/2014

මාෙකොළ උදය මාවත 4 වන පvමඟ සංවQධනය 

TUම

489,380.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     489,375.25         100% I 100%

D46152312114 11/21/2014

�ංතාeය පාර 4 වන පvමඟ සංවQධනය TUම

491,250.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     491,328.25         100% I 100%

D46152312116 5/12/2014

මාªම බ�ඩාරෙහේන පාර සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     499,728.90         100% I 100%

D46152312117 11/21/2014

මාªම ෙදවට පාර සංවQධනය TUම

490,990.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     490,988.50         100% I 100%

D46152312119 11/21/2014

මාෙකොළ උ"ර Bභ සාධක මාවත ප�  ගා» 

මාQගය සංවQධනය TUම

994,355.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     994,350.50         100% I 100%

D46152312120 12/29/2014

ෙහ�ය!">ව කැDණගහල!දව�ත මැද දDණට 

වැû ඇ� මාQගය සංවQධනය TUම

495,135.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     495,132.25         100% I 100%

D46152312121 12/29/2014

ෙහ�ය!">ව එFස� මාවෙ� අවසාන ෙකොටස 

සංවQධනය T�ම

492,500.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     492,490.50         100% I 100%

D46152312122 12/29/2014

Bදාගම පාර දDණට ඇ� මාQගය සංවQධනය 

TUම

499,170.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     499,168.75         100% I 100%

D46152312123 12/29/2014

මාෙකොළ ග�වල හ!�ය ෙjවාලය අසල 

A�මා!න මහතාෙC [වසට යන ෙපොS මාQගය 

සංවQධනය TUම.

495,440.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     495,438.75         100% I 100%



D46152312124 12/29/2014

ªයගම සාම මාවත ෙකො!�: අ"රා ඇ� 

ස්ථානෙ= Aට ඉ�� ෙකො!�: අ"රා ඇ� මාQගය 

දFවා සංවQධනය TUම.

394,405.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     394,403.25         100% I 100%

H46161112125 12/23/2014

Modernization of Building of Bollegala 

MV

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     299,700.00         100% I 100%

D46114112126 4/17/2014

Aයඹලාෙපව�ත ජනපදෙ= ලFc¯ මාවෙ� 

¥ටQ 100 පමණ ෙකොටස ෙකො!�: TUම.

500,000.00           

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස්

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     484,091.94         97% I 100%

D46152312127 12/29/2014

මාෙකොළ cV© මාවෙ� අවස! ෙකොටෙසේ දDණ 

ඇ� හරස් මාQගය සංවQධනය TUම

397,135.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,129.95         100% I 100%

D46152312128 10/7/2014

Aයඹලාෙq ගලV�යාව මහව�ත පාර සංවQධනය 

TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,170.59         100% I 100%

D46152313001 11/21/2014

}Xස්මාවත ආන!ද මහතාෙC [වස අසල 

මාQගය සංවQධනය TUම

398,500.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,489.03         100% I 100%

D46152313002 6/19/2014

මෑවැ�ල සමd මාවත ඉ�� ෙකොටස සංවQධනය 

TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,774.60         100% I 100%

D46152313003 11/21/2014

ෙ�වැ��ව ජා�ක [වාස ෙයෝජනා කමෙ= මැද 

පාර සංවQධනය TUම

398,600.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,584.68         100% I 100%

D46152313004 11/21/2014

ෙකොහා�Xල පාර අ"� මාQගය සංවQධනය TUම

365,850.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     365,833.73         100% I 100%

D46152313005 11/21/2014

ෙකොහා�Xල එCෙලෝ අව!හල අසල ෙQ� පාරට 

යන මාQගය සංවQධනය TUම

395,550.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     395,549.03         100% I 100%



D46152313007 4/16/2014

සංඝරාජ මාවෙ� අ"� පාර සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,088.43         100% I 100%

D46152313008 11/21/2014

වනවාසල බටVර  ¥ගහව�ත පාර සංවQධනය 

TUම

396,960.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     396,953.08         100% I 100%

D46152313009 11/21/2014

ෙපො�ෙහේන වැeකැ�ය මාQගයට ��ණලා ඇ� 

[වාස ෙයෝජනා කමෙ= අ"� පාර සංවQධනය 

TUම

397,750.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,731.53         100% I 100%

D46152313010 12/29/2014

ෙසේපාeකා ව�ත පළ� පvමඟ සංවQධනය TUම

398,670.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,668.73         100% I 100%

D46152313011 11/21/2014

Aංහාර��ල X�ෆ» මාවත ෙ��ල �vපස මාQගය 

සංවQධනය TUම

398,030.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,024.18         100% I 100%

D46152313012 11/21/2014

D:ට ෙපොDණ මාවත ලe� මහතාෙC [වස 

අසල ඇ�  මාQගය සංවQධනය TUම

398,150.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     398,139.53         100% I 100%

D46152313013 11/21/2014

ෙවද��ල � ෙබෝµ ගාමය (පvමග) සංවQධනය 

TUම

392,915.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     392,911.73         100% I 100%

D46152313014 11/21/2014

ෙවෙ�ෙගොඩ කා!� මාවෙ� ෙ»X» අ�යාෙC 

ව�තට යන මාQගය  සංවQධනය TUම

395,400.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     395,396.28         100% I 100%

D46152313015 11/21/2014

දgග ෙගොඩ අ"� මාQගය 11 අ�යර   සංවQධනය 

TUම

391,050.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     391,044.93         100% I 100%

D46152313016 11/21/2014

ග�ෙබො{�ල ගාම සංවQධන මාවත    සංවQධනය 

TUම

396,660.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     396,655.53         100% I 100%



D46152313017 11/21/2014

BදQශන පාෙQ සඳ{ස් මාවත     සංවQධනය TUම

394,485.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     394,480.63         100% I 100%

D46152313018 11/21/2014

පරණ �වර පාර අ"� මාQගය     සංවQධනය 

TUම

388,400.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     388,389.58         100% I 100%

D46152313019 11/21/2014

��යවැ�ය ෙjවBc�තාරාමය මාවෙ� සමZ 

මාවත   සංවQධනය TUම

396,450.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     396,442.83         100% I 100%

D46152313020 11/21/2014

ෙවwක!ද ඇ�ෙහේන S �යපළ සමා!තර පාර 

ඉ�� ෙකොටස සංවQධනය TUම

397,830.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,827.93         100% I 100%

D46152313021 11/21/2014

�z��ය බ�ඩාරනායක මාවත ඉ���ට පාර 

සංවQධනය TUම

395,255.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     395,249.23         100% I 100%

D46152313022 4/16/2014

සා!ත පැ!Aස් මාවත පළ� අ"�මාQගය  

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     399,452.98         100% I 100%

D46152313023 11/21/2014

�q��ෙගොඩ ෙපො�ව�ත පාර 2 වන අ�යර   

සංවQධනය TUම

393,400.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     393,397.98         100% I 100%

H46161113025 4/17/2014

Balance work of three storied building of 

St.Francis MV

1,380,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,329,836.00      96% H 100%

G46161813026 4/17/2014

Zahira Mv -  Supply Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% I 100%

G46161813027 4/17/2014

Hunupitiya KV  - Supply Musical 

instrument &Sports Equipment     

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     50,000.00           100% I 100%



F46161813028 4/17/2014

Wedamulla  MV  - Supply furniture

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     150,000.00         100% I 100%

F46161813029 4/17/2014

H.K.Dharmadasa PV  - Supply furniture

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     149,730.00         100% I 100%

F46161813030 4/17/2014

welegoda Muslim MV  - Supply furniture

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     99,365.00           99% I 100%

F46161813031 4/17/2014

Hunupitiya KV  - Supply furniture      

120,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     120,000.00         100% H 100%

H46161113100 10/23/2014

Construction of 68*25 three storied 

building  of WP/Kela/Zahira Vidyalaya 

(stage 1)

3,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,250,331.00      75% I 100%

G46183813102 10/27/2014

කැළ¦ය පාෙj�ය සභා කාQයාල tcෙ= 

ය!ෙතෝපකරණ නඩ�" ඒකකය සඳහා උපකරණ 

සැපEම

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව 0% O 0%

F46161813103 11/19/2014

කැළ¦ කලාප කාQයාලෙ= සැලB  අංශය සඳහා 

කාQයාlය උපකරණ ලබා pම

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     100,000.00         100% I 100%

A46161121001 6/19/2014

MAHABODHI V.Repairing a Roof 

60`x25`of a single storied building  

primary section

270,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     226,803.00         84% H 100%

A46161121002 6/19/2014

VIHARAMAHA DEVI B.V-.Repairing 

of a Building

800,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     628,593.42         79% H 100%

A46161121003 11/27/2014

ST.SEBASTIAN T.M.V.-Repairing   

Roofs of  90`X25` three storied buildings

790,210.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     790,209.24         100% H 100%



A46161121004 11/27/2014

ST.ANTHONYS BOYS M.V.- Repairs 

of buildings

443,560.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% D 80%

A46161121005 11/27/2014

HEMAMALI B.M.V.-Repairing of 

50`x25` Teacher`s Quarters 

798,840.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     451,856.00         57% D 80%

H46161121006 6/19/2014

ST.JOHNS V. -Constrution of a 50x25   

3st Building completion of ground floor

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,981,948.00      99% H 100%

H46161121007 12/23/2014

SIR RAZIK FAREED MUS.V.Balance 

work of a 110x30 3 storied Building

1,837,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     382,437.44         21% D 80%

F46161821008 6/19/2014

Supplying School Instrument & Furniture 

for schools in Colombo South

1,230,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% A 10%

F46161821009 6/19/2014

Supplying School Instrument & Furniture 

for schools in Borella Division

850,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     848,960.00         100% D 80%

F46161821010 6/19/2014

Supplying School Instrument & Furniture 

for schools in Colombo Central

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     109,800.00         73% D 80%

D46152321100 11/5/2014

ෙකොළඹ 15 ²}මැ!ඩ� පාර වරාය [වාස 

ෙයෝජනා කමයට �Xෙසන අ"� මාQගය ෙපොළව 

ෙකො!�: TUම (අංක: 488/C [වස අසල Aට)

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

F46161821101 12/10/2014

ෙකොළඹ කලාප අධ�ාපන කාQයාලයට �ර ෙර� 

උපකරණ ලබා ගැ£ම

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

H46161121102 12/31/2014

ෙස!ඇ!ත£ස් බාeකා X. - පධාන ශාලාෙ� 

ට�� ඇ�lම

353,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%



D46152322001 11/28/2014

V�ටාන ජය!� මාවත පvමග 11 අ�යර 

සංවQධනය TUම

476,402.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     476,402.38         100% I 100%

D46152322002 11/28/2014

V�ටාන ආ�යAංහල ව�ත අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම

498,580.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     498,580.38         100% I 100%

D46152322003 11/28/2014

V�ටාන පvමග සංවQධනය TUම

498,454.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     498,453.98         100% I 100%

D46152322004 11/28/2014

ෙකොvXල කැළ¦ නp ගම පvමග සංවQධනය 

TUම

497,903.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     497,902.95         100% I 100%

D46152322005 11/28/2014

Yජ� ඥාණාන!ද Vc මාවත සංවQධනය TUම

469,735.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     469,735.00         100% I 100%

D46152322006 11/28/2014

ෙකො�කා ව�ත ෙ»X» රණAංහ මාවත 

සංවQධනය TUම

494,870.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     494,869.82         100% I 100%

D46152322007 11/28/2014

ෙගොතvව බ!: ෙ��ල  ඉ���ට 2 වන අ"� 

මාQගය අවස! ෙකොටස සංවQධනය TUම

497,454.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     497,453.96         100% I 100%

D46152322008 11/28/2014

අඹතෙ� වෑක!ද පාර සංවQධනය T�ම

481,059.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     -                      0% H 100%

D46152322011 4/28/2014

ෙගොතvව ඉB� ෙපෙදස මාQගෙ= ෙනො.197/L  

[වෙසේ Aට ඉ��යට ඉ�� ෙකොටස සංවQධනය 

TUම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     499,625.56         100% I 100%

D46152322012 11/28/2014

ෙකො�කාව�ත මාරගහ ව�ත (තැපැ� අංක 506/ 

Ç Aට 519/2 දFවා ) මාQගය සංවQධනය TUම

416,947.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     416,946.77         100% I 100%



A46161122013 8/14/2014

Meethotamulla Rahula V. - Repairs of 

buildings 

545,700.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     488,151.00         89% I 100%

A46161122014 8/14/2014

Kolonnawa St Joseph s V. - Repairs of 

building

909,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     765,677.00         84% H 100%

A46161122015 11/27/2014

Angoda Rahula V. - Repairs of building

982,234.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     982,233.00         100% I 100%

A46161122016 12/10/2014

Weragoda K. V. - Repairs of building

896,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     895,923.00         100% H 100%

H46161122017 7/3/2014

Kudabuthgamuwa Dharmapala V. - 

Balance work of 90*25 building.

1,200,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,168,759.14      97% I 100%

H46161122018 11/5/2014

Kotuwila Gamini V. - Balance work of 

building.

960,400.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     960,384.03         100% H 100%

G46161822019 7/3/2014

Supply computers & Machinery for 

schools in Kolonnawa division

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     198,991.00         99% I 100%

F46161822020 7/3/2014

Supply of Funitrue for Schools in 

Kolonnawa Division

420,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     417,560.00         99% I 100%

D46152322100 10/13/2014

ෙකොෙළො!නාව ±.´.ෙපෙQරා මාවෙ� අංක: 

6/3/�/1 Aට 6/3/ෙF/2 දFවා අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම.

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො!නා

ව නගර සභාව -                     349,229.05         87% I 100%

A46161123001 6/19/2014

St Thomas V. - Repair of buildings

1,050,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,049,510.00      100% H 100%



A46161123002 8/14/2014

Siri Parakumba V. - Repair of buildings

774,500.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     701,163.89         91% I 100%

A46161123003 8/14/2014

Rajagiriya Hewavitharana V. - Repair of 

buildings

452,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     451,907.00         100% H 100%

A46161123004 4/17/2014

Mawala Janadhipathi B.V. - Balance 

work of building with aesthetic unit.

1,560,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,557,942.99      100% H 100%

H46161123100 11/11/2014

Nawala Janadhipathi V. - Balance work 

of Aesthetic Building (Stage 11)

543,350.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     464,798.64         86% I 100%

H46161123101 12/31/2014

ෙකෝ:ෙ: ආන!ද බාeකා X. - 70*25 "! මහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� දැ� ගැ�ම

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     383,719.42         96% I 100%

D46152324001 11/28/2014

තලව"ෙගොඩ ෙහෝක!දර මාQගෙ= Gරෙසේකර 

මාවත �Kසකර TUම

598,115.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     598,115.12         100% I 100%

G46161824004 4/23/2014

Supply computers & Machinery for 

schools in Kaduwela division

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     300,000.00         100% I 100%

F46161824005 4/23/2014

Supply of Funitrue for Schools in 

Kaduwela Division

1,600,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     1,598,550.00      100% H 100%

D46152324100 11/28/2014

මාලෙ² අ"�d�ය පාෙQ 1 වන පvමඟ 

සංවQධනය TUම.

430,722.00           ප.පා.ෙකො.

ක>ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     -                      0% H 100%

A46161124101 8/14/2014

Repair of Sri Jayawardhanapura Zonal 

Education Office  (Stage 11)

318,800.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     318,800.00         100% I 100%



D46152324102 9/15/2014

ඉB�Yර 5 වන පvමෙ÷ අග ෙකොටස �ඩා 

�:ට[ය දFවා ෙකො!�: කර සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

D46152324103 9/15/2014

ක>ෙවල මහ නගර සභාවට අය� බ�තර��ල 

උ>��ල මාQගෙ= c�ලගහ කමතව�ත අ"� 

මාQගය ෙකො!�: දමා සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක>ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     398,686.34         100% I 100%

F46161824104 11/19/2014

ෙබෝc�ය �¦දාස Dමාර"ංග Xද�ාලය - l බ> 

හා උපකරණ සැපEම

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     299,684.00         100% I 100%

A46161124106 12/31/2014

Ihala Bomiriya K.V. - Repairing of 

Retaining wall

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     500,000.00         100% I 100%

D46152325001 4/17/2014

තලව"ෙගොඩ  ගාමෙසේවක කාQයාල පාර 

සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D46152325003 11/28/2014

ප![��ය �ව! පාලම Aට මහරගම ෙදසට 

කන�ත පාර දFවා සංවQධනය TUම

668,398.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     668,397.74         100% I 100%

H46161125007 11/5/2014

Maharagama Janadhipathy V. - Balance 

work of 90*25 building.

1,786,250.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,751,417.21      98% H 100%

F46161825008 4/17/2014

Supply of Funitrue for Schools in 

Maharagama Division

320,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     317,480.00         99% I 100%

H46161125100 6/26/2014

Maharagama Janadhipathi V. - Balance 

work of 90*25 building - Stage 11

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     996,008.49         100% H 100%

D46152325101 9/18/2014

c�හාන දDණ ග�වල පාර ව�පන  අංක 50/11 

Aට 50/02 දFවා මාQගය සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     377,153.00         94% I 100%



D46152326100 12/15/2014

ර�මලාන ඥාෙ!!ද පාෙQ රණX� ම�සංක 

Yෂ්පDමාර මාවෙත! හැU යන ර�මලාන 

ඥාෙ!!ද පාෙQ රණX� ම�සංක Yෂ්පDමාර 

මාවෙත! හැU යන අ"� මාQගෙ= අංක: 105/24 

[වෙසේ Aට අංක: 105/25 ඒ [වස දFවා අංක: 
400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 0% O 0%

A46161126101 9/18/2014

Wp/Pili/Aththadassi Vidyalaya – Repair 

of 140*20 single storied Building

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     193,662.55         97% I 100%

D46152326102 5/12/2015

ග�Tස්ස �gදාෙගොඩ පාර අංක 38/G/3 ව�තට 

යන පාර සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදVවල 

ග�Tස්ස මහ 

නගර සභාව -                     261,391.66         65% I 100%

A46161127001 10/27/2014

BUDDHAGHOSHA M.V.Repairing of 

the  Building 

300,107.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     300,106.00         100% H 100%

A46161127002 12/10/2014

ST. JOSEPHS B.M.V..Repairing 

Sunshades of 90x25 3 St  Building

212,386.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     212,385.00         100% I 100%

A46161128001 10/27/2014

UYANA  K.V.Repairing of the  Building 

583,858.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     581,052.44         100% H 100%

H46161128002 6/23/2014

ST. SEBESTIAN  B.M.V New 

Construction of 3 Storied Building 

4,630,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,665,848.00      58% H 100%

H46161128100 10/27/2014

St Sebestian B.M.V. - Soil Test for New 

Construction of 3 st Building

113,700.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     113,700.00         100% I 100%

A46161128101 12/10/2014

WP/PL/SUNANDOPANANDA 

VIDYALAYA - Repair of Roofs & 

Electricity System

213,122.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     213,121.68         100% I 100%

D46152328102 12/2/2014

ෙමොරvව ෙබො�ෙගොඩ පාර BධQමර�නාරාම පාෙQ 

 ව�පන  අංක: 49/1 Aට 37/1 දFවා පළල අw 

10 අw 90 F �ග අබල! G ඇ� පාර D:� ග� 

(Inter Lock) අ"රා සංවQධනය TUම 400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙමොරvව මහ 

නගර සභාව -                     -                      0% A 10%



A46161128103 11/3/2014

MORATU MAHA VIDYALAYA – 

Repair of Retaining wall

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     445,774.00         89% I 100%

A46161128104 12/4/2014

Thelawala Rahula V. - Repair of buildings

350,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     337,380.67         96% I 100%

D46152329001 11/28/2014

Xකමර�න මාවත පළ� පvමග අ"� පාර 

සංවQධනය

295,322.00           ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     295,321.77         100% I 100%

D46152329002 11/28/2014

Xකමර�න මාවෙ� 3 වන පvමග අංක 40/14 

[වස අසල Aට Xකමර�න මාවත දFවා 

ඉ!ටෙලොT! ග� අ�ලා සංවQධනය TUම

596,409.00           ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     596,409.00         100% I 100%

D46152329003 11/28/2014

Xකමර�න මාවෙ� අ"� මාQගෙ= 47/2, � 

[වස අසල Aට Xකමර�න මාවත දFවා 

ඉ!ටෙලොT! ග� අ�ලා සංවQධනය TUම

610,423.00           ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     610,423.00         100% I 100%

D46152329005 11/28/2014

කැස්බෑව පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= උ"� 

මා ෙq ගාමෙසේවා වසෙ  ස්වQණා න!ද පාර 

ප�සංස්කරණය TUම

519,912.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     519,912.00         100% I 100%

D46152329007 11/28/2014

කැස්බෑව පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= බටVර 

මා ෙq - ගාමෙසේවා වසෙ  එෙගොඩෙහේන ව�ත 

පාර ප�සංස්කරණය TUම

534,247.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     534,246.85         100% I 100%

A46161129008 4/23/2014

DHARMASENA ATIGALA 

B.M.V.(Honnanthara P.S )   Repair of 

Building

600,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     563,210.00         94% I 100%

A46161129009 10/27/2014

ERAWWALA VIDYALOKA 

M.V.Repairing of the  3 storeyed Building 

118,911.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     118,910.00         100% H 100%

A46161129010 10/27/2014

DELTHARA K.V Proposed Addition & 

Improvements to Existing Teachers 

Quarters 

529,907.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     529,906.00         100% H 100%



A46161129011 10/27/2014

BOKUNDARA MAHINDA 

M.V.Development of Play Ground

999,896.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     995,895.00         100% H 100%

A46161129012 4/28/2014

SIR JOHN KOTHALAWALA 

M.V.(Batakaththra Sumanasara P.S) 

Repair of 120x20  Building 

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% B 35%

F46161829013 4/28/2014

Zonal Education Office-Piliyandala  

Supply  Office Equipment & Furniture

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     491,500.00         98% I 100%

H46133129015 4/17/2014

Karadiyana Compost Plant Phase 11 

Construction

19,070,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අµකා�ය -                     19,070,000.00    100% I 100%

H46133129100 7/3/2014

Karadiyana Compost Plant Phase 11 

Construction – Step ii

25,930,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අµකා�ය -                     25,930,000.00    100% I 100%

D46152329101 8/25/2014

කැස්බෑව Sල මහර බැංDව�ත පාර ග� අ"රා 

තාර දැ¥ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     335,350.64         84% I 100%

D46152329102 9/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙහො!න!තර 14 

කzව වටරu  පාර සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     389,832.62         97% I 100%

D46152329103 9/9/2014

කැස්බෑව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ඇ{�වල ප![��ය ර�ම�ෙද¦ය පාෙQ Bහද 

මාවත �Kසකර TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                      0% O 0%

D46152329104 9/15/2014

කැස්බෑව පා/ෙ� ෙකො. මහරගම ෙබෝD!දර 

මාQගෙ= [ව!�wය Aqටාරා අධ�ාපන 

ආයතනය අසල ඇ� මාQගය ඉ!ටQ ෙලොF ග� 

අ"රා සංවQධනය TUම 400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

D46152330001 4/16/2014

පනාෙගොඩ හ�ෙලෙව� උද�ානෙ= [වාස සදහා 

�ෙවන මාQගය සංවQධනය TUම

600,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     599,112.00         100% I 100%



D46152330004 11/28/2014

නාවල��ල බටවල පාර සංවQධනය TUම

710,403.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     710,402.98         100% I 100%

D46152330005 11/28/2014

ෙගොඩගම ක�වල��ය පාර සංවQධනය TUම

498,852.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     498,851.83         100% I 100%

D46152330006 11/28/2014

පනාෙගොඩ ප!සල පාර සංවQධනය T�ම

498,783.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     498,782.50         100% I 100%

D46152330008 11/28/2014

ව��ට ෙව!ෙjA ව�ත මාQග සංවQධනය TUම

747,451.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     747,450.08         100% I 100%

D46152330009 11/28/2014

නාවල ��ල අ"� මාQගය සංවQධනය TUම

736,164.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 736,163.71        -                      0% I 100%

D46152330010 11/28/2014

Bභාර� Xද�ාලෙ= ඉ��පස මාQගය සංවQධනය 

TUම

740,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     617,779.90         83% I 100%

D46152330011 11/28/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� .ෙකො:ඨාසෙ= වෑක!ද පාෙQ 

ඇටඹගහව�ත පාර සංවQධනය TUම

108,891.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     108,890.82         100% I 100%

A46161130012 11/26/2014

Homagama M.V-Repairing of Teachers 

rest room

778,907.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     677,309.70         87% H 100%

H46161130013 6/26/2014

Meegoda Buddist K.V.-construction of 

51*21 two storied building - 1st floor 

(stage 1)

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     970,626.00         97% H 100%

H46161130014 6/23/2014

Lenagala K. V.- Construction of 40 x 20 

Building  - 1st stage

800,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     776,495.69         97% H 100%



F46161830015 4/17/2014

Supply Children Desks& Chairs  For 

Schools in Homagama Zone

1,520,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     1,500,000.00      99% H 100%

G46183830016 4/17/2014

වෑතර හා ෙහෝමාගම නඩ�" ඒකක සඳහා ග� 

ෙරෝලF cලp ගැ£ම

3,500,000.00        ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     3,500,000.00      100% I 100%

D46152330100 7/8/2014

වට{ක ගාලබැ�ෙහේන මාQගෙ= ෙනො. 33/105 

[වස Aට ෙනො. 33/22 [වස දFවා ෙකොටස 

සංවQධනය TUම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     499,306.30         100% I 100%

A46161130101 7/22/2014

Meegoda Buddhist K.V. - Balance work 

of 51*21 two storied building - stage 02

150,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     145,576.35         97% H 100%

A46161130102 11/26/2014

Mawathgama K.V- repair of  roof of 

95*22 building.

998,010.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     969,035.85         97% H 100%

D46152330103 10/7/2014

��පන දDණ ගලගාෙහේන ෙක�යායYර පාර ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!�: TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     396,045.50         99% I 100%

H46161130104 9/10/2014

Prasident college - Homagama. 

    Renovation of special education Unit.

160,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     156,090.70         98% I 100%

D46152330105 9/24/2014

ෙහෝමාගම පා/ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ජ�තර නව 

ක!ද පාර සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     370,234.42         93% I 100%

D46152330106 11/26/2014

ෙහෝමාගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙහෝමාගම පාන}ව ව�ත පළ� පvමඟ පාර 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     382,721.02         96% I 100%

A46183130107 11/26/2014

��පන ලයස් වැeව�ත පජා ශාලාෙ� වැඩ අවස! 

TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     388,007.33         78% I 100%



A46183130108 11/26/2014

ජ�තර X!ෙ:¿ පාF පජා ශාලාෙ� වැඩ අවස! 

TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     393,509.25         98% I 100%

A46161130109 11/26/2014

Repairs of Homagama Zonal Education 

Office

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     183,548.90         92% I 100%

D46152330110 12/30/2014

ෙහෝමාගම �යගම හ�වFකඩ පාෙQ අ"� මාQගය 

D:� ග� අ"රා සංවQධනය TUම.

450,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     419,516.69         93% I 100%

D46152330112 12/30/2014

ෙහෝමාගහ �යගම හ�වFකඩ පාර අ"� 

මාQගෙ= ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�: TUම

456,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                      0% B 35%

D46152331001 4/17/2014

පග� Yර අ"� පාර සංවQධනය T�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     499,953.25         100% I 100%

D46152331002 4/17/2014

ෆා!හැ  නව [වාස ව�ාපෘ� පාර සංවQධනය 

TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     499,968.00         100% I 100%

D46152331003 4/17/2014

ෙ�රෙගො�ල පළ� පvමග පාර සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     499,968.00         100% I 100%

D46152331004 4/17/2014

ෙගව� 500 පාර සංවQධනය T�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     499,968.00         100% I 100%

D46152331005 4/17/2014

�ෙCව�ත පාර සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     499,968.00         100% I 100%

D46152331007 11/28/2014

ෙනgව�">ව කvකලාXල හරහා මාව�ගම 

මාQගය සංවQධනය TUම

446,464.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     446,463.84         100% I 100%



A46161131016 11/26/2014

Aluthambalama K.V- Repair of Office 

Building

697,492.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     677,176.00         97% H 100%

A46161131017 4/17/2014

St.Jon Bosco V- Repair of Non formal 

sectional Building 

700,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     675,056.00         96% H 100%

G46161831019 4/17/2014

Ilukovita K.V. -acquire the 1 Duplo 

Machine 

330,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     285,600.00         87% I 100%

D46152331100 11/28/2014

ඉහල මාiල කරඳවල හලාවැ>ම මාQගය 

සංවQධනය TUම

445,588.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     445,587.04         100% I 100%

D46152331101 7/8/2014

එළමලවල ද[ව�ත හරහා වැeක!න මාQගය 

සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D46152331102 7/8/2014

වැeක!න ක>ෙගොඩ මාQගෙ= ඇ�ලක!ද 

ජනපද අ"� මාQග සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D46152331103 7/8/2014

මා�ල භලාවැ>ම මාQගය සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D46152331104 7/8/2014

වැeක!න ම�A�ගම මාQගය සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D46152331105 8/25/2014

කන පැ�ල වැ{�ලම�wය අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

A46161132001 11/27/2014

SRI WAISHAKA B.V.-Repairing of a 

Principals quarters  

646,920.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     646,915.00         100% I 100%



A46161132002 11/27/2014

ST.MARYS B.M.V.-Repairing  of a 

Building

998,120.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     496,836.00         50% I 100%

A46161132003 11/27/2014

ST.MARYS SIN.MIX.V.-Repairing of 

Buildings.

496,840.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% D 80%

A46161132004 11/27/2014

RAMAKRISHNA V.-Repairing of a 

Building

630,600.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     610,260.00         97% H 100%

H46161132005 11/27/2014

SRI SANGAMITTA B.V.Construction 

of a ground floor of 3 storied 90x25 

Building

1,840,100.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,840,084.00      100% I 100%

G46161832007 4/28/2014

ST.MATHEWS COLLEGE:Supplying 

Computers and Accessories

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     200,000.00         100% I 100%

D46152332100 9/9/2014

�Qවාරාම පාෙQ අ"� මාQගය ෙකො!�: ග� 

අ"රා �Kසකර TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     282,799.50         71% I 100%

H46161132101 12/4/2014

Establishment of Water tank at Principals 

quarters at Arathusa Vidyalaya

250,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 250,000.00        181,264.08         73% I 100%

A46161133003 11/26/2014

Pinnawala Rajapola V-Repair of 60*20 

aesthetic building

564,893.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     548,439.35         97% I 100%

D46152333100 11/28/2014

වග ෙබොරgවතැ!න මාQගය සංවQධනය TUම

445,319.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% O 0%

D46114133101 4/17/2014

458C දෙබෝර ගාම [ලධාU වසෙ  අeබල�ල!ද 

ජනපදෙ= ජලටැංT පාර ෙකොටසF සංවQධනය 

TUම.

350,000.00           

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස්

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක -                     333,415.85         95% I 100%



D46152333102 8/25/2014

පාSFක පා/ෙ� ෙකො. මලගල [වාස අංක: 252/1, 

එස් මාපvන මහතාෙC [වස ඉ����! �ෙවන 

ෙපොS මාQගය ෙකො!�: කර සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක -                     -                      0% O 0%

H46161133103 9/10/2014

Kelimadala K.V. - Construction of 70*25 

    two storeyed building (1st stage)

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

D46152333104 10/7/2014

T�ව�">ව ෙබ�කැ�ය ෙහොරගලව�ත පාර ( 

�යා[ කෙ» අසල Aට) තාර දමා ප�සංස්කරණය 

TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     398,939.12         100% I 100%

A46183133105 12/4/2014

කහවල පජා ශාලාෙ� වැඩ අවස! TUම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

D46152333106 12/4/2014

පාSFක eය!වල සමෘjµ බැංD සංගමය ෙවත 

යන ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 0% O 0%

D46152341001 4/16/2014

ෙකෙස� ව�ත වටරu  පාර  ප�සංස්කරණය 

T�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානSර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     399,902.32         100% I 100%

D46152341002 4/16/2014

ව�ත�ෙපොල ෙගොරක ගහ ව�ත  පාර  

ප�සංස්කරණය T�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානSර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     399,988.60         100% I 100%

D46152341003 4/16/2014

පහ!ගම ෙකළවර අ"� මාQගය ප�සංස්කරණය 

T�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානSර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     399,838.71         100% I 100%

D46152341004 9/19/2014

c�ව!��ය පැරD  මාවත ප�සංස්කරණය T�ම

398,045.00           ප.පා.ෙකො.

පානSර නගර 

සභාව -                     398,040.91         100% I 100%

D46152341005 9/19/2014

මැද ෙ��ල පාර පල� පvමග ප�සංස්කරණය 

T�ම

398,780.00           ප.පා.ෙකො.

පානSර නගර 

සභාව -                     398,779.56         100% I 100%



D46152341006 9/19/2014

මැද ෙ��ල පාර ෙදවන පvමග ප�සංස්කරණය 

T�ම

366,570.00           ප.පා.ෙකො.

පානSර නගර 

සභාව -                     366,567.66         100% I 100%

D46152341007 4/16/2014

කXරාජ මාවත පල� පvමග ප�සංස්කරණය T�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානSර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     398,242.86         100% I 100%

D46152341010 9/19/2014

ව�ත�ෙපොල ජය මාවත හරස් පාර සංවQධනය 

T�ම

494,445.00           ප.පා.ෙකො.

පානSර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     494,444.37         100% I 100%

D46152341011 9/19/2014

ව�ත�ෙපොල ෙවද මාවක 1 පvමග සංවQධනය 

T�ම

399,990.00           ප.පා.ෙකො.

පානSර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     399,987.39         100% I 100%

A46161141012 12/12/2014

WADDUWA ST. MAR S M.V. - Roof 

repairing of the library building

1,015,506.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,015,505.00      100% I 100%

F46161841014 4/17/2014

PANADURA ROYAL COLLAGE - 

Supply Desks & Chairs

1,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     999,840.00         100% I 100%

F46161841015 4/17/2014

AGAMATHI BALIKA M.V. - Sapply 

Science lab furniture

800,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     799,000.00         100% I 100%

A46161141100 12/12/2014

Rathuwaththa Diamond Jubilee K.V. - 

Roof Repairing of the 50x20 building

689,134.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     689,133.00         100% H 100%

A46161141101 12/12/2014

Wadduwa St. Marys M.V. - Roof 

Repairing of the 100x20 building

1,241,685.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,241,684.00      100% I 100%

D46152341102 9/15/2014

ග�"ෙ» �ව පාර ඉ�� ෙකොටස තාර දමා 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානSර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     400,000.00         100% I 100%



D46152341103 10/7/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අංක: 

684 B T�ෙ²�ය ගාම ෙසේවා වසෙ  මහවල පාෙQ 

1 පvමඟ ඉ�� ෙකොටස සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     310,679.00         78% I 100%

D46152341104 6/12/2015

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අංක: 

684 B T�ෙ²�ය ගාම ෙසේවා වසෙ  මහවල පාෙQ 

1 පvමෙ÷ �ගගහව�ත මාQගය සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානSර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

H46161141105 12/31/2014

ෙකෙස�ව�ත තF�ලා ම.X. - XSeය පjධ�ය 

සැක�ම

60,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     60,000.00           100% I 100%

D46152342001 4/16/2014

නා ෙගොඩ YලQට!  ව�ත "!වන පvමග 

සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     390,916.05         98% I 100%

D46152342002 9/19/2014

ග�ලස්ස මහගම ෙ දාෙලෝක නාVc මාවත  

සංවQධනය TUම

390,785.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     390,783.91         100% I 100%

D46152342003 9/19/2014

ග�ලස්ස ෙසොෙහොන පාර,  අ"� මාQග  පjධ�ය  

සංවQධනය TUම

395,655.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     395,650.46         100% I 100%

D46152342004 9/19/2014

නාම�  මාවත අසල අ"� මාQගය  සංවQධනය 

TUම

392,260.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     392,259.90         100% I 100%

D46152342005 10/7/2014

ග�ලස්ස පහල පාර  සංවQධනය TUම

398,175.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     398,173.46         100% I 100%

D46152342006 4/16/2014

කgතර පලාෙතොට ව�ත පජා ශාලාව  ෙවත යන 

පලාෙතොට  ව�ත පල� පvමග ප�සංස්කරණය 

T�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     393,349.80         98% I 100%

D46152342007 4/16/2014

කgතර උ"� [ෙගෝරාම මාQගෙ= පට!ග!නා 

ෙපේමාන!ද මාවත (Sun Shine  ෙහෝටලයට යන 

පාර)  සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර නගර 

සභාව -                     -                      0% D 80%



D46152342009 4/17/2014

කöSව ව�ත පධාන මාවත සංවQධනය T�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     498,940.69         100% I 100%

D46152342010 9/19/2014

නාෙගොඩ දවටගහව�ත මාවත සංවQධනය T�ම

495,165.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     495,162.90         100% I 100%

D46152342011 4/17/2014

කඑතර උ"ර ෙපේමාන!ද මාවත  සංවQධනය T�ම

450,000.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර නගර 

සභාව -                     -                      0% D 80%

D46152342012 4/17/2014

කඑතර දDණ ෙඛ�තාරාම පාර  සංවQධනය T�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර නගර 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

D46152342013 4/17/2014

කඑතර දDණ DෙQ පාර සංවQධනය T�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර නගර 

සභාව -                     500,000.00         100% I 100%

A46161142014 12/9/2014

UGGALBODA M.V. - 100x20 building 

Repairing

1,119,239.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,106,084.40      99% I 100%

G46161842015 4/17/2014

WASKADUWA SIRI SUNANDA P.V. -

Supply a computer

120,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     114,580.00         95% I 100%

D46152342100 9/15/2014

කgතර උ"ර, Xෙ�ෙගොඩ, ෙරෝසව�ත මාQගෙ= 

�� ෙකොටස සංවQධනය TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     399,211.37         100% I 100%

D46152342101 10/1/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ඇටXල ව�ත 

මාQගෙය! [ ෙතර අසYව ව�තට �Xෙසන 

මාQගෙ= අබල! ෙකොටස ෙකො!�: TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     399,821.68         100% I 100%

F46161842102 11/19/2014

පනා��ය අගමැ� Xද�ාලය - ළමා Yv හා ෙ ස 

ලබා ගැ£ම

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 200,000.00        199,400.00         100% I 100%



D46152343001 9/19/2014

අඑෙබෝ��ල බටෙදොඹ "�ව පාෙQ! හැU ෙදවන 

පvමග ප�සංස්කරණය T�ම

568,790.00           ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙj·ය 

සභාව -                     568,788.00         100% I 100%

D46152343002 9/19/2014

බ�ඩාරගම ෙරොට�ගම ෙදවන අ"� මාQගය 

ප�සංස්කරණය T�ම

397,430.00           ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙj·ය 

සභාව -                     397,425.27         100% I 100%

D46152343003 9/19/2014

ර�Fකන Xද�ාෙලෝක Xද�ාල මාවත 

ප�සංස්කරණය T�ම

398,285.00           ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙj·ය 

සභාව -                     398,280.31         100% I 100%

D46152343004 4/16/2014

දාc[ග�ව ලගාන මාQගය ප�සංස්කරණය T�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙj·ය 

සභාව -                     399,457.45         100% I 100%

D46152343006 9/19/2014

රණ�� AAර Dමාර මාවෙ� පළ� අ"� පාර 

ෙකො!�: T�ම

399,820.00           ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙj·ය 

සභාව -                     399,816.95         100% I 100%

D46152343007 4/17/2014

මහXල උස්ව�ත  මාQගය සංවQධනය T�ම

600,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙj·ය 

සභාව -                     594,101.87         99% I 100%

A46161143008 4/17/2014

Medagama P.V. Repair  the main hall

1,850,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,841,800.00      100% H 100%

G46161843009 4/17/2014

Aruggoda Sri Parakrama M.V. - Supply 

computers , computer equipment and 

other equipment 

110,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     109,858.00         100% I 100%

F46161843010 4/17/2014

Supply office equipment and furniture for 

schools in Bandaragama Education 

Division

510,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     508,265.00         100% I 100%

D46152343100 9/15/2014

රජම�ව�ත [වාස ෙයෝජනා කමෙ= ෙපොS පාර 

ෙකො!�: TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙj·ය 

සභාව -                     397,835.83         99% I 100%



F46161843101 11/19/2014

බටෙගොඩ පාථcක Xද�ාලය - ළමා Yv හා ෙ ස 

ලබා ගැ£ම

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     99,825.00           100% I 100%

A46161143102 12/31/2014

ෙලෝක�ල ලFෂ්c පා.X. - 100x20 

ෙගොඩනැd�ල අg�වැwයාව

453,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     451,259.30         100% I 100%

A46161144007 4/17/2014

Kaballagoda P.V. Repair the roof of 

buildings

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,493,663.51      100% I 100%

G46161844008 4/17/2014

Kulupana P.V. - Supply computers , 

computer equipment and other equipment 

110,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     106,700.00         97% I 100%

F46161844009 4/17/2014

Supply office equipment and furniture for 

schools in Horana Education Division

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     499,639.00         100% I 100%

D46152344100 9/15/2014

නQතනගල 4 වන පvමෙC අ"� මාQගය 

ෙකො!�: TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව -                     399,871.44         100% I 100%

F46161844101 11/19/2014

තලගල පාථcක Xද�ාලය - ළමා Yv හා ෙ ස ලබා 

ගැ£ම

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     98,600.00           99% I 100%

A46161144102 11/26/2014

හෑග�ල පා.X. - ෙගොඩනැde නGකරණය TUම

171,151.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     150,000.00         88% I 100%

D46152345001 9/19/2014

කදන පරණ ෙතොvපල මාQගය ප�සංස්කරණය 

T�ම

398,690.00           ප.පා.ෙකො.

මSරාවල  

පාෙj·ය 

සභාව -                     398,687.50         100% I 100%

D46152345002 9/19/2014

මංගල A�Yර වටරu  පාර ප�සංස්කරණය T�ම

394,440.00           ප.පා.ෙකො.

මSරාවල  

පාෙj·ය 

සභාව -                     394,437.50         100% I 100%



D46152345003 12/29/2014

පාඩගල ෙසොෙහොන මාQගය ප�සංස්කරණය T�ම

383,990.00           ප.පා.ෙකො.

මSරාවල  

පාෙj·ය 

සභාව -                     383,987.50         100% I 100%

D46152345004 4/17/2014

බ�wෙග ව�ත මාQගය සංවQධනය T�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

මSරාවල  

පාෙj·ය 

සභාව -                     383,987.00         96% I 100%

D46152345005 12/29/2014

වරකාෙගොඩ ගමෙගොඩ පාර සංවQධනය T�ම

390,300.00           ප.පා.ෙකො.

මSරාවල  

පාෙj·ය 

සභාව -                     390,297.50         100% I 100%

D46152345006 10/7/2014

මංගල මාQගය සංවQධනය T�ම

388,490.00           ප.පා.ෙකො.

මSරාවල  

පාෙj·ය 

සභාව -                     388,487.50         100% I 100%

D46152345007 12/29/2014

ගාල��ල මාQගය සංවQධනය T�ම

390,300.00           ප.පා.ෙකො.

මSරාවල  

පාෙj·ය 

සභාව -                     390,297.50         100% I 100%

D46152345008 4/17/2014

ෙගොඩමඟ මාQගය සංවQධනය T�ම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

මSරාවල  

පාෙj·ය 

සභාව -                     173,572.00         87% I 100%

D46152345009 11/19/2014

අලව�තෙහේන මාQගය සංවQධනය TUම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

මSරාවල  

පාෙj·ය 

සභාව -                     97,318.10           97% I 100%

D46152345011 12/29/2014

ප�රාජ මාවත අ"� මාQගය ප�සංස්කරණය 

TUම.

217,105.00           ප.පා.ෙකො.

මSරාවල  

පාෙj·ය 

සභාව -                     217,103.00         100% I 100%

H46161145100 9/1/2014

Remuna M.V. - Construction of 25x130 

three storied building (1st stage)

1,960,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,880,683.86      96% H 100%

D46152346001 9/19/2014

වuලන ක!ද මාQගය  සංවQධනය T�ම

397,310.00           ප.පා.ෙකො.

iල�Aංහල 

පාෙj�ය 

සභාව -                     397,305.86         100% I 100%



D46152346002 9/19/2014

iල�ව" ක!ද මාQගය  සංවQධනය T�ම

396,280.00           ප.පා.ෙකො.

iල�Aංහල 

පාෙj�ය 

සභාව -                     396,277.32         100% I 100%

D46152346003 9/19/2014

මහගම තානායම අසK! ඇ� Sෂ්කර  ස්ථානය 

මාQගය  සංවQධනය T�ම

378,550.00           ප.පා.ෙකො.

iල�Aංහල 

පාෙj�ය 

සභාව -                     378,546.89         100% I 100%

D46152346004 9/19/2014

ෙකොටප!Xල අ�!Xල අ�නකැ� ක!ද මාQගය  

සංවQධනය T�ම

394,180.00           ප.පා.ෙකො.

iල�Aංහල 

පාෙj�ය 

සභාව -                     394,180.00         100% I 100%

G46161846005 4/17/2014

Kudaligama M.V. - Supply computers , 

computer equipment and other equipment

110,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     109,130.00         99% I 100%

F46161846006 4/17/2014

Supply office equipment and furniture for 

schools in Bulathsinhala  Education 

Division

510,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     509,394.00         100% I 100%

D46152347001 9/19/2014

සYගහව�ත ෙදVගහ උ>��ල මාවත සංවQධනය 

T�ම

485,855.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙj·ය 

සභාව -                     485,854.37         100% I 100%

D46152347002 9/19/2014

නෑV!න රණX� උY� නානයFකාර මාවත 

සංවQධනය T�ම

498,635.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙj·ය 

සභාව -                     498,634.22         100% I 100%

D46152347003 9/19/2014

X�පාත V�vXලල!ද මාවත සංවQධනය T�ම

493,425.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙj·ය 

සභාව -                     493,421.92         100% I 100%

D46152347004 4/17/2014

ඉ�ගහල!ද මාවත සංවQධනය T�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙj·ය 

සභාව -                     493,971.62         99% I 100%

D46152347005 4/17/2014

ඉ�ගහල!ද මාවත සංවQධනය T�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙj·ය 

සභාව 0% O 0%



A46161147007 11/5/2014

BOLOSSAGAMA M.V. -  100x20 

building Repairing 

1,627,535.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,611,733.00      99% H 100%

A46161147008 4/17/2014

GAMAGODA K.V. -  Repairing of the 

main hall

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     490,321.55         98% H 100%

F46161847009 4/17/2014

DODANGODA M.V. - Supply Desks & 

Chairs

60,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     59,800.00           100% I 100%

F46161847010 4/17/2014

ADIKARIGODA K.V. - Supply Desks & 

Chairs

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     199,660.00         100% H 100%

D46152348001 6/19/2014

DBමතලාරාම පාර අ"� මාQගය ෙකොටසF   

ප�සංස්කරණය T�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ²�වල 

නගර සභාව -                     -                      0% O 0%

D46152348002 4/17/2014

ජාÇQ පාර ෙකොටසF   ප�සංස්කරණය

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ²�වල 

නගර සභාව -                     376,234.16         94% I 100%

D46152348004 4/17/2014

ගෙ! අරඔ ෙබෝග�ල පාර ෙකො!�: T�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ²�වල 

පාෙj·ය  

සභාව -                     -                      0% O 0%

D46152348005 4/17/2014

මCෙගොන �ංෙහේන ගාමෙසේවා වසෙ  745 D 

�Xයාගල ප!සල ඉ���ට  2 වන  පvමග 

සංවQධනය T�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ²�වල 

පාෙj·ය  

සභාව -                     399,839.97         100% I 100%

D46152348006 9/11/2014

ආ�යවංශ මාවත �නව�ත අ"� මාQගය 

ෙකො!�: TUම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ²�වල 

නගර සභාව -                     399,897.88         100% D 80%

A46161148007 6/19/2014

PALAYANGODA K.V. - Building 

Repairing of  90x25 ,2 storeyed building

1,200,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,187,551.00      99% H 100%



H46161148009 12/12/2014

SANGAMITHTHA BALIKA M.V. - 

Balance work of the new building

992,462.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     984,350.00         99% I 100%

H46161148010 12/12/2014

CHEENA KOTUWA NEW PRIMERY 

SCHOOL. -Balance work of the new 

building

2,761,812.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,744,123.82      99% H 100%

H46161148011 12/12/2014

NALEEM HAJIAR MUSLIM B.M.V. -

Balance work of the new building

808,814.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     800,949.06         99% H 100%

G46161848012 4/17/2014

KARADAGODA P.V. - Supply two 

computers

220,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     219,220.00         100% I 100%

G46161848013 4/17/2014

PANADURA METHODISTA P.V. - 

Supply two computers

220,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     -                      0% C 60%

G46183848014 6/19/2014

මාQග නඩ�" ඒකකය සඳහා තල ක පැFටරයF 

හා තණෙකොළ කපන ය!ත 02 F  ලබාගැ£ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ²�වල 

නගර සභාව -                     499,655.00         100% I 100%

A46161148100 12/9/2014

Mahagammadda P.V. - Essential internal 

works of new building

997,771.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     988,290.00         99% I 100%

D46152348101 10/7/2014

මාෙ�ව!ෙගොඩ Dඩැeව�ත පාර තාර දමා 

සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     399,920.37         100% I 100%

D46152348102 12/29/2014

ෙජෝසq ෙසෝXස් මාවෙ� අවසාන ස්ථානෙ= Aට 

ශා!ත අ!ෙතෝ[ මාවතට ස බ!ධ වන පාර 

ෙකොටස ෙකො!�: TUම

377,780.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ²�වල 

පාෙj·ය  

සභාව -                     377,776.13         100% I 100%

D46152348103 12/23/2014

කgවාෙමෝදර �ලBමන මාවෙ� ඉ"� ෙකොටස 

සංවQධනය TUම

270,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     269,325.00         100% I 100%



D46152348104 9/15/2014

කgවාෙමෝදර ස�ම! A�වා මාවෙ� ඉ"� 

ෙකොටස සංවQධනය TUම

130,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ²�වල 

පාෙj·ය  

සභාව -                     128,010.19         98% I 100%

D46152349001 9/19/2014

නැ/ෙබෝ��ය ර�නපාල ගමෙC මහතාෙC [වස 

අසe! �ෙවන මාQගය සංවQධනය T�ම

399,980.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙj 

·ය සභාව -                     399,977.14         100% I 100%

D46152349002 9/19/2014

ෙඛ�තාරාම පාර සංවQධනය T�ම

399,905.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙj 

·ය සභාව -                     399,903.11         100% I 100%

D46152349003 9/19/2014

ඇළගහව�ත ෙවල අ�න පාර -යටෙදොලව�ත 

සංවQධනය T�ම

399,935.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙj 

·ය සභාව -                     399,931.48         100% I 100%

D46152349004 9/19/2014

ඇළගහව�ත මැද පාර -යටෙදොලව�ත සංවQධනය 

T�ම

399,940.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙj 

·ය සභාව -                     399,935.14         100% I 100%

D46152349006 7/8/2014

කvගහෙහේන පාෙj�ය ෙරෝහෙ� �XB  මාQගය 

ප�සංස්කරණය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                      0% O 0%

A46161149007 12/12/2014

DHRMARAJA M.V. - Repairing of the 

60x20 building

1,567,091.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,521,549.00      97% I 100%

H46161149008 4/23/2014

WALAGEDARA SIRINIWASA P.V. - 

Balance work of the 50x25  , 2 storeyed 

building

2,940,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,256,856.00      43% I 100%

G46161849009 4/23/2014

RANEPURAGODA P.V. -Supply a 

computer & equipments

120,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     114,924.00         96% I 100%

G46161849010 4/23/2014

WALAGEDARA SIRINIWASA P.V. - 

Supply a computer & equipments

120,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     114,924.00         96% I 100%



F46161849011 4/23/2014

WALAGEDARA SIRINIWASA P.V. - 

Supply Furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     199,924.00         100% I 100%

F46161849012 4/23/2014

GALLENIYAKANDA P.V. - Supply 

Furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     199,600.00         100% I 100%

F46161849013 4/23/2014

BADUGAMA DHAMMANANDA 

P.V. - Supply Furniture

130,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     129,784.00         100% I 100%

D46152349014 4/28/2014

ඇළගහව�ත ෙවල අ�න පාර -යටෙදොලව�ත 

සංවQධනය T�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙj 

·ය සභාව 0% O 0%

D46152349100 6/19/2014

ªeංගහව�ත මාQගය D:� ග� අ"රා 

සංවQධනය TUම

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙj 

·ය සභාව -                     999,954.47         100% I 100%

A46161149101 11/11/2014

Sirikandura T.V. - Roof repairing of the 

Main Hall Building

135,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     81,310.00           60% I 100%

F46161849102 11/19/2014

යටෙදොලව�ත ක¦ෂ්ඨ Xද�ාලය -  ළමා Yv හා 

ෙ ස ලබා ගැ£ම

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     149,800.00         100% I 100%

F46161849103 11/19/2014

ෙල�ව!�ව ක¦ෂ්ඨ Xද�ාලය -  ළමා Yv හා 

ෙ ස ලබා ගැ£ම

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     99,800.00           100% I 100%

F46161849104 11/19/2014

A�ක©ර ෙදමළ Xද�ාලය - ළමා Yv හා ෙ ස ලබා 

ගැ£ම

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     49,100.00           98% I 100%

F46161849105 11/19/2014

��ෙදොල පාථcක Xද�ාලය -  ළමා Yv හා ෙ ස 

ලබා ගැ£ම

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     49,100.00           98% H 100%



F46161849106 11/19/2014

ඉjදෙගොඩ ක¦ෂ්ඨ Xද�ාලය - ළමා Yv හා ෙ ස 

ලබා ගැ£ම

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     49,100.00           98% I 100%

A46161149107 12/9/2014

ST Marys M.V. - Repairing of the Water 

Supply System

82,990.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     82,990.00           100% I 100%

A46161149108 12/31/2014

පා!�ය මහා Xද�ාලය - පැ� බැ ම 

ප�සංස්කරණය TUම

184,490.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     179,001.00         97% I 100%

D46152350001 9/19/2014

අගලව�ත  ඉහල!ද පාර සංවQධනය TUම

395,880.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙj 

·ය සභාව -                     395,876.61         100% I 100%

F46161850005 4/17/2014

PIMBURA P.V. - Supply Infant Desks & 

Chairs

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     199,350.00         100% H 100%

D46152350100 12/29/2014

අගලව�ත ඉහලක!ද 11 අ�යර පාර සංවQධනය 

TUම

393,200.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙj·ය 

සභාව -                     393,198.40         100% I 100%

H46161150101 12/31/2014

වැ�ක!ද පා.X. - වැATe ඉ�TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     128,399.00         86% I 100%

H46161150102 12/31/2014

��gබැjද පා.X. - අත�වශ� නGකරණ කටR"

50,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     50,000.00           100% I 100%

A46161151010 11/26/2014

MAKALANDAWA K.V. - Roof 

repairing of the  80x20 building

1,198,849.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,163,931.00      97% I 100%

F46161851011 4/17/2014

UTHURU ITHTHAPANA SRI 

SARANANKARA P.V. - Supply Infant 

Desks & Chairs

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     199,350.00         100% I 100%



F46161851012 4/17/2014

MORAGALA SRI SUNANDA P.V. - 

Supply Infant Desks & Chairs

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     199,350.00         100% H 100%

D46152351100 9/15/2014

ප![ල සඳපහනව�ත ෙසොෙහොන පාර 

සංවQධනය TUම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

වල�ලාXට  

පාෙj·ය  

සභාව -                     175,000.00         88% I 100%

H46161151101 12/31/2014

Udugama K.V. - Construction of fixing 

weld mesh to 80x20 building

136,912.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     123,500.00         90% I 100%

H46161151102 12/31/2014

ෙමොරගල A� Bන!ද පා.X. - XSeය පjධ�ය 

නGකරණය TUම

158,200.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     133,855.00         85% I 100%

H46161151103 12/31/2014

�නලව�ත පා.X. - වැATe ඉ�TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     289,666.00         97% I 100%

H46161151104 12/31/2014

ෙමොරගල A�Bන!ද පා.X. - වැATe ඉ�TUම 

ඉ�� වැඩ

50,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

D46152352001 9/19/2014

 G. S .මාවත වටරu  පාර ප�සංස්කරණය T�ම

392,360.00           ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     392,358.65         100% I 100%

D46152352002 9/19/2014

සභාව වටරu  පාර ප�සංස්කරණය T�ම

396,270.00           ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     396,265.46         100% I 100%

D46152352003 9/19/2014

ෙබෝ ගහ ලd! ��ක  මහතාෙC [වස ෙදසට 

ඇ�  මාQගය ප�සංස්කරණය T�ම

392,665.00           ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     392,662.33         100% I 100%

D46152352004 9/19/2014

G. S .මාවත, අටහu�ෙහේන රuc මාQගය 

ප�සංස්කරණය T�ම

396,270.00           ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     396,265.46         100% I 100%



D46152352100 9/15/2014

839 ඒ ඉ}Fෙපොත අටඅu�ෙහේන XSe 

ටා!ස්ෙපෝමරෙ= Aට ජනසX මාවත ඉ��යට 

සංවQධනය TUම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     199,433.31         100% I 100%

D46152352101 10/7/2014

පනාද>ක!ද නැෙගනVර බටVර යා කරන අ"� 

මාQගය ෙකො!�: TUම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     350,000.00         100% I 100%

D46152352102 12/9/2014

"ඹග�ල ගලප�ලෙහේන මාQගය සංවQධනය TUම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     296,871.60         99% I 100%

H46161152103 12/31/2014

අෙ�ෙගොඩ පා.X. - වැATe ඉ�TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     150,000.00         100% I 100%

A46161153001 4/28/2014

Batagoda P.V. Repair  of buildings

610,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     610,000.00         100% I 100%

D46152353002 9/19/2014

ලගාන හ�ෙතොට අඹගහව�ත පාර ෙකො!�: 

TUම

781,315.00           ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙj·ය 

සභාව -                     781,310.56         100% I 100%

D46152354100 6/19/2014

ර�ගcව�ත ෙනො .01 ලැ�ම පාර සංවQධනය 

T�ම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව -                     299,851.92         100% D 80%

D46152354101 9/19/2014

ෙදොඹගහ ක!ස ආදාහනාගාරය අසල ෙවළ හරහා 

මාQගය සංවQධනය T�ම

491,365.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව -                     491,363.62         100% I 100%

D46152354102 10/7/2014

ඉමdර  4 වන පvමග සංවQධනය T�ම

398,755.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව -                     398,752.36         100% D 80%

D46152354103 9/19/2014

ර" ක�wය පාර අFකර 20  සංවQධනය T�ම

249,470.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව -                     249,469.16         100% I 100%



D46152354104 6/19/2014

බu!ඩQ පාර සංවQධනය T�ම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව -                     296,473.98         99% D 80%

A46161163001 3/14/2014

Rehabilititation of disaster - affected 

school buildings in Gampaha District

7,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% O 0%

D46114163100 4/17/2014

Gampaha DS Division Development of 

Colony Roads

1,000,000.00        

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස්

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                      0% A 10%

A46161164001 12/10/2014

Rehabilitation of disaster-affected school 

buildings in Colombo District

5,694,848.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     5,686,185.32      100% I 100%

G46161864002 4/17/2014

 Supply Computer & other Equipment for 

Schools  in  Piliyandala Zone 

400,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     400,000.00         100% I 100%

F46161864003 4/17/2014

Supply Office Equipment & Furniture for  

Piliyandala Zone Schools 

1,340,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     1,313,516.00      98% I 100%

A46161164005 4/28/2014

Rehabilitation of disaster-affected school 

buildings in Colombo District

5,972,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

D46114164100 4/17/2014

Colombo DS Division Development of 

Colony Roads

1,000,000.00        

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස්

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% A 10%

A46161165001 4/2/2015

Rehabilitation of disaster-affected school 

buildings in kalutara District

6,790,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

D46114165100 4/17/2014

Kalutara DS Division Development of 

Colony Roads

1,000,000.00        

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස්

පා.ෙ� - 

කgතර -                     -                      0% A 10%



K46161962005 4/28/2014

Rehabilitation of School Entrance Roads 

in western province

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

G46183862007 4/28/2014

පළා� පාලන ෙදපාQතෙ !"ව, �ස්ÂF කාQයාල 

 සඳහා ප�ගණක ය!ත හා උපාංග ලබාpම

3,000,000.00        ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     3,000,000.00      100% I 100%

K46183162008 4/17/2014

පළා� පාලන  £� U� හා ප�පා� �Kබදව පළා� 

පාලන ආයතන Xධායක පධා£!,ම!½ව�! හා 

[ලධා�! දැ�ව� TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     423,677.00         85% I 100%

K46183962009 4/17/2014

පළා� පාලන ආයතනවල 

dz ,පස පාදන,සංවQධන වැඩසටහ! හා 

සැලB  TUම �Kබද පළා� පාලන ආයතන 

පධා£! හා [ලධාU! දැ�ව� TUම 500,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     500,000.00         100% I 100%

F46183862010 4/17/2014

පළා� පාලන ෙදපාQතෙ !"ව හා �ස්ÂF 

කාQයාල  සඳහා කාQයාlය උපකරණ ලබාpම

5,000,000.00        ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     4,863,740.00      97% I 100%

F48161801001 2/13/2014

Supply of Funitrue for Schools in 

Divulapitiya Division

1,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     -                      0% C 60%

A48161101003 11/25/2014

Kadawala Ranasinghe K.V - Roof Repair 

of 70*25 two storeyed building 

164,050.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     164,049.50         100% I 100%

A48161101004 11/25/2014

Banduragoda M.V - Repair of  the 

Dancing Hall

594,435.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     594,435.00         100% I 100%

A48161101005 11/25/2014

Balagalla P.V -  Roof Repair of 140*25 

building 

1,294,110.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,294,109.67      100% I 100%

A48161101006 4/11/2014

Mellawagedara M.V - Repair of  the 

Office room

270,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     270,000.00         100% I 100%



K48161901100 10/30/2014

Horagasmulla P.V. - Development of 

Computer learning Capacity

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     73,600.00           92% I 100%

K48161901101 10/30/2014

Balagalla P.V. - Development of 

Computer learning Capacity

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% I 100%

K48161901102 10/30/2014

Batepola Roman Catholic  P.V. - 

Development of Computer learning 

Capacity

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% I 100%

H48161101103 12/31/2014

Ihala Madampella Ranasinghe V. - 

Construction of Toilets

275,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     263,673.89         96% H 100%

F48161802001 2/13/2014

Providing circle tables (large) to schools 

in Katana division

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     100,000.00         100% I 100%

F48161802002 2/13/2014

Providing library cupboards to schools in 

Katana division 

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     293,601.28         98% I 100%

F48161802003 2/13/2014

Providing computer tables to schools in 

Katana division

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     296,437.50         99% I 100%

F48161802004 2/13/2014

Providing filing cabinets to selected 

schools in Katana division

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     194,409.60         97% I 100%

A48161102007 4/11/2014

Renovation of the building of  60*20 

primary section of Ng/Alawathupitiya 

J.S.V

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     440,401.00         88% I 100%

A48161102008 4/11/2014

Renovation of the single storeyed building 

80*20 of Ng/Walpola Rathanasara P.V

600,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     584,389.80         97% I 100%



A48161102009 6/25/2014

Renovation of the roof and the floor of  

100*20 building Ng/Kadirana K.V

700,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     672,050.75         96% I 100%

H48161102010 9/10/2014

Ng/Udammita Dr.Kulasinghe M.V – 

Development playground

1,700,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     469,060.00         28% H 100%

G48161802011 11/25/2014

Supplying a multi media machine to 

Ng/Kondagammulla J.S.V

76,600.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     76,600.00           100% I 100%

G48161802012 11/25/2014

Supplying a multi media machine to 

Ng/Dutugamunu M.V.

76,600.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     76,600.00           100% I 100%

G48161802013 11/25/2014

Supplying a multi media machine to 

Ng/Bandaranayake K.V Mukalangamuwa

76,600.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     76,600.00           100% I 100%

G48161802014 11/25/2014

Supplying a multi media machine to 

Ng/Mariya Rajini V

76,600.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     76,600.00           100% I 100%

G48161802015 11/25/2014

Supplying a multi media machine to 

Ng/Devid de Silva V Peelawatta

76,600.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     76,600.00           100% I 100%

G48161802016 11/25/2014

Supplying a multi media machine to 

Ng/Jothirathana K.V

76,600.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     76,600.00           100% I 100%

G48161802017 11/25/2014

Supplying a multi media machine to 

Ng/Katunayaka M.V

76,600.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     76,600.00           100% I 100%

G48161802018 11/25/2014

Providing a computer printer to 

Ng/Alawathupitiya J.S.V

29,500.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     29,500.00           100% I 100%



G48161802019 11/25/2014

Supply Photocophy machine to Walana 

Lakshmi P.V

109,536.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     109,536.00         100% I 100%

A48161102100 5/12/2014

Renovation of Dressing room of 

Ng/Dhammaloka V.- Heenatiyana

700,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     602,510.62         86% H 100%

H48183102101 8/22/2014

ග�ලව�ත අඩF [ම කල පජා ශාලාෙ� ඉ�� 

වැඩ [ම TUම

750,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     732,749.20         98% I 100%

F48161803001 2/13/2014

Suplying executive chairs to schools in 

Negombo division

26,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     21,887.50           84% I 100%

F48161803002 2/13/2014

Supplying clerical tables (large) to schools 

in Negombo division

168,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     153,510.00         91% I 100%

F48161803003 2/13/2014

Providing library cupboard to schools in 

Negombo division

506,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     495,452.16         98% I 100%

F48161803004 2/13/2014

Providing high back chairs to selected 

schools in Negombo Division

120,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     119,063.75         99% I 100%

F48161803005 2/13/2014

Providing filing cabinets to selected 

schools in Negombo division

310,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     307,815.20         99% I 100%

A48161103006 4/11/2014

Renovation of the building of 

Ng/Duwana Sin M.V

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     146,755.70         49% C 60%

A48161103007 8/6/2014

Renovation of the roof of Ng/Dalupotha 

M.V

800,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     730,596.20         91% H 100%



A48161103008 4/11/2014

Renovation of the roof of the building of 

Ng/St.Peters College Negombo

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     985,880.26         99% I 100%

G48161803011 4/11/2014

Suplying a computer and a printing 

machine to Ng/Dalupotha M.V

120,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     120,000.00         100% I 100%

G48161803012 11/25/2014

Supplying a photo copy machine to 

Ng/St.Sebastian J.S.S -Sea street

109,536.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     109,536.00         100% I 100%

G48161803013 11/25/2014

Supplying a photo copy machine to 

Ng/St.Joseph -Negombo

109,536.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     109,536.00         100% I 100%

G48161803014 11/25/2014

Supplying a photo copy machine to 

Ng/Duwana J.S.S

109,536.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     109,536.00         100% I 100%

G48161803015 4/11/2014

Supplying a laptop computer to 

Ng/Palangathura S.M.V

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     100,000.00         100% I 100%

G48161803016 4/11/2014

Supplying a laptop computer to 

Ng/St.Anne s M.V Daluwakotuwa

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     100,000.00         100% I 100%

G48161803017 11/25/2014

Suppling a computer printer to Ng/Al-

Hilal M.V

29,500.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     29,500.00           100% I 100%

K48161903100 7/7/2014

¥ග�ව අධ�ාපන කලාපෙ= 2014 වQෂෙ= 05 

ෙශේ¦ය ·ෂ��ව Xභාගය සම� ද�ව! ඇගEෙ  

වැඩසටහන පැවැ�Gම

700,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     639,060.00         91% H 100%

H48161103102 8/6/2014

Ng/St. Sebastian V. - sea street 

Development of Play Ground

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     721,448.10         72% H 100%



A48161103105 11/25/2014

Renovation of the roof of Ng/Thalahena 

K.V. - Stage 11

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     172,330.80         86% H 100%

H48161103106 12/19/2014

Ng/St.Marys  College - Modernization of 

Buildings

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     872,746.80         87% H 100%

H48161103107 12/4/2014

Ng/Al-Falah Maha Vidyalaya - 

Construction of the building - Stage 11

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,418,818.65      95% H 100%

F48161804001 2/13/2014

Supplying of Funiture for Schools in 

Minuwangoda Division

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     499,810.00         100% I 100%

F48161804002 2/13/2014

Supplying  furniture to Marapola M.V.

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     249,785.00         100% I 100%

F48161804003 2/13/2014

Supplying  furniture to Koorikotuwa M.v

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     249,356.00         100% I 100%

K48161904004 3/4/2014

2014 ෙභෞ�ක සංවQධන සැලැස්ම �යා�මක 

TUම �Kබඳ XSහ�ප�ව�! දැ�ව� TUම

264,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     264,000.00         100% I 100%

H48161104006 3/17/2014

Kotugoda Sri Rahula M.V. - 

Development of Drinking Water System

182,448.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     182,448.00         100% I 100%

K48161904007 3/19/2014

Implement of Pivithuru Pasal Programme 

in selected Schools (Minuwangoda Zone)

160,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     160,000.00         100% I 100%

K48161904008 3/19/2014

�.ඩ²e�.ඩ²e�.ක!න!ගර ම.X. - 

c�ව!ෙගොඩ - මV!ෙදෝදය තාFෂ¦ක Xද�ාගාර 

AB අ��යට ප� TUෙ  වැඩසටහන

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     100,000.00         100% I 100%



K48161904009 3/19/2014

බප/c�/ප�ෙලෙවල ම.X. - මV!ෙදෝදය 

තාFෂ¦ක Xද�ාගාර AB අ��යට ප� TUෙ  

වැඩසටහන

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     150,000.00         100% I 100%

A48161104010 11/25/2014

Siyambalapitiya P.V - Building Repairs

964,856.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     964,855.70         100% I 100%

H48161104011 6/25/2014

Yatiyana R.C.K.V - Balance work of 

90*30 three storied building

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,893,975.54      95% H 100%

H48161104013 11/25/2014

Udugampola P.V - Balance work of 70*25 

three storied building

1,947,375.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,670,000.00      86% I 100%

G48161804018 12/31/2014

Pethiyagoda B.K.V -  Supply of Multi 

media Projecter

68,700.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     68,700.00           100% I 100%

G48161804019 9/3/2014

Supply of Computers for Schools in 

Minuwangoda Education Zone

1,381,500.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     1,381,500.00      100% I 100%

G48161804020 12/31/2014

Supply Maltimedia projector & 

equipments to Regee Ranathunga Model 

p.v.

79,200.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     79,200.00           100% I 100%

H48161104021 6/25/2014

Connection of electricity for Yatagama 

P.V.

18,500.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     18,500.00           100% I 100%

K48161904101 6/25/2014

අ> අදාය ලා@ පu�වල පාසැ� ළ�! සXබල 

ගැ!Gෙ  [ය� වැඩසටහන (c�ව!ෙගොඩ 

කලාපය)

150,000.00           අමා.ෙ�. ක.අ.අ. -                     150,000.00         100% I 100%

F48161804102 6/25/2014

Regie Ranathunga M.P.V. - Supply of 

Desks for Grade 01 Students

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     499,444.59         100% I 100%



K48161904103 11/14/2014

c�ව!ෙගොඩ අධ�ාපන කලාපෙ= 2014 වQෂෙ= 

05 ෙශේ¦ය ·ෂ��ව Xභාගය සම� ද�ව! 

ඇගැEෙ  වැඩසටහන පැවැ�Gම

1,100,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     1,099,470.00      100% I 100%

G48161804104 4/30/2014

Yatagama P.V. – Supply of Telephone 

Facilities

8,930.00               

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     8,928.50             100% I 100%

G48161804105 9/3/2014

Rejee Ranathunga V. - Supply of 

Computers

368,400.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     368,400.00         100% I 100%

G48161804106 7/15/2014

Weediyawatta Senarath Junior Model 

School - Supply of the Sewing Maching

28,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     26,123.00           93% I 100%

H48183104107 8/22/2014

ජ iව�ත පජා ශාලාෙ� ඉ�� වැඩ [ම TUම - 

අ�යර 111

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     494,415.50         99% I 100%

G48183804108 9/1/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය සභාෙ� ෙගොඩනැde 

සඳහා �Qය බලශF� පjධ�යF ස්ථා�ත TUම

2,500,000.00        ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     2,500,000.00      100% I 100%

F48161804109 9/15/2014

Regie Ranathunga V. - Supply of the 

special infant Sets for New Entrants to 

Grade 01 in 2015

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     499,444.00         100% I 100%

H48161104110 11/25/2014

Balance work of Zonal Education Office - 

Minuwangoda (stage 11)

1,505,500.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,505,496.16      100% I 100%

K48161904111 11/20/2014

c�ව!ෙගොඩ අධ�ාපන කළාපෙ= පාස� 

ද�ව!ෙC ප�ගණක සාFෂරතාවය වQධනය 

TUම සඳහා ෙභෞ�ක පහBක  පවQධනය - අ�යර 

3 16,840.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     16,840.00           100% I 100%

N48161804113 12/31/2014

c�ව!ෙගොඩ කලාප කාQයාලයට ප�ගණක 

ප�ගණක හා උපාංග ලබා pම

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     73,600.00           98% I 100%



H48161104114 12/31/2014

උ>ග ෙපොල නගරෙ= ෙයෝ^ත මං��ව ආර භක 

ස්ථානෙ= රථගාලF, ස්වයං {Tයා 

මධ�ස්ථානයF සහ XA"� මB! ෙවළඳා  කර� 

ලබන ස්ථානයF ඉ�TUෙ  ව�ාපෘ�ෙ= අමතර හා 

බාVර වැඩ සඳහා
2,331,500.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,573,532.00      67% H 100%

G48161804115 12/31/2014

c�ව!ෙගොඩ කලාප අධ�ාපන කාQයාලය ෙවත 

ය!ත හා ය!ෙතෝපකරණ cලp ගැ£ම

33,750.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     33,750.00           100% I 100%

F48161805001 2/13/2014

Supplying of Funiture for Schools in 

Mirigama  Division

920,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     920,000.00         100% I 100%

H48161105004 11/25/2014

Halugama Darmapala P.V -Construction 

of two storied building stage 1

1,811,561.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,811,560.86      100% I 100%

G48161805006 12/31/2014

Delwala Ollcot M.V -  Supply of Multi 

media Projecter

68,700.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     68,700.00           100% I 100%

H48161105100 5/12/2014

Halugama Buddhist K.V. - Renovation of 

the Building

1,700,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,698,527.45      100% I 100%

H48161105101 11/25/2014

Dadly Senanayaka Model MV - 

Construction of Gate and Boundary wall

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     258,039.64         86% H 100%

F48161806001 2/13/2014

Supplying office equipment & furniture to 

Selected Schools in Attanagalla  Division.

1,056,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     1,054,835.00      100% I 100%

F48161806002 2/13/2014

Supplying  furniture to Udugaha walpola 

Combined k.v

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     249,720.00         100% I 100%

A48161106007 11/25/2014

Kamburagalla MV -Roof repair of  

buildings.

1,389,131.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,389,130.52      100% I 100%



A48161106008 12/19/2014

Nittambuwa roman   Catholic KV -

Repair of Buildings

771,599.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     771,598.59         100% I 100%

A48161106009 4/11/2014

Alawala MV - Roof  repair of 60*20 

building.

350,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     331,571.20         95% I 100%

H48161106010 10/1/2014

Bopagama KV - Fixing Weld Mesh in the 

Main Hall.

456,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     456,000.00         100% I 100%

H48161106011 11/25/2014

Veyangoda PV - Construction of the 

Retaining Wall , boundary wall , security 

hut & Partition

960,753.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     960,752.95         100% I 100%

G48161806012 4/11/2014

Supply Computers & Accessories to 

Selected Schools in Attanagalla  Division.

871,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     871,000.00         100% I 100%

H48161106100 11/25/2014

Nittambuwa Buddhist V. - Modernization 

of main hall

1,479,620.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,478,619.14      100% I 100%

H48161106101 6/25/2014

Udugaha Walpola combined V -

Construction of the  Science Library.

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

H48161106102 11/25/2014

Eluwapitiya KV - Fixing floor tiles in the 

Computer Lab

188,347.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     188,346.90         100% I 100%

H48161106103 10/1/2014

Ellakkala M.V - Balance work of three 

std. building - 11 stage

1,974,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,974,000.00      100% I 100%

H48161106104 12/31/2014

Ellakkala M.V. - Balance work of Three 

std. building (stage 111)

951,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     950,908.00         100% I 100%



N48161106105 12/31/2014

එ�ලFකල මහ XSහල - ෙගොඩනැd�ෙ� අ�යර 

3 V අමතර වැඩ

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     485,202.36         97% I 100%

F48161807001 2/13/2014

Supplying office equipment & furniture to 

Selected Schools in Gampaha Division.

1,718,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     1,718,000.00      100% I 100%

K48161907003 3/19/2014

Implement of Pivithuru Pasal Programme 

in selected Schools (Gampaha  Zone)

160,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     160,000.00         100% I 100%

A48161107004 4/11/2014

Kuda Bollatha Sri Sumangala KV - 

Repair of the Multi  Purpose building.

900,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     886,057.64         98% I 100%

A48161107005 4/11/2014

Thibbotugoda Gamini KV - Balance roof 

repair of 100*20 building.

700,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     508,147.58         73% H 100%

A48161107006 6/25/2014

Pahalayagoda Swarnapali MV - Repair of 

the 80*20 building..

1,200,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,118,053.97      93% I 100%

A48161107007 11/25/2014

Rathupaswala Bodhiraja KV - Fixing 

weld mesh & other renovations of the 

main hall.

397,696.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     397,695.40         100% I 100%

H48161107008 10/1/2014

Nedungamuwa Siriseevali MV - Balance 

work of the  two storeyed building.

1,907,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,907,000.00      100% I 100%

H48161107011 11/25/2014

Yakkala Chandrajothi MV -Construction 

of the  retaining wall.

1,480,677.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,480,676.75      100% I 100%

G48161807012 4/11/2014

Supply Computers & Accessories to 

Selected Schools in Gampaha Division.

1,147,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     1,147,000.00      100% I 100%



H48114507013 6/19/2014

Construction for District  land Office 

Stage ii

365,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 365,000.00        357,800.15         98% I 100%

H48114507014 9/17/2014

Construction for District  land Office 

Stage iii

1,935,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 1,935,000.00     1,307,375.80      68% I 100%

A48161107100 6/25/2014

Mabima Vidyakara M.V. - Roof repair of 

the main hall - stage ii

125,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     118,009.35         94% I 100%

G48161807101 7/23/2014

Gampaha Zonal Office - Installation of 

two A.C. machines and networking 

computer unit of Salary Division

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     147,500.00         98% I 100%

K48161907102 7/30/2014

ග පහ කලාපෙ= ෙසෞ!දQයය ��ව�!ෙC 

ආක�ප වQධන වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     50,000.00           100% I 100%

H48161107103 10/1/2014

Yasodara Devi B.V. - Balance work of 

Library building

205,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     166,775.38         81% H 100%

K48161907104 11/14/2014

ග පහ අධ�ාපන කලාපෙ= 2014 වQෂෙ= 05 

ෙශේ¦ය ·ෂ��ව Xභාගය සම� ද�ව! ඇගැEෙ  

වැඩසටහන පැවැ�Gම

400,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     400,000.00         100% I 100%

N48161107105 12/31/2014

ග පහ කලාප අධ�ාපන කාQයාලෙ= dz  

අංශයට වාR ස¥කරණ ය!තයF සX TUම

120,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     116,500.00         97% I 100%

H48161107106 12/31/2014

Yakkala Chandrajothi V.-  

Modernization of main hall building – 

stage 111

450,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     416,250.00         93% I 100%

H48161107107 12/31/2014

Sujatha V. Imbulgoda – Fixing weld mesh 

of two storied building

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     289,680.76         97% I 100%



F48161808001 2/13/2014

Suplying PA Systems to 12 schools in Ja-

Ela division

1,280,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     1,280,000.00      100% I 100%

F48161808002 2/13/2014

Nivandama R.C. P.V - Supplying 

furniture

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     249,475.00         100% I 100%

F48161808003 2/13/2014

Batagama North P.V - Supplying furniture

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     249,600.00         100% I 100%

A48161108005 7/23/2014

Development of the building of 100*25 

including the repairs of the roof of 

Ng/St.Sebastian B. V - Kandana

1,060,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,034,909.50      98% I 100%

A48161108006 4/11/2014

Developing the mainhall and the class 

rooms in Mg/Meddagoda Dharmaraja 

J.S.V

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     493,396.70         99% I 100%

A48161108007 4/11/2014

Developing including renovation of the 

roof of the building 100*20 of Ng/Lanka 

sabha V Dandugama

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     985,652.90         99% I 100%

G48161808009 11/25/2014

Suppying multi media machines to 

schools in Ja-Ela division      

459,600.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     459,600.00         100% I 100%

G48161808010 4/11/2014

Supplying PA system to  3 schools in Ja-

Ela division     

360,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     360,000.00         100% I 100%

G48161808011 4/11/2014

Supply computer to Sen Sebestian K.V

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% I 100%

G48183808012 6/20/2014

යFක>ව ළමා හා මාතෘ සායන ෙගොඩනැd�ල 

සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා pම.

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     393,567.02         98% I 100%



H48161108100 10/1/2014

Dharmashoka Vidyalaya Batagama - 

Balance work of building - stage v

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,933,167.65      97% I 100%

A48161108101 7/23/2014

Development of the building of 100x25 

including the repairs of the roof of 

Ng/St.Sebastian B.V. - Kandana (Stage 11)

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     283,456.50         94% H 100%

H48161108102 10/1/2014

Narangodapaluwa K.V. - Balance work 

of 70x25 two storied building - stage VI

1,800,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,712,556.10      95% H 100%

A48161108103 10/23/2014

Kudahakapola Pangnawasa V. - Repair 

of roof (stage ii)

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     370,935.05         93% H 100%

H48161108105 11/25/2014

Negombo Nimala Mariya P.V. - 

Development of School Land

600,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     561,245.00         94% I 100%

H48161108106 12/9/2014

Ne/Niwandama Roman Catholic P.V. - 

Constrction of Toilets

350,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     341,719.70         98% I 100%

F48161809001 2/13/2014

Heenkenda PV - Supplying furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     199,290.00         100% I 100%

F48161809002 2/13/2014

Roman chathalic Tamil V - Supplying 

furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     199,350.00         100% I 100%

F48161809003 2/13/2014

Vidyaloka mv - Supplying furniture

170,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     169,055.00         99% I 100%

F48161809004 2/13/2014

Dikowita Sharsthaloka V - Supplying 

furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය 199,490.00        199,490.00         100% I 100%



A48161109005 4/11/2014

Building repair of Thelagapata Sri 

Rathanapala MV

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 971,805.80        971,805.80         97% I 100%

A48161109006 4/11/2014

Building repair of Nayakanda 

Archbishop MV

540,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     515,132.70         95% I 100%

H48161109007 6/25/2014

Balance work of three storied building of 

Roman Chathalic Tamil MV

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,943,254.84      97% I 100%

G48161809008 12/26/2014

Heenkenda PV - Supply Computer and 

Printer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% I 100%

G48161809009 4/11/2014

Roman chathalic Tamil V - Supply 

Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% I 100%

G48161809010 4/11/2014

Dikowita Sharsthaloka V  - Supply 

Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% I 100%

G48161809011 4/11/2014

Nayakanda Archbishops  - Supply 

Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% I 100%

H48161109100 7/11/2014

Construction of Four storied building of 

WP/Kela/Karunarathna Buddhist M.V. - 

Stage 11

10,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 9,461,130.00     9,461,130.00      95% I 100%

F48161810001 2/13/2014

Wilimbula KV - Supplying furniture

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     146,190.00         97% I 100%

F48161810002 2/13/2014

Sooriyapaluwa KV - Supplying furniture

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     146,190.00         97% I 100%



F48161810003 2/13/2014

Sooriarachchi KV - Supplying furniture

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     148,410.00         99% I 100%

F48161810004 2/13/2014

Henegama M.M.V - Supplying furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     199,290.00         100% I 100%

F48161810005 2/13/2014

Udupila weera vijayaba.M.V -  Supplying 

furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     199,290.00         100% I 100%

F48161810006 2/13/2014

Dalupitiya KV - Supplying furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     199,290.00         100% I 100%

F48161810007 2/13/2014

Dalupitiya Vidyachandra V - Supplying 

furniture

140,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     138,620.00         99% I 100%

A48161110008 12/19/2014

Roof repair of Siyane Neelamahara  KV

695,100.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     685,508.95         99% I 100%

A48161110009 12/19/2014

Building repair of Dharmaraja MV

791,400.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     791,308.20         100% I 100%

A48161110010 4/11/2014

Building repair of Vidyasadaka MV

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     498,572.25         100% I 100%

A48161110011 12/19/2014

Building repair of Jayakody MV

496,300.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     496,265.23         100% I 100%

A48161110012 12/19/2014

WP/Kela/Attikehelgalla Siri Siduhath 

K.V. - Balnce work of two storeyed 

building

2,393,300.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,387,166.39      100% I 100%



H48161110013 12/19/2014

Balance work of three storied building of 

Udupila PV

2,554,100.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,039,157.50      80% I 100%

G48161810014 4/11/2014

Buthpitiya KV  -  Supply Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     80,000.00           100% I 100%

G48161810016 4/11/2014

Sooriyapaluwa KV Supply Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     80,000.00           100% I 100%

G48161810017 4/11/2014

Dalupitiya KV  - Supply Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     80,000.00           100% I 100%

G48161810018 4/11/2014

Kirimatiyagara Roman Chathalic Boys v  

- Supply Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     80,000.00           100% I 100%

G48161810019 4/11/2014

Sri Rahula V  - Supply Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     80,000.00           100% I 100%

G48161810100 11/25/2014

Kadawatha MMV - Supply Computer & 

Printer

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     100,000.00         100% I 100%

F48161811001 2/13/2014

Supplying office equipment & furniture to 

Selected Schools in Dompe Division.

946,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     946,000.00         100% I 100%

A48161111002 11/25/2014

Nakandapola  PV - Roof  repair of 

110*20  building.

972,681.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     972,680.50         100% I 100%

A48161111003 6/25/2014

Maddegama MV -Roof  repair of 80*20  

building and 120x20 building.

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     987,223.46         99% I 100%



H48161111004 10/1/2014

Sanghamiththa Balika  M.V. - Balance 

work of the  four storey building.       

1,958,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,958,000.00      100% I 100%

H48161111005 11/25/2014

Welgama KV - Renovation of the 

Principal s room & the building.

503,217.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     503,216.40         100% I 100%

G48161811006 4/11/2014

Supply Computers & Accessories to 

Selected Schools in Dompe Division.

632,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     632,000.00         100% I 100%

H48161111100 11/25/2014

Madawala MV-Construction of 

Electricity System & fixing fans in the 

main hall

496,709.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     491,708.80         99% I 100%

H48161111101 12/31/2014

Balance work of building  stage  111 – 

Sangamitta Vidyalaya, Kiridiwela

7,575,800.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 4,776,270.28     7,575,731.97      100% I 100%

F48161812001 2/13/2014

Yatihena V - Supplying furniture

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     146,190.00         97% I 100%

F48161812002 2/13/2014

Al  Mahamood V - Supplying furniture

140,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     139,370.00         100% I 100%

F48161812003 2/13/2014

Baptist PV  - Supplying furniture

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     98,340.00           98% I 100%

F48161812004 2/13/2014

Heiyanthuduwa Sangamiththa MV - 

Supplying furniture 

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     99,785.00           100% I 100%

F48161812005 2/13/2014

Al Musthafa V - Supplying furniture

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     94,600.00           95% I 100%



F48161812006 2/13/2014

Sri Premananda MV - Supplying furniture

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     99,900.00           100% I 100%

F48161812007 2/13/2014

Subhashi Rajakeeya MV - Supplying 

furniture

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     99,300.00           99% I 100%

F48161812008 2/13/2014

Al Bumarak PV - Supplying furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     199,290.00         100% I 100%

H48161112009 12/19/2014

Balance work of three storied building of 

Al Mahamood V

2,550,200.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,209,879.50      87% H 100%

H48161112010 12/19/2014

Building renovation of Vishaka BMV

985,100.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     975,002.90         99% H 100%

H48161112011 12/19/2014

Renovation of 120*20  building of Al 

Musthafa V

982,300.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     982,207.70         100% I 100%

G48161812012 10/15/2014

Al Musthafa V - Supply multimedia set & 

Printer

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     100,000.00         100% I 100%

G48161812013 4/11/2014

Siyambalape Wattha KV  - Supply 

Computer 

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     80,000.00           100% H 100%

G48161812015 4/11/2014

Kanduboda MV - Supply Computer 

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය 80,000.00          80,000.00           100% I 100%

G48161812016 4/11/2014

Mahamaya BMV - Supply Musical 

Instrument & Sewing Machine

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     248,550.00         99% I 100%



G48161812017 4/11/2014

Mahinda MV  - Supply Musical 

Instrument & science lab equipment 

240,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     235,920.00         98% I 100%

G48161812018 4/11/2014

Al Bumarak PV - Supply Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 80,000.00          80,000.00           100% I 100%

G48161812100 12/26/2014

Kelaniya Education Zone - Supply Multi 

Media Projector

168,370.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     168,370.00         100% I 100%

A48161112101 12/19/2014

Repair of Electricity System - Kelaniya 

Education Zonal Office

485,700.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     432,075.00         89% I 100%

F48161812102 12/10/2014

Kelaniya Educational Zone - Supply 

Office Equipment

43,810.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     41,550.00           95% I 100%

G48161812103 7/30/2014

Kelaniya Education Zone Schools - 

Supply Computers (Stage 11)

131,800.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     131,800.00         100% I 100%

A48161112104 9/17/2014

Biyagama M.V. - Renovation of the 

library building - (stage 11)

100,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     93,101.50           93% I 100%

H48161112105 12/31/2014

Mahindodaya Technical Laboratory 

Biyagama Central College - Supply of 

Electricity

62,720.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     62,720.00           100% I 100%

F48161813001 2/13/2014

President V - Supplying furniture

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     250,000.00         100% I 100%

F48161813002 2/13/2014

Dippitigoda Roman Chathalic MV - 

Supplying furniture

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     250,000.00         100% I 100%



F48161813003 2/13/2014

Pilapitiya president MV - Supplying 

furniture

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     248,870.00         100% I 100%

F48161813004 2/13/2014

Heenkenda MV - Supplying furniture

225,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     224,690.00         100% I 100%

K48161913006 6/25/2014

බප/කැල/එස්.ෙF.ෙF.��යආර�x ම.X. - 

ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ල AB අ��යට ප� TUෙ  

වැඩසටහන.

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     200,000.00         100% I 100%

K48161913007 3/19/2014

බප/කැල/එ�.ෙF.ධQමදාස  ම.X. - මV!ෙදෝදය 

තාFෂ¦ක Xද�ාගාර AB අ��යට ප� TUෙ  

වැඩසටහන

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     200,000.00         100% I 100%

A48161113008 12/19/2014

Building repair of Dutugemunu MV

1,507,700.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,507,656.50      100% I 100%

H48161113009 12/19/2014

Construction of new two storied building 

of Hunupitiya Bandaranayake MV

1,738,700.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,628,526.97      94% I 100%

G48161813010 4/11/2014

Peliyagoda Roman Chathalic V  - Supply 

Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     80,000.00           100% I 100%

G48161813011 4/11/2014

President V - Supply Dancing instrument

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     100,000.00         100% I 100%

G48161813012 4/11/2014

Dippitigoda Roman Chathalic MV - 

Supply Computer  &  Printer  

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     100,000.00         100% I 100%

G48161813013 4/11/2014

Pilapitiya president MV -   Supply 

Computer

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     80,000.00           100% I 100%



G48161813014 4/11/2014

Kelaniya  MV  -   Supply   Musical 

Instrument

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     200,000.00         100% I 100%

G48161813015 4/11/2014

Yasodhara PV  -   Supply Computer  &  

Printer 

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය -                     100,000.00         100% I 100%

K48161913100 7/7/2014

කැළ¦ය අධ�ාපන කලාපෙ= 2014 වQෂෙ= 05 

ෙශේ¦ය ·ෂ��ව Xභාගය සම� ද�ව! ඇගැEෙ  

වැඩසටහන පැවැ�Gම

700,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     697,767.00         100% I 100%

G48161813102 11/25/2014

කැළ¦ය කලාප කාQයාලය සඳහා ප�ගණක හා 

උපාංග ලබා ගැ£ම

187,056.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     186,160.00         100% I 100%

K48161913103 12/31/2014

Kelaniya Zonal Education Office – 

Development of IT Capacities

394,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     164,000.00         42% I 100%

A48161121001 12/2/2014

Essential repairs of Fathima Muslim B.V.

298,970.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 298,970.00        298,960.73         100% I 100%

F48161821002 2/6/2014

Supply Furniture to Fathima Muslim B.V.

1,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

F48161821003 2/13/2014

Supplying School Instrument & Furniture 

for schools in Colombo North

1,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 1,000,000.00     999,990.00         100% I 100%

F48161821004 2/13/2014

Supplying School Instrument & Furniture 

for schools in Colombo Central

2,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 2,000,000.00     2,000,000.00      100% I 100%

H48161121007 3/18/2014

Colombo Zonal Education Office – 

Construction of building(Balance work) 

10,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 10,000,000.00   9,595,138.40      96% I 100%



G48161821006 3/18/2014

Establishment of AC plant for Colombo 

Zonal Office Building

223,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 223,000.00        222,880.00         100% I 100%

A48161121008 12/2/2014

ST.LUCIAS COLLEGE: Repairing  of  a 

170x35 two storied Building

965,120.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 965,120.00        956,267.82         99% I 100%

A48161121011 12/2/2014

THOTAWATTA METHODIST V. -

Repairing a Roof of 90x`25` 3 storied 

building and Toilets

467,140.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 467,140.00        467,140.00         100% I 100%

A48161121012 4/11/2014

Sangaraja M.V Repairs of Buildings

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 500,000.00        497,064.65         99% I 100%

H48161121013 6/25/2014

ST.ANTHONYS BOYS M.V.-

construction  of a 90x25  2 storied 

Building-1st stage

2,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 2,500,000.00     2,499,978.39      100% I 100%

G48161821014 4/11/2014

Supplying Computers and accessesories  

for schools in Colombo North

1,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 1,000,000.00     998,071.00         100% I 100%

G48161821015 4/11/2014

Supplying Computers and accessesories  

for schools in Colombo Central

1,210,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 1,210,000.00     1,210,000.00      100% I 100%

A48161121100 5/12/2014

Kollupitiya st. Anthonys B.V. - Repairing 

of Science Lab

900,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 900,000.00        899,869.70         100% I 100%

A48161121101 5/12/2014

Prebyterian B.V. - Repairing of building

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 300,000.00        299,621.91         100% I 100%

H48161121102 6/25/2014

Mahabodi Vidyalaya - Soil test for new 

building

160,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     160,000.00         100% D 80%



F48161821104 7/15/2014

St.Johns College - Supplying Chairs for 

School auditorium

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

H48161121105 8/21/2014

Balance Work of third floor at Colombo 

Zonal Education Office

3,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 3,000,000.00     2,986,892.83      100% I 100%

F48161821106 9/18/2014

Supply Teacher’s Tables and Chairs for 

schools in Colombo North Division

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 250,000.00        249,768.00         100% I 100%

F48161821107 9/18/2014

Supply Teacher’s Tables and Chairs for 

schools in Colombo Central Division

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 250,000.00        247,860.00         99% I 100%

A48161121108 10/7/2014

Sangaraja M.M.V. - Repairing of water 

supply system of teachers quarters

50,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 50,000.00          42,810.60           86% H 100%

F48161821109 12/31/2014

ෙකොළඹ කලාප අධ�ාපන කාQයාලය සඳහා l බ> 

උපකරණ ලබා pම.

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 75,000.00          70,108.00           93% I 100%

N48161121110 12/31/2014

Extra works for Colombo New Zonal 

Education Office

350,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 350,000.00        350,000.00         100% I 100%

F48161822001 2/13/2014

Supply of Funitrue for Schools in 

Kolonnawa Division

330,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර 330,000.00        330,000.00         100% I 100%

H48161122002 4/11/2014

Kudabuthgamuwa Somadevi B.V. - 

Balance work of new building

2,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,139,126.09      86% H 100%

G48161822003 4/11/2014

 Supply computers & Machinery for 

schools in Kolonnawa division

950,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර 950,000.00        950,000.00         100% I 100%



F48161823001 2/13/2014

Supply of Funitrue for Schools in 

Nugegoda Division

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර 500,000.00        498,225.00         100% I 100%

A48161123002 8/20/2014

Rajagiriya R.C. V. - Repair of buildings

1,117,300.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,117,300.00     1,117,300.00      100% I 100%

H48161123003 4/11/2014

Sri Jayawardhanapura B.V. - Balance 

work of new building.

3,185,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,439,248.03      77% H 100%

G48161823004 4/11/2014

 Supply computers & Machinery for 

schools in Nugegoda division

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර 200,000.00        195,940.00         98% H 100%

H48161123100 10/27/2014

Sri Jayawardanapura V. - Development 

work of school Premises

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,000,000.00     830,984.75         83% H 100%

F48161824001 2/13/2014

Zonal Education office  - Supplying 

Furniture & office equipment.

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

F48161824002 2/13/2014

Supplying of Funitrue for Schools in 

Kaduwela Division

1,600,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර 1,600,000.00     1,599,395.00      100% I 100%

A48161124003 3/5/2014

Athurugiriya Mahamathya V. – 

Development works of School

590,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 590,000.00        589,598.00         100% I 100%

A48161124004 3/5/2014

Kothalawala M.V. - Development works 

of School

840,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 840,000.00        839,184.50         100% I 100%

A48161124006 10/24/2014

Athurugiriya Mahamathya  V. - Repair of 

buildings

979,900.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 979,900.00        967,152.25         99% H 100%



A48161124007 10/24/2014

Dadigamuwa Devamiththa M. V. - 

Repair of buildings

625,200.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 625,200.00        625,126.99         100% I 100%

H48161124008 4/11/2014

Bomiriya munidasa Kumarathunga V. - 

Balance work of building.

1,715,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,715,000.00     1,700,567.60      99% I 100%

G48161824009 4/11/2014

Supply computers & Machinery for 

schools in Kaduwela division

750,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර 750,000.00        740,260.00         99% I 100%

H48133124010 11/14/2014

Improvement of Dikkovita Bio 

methanization Plant 

2,416,700.00        අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අµකා�ය 3,000,000.00     2,079,682.94      86% H 100%

A48161124100 8/20/2014

Repair of Sri Jayawardanapura Zonal 

Education Office

381,200.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 381,200.00        379,950.18         100% I 100%

H48133124101 11/14/2014

Dikovita Compost Plant - Development 

of Office Building and Gate

583,300.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අµකා�ය -                     -                      0% O 0%

F48161825001 2/13/2014

Supply of Funitrue for Schools in 

Maharagama Division

1,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

H48161125002 11/25/2014

Development of Nugegoda Vijayarama 

M.V. for Establish WPICTE

2,134,150.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 2,134,150.00     2,134,150.00      100% I 100%

K48161925004 3/19/2014

ෙකො:ටාව ධQමපාල Xද�ාලෙ= �V�  තටාකය 

AB අ��යට ප� TUෙ  වැඩසටහන

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

A48161125005 10/24/2014

ෙකො:ටාව ධQමපාල Xද�ාලෙ= Bg අ}�වැwයා 

කටR"

724,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 724,000.00        723,931.24         100% I 100%



A48161125006 4/11/2014

Kottawa North Dharmapala V. - Repair 

of buildings

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,000,000.00     999,958.54         100% I 100%

A48161125007 8/20/2014

Depanama  Dharmapala V. - Repair of 

buildings

950,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 950,000.00        950,000.00         100% I 100%

A48161125008 8/20/2014

Mahamaya B.V. - Repair of buildings

504,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 504,000.00        448,909.36         89% I 100%

A48161125009 10/24/2014

Repair of Buildings of Madiwela Rahula 

V.

736,500.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 736,500.00        736,467.25         100% I 100%

H48161125010 4/11/2014

Maharagama Vidyakara B.V. - Balance 

work of building.

2,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,940,074.03      78% H 100%

H48161125011 4/11/2014

Balance work of 3st building in 

Mahamaya B.V.

3,680,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     3,161,143.70      86% H 100%

G48161825012 4/11/2014

Supply computers & Machinery for 

schools in Maharagama division

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර 300,000.00        292,438.00         97% H 100%

A48161125013 4/11/2014

මහරගම මධ� මහ Xද�ාලෙ= Bg අg�වැwයා 

කටR"

215,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 215,000.00        213,612.45         99% I 100%

A48183125014 8/22/2014

නගර සභාෙ� ෙ�ඛනාගාරය සඳහා ඉ�කර ඇ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ��වැඩ [ම TUම

3,400,000.00        ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     2,176,353.69      64% B 35%

H48161125101 6/6/2014

Rukmale M.V. - Balance work of repair

185,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 185,000.00        175,329.42         95% H 100%



A48161125102 6/6/2014

Kottawa North Dharmapala V. - Repair 

of building

815,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 815,000.00        814,979.76         100% I 100%

H48161125103 10/27/2014

Maharagama Janadhipathi V. - Balance 

work of Building

899,700.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 899,700.00        898,805.22         100% I 100%

A48161125104 10/24/2014

Rukmale M.V. - Balance work of repair 

(stage 11)

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,000,000.00     891,385.93         89% H 100%

H48161125105 11/20/2014

Kottawa Dharmapala Model P.V. - 

Balance work of 90*25 three storied 

building (Stage 11)

3,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 3,500,000.00     3,496,113.94      100% I 100%

H48161125106 11/20/2014

Development of Nugegoda Vijayarama 

M.V. for establish WPICTE (Stage 11) 

80,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 80,000.00          75,218.13           94% I 100%

H48161125107 11/20/2014

Chandrarathna Manawasinghe V. - 

Construction of boundry wall

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 400,000.00        399,677.44         100% I 100%

A48161126001 10/28/2014

Wp/Pl/SRI ATTHADASSI V.Repair of 

140x20 Single Storied Building 

795,849.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 800,000.00        795,848.70         100% I 100%

A48161126002 10/28/2014

GIRLS HIGH SCHOOL Repair of 50x25 

two storied liabrary Building 

1,011,970.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,230,000.00     1,010,625.44      100% I 100%

H48161126004 12/9/2014

SRI PUNYAKAMI V. Construction of  

toilets

282,211.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 425,000.00        282,210.53         100% I 100%

H48161126005 4/11/2014

SRI DHARMARAMA .V.Construction 

of work bench & Water Basin for Primary 

Section  

175,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 175,000.00        157,426.27         90% I 100%



H48161127100 11/5/2014

Holy Family Convent - Soil test for four 

storied building

210,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 200,000.00        191,542.86         91% I 100%

A48161127101 10/29/2014

WP/PI St. Marys College, Dehiwala - 

Repair of Principals Quarters

600,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 600,000.00        588,154.66         98% I 100%

A48161128001 10/28/2014

MORATUWA M.V (Indibedda Primary 

School) Repairing Work of 17x48 Single 

Storeyed Building 

993,228.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     993,227.42         100% I 100%

A48161128002 10/28/2014

MORATU  M.V. Repair of Dentel Lab

396,036.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 400,000.00        396,035.57         100% I 100%

A48161128003 10/28/2014

THELAWALA SRI RAHULA  M.V. 

Repairs of Single Storied Building 

386,274.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 442,000.00        386,273.43         100% I 100%

A48161128004 10/28/2014

KADALANA ST. ANTHONEYS  

V.Repair of Building 

643,818.00           

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�)

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 780,000.00        643,044.97         100% I 100%

A48161128005 4/11/2014

LAKSHAPATHIYA SHIKSHADANA 

M.V.Repair of 3 Storeyed Building 

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 400,000.00        382,749.30         96% I 100%

H48161128006 11/25/2014

MORATUWA M.V Balance Work of 3 

Storied Building 

1,628,375.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,982,000.00     1,628,374.86      100% I 100%

F48161829001 2/13/2014

Zonal Education Office-Piliyandala  

Supply Office Equipment & Furniture

620,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල 620,000.00        620,000.00         100% I 100%

F48161829002 2/13/2014

Supplying  furniture to Sir Jhone 

Kotalawala V

400,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල 398,580.00        398,580.00         100% I 100%



F48161829003 2/13/2014

Supplying  furniture to Hadigama Sri 

Sudharshana V

225,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල 224,520.00        224,520.00         100% I 100%

F48161829004 2/13/2014

Supplying  furniture to Boralasgamuwa 

M.V

225,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල 224,355.00        224,355.00         100% I 100%

H48161129006 3/18/2014

Piliyandala Zonal Education Office  -

Construction of building (Balance work)

12,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 12,000,000.00   11,725,519.18    98% I 100%

H48161129007 8/4/2014

WP/PI/MAMPE K.V. - Construction of 

50x20 3 St Building  

4,150,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     3,201,379.66      77% I 100%

H48161129008 10/28/2014

MAKULUDUWA K.V.Construction of 

guard room & Main gate

387,481.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     387,480.48         100% I 100%

G48161829009 4/11/2014

Zonal Education Office-Piliyandala  

Supply Computer & other Equipment

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

G48183829010 4/28/2014

කැස්බෑව නගර සභාවට අය� tcෙ= නඩ�" 

ඒකකය �VvGම සඳහා උපකරණ සැපEම.

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                      0% D 80%

G48183829011 4/30/2014

කැස්බෑව නගර සභාවට අය� tcෙ= නඩ�" 

ඒකකය �VvGම සඳහා උපකරණ සැපEම.

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     996,300.00         100% I 100%

H48161129100 11/25/2014

Deltara K.V. - Balance work of Principal 

Quarters

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 300,000.00        227,986.90         76% I 100%

N48161129101 12/31/2014

Establishing the networking system in 

Piliyandala Zonal Education Office

700,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 0% O 0%



N48161829102 12/31/2014

Piliyandala Zonal Education Office - 

Supply Office Equipment & Furniture

600,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 596,089.00        596,089.00         99% I 100%

F48161830001 2/13/2014

Supplying Children Desk & Chair  

schools in Homagama Zone

2,220,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 2,220,000.00     2,220,000.00      100% I 100%

H48161130002 4/11/2014

Pitipana K.V.-Residual work at 70 x 25  

Building  

1,530,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,530,000.00     1,485,928.03      97% H 100%

H48161130003 6/25/2014

Artigala K.V.-Renovation of roof of 

100*20 main hall

1,400,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,400,000.00     1,350,260.45      96% I 100%

H48161130004 6/25/2014

Ambalangoda Siripathi V.- Renovation of 

roof of Decayed Building.

1,020,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,020,000.00     978,287.50         96% H 100%

G48161830005 4/11/2014

Supply Computers for selected schools in 

Homagama Zone

1,480,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 1,480,000.00     1,480,000.00      100% I 100%

A48161130100 6/6/2014

Development work of Homagama Zonal 

Education Office

257,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 257,000.00        216,198.00         84% H 100%

H48161130101 8/4/2014

Meegoda Buddhist K.V. - Balance work 

of 51x21 two storied building - 1st floor 

650,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 650,000.00        631,110.73         97% H 100%

A48183130102 8/22/2014

ජ�තර X!ෙ:¿ පාQF පජා ශාලාෙ� ඉ�� වැඩ 

[ම TUම

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 726,782.85        -                      0% I 100%

K48161930103 11/19/2014

මV!ෙදෝදය තාFෂ¦ක Xද�ාගාර ඉ�කල 

පාස�V XSහ�ප�ව�! සඳහා දැ�ව� TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම - ෙහෝමාගම

30,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 30,000.00          29,975.00           100% I 100%



H48161130104 11/20/2014

Development of toilets & other facilities 

in Homagama M.M.V

1,050,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,050,000.00     1,019,194.84      97% H 100%

H48161130105 11/25/2014

Zonal Education Office Homagama - 

Renovation of Electricity System

80,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 80,000.00          72,713.50           91% H 100%

H48161130106 12/31/2014

Development work of Homagama Zonal 

Education Office

483,500.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 483,500.00        469,415.00         97% H 100%

A48161131001 4/11/2014

kadugoda K.V.- Repairing Laboratory 

Building

800,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 800,000.00        606,447.90         76% H 100%

H48161131003 6/25/2014

Wagawatta K.V.-Development of 60*20 

building

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,500,000.00     1,176,840.85      78% H 100%

H48161131004 4/11/2014

Kosgama Sumedha V.-Residual work at 

administration building

1,620,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,620,000.00     1,559,893.35      96% I 100%

H48183131005 4/28/2014

නගර සභාෙ� ගබඩාව සඳහා ත[ ත:vෙ� 

ෙගොඩනැd�ලF ඉ�TUම

1,500,000.00        ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 1,500,000.00     1,462,334.33      97% I 100%

G48183831006 4/28/2014

නගර සභාෙ� නඩ�" ඒකකය සඳහා ග� ෙරෝලF 

ලබාගැ£ම

2,500,000.00        ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 2,500,000.00     2,500,000.00      100% I 100%

A48161131100 6/6/2014

Mawathgama K.V. - Repair of roof of 

95*22 building.

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 200,000.00        187,773.50         94% I 100%

G48183831101 12/4/2014

�තාවකYර නගර සභාෙ� ෙකො ෙපෝස්: 

�යාවපෘ�ය සඳහා අවශ්= උපකරණ සැපEම

50,000.00             ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව 0% O 0%



A48161132002 12/2/2014

ANURUDDHA B.M.V.Repair of a 

Science Lab.

998,700.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     993,715.03         100% I 100%

A48161132003 12/2/2014

C.W.W.KANNANGARA V.Repairing 

of Boundry Wal

594,580.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 594,580.00        579,393.36         97% H 100%

A48161132004 12/2/2014

THANNINAYAGAM T.V.Completion 

of Boundry Wall

647,910.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 647,910.00        647,900.00         100% I 100%

H48161132005 4/11/2014

LINDSAY B.V. balance work of a 3 

storied 90`x25`Building

3,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 3,000,000.00     2,972,638.20      99% I 100%

H48161132006 4/11/2014

YASODARA B.V.balance work of a 4 

storied 90`x25`Building completion of 

ground floor

2,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 2,500,000.00     2,465,897.28      99% I 100%

H48161132007 12/2/2014

RATHNAWALI B.V.balance work  of a 

Building

1,926,380.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,926,380.00     1,909,490.84      99% I 100%

H48161132008 12/2/2014

ARETHUSA V.Renovation of 

Laboratory

998,010.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 998,010.00        998,006.67         100% I 100%

H48161132100 5/12/2014

Al Nasser V. - Construction of boundry 

wall

700,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 700,000.00        677,619.82         97% I 100%

A48161132102 7/15/2014

Repairing of Pre School Unit building for 

Phychological invention and carrier 

Guidence Unit - 2nd stage (Colombo 

South Division) 675,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 675,000.00        617,900.76         92% I 100%

A48161132103 12/19/2014

බප/ෙකො. ඇර�Rසා Xද�ාලෙ= XSහ�ප� [ල 

[වස අg�වැwයා TUම

1,278,900.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,278,900.00     1,278,827.77      100% I 100%



H48161132104 12/9/2014

Arathusa Vidyalaya Col. 06 - 

Construction of Chain link Fence at 

Principals Quarters

125,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 125,000.00        121,340.24         97% I 100%

H48161133001 4/11/2014

Siripiyarathana M.M.V.-Balance work at 

Laboratory 

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 2,000,000.00     1,933,931.17      97% H 100%

K48161933101 12/31/2014

ෙබෝෙq රාජAංහ X. - තාFෂණ Xද�ා AB!ෙC 

පාෙයෝdක හැTයාව! වQධනය TUෙ  

වැඩසටහන

196,210.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 196,210.00        196,210.00         100% I 100%

F48161841001 2/13/2014

WADDUWA M.V. -  Supplying Desks & 

Chairs

720,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 720,000.00        718,890.00         100% I 100%

H48161141006 4/11/2014

WAKADA BAUDDHALOKA M.V. -  

Balance work of the new building

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     947,346.25         95% I 100%

H48161141007 4/11/2014

PANADURA JEELAN M.V.-  Balance 

work of the new building

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 2,000,000.00     1,983,569.12      99% I 100%

H48161141008 4/11/2014

Balance work of Play ground -Thotawatta 

Al Fahiria collage

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 2,000,000.00     1,991,165.70      100% I 100%

H48161141009 4/11/2014

HORETHUDUWA SRI 

CHANDRASEKARA M.V. - 

Renovation of the 2 storeyed building

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 2,000,000.00     1,998,525.57      100% I 100%

G48161841010 4/11/2014

ST. ANTHONYS BOYS M.V. - Supply  

computers

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 500,000.00        499,988.00         100% I 100%

G48161841011 4/11/2014

SARIKKAMULLA SRI THAKSALA 

M.V. - Supply  computers

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 400,000.00        399,876.00         100% I 100%



H48161141100 9/19/2014

KURUPPUMULLA SRI 

PARAKRAMA K.V. - Balance work of 

the 70*20  L - shape building

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     997,340.56         100% H 100%

H48133141012 5/7/2015

construction of Waste Transfer Station 

for Panadura UC

2,600,000.00        

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකර

ණ අµකා�ය

පානSර නගර 

සභාව 800,000.00        800,000.00         31% I 100%

F48161841102 9/29/2014

ළමා ෙඩස් Yv සැපEම - ත!����ල ක.X.

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 200,000.00        199,700.00         100% I 100%

A48161141103 12/4/2014

Dibbedda Gunawardana K.V. - Balance 

work of 71- 6 x 20 Building 

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 200,000.00        199,000.00         100% I 100%

A48161141104 12/9/2014

Walana Mahanama M.V. - Repairing of 

the 45x20 old Building

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 300,000.00        299,209.45         100% I 100%

H48161141105 12/31/2014

Methodist P.V. - Construction of the wall

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 200,000.00        112,171.60         56% H 100%

A48161141106 12/31/2014

Essential repairs to water, sanitary and 

electricity systems of Divisional 

Education of Panadura

40,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 40,000.00          40,000.00           100% I 100%

F48161842001 2/13/2014

GNANODAYA M.V. -  Supplying Desks 

& Chairs

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 500,000.00        499,750.00         100% I 100%

F48161842002 2/13/2014

Supplying  furniture to Morontuduwa 

Dammananda p.v

450,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 450,000.00        449,475.00         100% I 100%

A48161142003 6/25/2014

POTHUPITIYA M.V. - Building 

Repairing of the 100x20 building

2,030,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 2,030,000.00     1,775,315.76      87% H 100%



A48161142004 4/11/2014

ZONAL EDUCATION OFFICE 

KALUTARA - Repairing of the buildings

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,000,000.00     925,876.35         93% I 100%

H48161142005 10/15/2014

KALUTARA ST.JOHNS M.V. - Balance 

work of the new building

1,449,955.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,500,000.00     1,435,768.97      99% H 100%

H48161142006 12/12/2014

GNANODAYA M.V. - Balance work of 

the new building

1,044,481.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,050,000.00     1,034,762.39      99% I 100%

H48161142007 12/12/2014

KALUTARA MUSLIM BALIKA V. -  

Balance work of the new building

671,016.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 700,000.00        664,500.46         99% H 100%

H48161142008 4/11/2014

Renovation of the building with the 

archaeological value at Gnanodaya M.V.- 

Kalutara

5,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,000,000.00     4,481,554.50      90% H 100%

H48161142009 4/11/2014

Modernization of Kalutara Education 

Zonal Office

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 4,000,000.00     813,066.79         20% I 100%

H48161142010 4/11/2014

Construction of two toilets for  Kalutara 

Education Zonal Office

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 300,000.00        288,371.00         96% H 100%

G48161842011 4/11/2014

ZONAL EDUCATION OFFICE 

KALUTARA - Supply  computers

1,080,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 1,080,000.00     1,062,028.00      98% H 100%

G48161842012 6/25/2014

KALUTARA ST.JOHN S M.V. - Supply  

 of Duplo machine

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

F48161842013 4/11/2014

ZONAL EDUCATION OFFICE 

KALUTARA - Supply Office equipments

1,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 1,000,000.00     998,000.00         100% I 100%



H48114542015 6/19/2014

Construction for District  land Office 

Stage ii

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 2,000,000.00     2,000,000.00      100% I 100%

H48133142014 12/26/2014

Porawatha Compost plant Improvement 

4,930,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අµකා�ය 6,600,000.00     4,723,401.21      96% H 100%

H48161142100 8/26/2014

Kalutara Zonal Education Office - 

Installation of electricity system

1,035,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,035,000.00     503,632.00         49% I 100%

K48161942101 10/30/2014

Mawala K.V.- Fulfillment of Class room 

Requirements to improve learning 

capacity

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

H48133142103 12/26/2014

Porawatta Compost Plant - Construction 

of New Entrance & Tilling Office 

Building & Auditorium

954,920.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අµකා�ය 1,154,920.00     893,840.48         94% H 100%

K48161942104 11/19/2014

මV!ෙදෝදය තාFෂ¦ක Xද�ාගාර ඉ�කල 

පාස�V XSහ�ප�ව�! සඳහා දැ�ව� TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම - කgතර

30,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 30,000.00          26,420.00           88% H 100%

F48161843001 2/13/2014

Supplying office equipment and furniture 

for schools in Bandaragama  Education 

Division

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     300,000.00         100% I 100%

H48161143002 4/11/2014

AL- Gazzaly Muslim P.V. Construction 

of  U shape three storied building 

(balance work)

720,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     715,051.04         99% H 100%

H48161143003 6/25/2014

Rerukana Samaranayakapura K.V. 

Construction of gate  

120,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     119,463.85         100% I 100%

H48161143004 6/25/2014

Madagama P.V. Construction of gate & 

name board

255,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     248,061.64         97% H 100%



H48161143005 10/15/2014

Bolgoda P.V. Construction of the 

Boundary wall (balance work)

100,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     100,000.00         100% I 100%

H48161143006 4/11/2014

Mahabellana P.V.  Fixing weld mesh to 

110x30 two storied building

360,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     355,130.60         99% H 100%

G48161843007 4/11/2014

Supply computers , computer equipment 

and other equipment for schools in 

Bandaragama Education Division 

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     498,120.00         100% I 100%

A48161143100 6/25/2014

Mahavila K.V  - Roof Repairing of the 

60x20 building

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     500,000.00         100% I 100%

F48161843101 9/29/2014

ළමා ෙඩස් Yv සැපEම - අ�ගස්සාe ම.ම.X

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     298,928.00         100% H 100%

A48161143102 12/4/2014

Mahabellana Primary School - Repairing 

of the Drainage System

95,744.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     90,736.50           95% H 100%

N48161143103 12/31/2014

මැදගම පා.X. - ෙගොඩනැde අg�වැwයාව සඳහා 


 VAT �ද� ෙගGම

220,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     220,000.00         100% I 100%

A48161143104 12/31/2014

බ�ඩාරගම ෙකො:ඨාස අධ�ාපන කාQයාලෙ= 

කාz පjධ�ය නGකරණය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     48,000.00           96% H 100%

F48161844001 2/13/2014

Supplying  furniture to Kananvila K.V

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     249,510.00         100% I 100%

F48161844002 2/13/2014

Supplying  furniture to Thakshila K.V

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     248,660.00         99% I 100%



A48161144004 6/26/2014

Kananwila Sri Sugathapala K.V.  - Roof 

Repair of building

550,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     544,030.80         99% H 100%

A48161144005 6/26/2014

Millewa M.V. - Roof Repair for 60*20 

building

1,100,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,065,359.83      97% H 100%

H48161144006 4/11/2014

Kumbuka East P.V. Construction of 

40x20 two storied building (balance work)

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,991,831.16      100% I 100%

H48161144007 6/26/2014

Kotigamgoda Sri subarathi P.V. - Repair 

and Fixing weld mesh to building

600,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     595,535.93         99% H 100%

G48161844100 6/25/2014

Supply Multimedia Projector Divisional 

Education Office - Horana

125,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     103,000.00         82% H 100%

H48161144102 8/26/2014

Kabellagoda K.V. - Construction of 

Retaining wall

1,150,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,147,508.27      100% I 100%

K48161944104 12/31/2014

ෙහොරණ කලාප කාQයාලෙ= ප�ගණක ධා�තාවය 

වැw �Rz TUම

30,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     27,840.79           93% I 100%

F48161845001 2/13/2014

 Supplying office equipment and furniture 

for schools in Horana  Education Division

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     249,480.00         100% I 100%

G48161845002 4/11/2014

Supply computers , computer equipment 

and other equipment for schools in 

Horana Education Division 

510,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     509,500.00         100% I 100%

H48161145100 7/30/2014

Electric Wiring at Zonal Education office 

Horana

460,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     450,000.00         98% H 100%



H48161145101 8/26/2014

Balanace work of record room Zonal 

Education Office - Horana

1,800,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,762,921.10      98% H 100%

H48161145102 8/26/2014

Horana Zonal Education Office  - 

Construction of Retaining wall fence and 

drain

1,300,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,296,483.50      100% I 100%

K48161945103 9/9/2014

Horana Zonal Education Office – 

Development of IT Capacities

400,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     400,000.00         100% I 100%

N48161845104 12/31/2014

Horana Zonal Education Office  - Supply 

Office Equipment & Furniture 

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     100,000.00         100% I 100%

F48161846001 2/13/2014

 Supplying office equipment and furniture 

for schools in Bulathsinhala  Education 

Division

760,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ -                     758,532.00         100% H 100%

A48161146002 4/11/2014

Repair & Re-eshtablish Name boards of 

schools in Bulathsinhala Division

1,110,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% O 0%

H48161146003 4/11/2014

Construction of Name boards for schools 

in Bulathsinhala Division

220,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% O 0%

G48161846004 4/11/2014

Supply computers , computer equipment 

and other equipment for schools in 

Bulathsinhala Education Division 

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     498,380.00         100% I 100%

H48161146100 10/15/2014

හ�ව"ර ක.X. පධාන ශාලාෙ� ෙදොරව� සකස් 

TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     48,295.00           97% I 100%

K48161946102 12/9/2014

බප/ෙහො/ෙකොබවක ක¦ෂ්ඨ Xද�ාලෙ= AB!ෙC 

සාධන ම:ටම පවQධනය සඳහා අවශ� ෙ�ඛණ 

�දණයට අදාල උපාංග ලබා pම.

175,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     175,000.00         100% I 100%



A48161146103 12/4/2014

Kudaligama M.V. - Roof Repairing of 

the two storied building

800,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     695,460.54         87% H 100%

F48161848001 2/13/2014

POTHUWILA M.V.-  Supplying Desks & 

Chairs

1,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

F48161848002 2/13/2014

PADAGODA M.V. -  Supplying Office 

equipments

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර 500,000.00        459,550.00         92% H 100%

A48161148003 12/2/2014

KALAVILA  K.V.-  Building Repairing 

of the 50x12 building

979,950.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,000,000.00     971,032.99         99% I 100%

A48161148004 12/2/2014

WALATHARA K.V. - Roof Repairing of 

the 60x20 building

1,024,306.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,100,000.00     1,014,959.65      99% I 100%

H48161148005 12/12/2014

BERUWALA ZAHIRA M.V. -  Balance 

work of the new building

999,403.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,000,000.00     989,900.68         99% H 100%

H48161148006 12/12/2014

CHEENA KOTUWA NEW PRIMERY 

SCHOOL. -Balance work of the new 

building

896,973.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 900,000.00        888,618.88         99% H 100%

H48161148007 11/5/2014

Construction of 90*25 two storeyed 

building - 1st stage of weragala P.V.

1,823,610.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,823,610.00     1,790,930.55      98% H 100%

H48161148008 12/12/2014

ALUTHGAMA SANGAMITHTHA 

BALIKA V. - Construction of flag posts 

and Children play area

221,734.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 300,000.00        221,733.70         100% H 100%

F48161848100 6/25/2014

Zam Refai Hajiar M.V. - Supply 

Furniture to office

400,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 400,000.00        399,640.00         100% I 100%



F48161849001 2/13/2014

PANTHIYA M.V. - Supplying Desks & 

Chairs

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     199,290.00         100% I 100%

H48161149002 12/12/2014

Moragala Sirisunanda p.v. construction 

of 40*20 class room building

2,191,131.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,135,227.00      97% H 100%

G48161849003 12/29/2014

GURUDOLA P.V. - Supply  computers

124,224.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     124,224.00         100% I 100%

G48161849004 12/29/2014

 IDDAGODA P.V. - Supply  computers

124,224.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     124,224.00         100% I 100%

G48161849005 12/29/2014

GALLENIYAKANDA P.V. - Supply  

computers

124,224.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     124,224.00         100% I 100%

G48161849006 12/29/2014

BADUGAMA DHAMMANANDA 

P.V. - Supply  computers

124,224.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     124,224.00         100% I 100%

G48161849007 12/29/2014

SIRIKANDURA TAMIL P.V. - Supply  

computers

124,224.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     124,224.00         100% I 100%

G48161849008 12/29/2014

 DEWAGODA P.V. - Supply  computers

124,224.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     124,224.00         100% I 100%

G48161849009 12/29/2014

ANDAWALA K.V. - Supply  computers

124,224.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     124,224.00         100% I 100%

G48161849100 5/12/2014

Supply of Computer Equipment and soft 

ware for the planning division ZEO 

Mathugama

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     75,000.00           100% I 100%



H48161149102 12/12/2014

Soil test for Construction of 48x40 three 

storied building - KALEIMAGAL T.V.

192,072.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     192,072.00         100% I 100%

K48161949103 9/9/2014

Matugama Zonal Education Office – 

Development of  IT Capacities

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 0% O 0%

F48161849104 10/7/2014

ළමා ෙඩස් Yv සැපEම - මාකල!දාව ක.X.

140,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     140,000.00         100% I 100%

A48161149105 10/27/2014

ම"ගම කලාප අධ�ාපන කාQයාලය අg�වැwයාව 

- 11 අ�යර

235,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     227,847.00         97% H 100%

N48161849107 12/31/2014

ම"ගම කලාප කාQයාලයට ප�ගණක හා උපාංග 

ලබා pම

205,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     174,000.00         85% H 100%

A48161149108 12/31/2014

අg�ග ෙගොඩ ක.X. - 60*20 ශාලාෙ� දැ�ගැ�ම 

ඉ�� වැඩ

47,600.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     47,479.00           100% I 100%

H48161149109 12/31/2014

Ellaboda P.V. - Construction of a Class 

Room

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     400,000.00         100% I 100%

G48161849110 12/31/2014

Supply Photo Copy Machine - 

Mathugama Zonal Education Office

90,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     87,248.00           97% H 100%

F48161850001 2/13/2014

PIMBURA P.V. - Supplying Desks & 

Chairs

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     198,900.00         99% I 100%

F48161850002 2/13/2014

DAPILIGODA P.V. - Supplying Desks & 

Chairs

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     149,800.00         100% I 100%



G48161850003 4/11/2014

OMATTA JANAPADA P.V. - Supply  

multimedia & accessories

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     113,950.00         76% H 100%

G48183850005 4/28/2014

අගලව�ත මාQග නඩ�" ඒකකය වැw�Rz 

TUම සඳහා උපකරණ සැපEම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙj·ය 

සභාව 0% O 0%

G48183850004 4/30/2014

අගලව�ත මාQග නඩ�" ඒකකය වැw�Rz 

TUම සඳහා උපකරණ සැපEම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙj·ය 

සභාව 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

A48161150100 4/30/2014

බප/ම"/cV© ම.ම.X. - ද!ත සායනය සVත 

ෙගොඩනැd�ෙ� වහල අg�වැwයා TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     200,000.00         100% I 100%

H48161150101 12/31/2014

Bollunna K.V. - Development of Play 

Ground

162,886.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     162,886.00         100% I 100%

H48161150102 12/31/2014

අගලව�ත cV© ම.ම.X. - මV!ෙදෝදය 

තාFෂ¦ක Xjයාදගාරයට XSeය ලබා pම.

86,925.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

F48161851001 2/13/2014

THALPADIWELA P.V. -  Supplying 

Desks & Chairs

170,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     17,000.00           10% I 100%

F48161851002 2/13/2014

HALWALA KANNANGARA M.V. - 

Supplying Desks & Chairs

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     249,720.00         100% I 100%

F48161851003 2/13/2014

KAPUGEDARA K.V. - Supplying Desks 

& Chairs

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     198,900.00         99% I 100%

H48161151005 12/12/2014

MEEGAHATENNA MERIL 

KARIYAWASAM M.M.V. - Renovation 

of the 90x25  , 3 storeyed building  

3,323,792.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     3,239,981.00      97% H 100%



F48161851004 4/17/2014

KITHULGODA K.V. - Supplying Desks 

& Chairs

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     149,800.00         100% I 100%

H48161151100 8/13/2014

Yattapatha K.V - Construction of 40x20 

Activity Room

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,942,954.00      97% H 100%

H48161151101 12/12/2014

Pussawala K.V. - Fixing weld mesh to 

80x20 building

326,512.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     316,334.00         97% H 100%

H48161151104 11/11/2014

බප/ම"/ KV¦යාව ක.X. - පැ�බැ ෙ  ආරF�ත 

දැ�වැට ඉ�TUම

176,390.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     169,523.00         96% H 100%

K48183951105 12/4/2014

වල�ලාXට qරාදෙj�ය සභාෙ� qරරධාන 

කාQයාලෙ= ෙභෞ�ක ධා�තාවය වැw �Rz TUම

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

වල�ලාXට  

පාෙj·ය  

සභාව 150,000.00        145,600.00         97% I 100%

H48161151106 12/31/2014

Moragala Sri Sunanda P.V. - 

Construction of Toilet

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     199,418.00         100% I 100%

A48161151107 12/31/2014

වල�ලාXට  ම.X. - අංක 09 ශාලාෙ� ෙqම!: 

අg�වැwයාව

30,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     30,000.00           100% I 100%

F48161852001 2/13/2014

WATHURANA SRI SARASWATHI 

P.V. -  Supplying Desks & Chairs

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     198,900.00         99% I 100%

F48161852002 2/13/2014

GURULUBADDA P.V. - Supplying 

Desks & Chairs

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     149,800.00         100% I 100%

H48183152003 4/28/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය සභා නව කාQයාල 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ [මTUම

6,500,000.00        ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව 6,500,000.00     5,157,437.36      79% I 100%



F48183852004 4/28/2014

පාe!ද�වර පා.ස සඳහා කාQයාlය උපකරණ 

ලබාpම

2,500,000.00        ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව 2,500,000.00     2,498,070.80      100% I 100%

H48161152100 8/13/2014

Sri Siddhartha K.V. - Fixing doors and 

weld mesh to hall No. - 3 building

150,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     149,287.00         100% I 100%

F48161853001 2/13/2014

Supplying  furniture to Wawita Mithree 

m.v

225,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     223,419.84         99% I 100%

F48161853002 2/13/2014

Supplying  furniture to Galthude 

DhammaKiththi p.v

225,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     224,883.84         100% I 100%

H48161153003 6/25/2014

Welikala  P.V. Construction of  two 

storied building (1st Stage)

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,970,379.65      99% H 100%

N48161153100 12/31/2014

වැeකල පා.X. - ෙදමහ� ෙගොඩනැd�ල 

ඉ�TUෙ   VAT �ද� ෙගGම

240,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     240,000.00         100% I 100%

A48161154001 4/11/2014

Palpitigoda K.V. Repair the roof of 

buildings

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,472,503.67      98% H 100%

A48161154002 4/11/2014

Gatakosgahahena Dharmashoka P.V. 

Repair & Renovation of  the upper 

building

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     392,523.02         98% H 100%

F48161864001 2/13/2014

Supplying Office Equipment & Furniture 

Piliyandala Zone Schools 

2,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල 2,000,000.00     2,000,000.00      100% I 100%

G48161864002 4/11/2014

Supply Computer & other Equipment 

Piliyandala Zone Schools 

1,250,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 1,160,000.00     1,160,000.00      93% I 100%



K48161965100 10/29/2014

"අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT�" - ම"ගම 

කලාපෙ= පාස�වල ෙභෞ�ක ධා�තා සංවQධන 

වැඩසටහන

2,700,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     2,700,000.00      100% I 100%

K48161962002 12/19/2014

බස්නාVර පළා� අධ�ාපන ෙදපාQතෙ !"ෙ� 

[ලධාU! සඳහා Xෂය සංවQධන සැලැස්ම 

සැක�ෙ  වැඩ�gවF පැවැ�Gම

116,790.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     116,790.00         100% I 100%

K48183962005 4/28/2014

පළා� පාලන ආයතනවල 

dz ,පස පාදන,සංවQධන වැඩසටහ! හා 

සැලB  TUම �Kබද පළා� පාලන ආයතන 

පධා£! හා [ලධාU! දැ�ව� TUම 300,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

K48114662014 6/19/2014

Data Entry  and works  under state Land 

information Management system

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 5,000,000.00     4,987,649.48      100% I 100%

K48114662100 6/19/2014

බස්නාVර පළාත "ළ ඉඩ  ගැටg Xස�ම සඳහා 

ජංගම ෙසේවා පැවැ�Gම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් 150,000.00        134,206.00         45% H 100%

K48183962011 4/30/2014

පළා� පාලන ආයතනවල 

dz ,පස පාදන,සංවQධන වැඩසටහ! හා 

සැලB  TUම �Kබද පළා� පාලන ආයතන 

පධා£! හා [ලධාU! දැ�ව� TUම 300,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     278,500.00         93% I 100%

K48183962012 4/30/2014

�ස්ÂF කාQයාල හා පළා� පාලන 

ෙදපාQතෙ !"ව ජාල ගත TUම

1,200,000.00        ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     667,345.00         56% I 100%

K48183962013 4/30/2014

පළා� පාලන  £� U� හා ප�පා� �Kබදව  

පළා� පාලන ආයතන Xධායක 

පධා£!,ම!½ව�! හා [ලධා�! දැ�ව� TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     499,453.00         100% I 100%

H48161162101 12/29/2014

මV!ෙදෝදය තාFෂ¦ක Xද�ාගාර ඉ�TUෙ  වැ: 

�දල ෙගGම.

2,187,100.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,858,539.78      85% I 100%

H48133162005 11/14/2014

Construction and fixing Pivithuru 

Suvapiyasa using plastic

340,080.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අµකා�ය 425,000.00        340,079.99         100% I 100%



K48133162006 12/4/2014

 Parisara Mithuro training and capacity 

Building

950,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අµකා�ය 950,000.00        946,325.00         100% I 100%

K48133162007 7/3/2014

Pivithuru Swapiyasa Training and 

capacity building

400,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අµකා�ය 400,000.00        392,339.36         98% I 100%

K48133162008 12/4/2014

Parisara kekulu programm training and 

capacity building

550,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අµකා�ය 550,000.00        525,864.48         96% H 100%

K48133162009 7/3/2014

Ranketa Programm Training and 

Capacity building

100,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අµකා�ය 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

G48133162010 7/3/2014

Purchasing of IT equipment for Capacity 

Building of Waste Management Authority

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අµකා�ය 1,000,000.00     987,000.00         99% I 100%

K48161962102 12/19/2014

2014 වQෂෙ= 5 ෙශේ¦ෙ= ·ෂ��ව Xභාගෙය! 

ලDz 100 ට වඩා ලබාග� AB! ඇගEම සඳහා 

සහ�ක ප� ලබා pෙ  වැඩසටහන

387,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     387,000.00         100% I 100%

F48161862103 9/1/2014

VAT for World Bank Supply Projects

3,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -                     2,555,482.08      85% I 100%

N48161862104 12/23/2014

VAT for World Bank Supply Projects – 

Stage 11

3,200,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -                     3,200,000.00      100% I 100%

K48161962105 12/26/2014

බස්නාVර පළාෙ� {Tයා XරVත උපාµධාU!ෙC 

හැTයා පවQධන වැඩසටහන පැවැ�Gම

1,970,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,970,000.00      100% I 100%

N48161962106 12/31/2014

2015 වQෂෙ= Bපස! [ ෙතර වැඩසටහන 

�Kබඳ ��ව�! දැ�ව� TUම

220,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     190,000.00         86% I 100%



H47161102002 3/5/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= �Sව දXසමර 

XSහෙ� ගෘහස්ථ ෙවොeෙබෝ� FU ඩා ��ෙ= qෙQ 

Fෂකාගාරය ඉ� TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

H47152304100 6/25/2014

උ>ග පල නගරෙ= ෙයෝ^ත මං��ව ආර භක 

ස්ථානෙ= රථගාලF, ස්වයං {Tයා 

මධ�ස්ථානයF සහ XA"� මB! ෙවළදා  කර� 

ලබන ස්ථානයF ඉ�TUම - අ�යර 2 40,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     39,916,552.73    100% I 100%

H47161104103 11/12/2014

Dewalapola Ananda M.V. - Balance 

Work of Mahindodaya Technical 

Laboratory

1,400,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,360,352.44      97% I 100%

H47152306001 2/25/2014

ව"��වල රණX�ගම මැද පාර ෙකො!�: TUම

999,147.25           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     998,377.25         100% I 100%

N47161107101 11/12/2014

Yakkala Chandrajothi V. - Renovation of 

building (stage ii)

2,100,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,740,725.80      83% I 100%

H47152310001 2/25/2014

උ>�ල රණX�ගම �XB  මාQගෙය! දDzපස 

1 වන මාQගය ෙකො!�� TUම

115,725.95           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     113,357.58         98% I 100%

H47152310002 2/25/2014

උ>�ල රණX�ගම අභ�!තර 6 වන මාQගෙය! 

ව පසට ඇ� මාQගය ෙකො!�: TUම

541,576.88           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     530,639.90         98% I 100%

H47152310004 2/26/2014

උ>�ල රණX�ගම �XB  මාQගෙය! දDz පස 

6 වන මාQගය ෙකො!�: TUම.

135,532.97           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     131,942.90         97% I 100%

H47152311001 2/20/2014

ෙදො ෙප පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= කෑරගල 

රණX�ගම අFකර 16 මාQගය ෙකො!FUම: 

TUම

450,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     448,531.45         100% I 100%

H47152311002 2/20/2014

ෙදො ෙප පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= කෑරගල 

ම�කැෙ� මාQගෙ= ඉ�� ෙකොටස සංවQධනය 

TUම

550,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     550,000.00         100% I 100%



H47152312001 2/13/2014

ªයගම පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

සYගස්ක!ද අෙ²ෙසේකරාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

�XB  මාQගය තාර ආෙ�ප TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     932,307.00         93% I 100%

K47114224001 4/11/2014

බ�තර��ල ෙඩ!A� ෙකො²බෑක>ව මාවෙතV 

�V� නාග�ක සංවQධන අµකා�යට අය� ඉඩ  

ෙකොටස් බස්නාVර පළා� සභාව ෙවත පවරා 

ගැ£ම 7,500,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

H47152325001 2/17/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙකො:ටාව, 

ෙහොරණ පාර, ධQමපාල Xjයාවලෙ= 

FUරඩාංගනයට යන පාෙQ දDz ෙදසට ඇ� 

ෙදවන පvමග ෙකො!�: TUම 1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     949,273.10         95% I 100%

H47152326100 5/19/2014

Proposed Inter Locking block Paving for 

Entrance Road of Sri Dhakshinarama 

temple at Mt. Laviniya - Div. Sec. 

    (Ratmalana)

    
750,000.00           ප.පා.ෙකො. ම.න.ස -                     747,219.87         100% I 100%

H47161142100 10/16/2014

කgතර Xද�ාලEය ජා�ක පාසෙ� වැATK 

පjධ�ය අg�වැwයා TUම

221,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     220,367.68         100% I 100%

F47183851100 12/10/2014

වල�ලාXට පාෙj·ය සභා කාQයලය සඳහා 

කාQයාල උපකරණ ලබාගැ£ම

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

වල�ලාXට  

පාෙj·ය  

සභාව -                     149,115.00         99% I 100%

N47161663001 3/5/2014

2017 ආAයා�ක ෙයොu! FUරඩා උෙළලට FU 

ඩක FU◌්wකාව! �දාන  TUම සඳහා බස්නාVර 

පළාෙ� �ඩා සංග  ශF�ම� TUම හා 

��ගැ!Gම ෙව�ෙව! ග පහ �ස්ÂFකෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සංග  සඳහා �ඩා භා�ඩ හා 
1,300,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප�, 

ආQ�ක 

පවQධන 

කාQයාංශය -                     1,300,000.00      100% Q 0%

K47183962100 6/25/2014

බස්නාVර පළා� සභාව "ළ පළා� පාලන 

ආයතන යටෙ� �යා�මක වන Yස්තකාල සඳහා 

"� ලංකා�> කම ව�වස්ථා Xවරණය" ග!ථය 

ලබා pම 125,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% O 0%

N47161801500 12/8/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@ පu�වල  පාස� අධ�ාපනය ලබන  ද�ව! 

සඳහා  පාස� උපකරණ ලබා pම

800,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

N47152301501 12/19/2014

�uල��ය පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= 

�uල��ය, අස්වැ!නව�ත � ආන!දාරාමය ෙවත 

�Xෙසන මාQගය  සංවQධනය TUම

350,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව 0% O 0%



N47161902500 12/8/2014

කටාන  පා.ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ= ෙනොXµම� 

අධ�ාපන Xෂය යටෙ� පාඨමාලා හදාර!න! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

1,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව 0% O 0%

N47161804500 12/8/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@ පu�වල  පාස� අධ�ාපනය ලබන  ද�ව! 

සඳහා  පාස� උපකරණ ලබා pම

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

N47161904501 12/30/2014

ස පදා�ක සමාජ චා�තවල වැදග�කම 

එeදැFGම උෙදසා  c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. 

ෙකො:ඨාශෙ=  ත�ණ  ත�¦ය! සඳහා 

පාෙයෝdක වැඩසටහනF පැවැ�Gම 288,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

N47161805500 12/8/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@ පu�වල  පාස� අධ�ාපනය ලබන  ද�ව! 

සඳහා  පාස� උපකරණ ලබා pම

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

N47152305501 12/19/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

අදාවාන, ෙකොට��ෙගොඩ, ෙදොෙ� පාර 

සංවQධනය TUම

340,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව 0% O 0%

N47152306500 12/8/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

�!නෙගො�ල ස�ම� මාවත සංවQධනය TUම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

N47152306501 12/8/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

�!නෙගො�ල මාෙන� මාවත සංවQධනය TUම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

N47152306502 12/8/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  මාතලාන 

ෙවළ මැද පාර සංවQධනය TUම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

N47152306503 12/8/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  රතඹෙ� 

රණX� මාවත සංවQධනය TUම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

N47152306504 12/8/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ඕචQ»ව�ත 

වල�ව�ත අ"� මාQගය  සංවQධනය TUම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%



N47152306505 12/8/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  මාතලාන 

ජයෙකොw මහතාෙC [වස අසල ෙපොS  මාQගය  

සංවQධනය TUම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

N47152306506 12/8/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙමොරගහෙහේන Dමාර මහතාෙC [වස අසල ෙපොS 

මාQගය සංවQධනය TUම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% D 80%

N47161806507 12/19/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@ පu� වල පාස� අධ�ාපනය ලබන  ද�ව! 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා pම

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ 0% O 0%

N47152306508 12/19/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මාඉ�ල 

ලFම� උයන 5 වැ[ පvමග �Kසකර TUම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

N47161107500 12/19/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග පහ � ෙබෝó  

පාථcක Xද�ාලෙ= Yස්තකාල ෙගොඩනැd�ෙ�  

ප�සංස්කරණ කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

N47161807505 12/31/2014

ග පහ පාෙj�ය  ෙ�ක  කාQයාලෙ=  සැලB  

අංශයට ප�ගණකයF ලබා pම

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

N47161908500 12/16/2014

 

ජාඇල   පා.ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ= ෙනොXµම� 

අධ�ාපන Xෂය යටෙ� පාඨමාලා හදාර!න! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම
1,500,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%

N47152308501 12/8/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කඳාන නැS���ය 

ෙjවාල පාර පBකර දDz පැ�ෙ� හ�වන 

පල�වන කඩෙතො}  
 පාර ෙකො!�: TUම

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

N47152308502 12/8/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කඳාන �තාෙC 

ව�ත ශා!� ස්ෙටෝQස් අසල පාර ෙකො!�: TUම

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

N47161108503 12/8/2014

ජාඅල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= සා!ත ෙසබස්�ය! 

මහ XSහෙ� 6 ෙශේ¦ය ප!� කාමරය සඳහා දැ� 

ආවරණ සකස් TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%



N47161108504 12/8/2014

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= උ"� බටගම 

ෙරෝමා කෙතෝeත පාථcක Xද�ාලයට ජලනල 

පjධ�යF සකස් TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

N47161808505 12/8/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= සා!ත 

ෙසබස්�ය! පාථcක XSහලට ප�ගණක පහBක  

ලබා pම

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව 0% O 0%

N47161808506 12/8/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= [ව!දම ෙරෝමා 

කෙතෝeක පාථcක XSහෙ�  පධාන ශාලාව සඳහා 

Yv ලබා pම

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව 0% O 0%

N47161908507 12/9/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 2014 ·ෂ��ව 

Xභාගය  සම� AB ද�ව!  ඇගEෙ  

වැඩසටහනF  පැවැ�Gම

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව 0% O 0%

N47161810500 12/8/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බප/කැල ශා!ත  

ෙසබස්�ය! Xද�ාලෙ= ළමා �ඩාංගනයට 

අවශ� උපකරණ ලබා pම

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය 0% O 0%

N47152310501 12/8/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මහර, �ෙCෙගොඩ 

සදහ  මාව�! හැUයන අ�ණA�  මහතාෙC 

[වස අසe! යන ෙපොS පාර ෙකො!�: TUම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% O 0%

N47161910502 12/8/2014

මහර  පා .ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ= ෙනොXµම� 

අධ�ාපන Xෂය යටෙ� පාඨමාලා හදාරන ත�ණ 

ත�¦ය!  සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ලබා pම 1,200,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය 0% O 0%

N47161910503 12/16/2014

මහර  පා .ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ= ෙනොXµම� 

අධ�ාපන Xෂය යටෙ� පාඨමාලා හදාරන  අ> 

ආදාය  ලා@ Yjගල�!   සඳහා ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම 1,500,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%

N47152311500 12/11/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= �ෙගොඩ Xශාඛා 

මාවත 1 පvමග නවතා  ඇ� ස්ථානෙ= Aට 

ඉ��යට ෙකො!�: TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

N47152311501 12/11/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ= T��වැල 

නාල!දා ෙපර  පාසල ඉ���ට    මාQගය  

ෙකො!�: TUම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%



N47152311502 12/11/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= �ෙගොඩ, යකෙ�  

මාහ�ෙ�ගම මාQගය ඉ��යට ෙකො!�: TUම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

N47152311503 12/11/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= �ෙගොඩ, 

ෙහ:�කෙ» මැ¦Fල!ද 2 පvමග ( කඳනෙගොඩ 

මාQගය )   ෙකො!�: TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

N47161912500 12/8/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  2014 ·ෂ��ව 

Xභාගය සම� ද�ව! හා ඊට දායක 
 

XSහ�ප�ව�!, ��භව"! හා අධ�පනඥ�! 

ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම 250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය 0% O 0%

N47161912501 12/8/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  XSහ�ප�ව�! 

සඳහා Y�z වැඩසටහනF පැවැ�Gම

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

කැළ¦ය 0% O 0%

N47161821500 12/9/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොළඹ අධ�ාපන 

කලාපයට අය� මහව�ත ශා!ත අ!ෙතෝ[ 

Xද�ාලෙ=  �Qයවාදක ක�ඩායම සදහා [ළ 

ඇS  ලබාpම. 200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     198,800.00         99% I 100%

N47161922500 12/9/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � 

ජයවQධනYර  අද�ාපන කලාපයට අය� 

පාස�වල අධ�ාපනය ලබන අ> ආදාය ලා@  

පu�වල පාස� ද�ව! සදහා ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 
50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     49,880.00           100% I 100%

N47161924501 12/9/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � ජයවQධනYර 

අධ�ාපන කලාපයට අය� පාස�වල අධ�ාපනය 

ලබන අ> ආදාය ලා@ පu�වල පාස� ද�ව! 

සදහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     50,000.00           100% I 100%

N47183825500 12/23/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොVල ෙකොvව 

පාර,ෙගොwග�ව,මහරගම eයාප�ංx ෙගොwග�ව 

Bහද පජා ම�ඩලය සදහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     24,752.00           99% I 100%

N47161925501 12/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � ජයවQධනYර 

අධ�ාපන කලාපෙ= පාස�වල අධ�ාපනය ලබන 

අ> ආදාය ලා@ පu�වල පාස� ද�ව! සදහා 

ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     50,000.00           100% I 100%

N47161827500 12/19/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �eය!දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය� ෙදVවල ශා!ත  ම�යා 

පාසල සදහා ෙපොෙටෝෙකො� ය!තයF ලබාpම.

125,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     107,520.00         86% I 100%



N47161929500 12/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  2014 වසෙQ පහ 

වසර ·ෂ��වය සම� පාස� AB ABXය!ෙC 

Dසලතා ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

1,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     999,600.00         100% I 100%

N47152329501 12/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= හ�Xට ෙපෙදස  

ෛවද� අ�තනායක මහතාෙC  [වස යාබද ෙපොS 

 මාQගය සංවQධනය TUම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

N47184831500 12/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මාවතගම B�� ෙපර පාසලට ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

N47161944500 12/30/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�! සඳහා �යS� Y�z වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

34,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     34,000.00           100% I 100%

N47161844501 12/31/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= හෑග�ල Xද�ාලය 

සඳහා ෙඩස් හා Yv ලබාpම

41,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

N47183845500 12/9/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx පජා 

සc� සදහා උපකරණ ලබාpම

1,000,000.00        පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     999,998.00         100% I 100%

N47183846500 12/9/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx පජා 

සc� සදහා උපකරණ ලබාpම

500,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     499,800.00         100% I 100%

N47152349501 12/9/2014

ම"ගම පා. ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= දැව සංස්ථා 

මාQගය සංවQධනය TUම

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙj 

·ය සභාව -                     149,737.00         100% I 100%

N47184849503 12/24/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ම"ගම, කඩවක 

eයාප�ංx V� පබg ෙපර පාසල සඳහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබාpම

25,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

N47184850500 12/26/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= හැලඹ, 

වැeෙගොඩැ�ල eයාප�ංx උදාර ෙපර පාසල සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාpම

40,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     39,992.00           100% I 100%



N47161850501 12/9/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= දා�eෙගොඩ 

Xද�ාලය සඳහා ඡායා �ටප� ය!තයF ලබාpම

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම 0% O 0%

N47183152500 12/24/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ඉ}Fපත, 

ල�ප©ර ඉහළ ෙකොටෙසේ ෙපොS Kඳ අg�වැwයා 

TUම

50,000.00             ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව 0% O 0%

N47161963500 12/19/2014

ග පහ අධ�ාපන කලාපෙ=  2014  වQෂෙ=  05 

ෙශේ¦ය ·ෂ��ව Xභාගය සම� ද�ව! ඇගEෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     157,944.00         79% I 100%

N47161963501 12/19/2014

c�ව!ෙගොඩ  අධ�ාපන කලාපෙ=  2014  

වQෂෙ=  05 ෙශේ¦ය ·ෂ��ව Xභාගය සම� 

ද�ව! ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

N47161863502 12/19/2014

ග පහ අධ�ාපන ෙකො:ඨාශයට අය� පාසැ� 

වලට අවශ� �ඩා භා�ඩ හා සං�ත භා�ඩ ලබා 

pම

115,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     114,200.00         99% I 100%

N47161963503 12/19/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ=  ��ව�! සඳහා Bපස! 

[ ෙතර වැඩසටහන �Kබඳ  දැ�ව� TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N47161964500 12/9/2014

�Kය!දල අධ�ාපන කලාපෙ= අධ�ාපනය  

හදාරන අ> ආදාය ලා@ පu�වල පාස� ද�ව! 

සදහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     99,999.00           100% I 100%

N47161964501 12/9/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන ෙකො:ඨාශෙ= පාස� 

අධ�ාපනය ලබන අ> ආදාය ලා@ පu�වල 

පාස� ද� දැ�ය! සදහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.
50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     50,000.00           100% I 100%

N47161964502 12/9/2014

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ= අධ�ාපනය 

හදාරන අ> ආදාය ලා@ පu�වල පාස� ද�ව! 

සදහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     99,990.00           100% I 100%

N47161964503 12/9/2014

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙ= පාස� අධ�ාපනය 

ලබන අ> ආදාය ලා@ පu�වල පාස� ද�ව! 

සදහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%



N47161864504 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

බප/ජය ඔ�වල ක[ෂ්ඨ Xද�ාලය සදහා 

අධ�ාප[ක උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     98,250.00           98% I 100%

N47161864505 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපෙ= බප/ජය 

රණාල ක[ෂ්ඨ Xද�ාලය සදහා අධ�ාප[ක 

උපකරණ ලබාpම.

125,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     125,000.00         100% I 100%

N47161864506 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය�  

බප/ජය ර�න ක[ෂ්ඨ Xද�ාලය සදහා අධ�ාප[ක 

උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     97,000.00           97% I 100%

N47161864507 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

බප/ජය ෙකොරෙතොට ෙසෝමාන!ද Xද�ාලය සදහා 

අධ�ාප[ක උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     97,000.00           97% H 100%

N47161864508 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

බප/ජය ඉහල ෙබෝc�ය ක[ෂ්ඨ Xද�ාලය සදහා 

අධ�ාප[ක උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     98,250.00           98% I 100%

N47161864509 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

බප/ජය C.M.S බාeකා Xද�ාලය සදහා 

අධ�ාප[ක උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     98,250.00           98% I 100%

N47161864510 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

බප/ජය ෙකොතලාවල මහා XSහල සදහා 

අධ�ාප[ක උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     90,750.00           91% I 100%

N47161864511 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

බප/ජය දැwග�ව ක[ෂ්ඨ Xද�ාලය සදහා 

අධ�ාප[ක උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     98,250.00           98% I 100%

N47161864512 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය�  

බප/ජය �[දාස Dමාර"ංග Xද�ාලය සදහා පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     97,000.00           97% I 100%

N47161864513 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

බප/ජය කහ!ෙතොට ආදQශ පාථcක Xද�ාlය  

�Qය වාදක ක�ඩායම සදහා �Qයවාදක 

උපකරණ ලබාpම. 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     100,000.00         100% I 100%



N47161864514 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

බප/ජය Xද�ාවQධන XSහල සදහා අධ�ාප[ක 

උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     98,250.00           98% I 100%

N47161864515 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

බප/ජය ෙකො:ටාව ධQමපාල XSහල සදහා 

අධ�ාප[ක උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     98,250.00           98% I 100%

N47161864516 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

බප/ජය �Fමෙ� XSහල සදහා අධ�ාප[ක 

උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     90,750.00           91% I 100%

N47161864517 12/19/2014

� ජයවQධනYර අධ�ාපන කලාපයට අය� 

බප/ජය Xද�ාකර බාeකා Xද�ාlය �Qය වාදක 

ක�ඩායම සදහා �Qයවාදක උපකරණ ලබාpම.

175,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - � 

ජයවQධනYර -                     174,980.00         100% I 100%

N47161864518 12/19/2014

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ= ෙහෝමාගම 

අධ�ාපන ෙකො:ඨාශයට  අය� අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා  

පාස� උපකරණ ලබාpම. 500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     499,998.00         100% I 100%

N47161864519 12/19/2014

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ=  පාSFක අධ�ාපන 

ෙකො:ඨාශයට  අය� අ> ආදාය ලා@ පu�වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     499,998.00         100% I 100%

N47161864520 12/19/2014

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ=  �තාවක  

අධ�ාපන ෙකො:ඨාශයට  අය� අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා  

පාස� උපකරණ ලබාpම. 500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     499,998.00         100% I 100%

N47161965501 12/9/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කාලපෙ= පාස� ද�ව!ෙC 

�ඩා Dසලතාවය! ඇගEෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

N47161965502 12/24/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ=, ෙහොරණ අධ�ාපන 

ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ පu�වල පාස� 

ද�ව! සඳහා අධ�ාප[ක උපකරණ ලබාpම

1,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

N47161965503 12/24/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ=, බ�ඩාරගම 

අධ�ාපන ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ පu�වල 

පාස� ද�ව! සඳහා අධ�ාප[ක උපකරණ 

ලබාpම 200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%



H43152302725 11/12/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ආÁඅ බලම 

�ණවQධන මාවත ෙදවන අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     486,029.00         97% I 100%

H43152302726 11/12/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ක�යල ¶. එස්. 

ෙසේනානායක ජනපදය ෙපොS අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     300,000.00         100% I 100%

N44183905425 12/10/2014

Yස්තකාල ෙගොඩනැd�ල ඉ�TUම-¥�ගම( II වන 

අ�යර )

9,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% O 0%

H43161101100 9/5/2014

Horagasmulla P.V. - Balance work of the 

110*40 Three storied Building

14,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     12,769,778.07    91% H 100%

H43161101101 11/11/2014

c�ව!ෙගොඩ නාවාන ක.X. 120*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     3,998,990.18      100% I 100%

H43161102100 6/13/2014

උද Xට DලAංහ X. ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

10,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     8,264,004.31      83% H 100%

H43161102101 6/13/2014

ම�යරා^¦ X. ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

10,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     8,193,357.54      82% H 100%

H43161102102 7/24/2014

¥ග�ව කලාප කාQයාලය ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

වැඩ

10,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% O 0%

H43161103100 6/13/2014

¥ග/සා!ත ම�යා ම.X. 130*25 ෙගොඩනැd�ෙ�  

      ඉ�� වැඩ

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     4,518,375.54      90% H 100%

H43161103101 6/13/2014

¥ග/Xජයර�න  ම.X. 110*25 ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     3,001,119.08      75% H 100%



H43161103102 6/13/2014

Xද�ාලංකාර X. ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     3,614,354.64      72% H 100%

H43161104100 6/13/2014

නැදග�ව ක.X. ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

වැඩ

8,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     7,436,506.34      93% H 100%

H43161104101 6/13/2014

ග�ෙලො}ව අ� අමා! �ස්e  X. ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     4,644,662.90      93% H 100%

H43161104102 6/13/2014

ව�නාපහ  ෙරෝ.ක.පා.X. ෙදමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

3,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,846,877.10      95% H 100%

H43161104103 9/17/2014

යටගම පාථcක Xද�ාලෙ= 120*25 ෙදමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� පළ� අ�යෙQ ඉ�� වැඩ [ම 

TUම.

7,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     6,454,995.62      92% H 100%

H43161104104 11/11/2014

යටගම පා.X. 120*25 ෙදමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ (අ�යර 111)

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     3,741,147.20      94% H 100%

H43161104200 11/21/2014

Regie Ranathunga M.P.V – Construction 

of Open Air Theatre

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     4,645,522.16      93% H 100%

H43161104201 11/21/2014

උ>ග පල නගරෙ= ෙයෝ^ත ව�ායාම මං��ව 

ආර භක ස්ථානෙ= රථ ගාලF, ස්වයං {Tයා 

මධ�ස්ථානයF සහ XA"� මB! ෙවළඳා  කර� 

ලබන මධ�ස්ථානයF ඉ�TUම. 30,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

H43161104202 11/21/2014

c�ව!ෙගොඩ �V�  තටාකය ඉ�TUම - අ�යර 

11

20,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     20,000,000.00    100% I 100%

H43161105100 9/5/2014

Radawadunna Siri Mihindu V. - Balance 

work of 70*25 Two storied Building with 

Library

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,458,221.61      73% H 100%



H43161105101 6/13/2014

පස්යාල පා.X.ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

6,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     5,515,536.49      92% H 100%

H43161105102 6/13/2014

ක� එKය ක.X. ෙදමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

වැඩ

6,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     5,854,332.09      98% H 100%

H43161106100 6/13/2014

රතඹෙ� ක.X. 50*20 Yස්තකාල ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     3,813,373.70      95% I 100%

H43161106101 6/18/2014

Nittambuwa R.C.V. -Construction of 

90x25 three storied building

19,600,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% H 100%

H43161106102 11/11/2014

[:ට�ව සංඝෙබෝµ ම.ම.X. 90*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ (අ�යර 111)

1,200,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,037,020.58      86% I 100%

H43161107100 8/22/2014

Yakkala Anura MMV - Balance work of 

three std. building

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     4,762,016.04      95% I 100%

H43161108100 6/13/2014

බටගම ධQමාෙශෝක X. ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

8,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     7,708,599.06      96% I 100%

H43161108101 6/13/2014

නාරංෙගොඩපා}ව ක.X. ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

3,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,596,541.06      87% H 100%

H43161109100 6/13/2014

ê!ෙක!ද ම.X. {ස්G  ශාලාව

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,960,731.70     1,960,731.70      98% I 100%

H43161110100 6/3/2014

Udupila K.V. - Construction of 30x25 

two storied Special Education Unit

6,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,020,157.00      34% D 80%



H43161110101 9/1/2015

Nittambuwa R.C.V. - Construction of 

90x25 three Storied building

19,600,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

H43161110102 6/13/2014

උ>�ල ම.X. 70*25 ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ

2,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,483,239.68      99% I 100%

H43161110103 6/13/2014

වැe��ලෑව X.ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

2,800,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,558,820.49      91% H 100%

H43161110105 11/11/2014

T��ලවල ම.X. - ප!� කාමර ඉ�� වැඩ [ම 

TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

H43161111100 11/11/2014

T��වැල සංඝc�තා බා.ම.X. ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ (අ�යර 1v)

1,700,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,526,980.00      90% I 100%

H43161112100 6/13/2014

අ� �බාරF X.ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

12,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     7,492,339.85      62% D 80%

H43161112101 11/21/2014

ය�ෙහේන ක¦ෂ්ඨ Xද�ාලෙ= 90x25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ [ම TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,691,550.54      85% H 100%

H43161113100 6/13/2014

�ල��ය  ම.X. 110*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ�       ඉ�� වැඩ

1,100,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     966,560.94         88% H 100%

H43161113101 6/13/2014

ශා!ත ෆැ!Aස් Xද�ාල ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

4,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,847,070.41      63% H 100%

H43161113102 6/13/2014

¶.Ç.ජය�ලක X. ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

7,100,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     6,340,335.89      89% H 100%



H43161113103 6/13/2014

රාමAංහ X. ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,113,556.57      53% H 100%

H43161113104 6/13/2014

මහාමායා බා.X. ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,946,779.55      97% I 100%

H43161121100 6/27/2014

Kanapathi Hindu Balik V. -Construction 

of 40x20 three storied building

8,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 8,000,000.00     3,202,675.91      40% D 80%

A43161121101 6/3/2014

St. Annes Balika MV - Renovation of 

140x35 main hall building

2,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 2,500,000.00     2,488,895.81      100% I 100%

H43161121102 6/13/2014

ර�F ෆU» ම.X. 110*30 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

8,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 8,000,000.00     7,722,277.24      97% H 100%

H43161122100 11/7/2014

ෙකොvXල ගාc¯ X. 70*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

2,992,187.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 2,992,187.00     2,350,619.05      79% H 100%

H43161122101 11/7/2014

Dඩාijග�ව ධQමපාල ම.X. 25*20 �ඩාගාරෙ= 

ඉ�� වැඩ

1,348,308.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,348,308.00     1,330,504.08      99% I 100%

H43161123100 11/7/2014

ආන!ද බා. X. 70*25 ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ

5,984,773.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 5,984,773.00     5,871,057.58      98% H 100%

H43161123101 6/13/2014

නාවල ජනාµප� බා.X. ෙසෞ!දQයය ඒකකය 

ඇ"g ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,500,000.00     1,454,497.47      97% H 100%

H43161123102 6/13/2014

ෙQවත රාජaය  X. 90*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 300,000.00        288,892.30         96% H 100%



H43161123103 11/11/2014

Mahamaya B.V. - Completion of three 

storied Building

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,000,000.00     994,265.39         99% I 100%

H43161124100 11/7/2014

මාලෙ² රා�ල X. 90*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

6,889,468.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 6,889,468.00     6,148,519.13      89% H 100%

H43161124101 11/7/2014

තලංගම Bෙබෝµ X. 70*25  ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

3,567,594.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 3,567,594.00     3,566,782.47      100% H 100%

H43161124102 11/7/2014

අ"�d�ය මහමාත� X. 90*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

4,916,428.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 4,916,428.00     4,857,686.73      99% I 100%

H43161124103 11/7/2014

�ණෙසේකර ක.X.90*25 ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

වැඩ

5,995,820.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 5,995,820.00     5,526,572.00      92% H 100%

H43161125100 11/7/2014

Xද�ාකර බා.X.110*30  ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

වැඩ

5,999,002.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 5,999,002.00     5,396,366.92      90% H 100%

H43161125101 11/7/2014

ෙකො:ටාව ධQමපාල පා.ආදQශ X.  90*25 

ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

7,473,413.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 7,473,413.00     7,443,504.46      100% I 100%

H43161125102 6/13/2014

මහරගම ම.ම.X.  90*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

6,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 6,000,000.00     5,748,748.56      96% H 100%

H43161125103 7/22/2014

තලප���ය AjධාQථ X.  100*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

1,200,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,200,000.00     1,141,529.59      95% H 100%

H43161125104 11/7/2014

ෙකො:ටාව ආන!ද X.  90*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

4,852,162.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 4,852,162.00     4,794,751.76      99% H 100%



H43161125105 6/13/2014

ච!දර�න මානවAංහ  X.  90*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

1,200,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,200,000.00     1,161,140.73      97% H 100%

H43161126100 6/13/2014

ධQමාරාම X. 70*25 ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ

3,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 3,500,000.00     2,652,533.26      76% I 100%

H43161126101 6/13/2014

ග�Tස්ස ෙබෞjධ බා.X.  90*25  ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

3,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 3,500,000.00     2,030,149.73      58% I 100%

H43161128100 6/13/2014

ලංකා සභා X. 60*25 ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ

1,150,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,150,000.00     827,755.55         72% I 100%

H43161128101 7/22/2014

WP/PL/RAWATHAWATHTHA 

METHODIST V. - Balance Work of 

90x30 3st Building

12,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 12,000,000.00   10,870,133.84    91% I 100%

H43161128102 6/13/2014

GරYර!අqY   X. 70*25ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

1,350,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,350,000.00     1,293,661.11      96% I 100%

H43161129100 6/26/2014

Dharmasena Artigala B.V. - Construction 

of 130x30 two storied building

20,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 20,000,000.00   1,429,392.12      7% H 100%

H43161129101 6/13/2014

Bෙ!තා ෙjX බා.  X. 90*30 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

11,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     6,490,841.41      59% C 60%

H43161129103 11/11/2014

�Kය!දල කලාප අධ�ාපන කාQයාලය ඉ�� වැඩ

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 4,000,000.00     3,898,024.00      97% I 100%

H43161130100 6/13/2014

ඔලෙබො>ව ෙසො�සා ක.X. 70*25 

ෙගොඩනැd�ෙ�      ඉ�� වැඩ

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 5,000,000.00     4,250,425.90      85% H 100%



H43161131100 6/3/2014

ilukovita K.V. - Construction of 70x25 

single storied building

3,900,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 3,900,000.00     2,580,637.44      66% H 100%

H43161131101 6/13/2014

අ}� අ බලම ක.X. ෙගොඩනැd�ෙ�      ඉ�� 

වැඩ

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 5,000,000.00     4,283,918.10      86% H 100%

H43161132100 6/13/2014

e!»ෙසේ බා.X.ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

11,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 11,000,000.00   10,993,920.00    100% I 100%

H43161132101 6/13/2014

යෙශෝධරා බා.X.ෙගොඩනැd�ෙ�  ඉ�� වැඩ

10,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 10,000,000.00   9,427,211.44      94% I 100%

H43161132102 6/13/2014

ර�නාවl බා.ම.X. 90*30,40*30 ෙතමහ� L 

හැඩැ� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

8,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 8,000,000.00     7,091,783.78      89% I 100%

H43161132103 6/13/2014

මහාමාත� ම.X. 90*25 AXමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     3,537,895.65      88% I 100%

H43161141100 6/13/2014

ශා!ත අ!ෙතෝ[ බා.X. නව A�මහ�  

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

10,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 10,000,000.00   9,496,831.42      95% H 100%

H43161141101 6/13/2014

වෑකඩ ෙබෞjධාෙලෝක  X. ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

9,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 9,000,000.00     8,755,285.57      97% H 100%

H43161141102 6/13/2014

රාජaය X. 150*50  ෙගොඩනැd�ෙ� වැඩ [ම 

T�ම

13,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 13,000,000.00   11,919,916.28    92% H 100%

H43161141103 6/13/2014

±ලා! X. ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

7,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 7,500,000.00     6,668,836.67      89% H 100%



H43161141104 6/13/2014

පානSර බා. X. ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

වැඩ

7,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 7,500,000.00     7,452,813.45      99% H 100%

H43161141105 6/13/2014

ශා!ත අ!ෙතෝ[ ��c  X. ෙගොඩනැd�ෙ� වැඩ  

     [ම T�ම

8,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 8,000,000.00     7,033,600.00      88% H 100%

H43161141106 11/11/2014

±ලා! �ස්e  ම.X. ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ

6,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

H43161141107 11/11/2014

ත!����ල ක.X. 90*25 ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

වැඩ (අ�යර 11)

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

H43161141108 12/4/2014

ශා!ත අ!ෙතෝ£ ��c XSහෙ� ඉ�ෙකෙරc! 

පව�න අඩF [ම කල ෙගොඩනැd�ෙ� ª  මහල 

Xද�ාගාරයF බවට ප� TUම

550,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 550,000.00        543,443.05         99% H 100%

H43161142100 9/1/2015

Nagoda M.V. - Construction of 90x25 

two storied building

14,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% B 35%

H43161142101 9/1/2015

Welapura M.V. - Construction of 70x50 

Special Education Unit

12,000,000.00      අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% H 100%

H43161142102 6/13/2014

ෙපො"��ය මහ Xද�ාලය - 110*30 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� වැඩ [ම T�ම

7,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 7,500,000.00     7,169,454.64      96% H 100%

H43161142103 6/13/2014

කgතර �ස්e  ම.X-ෙදමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 2,000,000.00     1,667,223.23      83% H 100%

H43161142104 6/13/2014

ඥාෙනෝදය  X.90*25  ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ�   

   වැඩ [ම T�ම

6,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 6,000,000.00     5,913,038.03      99% H 100%



H43161142105 6/13/2014

ෙ�ලාYර ම.X. 90*25  ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� 

       ඉ�� වැඩ

6,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 6,000,000.00     5,720,368.60      95% H 100%

H43161142106 6/13/2014

ශා!ත ෙජෝ! X. ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

වැඩ

6,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 6,000,000.00     5,927,509.92      99% H 100%

H43161143100 6/13/2014

අ�Fෙගොඩ පරාකම X. 110*30 ෙගොඩනැd�ෙ� 

වැඩ [ම TUම

3,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,960,758.97      99% H 100%

H43161143101 6/13/2014

මහෙබ�ලන  X. 110*30 ෙගොඩනැd�ෙ� වැඩ    

       [ම TUම

2,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,875,820.30      75% H 100%

H43161143102 11/11/2014

ග�"ෙ» ධ මT�� පා.X. 90*30  ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ª  මහල ඉ� TUම - අ�යර 11

4,800,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,261,655.64      47% H 100%

H43161143103 11/11/2014

[:ට�ව සංඝෙබෝµ ම.ම.X. 90*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ (අ�යර 111)

8,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,999,200.00      25% H 100%

H43161144100 12/31/2014

තF�ලා ක.X. 90*25  ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ�  

     ඉ�� වැඩ

6,600,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     4,407,323.50      67% H 100%

H43161148100 12/1/2014

I.L.M. ස Bp! ක.X. 70*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

3,450,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 3,450,000.00     2,528,592.85      73% H 100%

H43161148101 6/13/2014

ෙ²�වල සVරා �ස්e  ම.X. 90*30 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� වැඩ [ම T�ම

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 2,000,000.00     1,439,578.46      72% H 100%

H43161148102 6/13/2014

ශා!ත ම�යා X. 90*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ�    වැඩ [ම T�ම

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 1,500,000.00     1,456,279.01      97% H 100%



H43161148103 6/13/2014

ඤා¦ස්සර ම.X. 90*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ�    වැඩ [ම T�ම

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 4,000,000.00     3,473,158.71      87% H 100%

H43161148104 6/13/2014

සංඝc�තා ම.X. ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

වැඩ

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 5,000,000.00     4,250,982.79      85% H 100%

H43161148105 6/13/2014

නl  හ¿^යාQ X. ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 4,192,000.00     4,013,335.43      80% H 100%

H43161148106 10/23/2014

�න ෙකොvව නව පාථcක XSහල 90*25 ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ª  මහෙලV ඉ�� වැඩ

808,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 808,000.00        792,062.25         98% H 100%

H43161149100 6/13/2014

වැeපැ!න Aංහල ක.X.  80*20 ත[මහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� වැඩ [ම TUම

2,200,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,898,926.00      86% H 100%

H43161149101 6/13/2014

ග�e[යාක!ද පා.X. 30*20  ත[මහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� වැඩ [ම TUම

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,443,973.00      96% H 100%

H43161151100 6/13/2014

¥ගහතැ!න ෙම�� කා�යවස  ම.ම.X-104*52 

ශවනාගාරෙ= ඉ�� වැඩ

9,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     7,248,137.00      81% H 100%

H43161151101 6/13/2014

¥ගහතැ!න ෙම�� කා�යවස  ම.ම.X-90*25 

ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ

1,700,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,650,372.00      97% H 100%

H43161151102 6/13/2014

මාකල!දාව ක.X- �ඩාගාරෙ= වැඩ [ම T�ම

2,600,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,030,583.00      78% H 100%

H43161151103 11/11/2014

ෙම�� කා�යවස  ම.ම.X. ශවණාගාරෙ= ඉ�� 

වැඩ

6,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     5,946,976.00      99% H 100%



H43161154100 6/13/2014

හඳපා!ෙගොඩ ම.X. ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ

4,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     4,412,713.12      98% H 100%

H43161154101 6/13/2014

ඉංd�ය ගාc¯ ම.X. ෙතමහ� ෙගොඩනැd�ෙ�     

   ඉ�� වැඩ

6,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     4,480,000.00      75% D 80%

A43161163100 12/2/2014

අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT� වැඩසටහන - 

කැළ¦ය කලාපෙ= පාස� වල වQණාෙ�ප හා 

Bg අg�වැwයා කටR"

10,200,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     10,200,000.00    100% I 100%

A43161163101 10/29/2014

අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT� වැඩසටහන - 

c�ව!ෙගොඩ කලාපෙ= පාස� වල වQණාෙ�ප 

හා Bg අg�වැwයා කටR"

10,600,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     10,600,000.00    100% I 100%

A43161163102 12/2/2014

අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT� වැඩසටහන - 

¥ග�ව කලාපෙ= පාස� වල වQණාෙ�ප හා Bg 

අg�වැwයා කටR"

9,300,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     9,300,000.00      100% I 100%

A43161163103 10/29/2014

අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT� වැඩසටහන - 

ග පහ කලාපෙ= පාස� වල වQණාෙ�ප හා Bg 

අg�වැwයා කටR"

11,100,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     11,100,000.00    100% I 100%

A43161164100 10/29/2014

අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT� වැඩසටහන - 

ෙකොළඹ කලාපෙ= පාස� වල වQණාෙ�ප හා Bg 

අg�වැwයා කටR"

9,250,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 9,250,000.00     9,250,000.00      100% I 100%

A43161164101 10/29/2014

අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT� වැඩසටහන - � 

ජයවQධනYර කලාපෙ= පාස� වල වQණාෙ�ප 

හා Bg අg�වැwයා කටR"

7,550,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 7,550,000.00     7,550,000.00      100% I 100%

A43161164102 12/2/2014

අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT� වැඩසටහන - 

ෙහෝමාගම කලාපෙ= පාස� වල වQණාෙ�ප හා 

Bg අgතවැwයා කටR"

7,050,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 7,050,000.00     7,050,000.00      100% I 100%

A43161164103 12/2/2014

අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT� වැඩසටහන - 

�Kය!දල කලාපෙ= පාස� වල වQණාෙ�ප හා 

Bg අg�වැwයා කටR"

6,800,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 6,800,000.00     6,800,000.00      100% I 100%



A43161165100 10/29/2014

අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT� වැඩසටහන - 

කgතර කලාපෙ= පාස� වල වQණාෙ�ප හා Bg 

අg�වැwයා කටR"

10,700,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 10,700,000.00   10,700,000.00    100% I 100%

A43161165101 10/29/2014

අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT� වැඩසටහන - 

ම"ගම කලාපෙ= පාස� වල වQණාෙ�ප හා Bg 

අg�වැwයා කටR"

4,150,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     4,150,000.00      100% I 100%

A43161165102 11/7/2014

අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT� වැඩසටහන - 

ෙහොරණ කලාපෙ= පාස� වල වQණාෙ�ප හා  

Bg අg�වැwයා කටR"

8,300,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     8,300,000.00      100% I 100%

N43161962100 6/3/2014

Seed Grant for 850 Schools in Horana, Sri 

Jayawardanapura, Colombo, Kelaniya, 

Kalutara, Minuwangoda & Homagama 

Zones 11,900,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -                     11,900,000.00    100% I 100%

F43161862101 8/27/2014

Procurement of Computers for 10 

Mahindodaya Technical Laboratories

67,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -                     64,100,000.00    96% I 100%

F43161862102 8/27/2014

Procurement of  IT related Equipment  

for 10 Mahindodaya Technical 

Laboratories.

23,030,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -                     23,030,000.00    100% I 100%

H42152402100 10/21/2014

T�ලා��ය වැ{�ලව�ත ජනපදෙ= පධාන 

මාQගෙ= ෙප:� ෙබෝFDව

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව 300,000.00        -                      0% D 80%

H42152402101 10/21/2014

T�ලා��ය ෙව!ෙjA ව�ෙ� පධාන මාQගෙ= 

ෙබෝFDව

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% H 100%

H42152402104 11/26/2014

ෙබෝලවලාන කඳB�Sගම ෙjවාලය අසල 

ෙබෝFDව

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

H42152402105 11/26/2014

අFකර 50 සමෘjµගම අ"� මාQගෙ= ෙබෝFDව

364,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%



H42152402106 10/21/2014

කසගහව�ත A�පැරD  මාවෙ� ෙබෝFDව

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

H42152402107 11/26/2014

ෙකොvෙගොඩ සමd මාවත ජල ටැංTය අසල 

ෙබෝFDව

275,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

H42152402111 11/26/2014

êන�යන ධ මාෙලෝකගම අ"�මාQගෙ= 

ෙබෝFDව

325,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

H42152402113 11/26/2014

ආÁඅ බලම ෙජයරා¿ පනා!S Y�ෙ� මාවත හා 

අරeය මාවත ස බ!ධවන ස්ථානෙ= ෙප:� 

ෙබෝFDව

 525,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

H42152402114 11/25/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ආÁඅ බලම ඩCලස්ව�ත ෙබෞjධ මධ�ස්ථානය 

අසල ෙප:� ෙබෝFDව ඉ�TUඹ 

 300,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

H42152402115 11/25/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ¶ එස් 

ෙසේනානායක ජනපදෙ=  මා�  පාර ධQෙ  

මහතාෙC [වස ෙදසට �ෙවන ෙපොS මාQගයට 

ෙබෝFD කැට  ෙයොදා සකස් TUම 

 
63,600.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

H42152402116 11/25/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ¶ එස් 

ෙසේනානායක ජනපදෙ= මැද පාර බ!Sල 

මහතාෙC [වස  අසල ෙපොS අ"� මාQගයට 

ෙබෝFD කැට  ෙයොදා සකස් TUම 79,500.00             ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

H42152402117 11/25/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= êන�යන 

Xහාර මාවත යාෙගොඩ��ල ඇව�ව�ත මාQගය 

හ�වන ස්ථානෙ= ෙප:� ෙබෝFDව ඉ�TUඹ

450,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

H42152406101 10/21/2014

අ�තනග�ල පාෙj�ය ෙ�ක  

ෙකො:ඨාශෙ=,කvවස්ෙගොඩ පධාන මාQගෙ= 

ෙව�යාය ඇල හරහා ඇ� Dඩා පාලම සංවQධනය 

TUම 685,384.75           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     684,734.06         100% I 100%

H42152431100 10/21/2014

සාලාව රණX�ග මානෙ= අ}�! ඉ�කරන ලද 

පාලෙ  වැඩ අවස! TUම.

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව 892,713.52        844,543.34         84% I 100%



H44152330001 3/31/2014

ෙගොඩගම, ෙකෙQ��ල පාෙQ, 10 වන පvමග 

මාQගය සංවQධනය TUම

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     699,747.98         100% I 100%

N44161150001 8/11/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, D��ට 

පාසෙ� �ඩා��ය  සංවQධනය TUම.

975,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     946,633.00         97% I 100%

H44152302725 12/15/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

�ඔ�ගස්කvව එ�.ෙF.ද A�වා මාවත අසල 

අ"� මාQගය සංවQධනය TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% C 60%

H44152302726 12/15/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙකෝX!න ශා!� මාවත සංවQධනය TUම 

 

650,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     617,831.00         95% I 100%

H44152302727 12/15/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

වළානෙගොඩ ඇව�ව�ත Bcතාරාම මාවෙ� 

දDණට �V� පළ� හරස් මාQගය සංවQධනය 

TUම  

 
350,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     332,974.00         95% I 100%

H44152304725 11/11/2014

c�ව!ෙගොඩ පා /ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, 

බ/c�ව!ෙගොඩ රණX� ෙහළ A� මාවෙ� නගර 

සභා �මාෙ� ෙකො!�: ෙයොදා ඇ� ෙකොටෙසේ Aට 

ඉ��යට සංවQධනය TUම. 440,000.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

නගර  සභාව -                     404,111.10         92% I 100%

H44152304726 11/11/2014

c�ව!ෙගොඩ පා. /ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, 

බ/c�ව!ෙගොඩ ගාම [ලධාU වසෙ  ෙකෝ�ව�ත 

ළමා [වාසය පාර පළ� අ"� මාQගය ෙකො!�: 

කර සංවQධනය TUම. 560,000.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

නගර  සභාව -                     546,131.10         98% I 100%

H44152312732 12/15/2014

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ෙගෝනවල 

බටVර උස්ව�ත  ෙjවාලය අසe! ඇ� පධාන 

පාර ෙකො!�: කර සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     498,150.55         100% I 100%

H44152312733 10/21/2014

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

Aයඹලා ෙq උ"ර ආA� මාවත ෙකො!�: කර 

සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     497,203.75         99% I 100%

H44152312734 10/21/2014

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ක©ෙබොඩ 

ප!සල පාර අ"� මාQගය ෙකො!�: කර 

සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     469,421.00         94% I 100%



H44152312735 10/21/2014

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ප:�Xල 

[වාස ෙයෝජනා කමෙ= මාෙන�ව�ත ෙදA! 

ඇ� පෙ�ශ මාQගෙ= අ"� මාQගය ෙකො!�: 

කර සංවQධනය TUම 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     497,851.60         100% I 100%

H44152312736 10/21/2014

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ව�ෙ�ගම 

ය�ෙහේන සමd ස්ෙටෝQස් අසe! ඇ� අ"� 

මාQගය ෙකො!�: කර සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     498,239.05         100% I 100%

H44152312737 12/15/2014

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ප�zXල 

බතල ෙහේනව�ත ෙපො� ෙකොට! ෙබෝFDව 

පාෙQ ෙකොටසF ෙකො!�: කර සංවQධනය TUම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     498,811.20         100% I 100%

H44152330729 11/11/2014

ෙහෝමාගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ප![��ය [යඳගල හ�ත ෙපෙදස අංක 49/25 , 

ජය!ත බාහ්මනෙC මයාෙC [වස ඉ����! 

�ෙවන ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම
500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     478,629.66         96% I 100%

H44152343726 10/21/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

T�පැ�ලගහව�ත  රu  පාර ෙකො!�: ෙයොදා 

සංවQධනය TUම (1 අ�යර )

1,500,000.00        ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙj·ය 

සභාව -                     1,481,923.00      99% I 100%

A45161102001 3/27/2014

Kondagammulla K.V. - Repairing of 

100X20 class room building

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,877,463.84      94% I 100%

A45161104001 3/27/2014

Udugampola P.V.- Modernisation of  

89X35 school building 

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,946,038.00      97% I 100%

A45161107001 4/24/2014

Yakkala Chandrajothi M.V.,-  Repairing 

the roof of 120X54 main hall 

2,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,500,000.00      100% I 100%

A45161107002 3/27/2014

Weeragula K.V. -Repairing of  130X20 

main hall  building 

1,800,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,623,762.64      90% I 100%

A45161107003 3/27/2014

Gampaha Zonal Education ofiice - 

Repairing of wiring sysystem

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     895,130.00         90% I 100%



A45161108001 8/22/2014

Batuwaththa P.V. - Repairing the roof of 

110X20 building

1,335,750.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,111,819.00      83% I 100%

A45161113001 3/27/2014

Kelaniya M.V   -   Repairing of 120X20 

school building 

2,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,435,768.00      97% I 100%

A45161123001 3/27/2014

Mirihana Mahinda V. -Modernisation of 

two school buildings (sizes of 70X25 & 

60X20) to establish Nugegode Divisional 

education Office 2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     729,983.00         36% I 100%

A45161123002 3/27/2014

Nawala Janadhipathi Balika V. -

Repairing of 40X26 teachers quarters

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     844,604.00         84% I 100%

A45161124001 3/27/2014

Thalangama Vidyawardhana  V. - 

Repairing of 80X20 school building 

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     765,363.00         77% H 100%

A45161125001 3/27/2014

Rukmale M.V.- Repairing of 90X25 

school building

1,600,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,431,319.00      89% I 100%

A45161131001 3/27/2014

Pahathagama R.C.K.V. -      Repairing of 

90x25 three storeyed building 

1,700,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,442,650.00      85% I 100%

A45161144001 3/27/2014

Thakshila P.V.(at original Premises) - 

Modernization of 20X20 Special 

Education Unit

225,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% D 80%

A45161145100 6/20/2014

Horana Zonal Education Office: 

Modernisation of 90X25 auditorium

700,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

A45161147001 3/27/2014

Naboda M.V. - Repairing of 130X20 

main hall

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% C 60%



A45161149001 3/27/2014

Welipanna Rahumaniya KV - Reparing 

the roof of 60x20  building 

1,600,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% C 60%

A45161151001 3/27/2014

Makalandawa K.V. - Reparing the 80x20  

building

1,600,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,389,773.00      87% I 100%

A45161151002 3/27/2014

Walallavita M.V. - Reparing the roof of 

78x26 laboratory building 

725,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     725,000.00         100% I 100%

A45161154001 3/27/2014

Kalupahana K.V. - Repairing the roof  of 

40x20 building

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

F45161862001 3/27/2014

Procurement of Desktop Computers for 5 

Mahindodaya Technical Laboratories & 

11 ICT Labs

52,800,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%

F45161862002 3/27/2014

Procurement of Mathematical Kits for 

selected schools

2,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%

F45161862003 3/27/2014

Procurement of Furniture for  5 

Mahindodaya Technical laboratories.

5,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%

F45161862004 3/27/2014

Procurement of Tool kits for Computer 

Hardware Team Members in 11 Zonal 

Education Offices 

1,100,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%

F45161862005 3/27/2014

Procurement of Office Furniture for 

Piliyandala  Zonal Education Office 

5,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -                     500,000.00         10% I 100%

F45161862006 3/27/2014

Procurement of School Furniture for 

Schools in  11 Education Zones

22,100,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%



G45161862007 3/27/2014

Procurement of Resograph machines for 

Selected Schools in the Western Province

12,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%

K45161862008 3/27/2014

Conducting non formal education 

programmes (Rs.Mn.0.3 x 38 Divisions)

10,000,000.00      

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%

K45161962009 3/27/2014

Conducting  a Survey on SBTD 

programmes

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%

K45161962010 3/27/2014

Dissamination of  Grade 4 & Grade 8 

national assessmant results among 

teachers,officers   for programme 

development (english, maths & science) 2,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%

K45161962012 3/27/2014

Conducting Awareness Programmes for 

Principals, members of SDCC and SMCC 

in Horana & Sri Jayawardanapura Zones

500,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%

K45161962100 5/19/2014

Training Programme for principals in 

provincial schools

2,000,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ 0% O 0%

A45161101501 4/25/2014

Gnanodaya M.M.V -Repair of 70*25 two 

storied building

250,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     250,000.00         100% I 100%

G45161801503 3/24/2014

C.W.W.Kannangara M.V -  Supply of 

Multi media Projecter

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     68,700.00           92% H 100%

F45161801504 3/24/2014

Dunagaha Ranasinghe  M.V - Supply of 

Funitrue

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     199,992.00         100% I 100%

A45161102501 3/24/2014

Building renovation of 

Ng/Andiambalama M.V

380,000.00           අමා.ෙ�. ක.අ.අ. -                     370,668.00         98% I 100%



A45161102502 3/24/2014

Building renovation of Ng/Kimbulapitiya 

M.V

377,500.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     349,882.00         93% I 100%

H45161102503 3/24/2014

Improving library building of    Ng/ 

Davisamara M.V seeduwa

1,140,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,047,059.00      92% I 100%

G45161802504 12/1/2014

Supplying laptops to two schools in 

Katana Division

105,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     105,000.00         100% I 100%

F45161802505 3/24/2014

Providing library cupboards to 

Ng/Andiambalama M.V

101,250.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     91,700.00           91% I 100%

F45161802506 3/24/2014

Provinding library cupboards to 

Ng/Kimbulapitiya M.V

101,250.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     91,700.00           91% I 100%

F45161802507 3/24/2014

Provinding library cupboards to 

Ng/Davisamara M.V

101,250.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     91,700.00           91% I 100%

K45161902525 12/26/2014

Improvement of Computer Learning 

Capacity of Two Schools in Katana 

Division

105,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     105,000.00         100% I 100%

A45161103501 3/24/2014

Renovation of the building of 

Ng/Kochchikade M.V

252,500.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% B 35%

H45161803502 3/24/2014

Phase I of the 3 storeyged building of Ng/ 

Kochchikade M.V (Balance work)

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% C 60%

G45161803503 12/26/2014

Supplying a Computer Printer to 

Ng/Kochchikade M.V.

63,750.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     29,500.00           46% I 100%



F45161803504 3/24/2014

Supplying conforance table and library 

cupboards to Ng/Kochchikade M.V 

101,250.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව -                     91,700.00           91% I 100%

H45161104502 3/24/2014

Kotugoda sri Rahula M.V - Construction 

of Water Pump System

680,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     378,868.00         56% I 100%

G45161804503 3/24/2014

Dewalapola Ananda M.V - Supply of 

Laptop computer and 2 computers

165,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     161,500.00         98% I 100%

G45161804504 3/24/2014

Kotugoda sri Rahula M.V - Supply of 

Laptop computer

60,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     60,000.00           100% I 100%

G45161804505 3/24/2014

Horampella Seelawimala M.V -  Supply 

of Multi media Projecter

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     68,700.00           92% H 100%

F45161804506 3/24/2014

Dewalapola Ananda M.V - Supply of 

Funitrue

110,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     109,848.00         100% H 100%

F45161804507 3/24/2014

Burullapitiya  M.V - Supply of Funitrue

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     200,000.00         100% I 100%

K45161904525 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Meevitiya P.V.)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     80,000.00           100% H 100%

K45161904526 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Kannangara P.V.)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     80,000.00           100% I 100%

K45161904527 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Dagonna Vimalananda P.V)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     80,000.00           100% H 100%



K45161904528 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Opatha Sri Gunananda P.V.)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     80,000.00           100% I 100%

K45161904529 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Watinapaha RCPV)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

c�ව!ෙගොඩ -                     80,000.00           100% H 100%

A45161104530 8/5/2014

Janadhipathi Vidyalaya -  Repairs of 

Fence

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

A45161105501 3/24/2014

Pasyala M.V - Repair of Roof

388,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     670,147.00         173% I 100%

G45161805502 3/24/2014

Pasyala M.V -  Supply of Multi media 

Projecter

75,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     68,700.00           92% I 100%

F45161805503 3/24/2014

Pllewela  M.V - Supply of Funitrue

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     200,000.00         100% I 100%

A45161106501 6/20/2014

Urapola M. M.V - Repairing main hall.

800,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     771,543.00         96% H 100%

H45161106502 4/28/2014

Veyangoda  Janadhipathi V -  Separate 

Science Class room.

900,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     838,324.85         93% H 100%

G45161806503 4/28/2014

Veyangoda  Janadhipathi V -  Supply one 

computer

70,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     70,000.00           100% H 100%

G45161806504 6/20/2014

Urapola MMV-  Supply Musical 

Instrument

70,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     69,850.00           100% I 100%



G45161806505 4/28/2014

AL -Azher MMV -  Supply one computer

70,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     70,000.00           100% H 100%

F45161806507 4/28/2014

Veyangoda  Janadhipathi V - -Supply 

office equipment & furniture

125,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     124,394.00         100% H 100%

F45161806508 6/20/2014

KALUWAMODARA K.V.. - 60x20 

building Repairing

125,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     125,000.00         100% I 100%

F45161806509 4/29/2014

AL -Azher MMV -Supply office 

equipment & furniture

69,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     69,000.00           100% I 100%

A45161107501 4/28/2014

Mabima Vidyakara MV - Roof repair of 

the main hall.

700,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     690,725.74         99% I 100%

H45161107502 6/20/2014

Yakkala Anura MMV-Balance work of 

three storied building. 

1,800,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,777,236.44      99% H 100%

G45161807503 4/28/2014

Yakkala Anura MMV  Supply one 

computer.

70,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     70,000.00           100% H 100%

G45161807504 4/28/2014

Imbulgoda Rajasingha MV  Supply one 

computer

70,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     70,000.00           100% H 100%

G45161807505 4/28/2014

Mabima Vidyakara MV   Supply one 

computer

70,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     70,000.00           100% H 100%

G45161807506 4/28/2014

Weliweriya  Maddma  Bandara MV   

Supply one computer

70,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     70,000.00           100% H 100%



F45161807507 4/28/2014

Yakkala Anura MMV -  Supply office 

equipment & furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     200,000.00         100% H 100%

F45161807508 4/28/2014

Imbulgoda Rajasingha MV - Supply 

office equipment & furniture

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     100,000.00         100% I 100%

F45161807509 4/28/2014

Mabima Vidyakara MV - Supply office 

equipment & furniture

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     100,000.00         100% I 100%

F45161807510 4/29/2014

Weliweriya  Maddma  Bandara MV -

Supply office equipment & furniture

20,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     20,000.00           100% I 100%

K45161907525 12/26/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Welikada P.V.)

71,725.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     71,725.00           100% I 100%

A45161108501 4/28/2014

Renovation and development of the 

Wijaya kumarathunga main hall of 

Ng/Basilica M.V

588,000.85           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     567,893.00         97% I 100%

H45161108502 4/28/2014

Development / Improving the main hall of 

Na/Jinaraja M.V Niwandama

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,469,160.00      98% I 100%

H45161108503 4/28/2014

Supplying PA systems to two schools  in 

Ja-Ela Division

255,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     255,000.00         100% I 100%

F45161808504 4/28/2014

Office equipment and furniture providing 

duplo machine with capacity of printing 

A3 size papers to Ng/Batuwatta M.V

405,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     405,000.00         100% I 100%

G45161808525 12/4/2014

Batuwatta M.V. - Supplying a Duplo 

machine

58,680.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     58,680.00           100% I 100%



H45161109501 9/12/2014

Balance work of Multi Purpose building 

and Renovation of  Home Science Room 

of Karunarathna Buddhist MV

520,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 520,000.00        516,983.85         99% I 100%

G45161809502 9/29/2014

Heenkenda MV  - Supply Fax Machine & 

Laptop

90,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 90,000.00          84,250.00           94% I 100%

F45161809503 4/28/2014

Heenkenda MV - Supply furniture  &  

steel cupboard

140,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 133,800.00        139,240.00         99% I 100%

A45161110501 4/28/2014

Building Repair  of Kirillawala M.M.V

1,210,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,207,927.00      100% H 100%

H45161110502 4/28/2014

Balance work of 70*25 three storied 

building of Udupila Weerawijayaba MV

1,830,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,819,571.00      99% H 100%

G45161810503 11/21/2014

Kadawatha M MV  - Supply Duplo 

machine 

290,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     290,000.00         100% I 100%

F45161810504 4/28/2014

Kirillawala M.M.V - Supply furniture

250,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     249,720.00         100% H 100%

F45161810505 4/28/2014

S.K.K.sooriarachchi M.V - Supply 

furniture

240,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     239,245.00         100% I 100%

A45161111501 12/1/2014

Kirindiwela MMV - Renovation of the 

two storied building.

812,690.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     812,689.27         100% I 100%

H45161111502 12/1/2014

Ovitigama MV -Balance work of the Staff 

room.

895,960.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     895,960.00         100% I 100%



G45161811503 4/28/2014

Padmawathie MMV - Supply Computers 

& Accessories

70,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     70,000.00           100% I 100%

G45161811504 4/28/2014

Kirindiwela MMV- Supply fax machine.

25,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     19,040.00           76% I 100%

G45161811505 6/20/2014

Ovitigama MV - Supply Fax Machine

25,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     19,040.00           76% I 100%

F45161811507 4/28/2014

Padmawathie MMV -Supply office 

equipment & furniture

78,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     77,895.17           100% I 100%

F45161811508 4/28/2014

Kirindiwela MMV - Supply office 

equipment & furniture

77,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     76,562.54           99% I 100%

F45161811509 4/28/2014

Ovitigama MV - -Supply office equipment 

& furniture

76,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     75,906.00           100% I 100%

H45161112501 4/28/2014

Balance work of building of 

Sapugaskanda  MV

530,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     529,603.00         100% I 100%

G45161812502 4/28/2014

Daranagama MV -  Supply Computer

90,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     90,000.00           100% I 100%

F45161812503 4/28/2014

Biyagama M.M.V - Supply furniture

140,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     133,800.00         96% I 100%

A45161113501 4/28/2014

Building Repair  of Sri Sumangala MV

350,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     347,195.00         99% H 100%



H45161113502 7/7/2014

Modernization of building -  

H.K.Dharmadasa PV 

520,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     453,392.00         87% I 100%

G45161813503 10/28/2014

H.K.Dharmadasa MV - Supply Computer

90,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     84,250.00           94% I 100%

F45161813504 4/28/2014

H.K.Dharmadasa MV - Supply furniture  

70,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     68,905.00           98% H 100%

F45161813505 4/28/2014

Sri Sumangala MV - Supply furniture

70,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     68,905.00           98% I 100%

H45161113506 6/20/2014

Biyagama MMV - Renovation of Library 

building

350,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     326,282.00         93% I 100%

H45161121501 4/28/2014

MODARA ANANDA M.M.V.  

Development of school buildings

1,530,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,401,423.74      92% I 100%

G45161821502 4/28/2014

AL-HIKMA V.Supply Computers and 

Accessories

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     169,534.00         85% D 80%

G45161821503 4/28/2014

MODARA ANANDA M.M.V. 

Supplying School Instrument

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     84,767.20           85% C 60%

F45161821504 4/28/2014

AL-HIKMA V.Supplying School 

Instrument & Furniture

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     10,000.00           10% I 100%

F45161821505 4/28/2014

MODARA ANANDA M.M.V. 

Supplying School Instrument & Furniture

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     100,000.00         100% D 80%



K45161921525 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Gunananda V.)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

F45161822501 4/28/2014

Henri Olket M.V. - Supply Furniture & 

office equipment.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     100,000.00         100% I 100%

F45161822502 4/28/2014

Sedhawaththa Siddhartha M.V. - Supply 

Furniture & office equipment.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     96,888.00           97% I 100%

G45161823501 4/28/2014

Hewavitharana M.V.  - Supply computers 

& Machinery

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     109,620.00         55% H 100%

H45161123525 11/21/2014

Hewavitharana M.V - Renovation of 

Buildings

600,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     465,987.65         78% I 100%

A45161124501 12/1/2014

M.D.H. Jayawardhana V. -Repairs of 

buildings

972,347.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     972,346.00         100% H 100%

H45161124502 12/16/2014

Kothalawala M.V. - Balance work of 

building.

1,467,152.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,466,833.00      100% I 100%

G45161824503 4/28/2014

M.D.H. Jayawardhana M.V. - Supply 

computers & Machinery

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     191,620.00         96% H 100%

F45161824504 4/28/2014

Mahamathya M.V. - Supply Furniture & 

office equipment.

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     194,250.00         97% H 100%

F45161824505 4/28/2014

Kothalawala M.V.- Supply Furniture & 

office equipment.

110,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     109,620.00         100% I 100%



A45161125501 4/28/2014

Maharagama M. M.V. -Repairs of 

buildings

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     999,951.00         100% H 100%

G45161825502 4/28/2014

Maharagama M.M.V. - Supply 

computers & Machinery

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     97,000.00           97% I 100%

F45161825503 4/28/2014

Mahamaya B.M.V. - Supply Furniture & 

office equipment.

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     195,150.00         98% I 100%

F45161825504 4/28/2014

Buwanekaba M.V. - Supply Furniture & 

office equipment.

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     99,198.00           99% I 100%

A45161127501 6/20/2014

S.DE S. JAYASINGHE  M.M.V.Repair 

of 1st floor (Hall No 02) 

300,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     299,458.00         100% H 100%

H45161127502 11/21/2014

S De S Jayasingha v Development of Play 

Ground

1,609,753.32        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,609,753.00      100% I 100%

A45161127503 4/29/2014

S.DE S. JAYASINGHE  M.M.V.Repair 

to Principals Quarters

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     499,903.00         100% I 100%

A45161127525 11/21/2014

Dehiwala M.M.V. - Repair of Buildings

775,500.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     658,494.41         85% I 100%

A45161128501 4/28/2014

 DE SOYSA  M.V.Repair of 3 Storeyed 

Building

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     387,345.00         97% I 100%

A45161129501 12/1/2014

BORALESGAMUWA M.V.Repair of 

Office room Building 

393,422.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     393,422.00         100% I 100%



K45161929525 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Sunethradevi Boys V.)

160,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

ක.අ.අ - 

�Kය!දල -                     159,430.00         100% I 100%

H45161130501 4/29/2014

Panagoda Parakrama V.-Building repair

600,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     526,840.00         88% H 100%

G45161830503 4/29/2014

Wethara M.V.-Supply a Duplo Machine 

330,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     286,220.00         87% I 100%

F45161830504 6/20/2014

Supply Desks & Chairs for secondary 

Schools in Homagama Zone

530,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     530,000.00         100% I 100%

K45161930525 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Sangarama Maddumabandara 

P.V.) 160,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     160,000.00         100% I 100%

K45161930526 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Sirinivasawatta Tamil K.V.)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     80,000.00           100% I 100%

H45161130527 12/16/2014

Homagama MMV - Construction of 

boundary wall (stage 1)

739,800.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     533,390.82         72% I 100%

A45161130528 12/4/2014

Homagama MMV - Balance work  of 

boundary wall 

431,660.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     212,870.00         49% I 100%

A45161132501 12/1/2014

DUDLEY SENANAYAKE V.- 

Repairing of a roof 2 storied building

270,570.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     270,564.00         100% I 100%

A45161132502 4/29/2014

SEEWALI M.M.V.-Repairing of 

Boundry Wall

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     499,045.00         100% I 100%



A45161132503 12/1/2014

VIPULANANTHA T.M.V.- Repairing 

of buildings

1,135,310.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,124,548.00      99% I 100%

H45161132504 6/20/2014

Veluwana V. - Development work

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,499,609.00      100% I 100%

G45161832505 4/29/2014

DUDLEY SENANAYAKE V.Supplying 

School Instrument

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     98,635.00           99% I 100%

G45161832506 4/29/2014

VIPULANANDA TAMIL 

VIDYALAYA Supplying School 

Instrument 

110,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     110,000.00         100% I 100%

F45161832507 4/29/2014

SRI PARAKRAMABAHU M.V. Supply 

school instrument & Furniture

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     99,052.00           99% I 100%

F45161832508 4/29/2014

DUDLEY SENANAYAKE V.Supplying 

School Instrument & Furniture

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     97,925.00           98% I 100%

F45161832509 4/29/2014

Seewali M M V. Supplying School 

Instrument & Furniture

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     84,540.00           85% I 100%

F45161832510 4/29/2014

VIPULANANDA TAMIL 

VIDYALAYA Supplying School 

Instrument & Furniture

110,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     110,000.00         100% I 100%

F45161832511 4/29/2014

VELUWANA M.V.Supplying School 

Instrument & Furniture

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     200,000.00         100% H 100%

A45161133501 4/29/2014

Siripiyarathana M.M.V.-Building repair

720,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% A 10%



H45161133502 12/1/2014

Bope Rajasinghe M.V.-Completition  

work of Favillion hall 

437,235.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     424,499.00         97% I 100%

H45161133525 6/20/2014

Siripiyarathana M.M.V.-Balance work of 

Laboratory building 

1,480,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,347,566.00      91% I 100%

H45161133526 10/30/2014

Siripiyarathana M.M.V. - Propose field & 

laboratory testing & forming remidial 

measures of the existing 3st building

700,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     620,000.00         89% H 100%

H45161141501 4/29/2014

KURUPPUMULLA SRI 

PARAKRAMA P.V. - Balance work of 

the new building

1,060,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,049,060.65      99% H 100%

H45161141502 4/29/2014

THANTHIRIMULLA K.V. -Addition of 

a new class room

1,300,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,090,027.93      84% I 100%

G45161841503 6/20/2014

WADDUWA DARMAPALA M.V. - 

Supply of Photocopy Machine

120,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     120,000.00         100% I 100%

G45161841504 4/29/2014

WADDUWA P.V. -  Supply a computer

110,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     99,550.00           91% H 100%

F45161841505 4/29/2014

WADDUWA P.V. - Supply Office 

equipments

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     -                      0% I 100%

A45161142501 12/9/2014

NAGODA GALLASSA P.V. - 

Construction of a retaining wall

292,182.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     292,181.00         100% H 100%

F45161842502 4/29/2014

KATUKURUNDA BUDDHIST K.V.- 

Supply Infant sets

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 200,000.00        196,260.00         98% I 100%



F45161842503 4/29/2014

KALAPUGAMA K.V. - Supply Office 

equipments

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     100,000.00         100% I 100%

K45161942525 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Waskaduwa Siri Sunanda P.V.)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     77,490.00           97% I 100%

K45161942526 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Godahena Tamil V.)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

කgතර -                     80,000.00           100% H 100%

A45161143501 4/29/2014

Wewita Maithree M.V.  Repair & 

Construction of iron door & fixing weld 

mesh to new building

132,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     129,426.00         98% I 100%

A45161143502 4/29/2014

Alubomulla S Mahinda M.V. Repair & 

Construction of iron door & fixing weld 

mesh to new building

132,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     126,329.00         96% H 100%

A45161143503 4/29/2014

AL- Gazzaly Muslim M.V. Repair &   

Construction of iron door & fixing weld 

mesh to new building

132,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     131,840.00         100% H 100%

F45161843504 4/29/2014

Wewita maithree  M.V. - Supply office 

equipment and furniture 

175,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     174,851.84         100% I 100%

G45161844501 4/29/2014

Millewa M.V. - Supply computers , 

computer equipment and other equipment 

110,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     109,128.00         99% I 100%

F45161844502 4/29/2014

Ellakanda  T.V. - Supply office equipment 

and furniture 

170,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     169,720.44         100% H 100%

H45161145501 6/20/2014

Remuna M.V. Construction of 25x130 

three storied building  (1st Stage)

3,980,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     3,798,832.00      95% I 100%



G45161845502 4/29/2014

Warakagoda M.V. - Supply computers , 

computer equipments and other 

equipment 

60,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 0% O 0%

F45161845503 4/29/2014

Remuna  M.V. - Supply office equipment 

and furniture

175,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     174,019.44         99% I 100%

F45161845525 9/15/2014

Remuna  M.V. - Supply office equipment 

and furniture 

175,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 0% O 0%

G45161845526 9/15/2014

Warakagoda M.V. - Supply computers , 

computer equipments and other 

equipment 

60,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 0% O 0%

H45161145527 9/19/2014

Remuna M.V. Construction of 25x130 

three storied building  (2nd Stage)

3,980,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

G45161846502 4/29/2014

Govinna M.V. - Supply computers  and 

other equipment

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     50,000.00           100% I 100%

A45161147501 12/9/2014

BOMBUWALA SRI DARMALOKA 

M.V. -  60x20 building Repairing

735,119.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     713,707.75         97% H 100%

G45161847502 4/29/2014

BOMBUWALA P.V. -  Supply a 

computer

110,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     109,465.00         100% I 100%

A45161148501 12/9/2014

KALUWAMODARA K.V.. - 60x20 

building Repairing

1,057,876.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,028,102.55      97% I 100%

H45161148502 4/29/2014

MAHAGAMMADDA P.V.- Balance 

work of the new building

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     952,904.79         95% I 100%



G45161848503 4/29/2014

MASSALA P.V. - Supply a computer

110,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     109,456.00         100% I 100%

G45161848504 4/29/2014

MAHAGAMMADDA P.V. -  Supply a 

computer

110,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     109,456.00         100% H 100%

F45161848505 4/29/2014

MASSALA P.V. - Supply Office 

equipments, teachers tabel & teachers 

chairs

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     200,000.00         100% I 100%

F45161848506 4/29/2014

HIRIGALGODALLA P.V. - Supply 

Office equipments

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     100,000.00         100% I 100%

F45161848507 4/29/2014

MAHAGAMMADDA P.V. - Supply 

Office equipments

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     100,000.00         100% I 100%

F45161849501 4/29/2014

WALAGEDARA M.V. - Supply Office 

equipments

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     149,000.00         99% H 100%

K45161949525 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Ranepuragoda P.V.)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     80,000.00           100% I 100%

K45161949526 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Bollunna P.V.)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     80,000.00           100% I 100%

K45161949527 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Annasigala Tamil P.V.)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     80,000.00           100% I 100%

K45161949528 7/22/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Galleniyakanda P.V.)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ -

ම"ගම -                     80,000.00           100% I 100%



A45161150501 4/29/2014

AGALAWATTA MIHINDU M.M.V.-

Repairing of the 100x20 hall & the 

language room 

980,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     940,718.00         96% H 100%

H45161150502 12/1/2014

HANDAGIRIKANDA P.V. -Extention 

the hall by Adding  20x20 class rooms 

948,418.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     192,900.00         20% H 100%

G45161850503 4/29/2014

AGALAWATTA MIHINDU M.M.V. - 

Supply computer & accessories

240,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     225,000.00         94% I 100%

H45161150525 12/1/2014

Development Activities of open stage at 

HANDAGIRIKANDA P.V.

375,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     361,862.00         96% I 100%

H45161150526 12/4/2014

Dapiligoda P.V. - Development of play 

ground

146,583.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     146,583.00         100% I 100%

F45161851501 4/29/2014

WALALAWITA M.V. - Supply 

equipments

120,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     117,900.00         98% I 100%

F45161851502 4/29/2014

PALAWATTA MIRISWATTA M.V. - 

Supply equipments for the laboratory

120,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     120,000.00         100% I 100%

A45161151525 12/9/2014

Walallavita M.V. - Repairing of Toilet

154,823.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     150,273.00         97% I 100%

A45161151526 12/9/2014

Walallavita M.V. - Repair & Renovate 

Entarnce gate and fence

220,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     212,698.00         97% I 100%

A45161153501 4/29/2014

Dombagoda Seelarathana M.V.  Repair 

& Construction of iron door & fixing weld 

mesh to new building

132,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     131,720.00         100% I 100%



A45161153502 4/29/2014

Millaniya Sri Devarakshitha M.V.  

Repair & Construction of iron door & 

fixing weld mesh to new building

132,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     131,840.00         100% H 100%

A45161153503 4/29/2014

Dombagoda Seelarathana M.V. Repair  

the main hall

440,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     412,382.95         94% I 100%

G45161853504 4/29/2014

Millaniya Sri Devarakshitha M.V. - 

Supply computers and other equipment

110,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     109,528.00         100% I 100%

K45161954525 9/15/2014

Improvement of Computer learning 

capacity of schools with less than fifty 

students (Palpitigoda K.V.)

80,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 0% O 0%

G45161862501 4/29/2014

Supply Computer & other Equipment for 

selectd schools from "1000 scools project" 

in Piliyandala Zone 

400,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     400,000.00         100% I 100%

F45161862502 4/29/2014

Supply Office Equipment & Furniture for 

selectd schools from "1000 scools project" 

in Piliyandala Zone 

640,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     633,780.00         99% I 100%

K45161962525 12/26/2014

Fulfillment of Classroom requirement to 

improve learning capacity in schools of 

Negombo Zone

383,275.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. 0% O 0%

F45161830701 4/30/2014

Supply Desks & Chairs for Estate schools 

in Homagama Zone

640,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     639,905.00         100% I 100%

G45161831704 9/19/2014

Puwakpitiya C.C.T. V. (Primary) -Supply   

 Computers

210,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     210,000.00         100% I 100%

H45161131725 4/30/2014

Puwakpitiya C.C.T.V. - Construction of 

90*25 three Storied building

1,410,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,203,171.00      85% I 100%



H45161131726 4/30/2014

Wagawaththa K.V. - Construction of 

40*20 new building - Stage 1

520,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     357,257.00         69% I 100%

A45161131727 4/30/2014

Wagawaththa K.V. - Development work 

of 40*20 building

1,410,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,187,571.00      84% I 100%

A45161131728 4/30/2014

Puwakpitiya C.C.T.V. - Development 

work of 90*25 three storied building

1,160,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,008,818.00      87% I 100%

H45161144701 10/15/2014

Ellakanda T.V. Constuction of Stairs in 

new building

145,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     141,707.00         98% H 100%

H45161144702 7/8/2014

Ellakanda T.V. Fixing weld mesh to 

80x20 building and 100*20 building

330,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     308,425.00         93% I 100%

H45161845701 4/30/2014

Geekiyanakanda T.V. Construction of 

50x40 Multi purpuse three storied 

building (1st Stage)

1,687,500.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% B 35%

G45161845702 4/30/2014

Supply computers , computer equipment 

and other equipment for Estate Schools in 

Horana Zone

370,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     368,549.60         100% I 100%

F45161845703 4/30/2014

Supply office equipment and furniture for 

Estate Schools in Horana Zone

1,110,000.00        

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     1,103,480.00      99% I 100%

H45161145725 4/2/2015

Geekiyanakanda T.V. Renovation of 

Office room 

320,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     50,400.00           16% B 35%

A45161146701 10/15/2014

Repair & renovate Name boards for 

Estate schools in Bulathsinhala Division

217,923.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% O 0%



H45161146702 10/15/2014

Halwathura T.V Constuction of two 

storied class room building (3rd stage)

1,560,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,405,377.95      90% H 100%

A45161146725 12/9/2014

Halwathura T.V - Repair & Renovate 

buildings

296,892.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     276,940.00         93% I 100%

A45161147701 4/30/2014

GODAHENA TAMIL V. -Repair of  

Sanitary facilities for a Teachers Quarters

400,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     392,840.77         98% H 100%

A45161147702 4/30/2014

ARAPPALAKANDA BARATHI 

TAMIL V. - Repairing of the main hall & 

music room

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     923,333.63         92% H 100%

A45161147703 10/15/2014

ELADUWA TAMIL V. - Repairing of 

the Teachers Quarters

429,077.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     416,579.00         97% I 100%

A45161147704 4/30/2014

GODAHENA TAMIL V. - Renovation 

of a retaining wall

390,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     372,624.00         96% H 100%

A45161147705 4/30/2014

PAYAGALA TAMIL V. -  Repair of 

existing building with Addition of class 

room

1,900,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     1,831,433.23      96% H 100%

G45161847706 4/30/2014

GODAHENA TAMIL V. - Supply a 

computer

95,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     95,000.00           100% I 100%

G45161847707 4/30/2014

PAYAGALA TAMIL V. - Supply a 

computer

95,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     95,000.00           100% I 100%

F45161847708 4/30/2014

CULLODAN TAMIL V. - Supply Office 

equipments

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     150,000.00         100% I 100%



F45161847709 4/30/2014

ARAPPALAKANDA BARATHI 

TAMIL V. - Supply Office equipments

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     149,850.00         100% I 100%

E45161847710 4/30/2014

PAYAGALA TAMIL V. - Supply Office 

equipments

100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     100,000.00         100% I 100%

F45161847711 4/30/2014

ELADUWA TAMIL V. - Supply Office 

equipments

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     50,000.00           100% I 100%

F45161847712 4/30/2014

MALABODA TAMAIL V. - Supply 

Office equipments

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     49,250.00           99% I 100%

F45161847713 6/20/2014

GODAHENA TAMIL V. - Supply Desks 

and Chairs for grade six

70,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     69,900.00           100% I 100%

A45161149701 12/17/2014

KALEIMAGAL TAMIL V. - Repairing 

of the 50x20 main hall 

2,153,117.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     2,089,035.00      97% I 100%

G45161849703 4/30/2014

KALEIMAGAL TAMIL V. - Supply 

computers

230,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     200,724.00         87% I 100%

F45161849704 4/30/2014

KALEIMAGAL TAMIL V. -Supply 

Infant Desks & Chairs

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     296,810.00         99% I 100%

F45161849705 4/30/2014

AMBETHENNA TAMIL V. - Supply 

Infant Desks & Chairs

200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     199,350.00         100% H 100%

F45161849706 4/30/2014

SIRIKANDURA TAMIL V. -Supply 

Infant Desks & Chairs

180,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     177,200.00         98% I 100%



A45161149725 12/17/2014

Annasigala T.V. - Repair & Renovate the 

Teachers Quarters & Its Electricity system

119,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     87,250.00           73% I 100%

H45161149726 12/26/2014

Sirikandura Tamil V. – Construction of 

Toilets  

385,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     318,635.00         83% I 100%

H45161149727 12/26/2014

Sirikandura Tamil V. – Renovation of 

Class Room  

700,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     176,358.00         25% I 100%

A45161150725 12/17/2014

Pelenda T.V. - Repair & Renovate the 

Boundary wall

150,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     144,066.00         96% I 100%

H45161150726 12/26/2014

Delkeith T.V. - Renovation of toilet

600,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     472,200.00         79% I 100%

A45161150727 12/26/2014

Pibura T.V. – Renovation of a Class 

Room

317,883.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     303,075.00         95% I 100%

H45161151725 12/26/2014

Maddegedara T.V. - Renovation of Water 

Supply system

60,000.00             අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     60,000.00           100% I 100%

A45161153701 4/30/2014

Newchatel T.V.  Repair  ceiling of office 

room

150,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     150,000.00         100% H 100%

A45161153702 4/30/2014

Newchatel T.V. Repair & Renovate  of 

Name board & gate

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     199,957.00         100% I 100%

A45161153703 4/30/2014

Dikhena T.V. Repair & Renovate  of 

Name board & gate

200,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     199,600.00         100% I 100%



H45161153704 4/30/2014

Newchatel T.V. Construction  of  90x30 

two storied building (balance work)

412,500.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

A45161154701 10/15/2014

Raigam Pahala T.V. Repair & Renovate  

buildings

861,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     816,238.42         95% I 100%

A45161154702 4/30/2014

Perth T.V. Repair & Renovate buildings

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     482,182.25         96% I 100%

A45161154703 10/15/2014

Raigam Watta Saraswathi T.V.  - Repair 

& Renovate the  office room

442,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     420,431.43         95% I 100%

H45161154704 7/8/2014

Eduragala T.V. - Construction of 

Boundary wall and Chain link fence

500,000.00           අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     483,770.02         97% I 100%

H45161164725 10/29/2014

"අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT�" ෙහෝමාගම 

කලාපෙ= පාස�වල අත�වශ� නGකරණ කටR"

150,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     150,000.00         100% I 100%

H45161165725 10/29/2014

"අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT�" ෙහොරණ 

කලාපෙ= පාස�වල අත�වශ� නGකරණ කටR"

800,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     800,000.00         100% I 100%

H45161165726 10/29/2014

"අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT�" කgතර 

කලාපෙ= පාස�වල අත�වශ� නGකරණ කටR"

300,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     300,000.00         100% I 100%

H45161165727 10/29/2014

"අෙq පාසල අෙq දෑ�! BරT�" ම"ගම 

කලාපෙ= පාස�වල අත�වශ� නGකරණ කටR"

800,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ ක.අ.අ. -                     800,000.00         100% I 100%

K41386802100 12/31/2014

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ��ව, 

රjෙදොgගම, අංක : 14Ç V ප�ංx  අ> ආදාය  

ලා@, ආබාµත  මාeංග ම�ශංක යන අයට   

ඔ�ෙC  ආබාµත ත�වය අ> කරlමට අවශ�   

වන  උපකරණ ලබා pම
35,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 0% O 0%



H41362106100 6/20/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ව"��වල 

$eක ෙරෝහෙ� වා:v අංක 11 ට 

අවශ� උපකරණ ලබා pම හා සංවQධන කටR" 

AS TUම 500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 0% O 0%

F41362806101 8/12/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ව"��වල 

$lක ෙරෝහෙ� ෙභෞත xT�සක අංශය සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

30,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 0% O 0%

K41386810100 12/5/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  i���ය, උ"� 

i���ය, අංක 22 V ප�ංx  අ> ආදාය  ලා@  

අබාµත ත�වෙ= පBවන ආQ.එ�.ඒ. ෙහේමA� 

මහතාට තම ශවණ ආබාµත ත�වය  අ>කරlමට 

උපකා� වන ශවණ උපකරණයF ලබා pම
35,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 0% O 0%

K41362911100 12/9/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ගැª[ 

කා!තාව! සඳහා ෙපෝෂණ වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

200,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     -                      0% I 100%

K41386921100 9/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල ද�ව! [වාස ගත Gම  වැළැFGම සදහා 

එම ද�ව!ෙC අධ�ාපන Dසලතා සXබල 

ගැ!Gෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 600,000.00        599,999.00         100% I 100%

K41462525001 3/17/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙඩං� ෙරෝග 

[වාරණ වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00         100% I 100%

F41362825100 7/10/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Yjගල�!ෙC  

ෙසෞඛ� ත�වය නංවාlම උෙදසා ෙඩං� ෙරෝග 

[වාරණය සඳහා  උපකරණ ෙබදාpම.(නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

F41362825101 9/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙසෞඛ� 

මධ�ස්ථාන සදහා උපකරණ ලබාpම.

75,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     71,100.00           95% I 100%

F41362829100 11/19/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල 

පාෙj�ය  ෙරෝහල සඳහා ෙරෝහ� උපකරණ 

ලබාpම.

300,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     81,960.00           27% D 80%

K41362929101 11/19/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල 

අධ�ාපන කලාපයට අය� පාස�වල අධ�ාපනය 

ලබන AB!ෙC මානAක ෙසෞඛ�  ඔqනැංGම සහ 

ම�දව� [වාරණය �Kබද දැ�ව� TUම සදහා  

උපෙjශා�මක 
225,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%



K41362830100 6/30/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  Yjගල�!ෙC 

ෙසෞඛ� ත�වය නංවාlම උෙදසා  ෙඩං� ෙරෝග  

[වාරණ උපකරණ ෙබදාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 99,645.00          99,645.00           100% I 100%

F41362831100 7/23/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= සාලාව ගා¥ය 

ෙරෝහෙ� මාතෘ හා ළද� සායනය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     49,799.00           100% I 100%

K41362941100 9/29/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පානSර, 

ෙගොරකාන, ෙවදමාවත, මාතෘ සායනයට 

පැcෙණන අ> ආදාය ලා@ ගැª¦ ම�ව�! 

සඳහා ෙපෝෂණ වැඩසටහනF පැවැ�Gම 50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     -                      0% A 10%

K41362944100 10/13/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= තලගල 

D�කව�ෙ� අ> ආදාය ලා@ ගැª¦ මාතාව! 

සඳහා ෙපෝෂණ වැඩසටහනF පැවැ�Gම

10,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 0% O 0%

K41462548001 3/18/2014

ෙ²�වල පාෙj ·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

Yjගල�ෙC ෙසෞඛ� ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ෙඩං� මQදන වැඩසටහනF පැවැ�Xම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 499,680.00        499,680.00         100% I 100%

F41362848100 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මCෙගොන ළමා 

හා මාතෘ සායනය සඳහා  උපකරණ ලබාpම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 0% O 0%

H41362453100 7/30/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක    ෙකො:ඨාසෙ=  

වැeකල ර!ෙපොDණගම මාතෘ සායනෙ= ජල 

පහBක  වැw �Rz TUම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය 24,620.00          20,000.00           100% I 100%

K41362954100 10/16/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= Yjගල�!ෙC 

මානAක ෙසෞඛ� වQධනය TUම සඳහා මානAක 

Bවතා වැඩසටහනF පැවැ�Gම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     15,000.00           100% I 100%

A46362103100 10/23/2014

Essential repairs at DGH Nigambo

2,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     224,234.65         11% H 100%

G46362804101 12/10/2014

Purchasing of non surgical equipment to 

DH Minuwangoda

2,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     1,999,235.00      100% I 100%



G46362804102 12/10/2014

Purchasing of surgical equipment to DH 

Minuwangoda

3,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     2,998,550.00      100% I 100%

H46364105101 4/28/2015

¥�ගම �ස්ÂF ආRQෙ�ද ෙරෝහෙ� ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම

1,429,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

A46362107100 10/23/2014

Essential repairs at DGH Gampaha

2,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     1,501,558.37      75% D 80%

H46364108100 10/23/2014

ආ[යාක!ද ගා¥ය ආRQෙ�ද ෙරෝහල 

අ}�වැwයා TUම සහ වQණාෙ�පය.

3,220,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් -                     2,737,009.85      85% H 100%

A46386110100 5/13/2014

"ර �"ගල {ඳu  [වාසෙ= පධාන 

ෙගොඩනැZ�ෙ� වහලෙ= උg ඉව� කර 

ඇස්බැස්ෙටෝස්  ෙසXeTUම.

" 2,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,992,392.84      100% I 100%

A46386110101 7/16/2014

"ර �"ගල {ඳu  [වාසෙ=  ආයත[ක ෙC:v 

සහ මා�  තාqපය ආරF�තව සකස් TUම

" 

1,180,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,007,343.26      85% I 100%

A46386110102 5/13/2014

"ර �"ගල {ඳu  [වාසෙ=  ෙරෝ� කාමරය 

අg�වැwයාTUම.

" 

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     963,101.98         96% I 100%

A46362110103 10/23/2014

Renovation of MOH office at Mahara

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     783,918.40         78% I 100%

A46386110104 12/10/2014

ර �"ගල {දu  [වාසෙ= ෙ ට! [ළ [වස 

අ}�වැwයා TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     865,724.96         87% I 100%

A46362112100 10/3/2014

"Construction of OPD & Adm building  

    @ RH Biyagama (Stage III)

    "

3,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     2,362,491.00      79% I 100%



A46386112101 7/16/2014

"මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ�  වැATe  

ස �Qණෙය! අg� වැwයාTUම

" 

750,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     706,794.50         94% I 100%

A46386112103 11/27/2014

මාෙකොල සහ�ක කල පාසෙ� ළ�!ෙC [දන 

ශාලාවල ªම ට�� TUම සහ �ස්ස 

ෙ!වාAකාගාරෙ= ජල කා!Sව �eසකර TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,717,794.32      86% I 100%

A46386112104 11/27/2014

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� පධාන ශාලාෙ� 

ªම ත:v ෙදකකට සැක�ම,ට�� TUම,සහ 

ෙකො�ෙඩෝව ඇ"gව ඇ"ලත කාමර ෙදක ට�� 

T�ම 1,600,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,279,710.95      80% I 100%

A46386112105 12/15/2014

මාෙකොළ {දu  [වාසෙ= ළ�!ෙC [දන 

ශාලාවල ª�� ට�� TUම

800,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     183,658.30         23% I 100%

H46364112106 4/28/2015

කSෙබොඩ ගා¥ය ආRQෙ�ද ෙරෝහල "ල ආබාධ 

සVත ෙරෝ�! සඳහා වැATeයF ඉ�TUම.

975,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

A46362113100 10/3/2014

"Construction of Accident service @ BH 

    Kiribathgoda (Stage VIII)

    "

4,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     2,425,332.00      61% H 100%

A46362121100 12/10/2014

Construction of cough area at DH 

Maligawatta

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     33,768.00           7% O 0%

A46362124101 12/10/2014

Repair of toilet at MOH office Kaduwela

297,550.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

A46362124102 12/10/2014

Construction of Sampath Kendraya at 

DH Talangama

850,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     828,471.84         97% I 100%

A46362128100 10/23/2014

Renovation of celling at MOH Moratuwa

400,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     304,655.00         76% I 100%



H46362430101 10/3/2014

"Construction of sewrage system at BH 

    Homagama Stage 11

    "

52,978,543.35      

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

($ල�)

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     4,597,408.69      9% D 80%

K46362930102 5/19/2014

Programme of positive thinking at BH 

    Homagama

11,525.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     11,525.00           100% I 100%

K46362930103 5/19/2014

Programme of Management Emergencies 

    at BH Homagama

59,625.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     59,625.00           100% I 100%

H46362130104 10/3/2014

Construction of a Mortuary at BH 

Homagama - Phase 1

350,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     24,000.00           7% I 100%

A46362130105 9/19/2014

Aluminum partition & minor 

improvement works to psychiatry ward at 

BH Homagama

211,455.24           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     207,391.00         98% H 100%

A46362131100 11/18/2014

"Repairing of roof of theater at BH 

    Avissawella

    "

200,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     156,667.00         78% I 100%

A46362131101 10/3/2014

    "Repair of roof at PCU BH Avissawella

    "

444,752.50           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     444,752.00         100% H 100%

K46362931102 5/19/2014

Structural Approach to a ill child at BH 

    Avissawella

10,800.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     10,800.00           100% I 100%

K46362931103 5/19/2014

Phlebotomy technique/ proper way of 

sample collection method at BH 

    Avissawella

12,100.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     12,100.00           100% I 100%

K46362931104 5/19/2014

Management of Non communicable 

    Disease at BH Avissawella

12,800.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     12,660.00           99% H 100%



H46362131105 11/27/2014

ෙකොස්ගම �සා ෙරෝහෙ� හ�A ප�කාර ඒකකය 

ඉ� TUම - 11 වන අ�යර (ඉ�� වැඩ)

1,166,973.54        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     197,783.00         17% B 35%

A46362131106 10/23/2014

Fixing anesthetic gas pipe line system to 

OT BH Avissawella (Balance Payment)

314,794.15           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     311,983.00         99% H 100%

A46362131107 12/10/2014

Installation of AC units at eye clinic BH 

Avissawella

700,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

A46362131108 12/10/2014

Construction of concerte slab over 

existing dressing room in male surgical 

ward BH Avissawella

1,300,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     810,174.00         62% H 100%

A46362131109 12/10/2014

Fixing Aluminum toilet doors for wards 

BH Awissawella

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     433,430.00         87% I 100%

A46362131110 12/10/2014

Repair roof of PBU and ward 7 at BH 

Avissawella

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

A46362133100 7/17/2014

Renovation of roof of OPD & Eye Clinic 

at DH Padukka

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     418,518.00         84% I 100%

A46362133101 7/17/2014

Renovation of building of OPD & Eye 

Clinic at DH Padukka

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     437,024.00         87% I 100%

A46362141100 12/18/2014

Renovation of KMH Panadura 

    (1.Theater Dental clinic)

    2. Landscaping(waiting hall)

    3. Stores and Other Essential Repairs’

    
4,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     4,500,000.00      100% H 100%

A46386141102 5/13/2014

පානSර රජෙ= භාර ගැ£  මධ�ස්ථානෙ= තාqපය 

ආරFෂාකාU ෙලස සකස් TUම හා Bස!ත 

මාවෙ� ෙC:vව ඉ��පස කzව ළඟ Aට ෙC:vව 

දFවා ªම උසට 

සකස්TUම.
2,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     605,685.84         30% I 100%



A46386141103 8/14/2014

"පානSර රජෙ= භාර ගැ£  මධ�ස්ථානෙ= 

ෙ ට! [ල [වස වැw �Rz TUම සහ අවශ� 

අg� වැwයාව! ASTUම.

" 670,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     409,766.15         61% I 100%

H46364142100 3/20/2015

ෙමොෙරො!">ව ආRQෙ�ද මධ�ම ෙබෙහ� 

ශාලාෙ� කා� පjධ�ය සහ Kද අ}�වැwයා TUම.

580,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් -                     -                      0% H 100%

A46362143100 5/13/2014

"Essantial repairs at DH Bandaragama, 

    Tiling of paediatric ward

    "

2,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     150,073.95         8% I 100%

A46362143101 5/13/2014

"Expansion of MOH Office 

Bandaragama  stage 1 (Extension of 

    existing building)

    " 3,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     1,671,564.00      56% I 100%

H46364143102 10/23/2014

G�යෙගොඩ ගා¥ය ආRQෙ�ද ෙරෝහෙ� බාVරාංශ 

ෙගොඩනැd�ල වැw �Rz TUම.

800,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් -                     739,622.91         92% I 100%

G46362844100 5/13/2014

"Purchase medical equipment for health 

institutions (Tissue embedding system, 

    Microtone for BH Horana)

    " 5,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     4,987,310.00      100% I 100%

H46364144102 12/3/2014

G�යෙගොඩ ආRQෙ�ද ෙරෝහෙ� නව 

ෙගොඩනැd�ල ඉ� TUම - 1 අ�යර

2,179,280.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් -                     1,174,950.00      54% C 60%

A46362146100 5/13/2014

"Renovation of PU Bulathsinghala 

    (Repair of old OPD)

    "

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     965,974.00         97% I 100%

A46362147100 11/11/2014

"Renovation of OPD at RH Dodangoda 

    (Roof, Colorwash)

    "

3,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     3,500,000.00      100% H 100%

H46364147101 10/23/2014

නෑබඩ ගා¥ය ආRQෙ�ද ෙරෝහල අ}�වැwයාව 

සහ වQණාෙ�පය - 1 අ�යර

3,430,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් -                     3,380,767.73      99% I 100%



A46362149101 10/3/2014

"Renovation of RH Katugahahena 

    (MOIC quarters, Tiling of ward)

    "

1,690,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     1,687,786.02      100% I 100%

A46362149102 10/3/2014

    "Renovation of  MCH clinics Hirana

    "

2,490,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     2,490,000.00      100% H 100%

A46362149103 12/18/2014

"Renovate Sewerage system at DH 

    Matugama stage 11

    "

4,200,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     4,200,000.00      100% H 100%

A46386149105 5/13/2014

"ම"ගම ප�වාස කාQයාලෙ= ෙදමහ� 

ෙගොඩනැZ�ෙ� ª  මහෙ� වැඩ කටR" [මවා 

අවස!TUම.

" 1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     968,688.00         97% I 100%

A46386149106 7/16/2014

"ම"ගම ප�වාස කාQයාල tcෙ= තාqපෙ= ඉ�� 

ෙකොටස [මවා අවස!TUම, Kද අ}�වැwයා 

TUම සහ �XB  ෙC:vව අ}�වැwයා TUම.

" 1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     969,062.00         97% I 100%

A46362150100 11/11/2014

Renovation of BH Pimbura Theater and 

    Other Repairs

4,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     2,763,631.30      61% I 100%

A46362151100 11/11/2014

Construction of Maternity & female 

    Ward for DH Ittapana

7,996,021.32        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     7,936,992.00      99% I 100%

A46362152100 5/13/2014

"Renovation of Ward 3 PU Baduraliya 

    (Tiling, Colorwash)

    "

2,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     2,000,000.00      100% I 100%

A46362154100 12/18/2014

"Renovation of ward 2 (Colorwash, Roof 

repair & tiling) and OPD (tiling) at DH 

    Ingiriya

    " 4,200,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     4,133,590.70      98% I 100%

G46364154105 5/13/2014

"   ඉංd�ය ආRQෙ�ද ප�කාර   ආයතනය හා 

ෙමො�eෙගොඩ  ආRQෙ�ද පංචකQම ආයතනය 

සඳහා අවශ� භා�ඩ හා ය!ෙතෝපකරණ 

සැපEම.

 
3,500,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 3,500,000.00     3,389,211.45      97% I 100%



H46364154106 12/5/2014

ඉංd�ය ආRQෙ�ද ප�කාර මධ�ස්ථාන tcය 

සැක�ම

1,800,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 1,800,000.00     1,454,534.98      81% I 100%

H46364154107 12/11/2014

ඉංd�ය පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= නව 

ආRQෙ�ද ප�කාර ආයතනයF ඉ�TUෙ  වැඩ 

අවස! TUම

1,942,720.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 35,000,000.00   1,681,471.77      87% I 100%

A46362163100 5/13/2014

"Essential developments & building 

    repairing

    "

3,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     73,918.00           2% B 35%

G46362863103 5/13/2014

"Provision of medical equipments for 

    ETUU/PCUU

    "

2,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     1,957,200.00      98% I 100%

G46362863104 5/13/2014

"Provision of necessary medical 

    equipments for Hospitals

    "

10,000,000.00      

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     9,940,179.00      99% I 100%

G46362863105 5/13/2014

"Provision of non surgical equipments for 

    hospitals

    "

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     216,318.00         22% B 35%

G46362863106 5/13/2014

"Provision of spare parts for repairing of 

    medical equipments

    "

3,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     2,867,885.00      96% I 100%

G46362863107 5/13/2014

    "Provision of non surgical equipment

    "

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     969,458.00         97% I 100%

G46362863108 5/13/2014

"Modifications & extensions of internet 

    connections / LAN at hospitals

    "

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     226,675.00         91% I 100%

G46362863109 5/13/2014

"Procurement of IT related equipment 

    and accessories for health institutions

    "

350,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     212,954.00         61% I 100%



K46362563110 5/13/2014

    "Special dengue control program 

    "

350,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     282,575.00         81% I 100%

K46362963111 5/13/2014

" Preparation & distribution of  booklets 

    on prevention of common NCD.

    "

20,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     -                      0% A 10%

K46362963112 9/17/2014

"provision of programmers for health 

    workers & community

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     237,500.00         95% H 100%

K46362963113 9/17/2014

"Training & awareness programs on 

    productivity 

    "

700,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     563,612.00         81% I 100%

K46362963114 5/13/2014

    "Training program on ICT

    "

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     24,800.00           25% I 100%

K46362964100 5/19/2014

    SPHI review meeting (Quarterly)

54,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     50,325.00           93% H 100%

K46362964101 5/19/2014

    SPHI review meeting (Monthiy)

42,600.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     33,936.00           80% I 100%

K46362964102 5/19/2014

    PHNS review meeting (BI annual)

23,750.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     23,654.00           100% I 100%

K46362964103 5/19/2014

    District EPI review meeting

30,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     30,000.00           100% I 100%

K46362964104 5/19/2014

    National EPI review meeting

30,300.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     30,250.00           100% I 100%



K46362964105 5/19/2014

    Annual MCH Review (Two days)

36,900.00             

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

($ල�)

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% B 35%

K46362964106 5/19/2014

    District MCH Review (Two days)

36,900.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     29,400.00           80% H 100%

K46362964107 5/19/2014

District Maternal Death review  (one 

    day)

18,450.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     18,450.00           100% H 100%

K46362964108 5/19/2014

    District Well women review  (one day)

18,450.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     18,450.00           100% I 100%

K46362964109 5/19/2014

    Quarterly review of instutional heads

79,800.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     59,700.00           75% H 100%

K46362964110 5/19/2014

    Statistical Review For Dss

30,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     12,925.00           43% C 60%

K46362964111 5/19/2014

    Statistical Review For SDTT

40,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     39,996.00           100% H 100%

K46362964112 5/19/2014

    Workshop for PHNS (Two days)

36,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     36,000.00           100% D 80%

K46362964113 5/19/2014

Workshop for Programme Planning 

    Assistants (Two days)

36,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     36,000.00           100% I 100%

K46362964114 5/19/2014

    Infection control (Workshop)

11,350.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     11,050.00           97% I 100%



G46362864115 12/10/2014

Purchasing of equipments for Hospital 

waste management infrastructures

514,360.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     307,072.76         60% I 100%

G46362864116 12/10/2014

Purchasing of medical equipments for 

ETUs

2,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,617,960.00      81% I 100%

A46362165100 11/11/2014

"Essential Repairs of health institutions 

(Anti filaria campaign, RDHS quarters, 

    Etc)

    " 6,100,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     6,100,000.00      100% H 100%

G46362865101 5/13/2014

"Purchase non medical Equipment for 

Health institutions (Tables, Chairs, 

Photocopy Machines, Cupboards, Grass 

    cutters, Lockers)  

    "
3,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     2,994,515.00      100% I 100%

G46362865102 5/13/2014

"provide material & Equipment for 

    establish health promoting settings 

    "

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     403,985.00         81% I 100%

G46362865103 5/13/2014

"Purchase spare parts for medicl 

    equipment

    "

3,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     2,999,371.88      100% H 100%

G46362865104 5/13/2014

"Purchase computers for health 

    institutios

    "

1,200,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     120,000.00         10% I 100%

G46362865105 5/13/2014

"Equipment for quality practicing 

    (Laptop - Multimedia)

    "

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     495,199.58         99% I 100%

K46362965106 9/17/2014

"Training Programme/ Health education 

    programme/ Printing materials

    "

200,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     171,225.00         86% H 100%

K46362965107 5/13/2014

"Follow up mechanisum for mental 

health patients (1 mil), 2 Awareness 

programme for   Mental health  patients 

    & care givers (0.2 mil)

    "
1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     991,874.00         99% I 100%



K46362965108 5/13/2014

"Review meetings regarding Healthy 

    lifetyle clinics

    "

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     89,711.00           90% H 100%

K46362965109 5/13/2014

"Printing materials regarding Healthy 

    lifetyle clinics

    "

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     499,750.00         100% I 100%

K46362965110 5/13/2014

"To address unexpected disaster situation 

    propely  (discussion, Leaflets, )

    "

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     87,630.00           88% I 100%

K46362965111 5/13/2014

"Awareness programmes regarding health 

    promotion (12 programmes/quarter)

    "

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     500,000.00         100% I 100%

K46362965112 5/13/2014

"Awareness Programme regarding quality 

    & safety

    "

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     100,000.00         100% I 100%

K46362965113 5/13/2014

"Review meeting in health institutions 

    regarding quality & safety

    "

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     100,000.00         100% H 100%

K46362965114 9/17/2014

    "Reward Ceramoney for best institutions

    "

400,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     389,870.00         97% I 100%

K46362965115 5/13/2014

    "Meetings MOH/ MOIC Meeting

    "

200,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     200,000.00         100% H 100%

K46362965116 5/13/2014

"In Service programme (Life skills, 

    Communication skills)

    "

400,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     389,976.00         97% I 100%

K48362901101 10/1/2014

�uල��ය ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 250,000.00        221,720.00         89% I 100%



K48364901102 8/8/2014

�uල��ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙතෝරාග� ස්ථානය!V ආRQෙ�ද ෛවද� සායන 

පැවැ�Gම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් -                     23,100.00           92% I 100%

H48362401104 11/20/2014

�uල��ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය 500,000.00        420,990.00         84% I 100%

K48362901105 10/20/2014

�uල��ය ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාල 

ස බ!ධ කරග[c! ෙඩං� මQදන වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම.

75,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 75,000.00          75,000.00           100% I 100%

K48362902100 10/1/2014

කටාන ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     -                      0% O 0%

H48362402102 9/24/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 1,500,000.00     818,880.00         55% I 100%

K48362902103 10/20/2014

කටාන ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාල 

ස බ!ධ කරග[c! ෙඩං� මQදන වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 250,000.00        250,000.00         100% I 100%

H48362403101 12/26/2014

¥ග�ව ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

230,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 230,000.00        130,000.00         57% I 100%

K48362903102 10/20/2014

¥ග�ව ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාල 

ස බ!ධ කරග[c! ෙඩං� මQදන වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම.

75,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 75,000.00          75,000.00           100% I 100%

F48362803103 12/10/2014

¥ග�ව eංගා�ත ෙරෝග මQදන ඒකකෙ= 

ෙරෝ�!ෙC �µර [ය� හා රසාය[ක දව� ගබඩා 

TUමට �තකරණයF cලp ගැ£ම.

60,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     52,999.00           88% I 100%

K48362904100 5/12/2014

c�ව!ෙගොඩ ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ පu�වල ගැª¦ 

ම�ව�! සදහා ෙපෝෂණය �Kබද දැ�ව� 

කරc! වැඩසටහනF පැවැ�Gම 750,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 750,000.00        750,000.00         100% I 100%



K48362904101 11/12/2014

c�ව!ෙගොඩ ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= ගQභ£ ම�ව�! සඳහා ෙපෝෂණය 

�Kබඳ දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

607,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 607,000.00        606,125.00         100% I 100%

K48362904103 8/8/2014

c�ව!ෙගොඩ ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාල 

ස බ!ධ කරග[c! ෙඩං� මQදන වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

H48362404104 9/22/2014

c�ව!ෙගොඩ ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධා� 

ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@!ෙC 

ස£පාරFෂක පහBක  වැw�Rz T�ම.

450,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 450,000.00        350,000.00         78% I 100%

K48362904105 9/19/2014

c�ව!ෙගොඩ ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම.

150,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 150,000.00        112,500.00         75% I 100%

K48362905101 10/1/2014

¥�ගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 50,000.00          49,700.00           99% I 100%

K48362905102 10/16/2014

¥�ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශය "ළ පාස� 

ද�ව! සඳහා ම�දව� [වාරණ හා ළ�!ෙC 

ආරFෂාව �Kබද දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 150,000.00        137,500.00         92% I 100%

K48364905103 7/28/2014

¥�ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙතෝරාග� ස්ථානය!V ෙj�ය ෛවද� අංශය 

ස බ!ධ කරc! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැළැFXම 

සඳහා දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Gම 350,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් -                     -                      0% A 10%

K48362905104 8/8/2014

¥�ගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාල 

ස බ!ධ කරග[c! ෙඩං� මQදන වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

H48362405106 12/26/2014

¥�ගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

325,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 325,000.00        145,200.00         45% I 100%

K48362906100 10/1/2014

අ�තනග�ල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

270,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 270,000.00        255,376.82         95% I 100%



K48362906101 7/28/2014

අ�තනග�ල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාලය 

ස බ!ධ කර ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැළැFGෙ  , 

දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 100,000.00        49,200.00           49% I 100%

G48362806102 7/30/2014

ව"��වල $eක ෙරෝහෙ� වා:v වලට ෛවද� 

උපකරණ ලබාpම

225,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 225,000.00        219,496.00         98% I 100%

H48362406103 12/3/2014

අ�තනග�ල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@!ෙC 

ස£පාරFෂක පහBක  වැw�Rz TUම

775,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 775,000.00        687,500.00         89% I 100%

K48362906105 9/19/2014

අ�තනග�ල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ත�ණ Xවාහක ��ස් සඳහා පජා ෙසෞඛ� �Kබඳ 

දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

40,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 40,000.00          14,595.00           36% I 100%

K48364906106 9/19/2014

අ�තනග�ල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= ආRQෙ�ද පජා ෙසෞඛ� 

ෛවද�ව�! ස බ!óකරණය කරග[c! ෙපර 

පාසැ�වල ෙපෝෂණ වැඩසටහ! පැවැ�Gම. 40,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් -                     -                      0% O 0%

K48362906107 9/19/2014

අ�තනග�ල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= මාතෘ සායන සඳහා පැcෙණන 

ම�ව�! දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 50,000.00          30,045.00           60% I 100%

F48362806108 10/2/2014

�හා�ය මාතෘ සායනය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 100,000.00        56,000.00           56% I 100%

A48362106109 10/20/2014

Alter space for a new nurses rest room for 

male Nurses at BH Wathupitiwala.

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 1,000,000.00     41,490.40           4% B 35%

A48362106110 10/23/2014

Essential repairs at BH Wathupitiwala.

2,552,360.45        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 2,552,360.45     1,733,551.75      68% I 100%

K48362907100 12/12/2014

Capacity development project for 

implimentation of e government policy at 

    RDHS Gampaha

767,350.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     550,907.84         72% I 100%



K48362907101 12/3/2014

ග පහ ෙසෞඛ� ෛවද�  [ලධාU කාQයාල 

ස බ!ධ කරග[c! ෙඩං� මQදන වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම

200,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 200,000.00        190,950.00         95% I 100%

H48362407102 10/16/2014

ග පහ ෙසෞඛ� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

550,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 550,000.00        300,000.00         55% I 100%

K48362907104 12/22/2014

ග පහ ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම.

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 50,000.00          48,400.00           97% I 100%

G48362807105 12/12/2014

Purchasing a rigid nasal endoscope 

machine for Gampaha District

1,007,600.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 1,007,600.00     1,007,600.00      100% I 100%

K48362908101 10/1/2014

ජාඇල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ටාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 100,000.00        92,400.00           92% I 100%

K48362908102 10/1/2014

ජාඇල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාල 

ස බ!ධ කරග[c! ෙඩං� මQදන වැඩසටහ! 

පැවැ�Xම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     -                      0% A 10%

H48362408104 9/19/2014

ජා ඇල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම

950,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 950,000.00        595,266.66         63% I 100%

F48362808105 12/10/2014

රාගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාලෙ= 

එ!න� සහ ෙබෙහ� දව� ගබඩා TUමට 

�තකරණයF cලp ගැ£ම

60,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     52,999.00           88% I 100%

A48362108106 12/10/2014

ජාඇල �ස්ÂF ෙරෝහෙලV මළ පවාහන පjධ�ෙ= 

අ}�වැwයා කටR" ASTUම

600,133.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     -                      0% O 0%

K48362909100 12/3/2014

ව�තල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාල 

ස බ!ධ කරග[c! ෙඩං� මQදන වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම

150,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 150,000.00        99,576.00           66% I 100%



H48362409101 9/19/2014

ව�තල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධා� ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම

120,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 120,000.00        120,000.00         100% I 100%

A48386110100 8/28/2014

ර!�"ගල සහ�ක ල� පාසෙ� මැ�  ශාලාෙ� 

ෙගªම ට�� TUම.

700,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 700,000.00        643,464.80         92% I 100%

A48386110101 6/9/2014

ර!�"ගල සහ�ක කල පාසෙ� කාQයාලය ට�� 

TUම.

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 600,000.00        574,380.00         57% I 100%

A48386110102 8/28/2014

ර �"ගල {දu  [වාසෙ= ෙවොQ»! [ල [වස 

ස �Qණෙය! අg�වැwයා TUම

415,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 415,000.00        348,611.78         84% I 100%

H48362410105 11/20/2014

මහර ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

425,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 425,000.00        337,500.00         79% I 100%

K48362910106 10/20/2014

මහර ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාල ස බ!ධ 

කරග[c! මාතෘ සායනවලට සහභා�වන 

ම�ව�! දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 50,000.00          49,943.75           100% I 100%

G48362810107 12/24/2014

මහර ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාලයට 

ෙසෞඛ� උපකරණ cලp ගැ£ම.

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 100,000.00        86,545.00           87% I 100%

K48362910108 12/10/2014

මහර ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධා� ෙකො:ඨාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 50,000.00          42,900.00           86% I 100%

K48362911100 10/1/2014

ෙදො ෙq ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ටාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 250,000.00        245,348.50         98% I 100%

K48362911101 7/28/2014

ෙදො ෙප ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාල 

ස බ!ධ කරග[c! ෙඩං� මQදන වැඩසටහ! 

පැවැ�Xම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%



K48362911102 7/28/2014

ෙදො ෙප ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැළැFGම සඳහා දැ�ව� 

TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 50,000.00          48,150.00           96% I 100%

K48364911103 7/28/2014

ෙදො ෙප පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙතෝරාග� ස්ථානය!V ආRQෙ�ද ෛවද� සායන 

පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 50,000.00          35,124.98           70% I 100%

G48362811104 7/30/2014

ෙදො ෙq පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= රදාවාන 

ෙරෝහල සඳහා ඊ�± ය!තයF ලබාpම

150,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 150,000.00        140,000.00         93% I 100%

G48362811105 7/30/2014

ෙදො ෙq රජෙ= ෙරෝහලට අවශ� ෛවද� 

උපකරණ cලp 

ගැ£ම.

 200,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 200,000.00        194,500.00         97% I 100%

G48362811106 7/30/2014

ෙදො ෙq රජෙ= ෙරෝහලට වාR ස¥කරණ 

ය!තයF ලබාpම

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 100,000.00        93,400.00           93% I 100%

H48362411107 9/19/2014

ෙදො ෙප ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලාÆ!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 250,000.00        250,000.00         100% I 100%

H48362111108 12/10/2014

Development of toilets and wards of 

Radavana Hospital

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     631,671.70         63% I 100%

A48386112100 10/16/2014

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� පධාන ශාලාෙ� 

වහලය අ}�වැwයා TUම.

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 2,000,000.00     1,986,238.50      99% I 100%

A48386112101 11/11/2014

මාෙකොළ සහ�ක කළ පාසෙ� කාQයාල 

ෙගොඩනැd�ල අg�වැwයා TUම සහ �!ත 

ආෙ�ප TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 2,000,000.00     1,688,563.55      84% I 100%

A48386112103 12/5/2014

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� ඉ��පස �ර D�ය 

අg�වැwයා TUම සහ �vපස අg�! �ර D�යF 

ඉ� TUම

900,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 900,000.00        411,130.70         46% I 100%



A48386112104 11/27/2014

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� මා�  තාqපය 

ක ª දැ� ෙයොදා  ආවරණය TUම

1,150,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,150,000.00     1,117,850.00      97% Q 0%

A48386112105 8/28/2014

මාෙකොළ {දu  [වාසෙ= අබල!G ඇ� මා�  

තාqපය ආරF�තව නැවත ඉ�TUම.

725,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 725,000.00        642,103.70         89% I 100%

A48386112107 8/28/2014

මාෙකොළ {දu  [වාසෙ= ළමා ෙ!වාAකාගාර 

ෙගොඩනැd�ල හා නව කාQයාල ෙගොඩනැd�ෙ� 

පැර¦ වැATe පjධ�ය යථාව� T�ම

800,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 800,000.00        692,735.95         87% I 100%

A48386112108 8/28/2014

මාෙකොළ {දu  [වාසෙ= �ඵතැ!ෙගය හා කෑම 

ශාලාව අවට කාz හා අපදව� බැහැර කරන නළ 

පjධ�ය Xµම�ව යථාව� T�ම

290,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 290,000.00        236,584.15         82% I 100%

A48386112109 10/16/2014

මාෙකොළ {දu  [වාසෙ= ළ�! ස්නානය කරන 

ජල ටැංTය හා නාන ස්ථානෙ= ªම අg�වැwයා 

TUම

370,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 370,000.00        308,633.55         83% I 100%

A48386112110 11/11/2014

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� [වාසාචාQය [ළ 

[වෙසේ වහලය සහ AXeම අg�වැwයා TUම.

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 1,500,000.00     1,369,060.90      91% I 100%

K48362912111 8/8/2014

ªයගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාල 

ස බ!ධ කරග[c! ෙඩං� මQදන වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 50,000.00          49,688.00           99% I 100%

K48362912112 10/20/2014

ªයගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන 03F පැවැ�Gම.

150,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 150,000.00        145,004.48         97% I 100%

H48362412113 10/23/2014

ªයගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

350,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 350,000.00        350,000.00         100% I 100%

K48362913100 7/28/2014

කැළ¦ය ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 100,000.00        50,000.00           50% I 100%



K48362913101 10/1/2014

කැළ¦ය ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාලය 

ස බ!ධ කර ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

වැළැFGෙ ,දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K48364913102 8/8/2014

කැළ¦ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙතෝරාග� ස්ථානය!V ආRQෙ�ද ෛවද� සායන 

පැවැ�Gම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 25,000.00          22,695.00           91% I 100%

F48362813105 12/10/2014

කැළ¦ය ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධා� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙඩං� ව�ාq�ය හා ෙඩං� ෙරෝ�! අවම TUම 

සඳහා අ> ආදාය ලා@ පu� සඳහා මS� දැ� 

ලබාpම. 350,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 350,000.00        349,888.00         100% I 100%

H48362413106 12/10/2014

කැළ¦ය ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධා� ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

150,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 0% O 0%

A48362121100 10/7/2014

Renovation of  doctors room at DH 

    Maligawatta

737,744.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 737,744.00        670,724.44         91% I 100%

A48362121101 5/12/2014

Renovation of  DMO office at DH 

    Maligawatta

800,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 800,000.00        773,948.56         97% I 100%

K48362921102 6/18/2014

Capacity development project for 

implimentation of e government policy at 

    RDHS Colombo

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     481,320.00         48% I 100%

G48362821103 7/10/2014

Purchasing of non medical equipments for 

DH Maligawatta 

400,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 400,000.00        399,176.95         100% I 100%

K48362921104 8/11/2014

ෙකොළඹ පාෙj·ය ෙ�ක  කාQයාලය ස බ!ධ 

කර ග[c! උ"� ෙකොළඹ පෙjශෙ= ෙඩං� 

මQදන වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 50,000.00          49,500.00           99% I 100%

H48362421105 10/16/2014

ෙකොළඹ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

1,150,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 1,150,000.00     1,150,000.00      100% I 100%



K48362922100 8/8/2014

ෙකොෙළො!නාව ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= �ජ� පFෂය සඳහා ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග �Kබඳ දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     50,000.00           100% I 100%

K48386922102 8/8/2014

ෙකොෙළො!නාව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

පාස� ද�ව! සහ ත�ණ සංXධාන ඉලFකෙකොට 

ග� ම�දව� [වාරණ වැඩසටහ! පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     100,000.00         100% I 100%

G48362822103 8/8/2014

ෙකොෙළො!නාව ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= ෙසෞඛ� ආයතන වලට උපකරණ 

ලබාpම

350,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     348,152.00         99% I 100%

H48362422104 10/21/2014

ෙකොෙළො!නාව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම

200,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     200,000.00         100% I 100%

A48362122105 10/20/2014

Renovation of roof at CD Wellampitiya

300,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     288,668.80         96% I 100%

K48362922106 10/20/2014

ෙකොෙළො!නාව ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= බටVර ෛවද�  සායනයF 

පැවැ�Gම.

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     50,000.00           100% I 100%

A48362123100 10/7/2014

Renovation of STD Cilinic Building 

    Kalubovila

445,710.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        441,023.60         99% I 100%

K48362523101 8/8/2014

ෙකෝ:ෙ: ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාල 

ස බ!ධ කර ග[c! ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

�Kබඳව �ජ� පFෂය පUFෂා TUම හා දැ�ව� 

TUෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Gම 50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

H48362423102 10/2/2014

�ෙCෙගොඩ ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= අ> අදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක 

පහBක  වැw�Rz TUම.

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     12,500.00           13% I 100%

H48362423103 10/21/2014

ෙකෝ:ෙ: ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     150,000.00         60% I 100%



A48362124100 7/18/2014

Renovation of DMO Quarters at DH 

    Thalangama

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     985,453.72         99% I 100%

A48362124101 10/7/2014

Repair of staff rooms   at RH 

    Athurugiriya

445,777.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        441,784.00         99% I 100%

A48362124102 10/7/2014

Renovation of kitchen and other repairs 

at RH Athurugiriya

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        458,848.75         92% I 100%

H48362124103 5/12/2014

garages for staff vehicles at DH 

    Nawagamuwa

200,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 200,000.00        198,724.40         99% I 100%

A48362124104 5/12/2014

Repair of wiring syastem -WD 1 ,2 & 

    ETU at DH Nawagamuwa

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        486,584.00         97% I 100%

G48362824105 8/8/2014

නවග�ව ගා¥ය ෙරෝහලට අවශ� ෛවද� 

උපකරණ ලබාpම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00          40,930.00           82% I 100%

K48362924106 9/2/2014

ක>ෙවල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම.

150,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

H48362424107 10/23/2014

ක>ෙවල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම.

687,500.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 687,500.00        687,500.00         100% I 100%

A48362124108 10/20/2014

Construction of Compost unit at DH 

Nawagamuwa.

260,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,000,000.00      385% I 100%

H48386125100 9/2/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

Bච�ෙතෝදය ළමා සංවQධන මධ�ස්ථානෙ= 

වැATe පjධ�යF ඉ�TUම.

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     332,500.00         95% I 100%



K48362925101 10/1/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බටVර ෛවද� 

සායන පැවැ�Gම.

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

H48362425102 10/21/2014

මහරගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධා� ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලාÆ!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම.

300,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 300,000.00        262,500.00         88% I 100%

K48362925103 10/2/2014

මහරගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාල 

ස බ!ධ කරග[c! ෙඩං� මQදන වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම

150,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

H48362427100 10/13/2014

ෙදVවල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

125,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     100,000.00         80% I 100%

H48362428100 10/16/2014

ෙමොරvව ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

1,250,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,250,000.00      100% I 100%

K48362928101 9/19/2014

ෙමොරvව ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම.

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     100,000.00         100% I 100%

A48362129100 10/7/2014

Repair of 3 storied building (OPD & 2nd 

    floor) at DH Wethra

442,836.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        442,836.00         100% I 100%

A48362129101 10/7/2014

Renovation of kitchen and toilet at 

DHMaligawatta

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        474,272.68         95% I 100%

A48362129102 7/18/2014

Renovation of RMO quarters at DH 

Piliyandala

400,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 400,000.00        339,018.10         85% I 100%

K48362929103 9/24/2014

කැස්බෑව ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

350,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 350,000.00        344,024.00         98% I 100%



K48362929104 8/8/2014

කැස්බෑව ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාල 

ස බ!ධ කරග[c! ෙඩං� මQදන වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

H48362429105 10/23/2014

කැස්බෑව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම

375,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 375,000.00        374,290.00         100% I 100%

G48362829106 9/19/2014

කැස්බෑව ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

�Kය!දල �සා ෙරෝහෙ� උපෙjශක සායන 

අංශයට උපකරණ cලp ගැ£ම

90,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 90,000.00          87,510.00           97% I 100%

G48364829107 9/19/2014

ජ�රeය ආRQෙ�ද මධ�ස්ථානයට 

අවශ� උපකරණ cලp ගැ£ම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 30,000.00          29,250.00           98% I 100%

G48364829108 10/2/2014

ෙබොරලැස්ග�ව නගරසභාව යටෙ� පාලනය වන 

ෙj�ය ආRQෙ�ද මධ�ස්ථානයට ෛවද� 

උපකරණ ලබා ගැ£ම.

30,000.00             ප.පා.ෙකො. නගර සභාව 30,000.00          19,230.00           64% I 100%

G48364829109 10/2/2014

කැස්බෑව නගරසභාව යටෙ� පාලනය වන ෙj�ය 

ආRQෙ�ද මධ�ස්ථානයට ෛවද� උපකරණ ලබා 

ගැ£ම

30,000.00             ප.පා.ෙකො. නගර සභාව 30,000.00          29,200.00           97% I 100%

F48362829110 10/20/2014

කැස්බෑව සංවQධන පදනෙ  අF� හා �Kකා 

ෙරෝග උපෙjශන සායන අංශයට උපකරණ cලp 

ගැ£ම.

45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% O 0%

H48462130002 3/24/2014

වෑතර �සා ෙරෝහෙ� �ස්½F ෛවද� [ලධාU 

කාQයාලය හා ෛවද� [ලධාU රාජකාU කාමරය 

ට�� TUම හා වැATK කාමරය අ}�වැwයාව

360,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 360,000.00        294,962.00         82% I 100%

A48362130100 12/4/2014

Renovation of MO /SHO quarters BH 

    Homagama   stage 11

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 3,000,000.00     589,880.21         59% B 35%

A48362130101 5/12/2014

Renovation of operation theater at BH 

    Homagama

2,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     1,250,091.63      63% I 100%



A48362130102 10/7/2014

Renovation & remodling of X-ray 

    department BH Homagama

881,244.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     865,919.50         98% I 100%

A48362130103 10/7/2014

Repairing works to Nurses quarters at 

BH Homagama

668,590.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 668,590.00        40,107.20           6% D 80%

H48364130104 12/12/2014

¥ෙගොඩ ආRQෙ�ද ඔB උයන සංවQධනය TUම 11 

අ�යර (ඉ�� 

වැඩ)

 10,204,067.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 182,000,000.00 9,816,646.06      96% I 100%

H48364130105 6/16/2014

¥ෙගොඩ ආRQෙ�ද ෙරෝහෙ� එFස් Tරණ ඒකකය 

ස්ථා�ත TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 9,000,000.00     496,034.96         25% D 80%

A48362130106 6/18/2014

Essential repairs in OPD building at BH 

Homagama

210,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 210,000.00        199,213.00         95% I 100%

K48362930107 12/5/2014

ෙහෝමාගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 100,000.00        50,000.00           50% C 60%

K48362930108 10/1/2014

ෙහෝමාගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU කාQයාලය 

ස බ!ධ කරග[c! ෙඩං� මQදන වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K48386930110 9/2/2014

ෙහෝමාගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ෙලෝක 

ළමා �න සැම�  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

A48362130111 9/2/2014

වෑතර �සා ෙරෝහෙ� මෘත ශUරාගාරය නGකරණය 

TUම.

800,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 800,000.00        226,577.55         28% D 80%

A48362130112 9/2/2014

වෑතර �සා ෙරෝහෙ� ද!ත සායන ෙගොඩනැd�ල 

වැw�Rz TUම.

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 250,000.00        192,991.25         77% I 100%



A48362130113 12/18/2014

වෑතර �සා ෙරෝහෙ� වා:v අංක 1 අg�වැwයා 

TUම

1,605,826.92        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 1,500,000.00     1,183,446.22      74% I 100%

H48362430115 10/16/2014

ෙහෝමාගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz  TUම.

300,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

A48362130116 10/23/2014

වෑතර �සා ෙරෝහෙ� හ�A අන"� ඒකකෙ= 

අg�වැwයාව - ඉ��වැඩ (දැ� ආවරණය TUම)

65,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 65,000.00          54,663.63           84% I 100%

A48362131101 5/12/2014

Extention of hospital laboratory to ICU 

    store room at BH Avissawella

2,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 2,000,000.00     82,208.00           4% B 35%

A48362131102 5/12/2014

Renovation of manholes at SHO quarter 

    premises at BH Avissawella

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 250,000.00        249,557.28         100% I 100%

K48362931103 7/18/2014

Prepare master plan for BH Avissawella

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        332,500.00         67% H 100%

K48362931104 12/5/2014

�තාවක ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

150,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     100,000.00         67% I 100%

H48362431105 9/29/2014

�තාවක ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     250,000.00         100% I 100%

H48362131106 10/2/2014

Construction of room for Exercise ECG 

machine at Base Hospital Avissawella

1,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 1,500,000.00     1,377,183.09      92% I 100%

H48362431107 10/20/2014

හංවැ�ල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පා◌ාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

25,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     25,000.00           100% I 100%



H48362432101 10/2/2014

�¢�ගස්යාය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     22,870.00           46% I 100%

K48362933100 5/12/2014

Programme for prevention & early 

detection of NCDs among above 35yrs 

    males in Padukka MOH area

67,300.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 67,300.00          67,300.00           100% I 100%

K48362933101 10/1/2014

පාSFක ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

100,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     100,000.00         100% I 100%

H48362433102 9/24/2014

පාSFක ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

212,500.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     68,500.00           32% I 100%

A48362133103 10/20/2014

Renovation of DMO Quarters at DH 

Padukka

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        429,655.50         86% I 100%

A48362133104 10/20/2014

Renovation of RMO Quarters at DH 

Padukka.

750,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 750,000.00        556,195.25         74% I 100%

G48462841001 7/10/2014

HRIMS System (e- Panadura Project) - 

Stage ii

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 5,000,000.00     5,000,000.00      100% I 100%

G48362141100 5/12/2014

    Provide equipment for ETU Wadduwa

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,000,000.00     999,944.08         100% I 100%

H48362141101 5/12/2014

    Development of BH Panadura

5,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 5,000,000.00     4,999,990.00      100% I 100%

A48362141102 5/12/2014

Improvement of Regional Training 

    Centre

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 500,000.00        500,000.00         100% I 100%



H48364141104 12/12/2014

ෙමො�eෙගොඩ ආRQෙ�ද ප�කාර මධ�ස්ථානය 

ඉ�TUෙ  වැඩ අවස! T�ම

25,729,000.00      අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 36,000,000.00   23,961,672.13    93% H 100%

G48362841105 12/15/2014

Purchase of endoscopy machine for BH 

Panadura

11,514,104.00      

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 11,514,104.00   11,514,104.00    100% I 100%

H48362141106 9/19/2014

Construction of ETU Wadduwa - Final 

Stage

2,700,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 2,700,000.00     2,700,000.00      100% I 100%

K48362941107 10/1/2014

පානSර ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙතෝරාග� ස්ථානය!V බටVර ෛවද� සායන 

පැවැ�Gම

150,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     150,000.00         100% I 100%

H48362441108 10/16/2014

පානSර ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

412,500.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     412,500.00         100% I 100%

H48362141109 12/10/2014

පානSර $eක ෙරෝහල සඳහා ෙමෝච� �ලරයF 

ස්ථා�ත TUම

5,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 2,700,000.00     127,500.00         3% I 100%

A48362141110 12/10/2014

පානSර $eක ෙරෝහෙ� ±ව ෛවද� ඒකකය 

වැw�Rz TUම

2,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 2,500,000.00     2,497,625.00      100% I 100%

H48362141112 12/10/2014

පානSර $eක ෙරෝහෙ� ෙහද [ල [වස 

සංවQධනය TUම

1,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,500,000.00     1,500,000.00      100% I 100%

H48362142100 9/24/2014

Construction of CD  Panapitiya -   stage 

    III

20,000,000.00      

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     19,967,931.41    100% I 100%

K48362942101 6/18/2014

Conducting training and capacity 

building programme for e government 

    policy at RDHS Kaluthara

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%



H48362442103 12/29/2014

කgතර ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

350,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     349,966.00         100% I 100%

K48362942104 10/20/2014

කgතර පාෙj�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙතෝරාග� ෙරෝහ�වල ෙලෝක මානAක ෙසෞඛ� 

�න සැම�  වැඩසටහ! පැවැ�Gම.

435,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 435,000.00        430,552.00         99% I 100%

A48362142105 11/12/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= පu� ෙසෞඛ� ෙසේවා [ලධාU 

Y�z ඒකකෙ= අත�ාවශ� අg�වැwයා AS TUම 

හා �ස්ÂFකෙ= Bg අg�වැwයා කටR" ASTUම.

3,911,793.95        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 3,911,793.95     3,858,829.32      99% I 100%

G48362842106 12/10/2014

පනා��ය මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාවට අවශ� 

උපකරණ cලp ගැ£ම

1,200,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,200,000.00     1,168,530.00      97% I 100%

A48362142107 12/15/2014

කgතර පාෙj·ය ෙබෙහ� ගබඩාව අ}�වැwයා 

TUම

1,750,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,750,000.00     1,703,088.12      97% I 100%

K48362943100 9/2/2014

බ�ඩාරගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= ෙඩං� මQදනය �Kබද දැ�ව� 

TUෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Gම

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     143,500.00         57% I 100%

K48362943101 9/2/2014

බ�ඩාරගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     148,850.00         60% I 100%

K48362943103 12/10/2014

බ�ඩාරගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= ම�ව�! ෙව�ෙව! [වැර� 

ෙසෞඛ� �Kෙව� භාXතය "K! යහප� ±වන 

රටාවF පව�වා ගැ£ම ස බ!ධව දැ�ව� 

TUෙ  වැඩසටහ! �යා�මක TUම
2,946,730.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     1,912,350.00      65% I 100%

A48362144100 10/7/2014

    Essential repairs of BH Horana

5,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 6,510,000.00     5,000,000.00      100% I 100%

H48362444101 12/3/2014

ෙහොරණ ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

325,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     287,500.00         88% I 100%



H48362445100 10/2/2014

මSරාවල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     250,000.00         100% I 100%

K48362945101 12/10/2014

මSරාවල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

ම�ව�! ෙව�ෙව! [වැර� ෙසෞඛ� �eෙව� 

භාXතය "K! යහප� ±වන රටාවF පව�වා 

ගැ£ම ස බ!ධව දැ�ව� T�ෙ  වැඩසටහ! 

�යා�මක TUම.
2,175,850.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     1,410,750.00      65% I 100%

H48362446100 10/20/2014

iල�Aංහල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@!ෙC 

ස£පාරFෂක පහBක  වැw�Rz TUම

62,500.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     62,500.00           100% I 100%

K48362947100 10/1/2014

ෙදොඩංෙගොඩ ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� ස්ථානය!V බටVර 

ෛවද� සායන පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     50,000.00           100% I 100%

H48362447101 9/19/2014

ෙදොඩංෙගොඩ ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@!ෙC 

ස£පාරFෂක පහBක  වැw�Rz TUම.

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     50,000.00           100% I 100%

K48362948100 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා ෙඩං� ෙරෝගය ඇ"g 

මS�ව!ෙග! ව�ාqත වන ෙරෝග වe! වැළaම 

සඳහා දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K48362948101 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= �ජ� 

පFෂය සඳහා ෙබෝවන ෙරෝග පUFෂාව හා 

දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K48362948102 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ෙඩං� 

මQදනය �Kබදව ත�ණ ත�¦ය! දැ�ව� 

TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

H48362448103 9/19/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

K48362949101 9/2/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ජනතාව 

ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වe! වැලැFGම සඳහා 

දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     20,000.00           100% I 100%



K48362949102 10/1/2014

ම"ගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙතෝරාග� ස්ථානය!V බටVර ෛවද� සායන 

පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

H48362449103 12/5/2014

ම"ගම ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

160,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 160,000.00        150,000.00         94% I 100%

H48362150100 11/12/2014

��ර ෙරෝහෙ� එFස් Tරණ අංශය, ෙ� බැංDව 

සහ ශල�ාගාරය සVත වා:v සංaQණය ඉ�T�ම - 

1 අ�යර

5,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 27,252,869.69   4,673,403.75      93% I 100%

H48362450101 10/16/2014

අගලව�ත ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@!ෙC 

ස£පාරFෂක පහBක  වැw�Rz TUම.

130,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 130,000.00        125,000.00         96% I 100%

K48362950104 12/10/2014

අගලව�ත ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= ම�ව�! ෙව�ෙව! [වැර� 

ෙසෞඛ� �Kෙව� භාXතය "K! යහප� ±වන 

රටාවF පව�වා ගැ£ම ස බ!ධව දැ�ව� 

TUෙ  වැඩසටහ! �යා�මක T�ම
984,370.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 984,370.00        638,400.00         65% I 100%

K48362951100 6/16/2014

වල�ලාXට පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෛවද� සායනයF පැවැ�Gම

65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     46,302.00           71% I 100%

K48362951101 12/29/2014

වල�ලාXට ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= බටVර ෛවද� සායන පැවැ�Gම

300,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     296,195.00         99% I 100%

A48362151102 11/12/2014

¥ගහතැ!න ෙරෝහෙ� ෙකො�ෙඩෝව,�eම සහ 

අෙනD� Bg අg�වැwයා කටR" AS TUම

1,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,500,000.00     293,154.80         20% C 60%

A48362151103 11/12/2014

¥ගහතැ!න ෙරෝහෙ� මාතෘ වා:vව ට�� TUම

1,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,500,000.00     1,401,020.93      93% I 100%

H48362151104 11/12/2014

dල! රථය සඳහා ගරාජයF සVත �යS� [ල 

[වස ඉ�T�ම - ඉ�තෑපාන ෙරෝහල

2,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 2,565,000.00     1,258,302.25      50% D 80%



H48362151105 9/19/2014

ඉ�තෑපාන ෙරෝහෙ� උද�ානය සැක�ම

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 316,460.00        316,460.00         63% I 100%

H48362151106 9/19/2014

ඉ�තෑපාන ෙරෝහෙ� Yස්තකාලය, සVත Bව�X 

සායන ෙගොඩනැd�ල ඉ�TUම

4,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 4,160,349.08     3,357,796.38      84% D 80%

H48362151107 12/31/2014

¥ගහතැ!න ෙරෝහෙ� ප�පාලන ෙගොඩනැd�ල 

ඉ�TUම - 1 අ�යර

4,100,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     3,701,190.00      90% I 100%

H48362451108 10/16/2014

වල�ලාXට ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@!ෙC 

ස£පාරFෂක පහBක  වැw�Rz TUම.

480,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     475,000.00         99% I 100%

H48362152100 11/12/2014

    Construction of ETU Baduraliya

2,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 2,636,376.96     -                      0% H 100%

G48362852101 7/23/2014

බSරeය �සා ෙරෝහල සඳහා නව ෙජනෙQටරයF 

cලp ගැ[ම

1,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,500,000.00     1,500,000.00      100% I 100%

A48362152102 11/12/2014

බSරeය ෙරෝහෙ� ගබඩා කාමර සැක�ම

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,162,943.04     803,881.39         80% D 80%

A48362152103 11/12/2014

බSරeය ෙරෝහෙ� අංක 09 ��c වා:vව ට�� 

TUම.

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,000,000.00     -                      0% H 100%

A48362152104 11/12/2014

බSරeය ෙරෝහෙ� බාVර මාතෘ වා:vව ට�� TUම

800,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 8,874,025.00     -                      0% H 100%

H48362452105 10/16/2014

පාe!ද�වර ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@!ෙC 

ස£පාරFෂක පහBක  වැw�Rz TUම.

92,500.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     87,500.00           95% I 100%



H48362453100 10/2/2014

c�ල[ය ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     250,000.00         100% I 100%

H48362454100 12/3/2014

ඉංd�ය ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

175,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     175,000.00         100% I 100%

G48362863100 5/12/2014

Provision of Essential medical equipments 

    for PCUU

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

G48362863101 10/7/2014

Provision of medical consumables for 

    ETUU

900,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 1,000,000.00     885,000.00         98% I 100%

G48362863102 5/12/2014

Provision of necessary medical 

    equipments for Hospital & laboratories

4,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     4,499,600.00      100% I 100%

A48362163104 12/4/2014

Essential developments & building 

    repairings at Hospitals

4,953,699.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     2,972,688.64      60% D 80%

G48362863105 5/12/2014

Provision of spare parts for repairing of 

    medical equipments

2,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     1,923,081.00      96% I 100%

K48362963106 12/12/2014

Conducting of  Special dengue control 

    program

840,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 840,000.00        834,453.00         99% I 100%

K48362963107 5/12/2014

Printing of Epidemiological Formats & 

    IEC Material

300,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

K48362963108 5/12/2014

Conduction of awareness programme on 

    NCD

70,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 70,000.00          69,127.00           99% I 100%



K48362963109 5/12/2014

Conducting of Annual District review on 

    NCD.

60,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 60,000.00          50,000.00           83% I 100%

G48362863110 5/12/2014

Provision of Surgical Consumable for 

    healthy lifestyle centers

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     499,850.00         100% I 100%

K48362963111 5/12/2014

Provisional Sum for Emergency Control 

    of Communicable Disease

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     -                      0% O 0%

K48362963112 11/4/2014

Provisional Sum for Disaster 

    Management

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     30,475.00           61% I 100%

K48362963113 5/12/2014

Conducting of Training program on 

    reproductive health for adolsent .

570,000.00           

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

($ල�)

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     541,702.50         95% I 100%

K48362963114 5/12/2014

Health promotion awareness programme 

    for pre school teachers

400,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     307,975.00         77% I 100%

G48362863115 5/12/2014

Provision of Medical Equipments for 

    MCH Clinics

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     997,500.00         100% I 100%

G48362863117 10/7/2014

Provision of necessary equipment for 

    labour rooms

4,400,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     4,394,000.00      100% I 100%

K48362963118 12/4/2014

Conducting of awareness program with 

demonstration on maternal nutrition (15 

    MOH areas x 2 Prg)

375,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     345,387.00         92% I 100%

G48362863119 5/12/2014

    Provision of medical equipment for NNU

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     999,000.00         100% I 100%



G48362863120 5/12/2014

Provision of safety  and information sign 

    boards.

200,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     -                      0% O 0%

G48362863121 5/12/2014

Provision of paint (Bulk) etc. for colour 

washing buildings with a standered colour 

    code

300,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     -                      0% O 0%

K48362963122 5/12/2014

Provision for productivity programs & 

    field visits

200,000.00           

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

($ල�)

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     188,755.00         94% I 100%

G48362863123 5/12/2014

Procurement of Desktop computers with 

    accessories

800,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     661,560.00         83% I 100%

G48362863124 5/12/2014

Procurement of IT related equipment and 

    accessories for health institutions

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     250,000.00         100% I 100%

G48362863125 7/16/2014

Purchase of medical equipment for PBUU 

in Gampaha District Hospitals

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     957,200.00         96% I 100%

G48362863128 9/2/2014

Purchasing of medical equipment for 

PBUU at Gampaha district hospitals

4,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     3,993,160.00      100% I 100%

F48386863129 10/2/2014

බස්නාVර පළා� ප�වාස ෙදපාQතෙ !"ෙ� 

ග පහ �ස්ÂFකය "ළ eයාප�ංx ළමා [වාස 

සඳහා උපකරණ ලබාpම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 200,000.00        198,472.00         99% I 100%

A48362163130 12/4/2014

ග පහ සහ ¥ග�ව �ස්ÂF මහ ෙරෝහ�V මධ�ම 

වාRස¥කරණ පjධ� අg�වැwයාව

5,752,783.14        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     2,929,480.32      51% D 80%

K48362963131 12/10/2014

NCD Screening Programs for 

Government Workers

450,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     407,822.00         91% I 100%



F48362863132 12/10/2014

ග පහ �ස්ÂFකය "ළ ෙතෝරාග� පාෙj�ය 

ෙරෝහ�වල ෛවද� Xෙ�කාගාර සඳහා කාQයාlය 

උපකරණ cලp ගැ£ම

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     37,500.00           75% I 100%

K48362964100 5/12/2014

Assessing health seeking behavior among 

    the high risk groups for HIV/AIDS

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K48362964101 5/12/2014

Awareness programmes Conducted for 

    relavent Stakeholders on  HIV/AIDS

50,000.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K48362964102 12/15/2014

 Awareness porgramme on Mental 

    Health

135,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 180,000.00        120,000.00         89% I 100%

K48362964103 12/4/2014

Identification of Gender Based 

Violence(GBV) problems in the 

    community

132,950.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 160,000.00        106,360.00         80% I 100%

K48362964104 12/4/2014

Identification of mental health issuse  of 

    elders in the community

132,950.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 160,000.00        132,950.00         100% I 100%

K48362964105 5/12/2014

Conducting of Mental Health Review 

    Meeting

53,200.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 53,200.00          41,097.00           77% I 100%

G48362864106 5/12/2014

Purchasing of   FP equipments for 

    existing   Field Family Planning clinics

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     996,265.20         100% I 100%

K48362964107 12/4/2014

Tranning programme on Productivity & 

    5S Concept(basic)(20Per)

39,900.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 50,000.00          36,210.00           91% I 100%

K48362964108 12/4/2014

Training programme for drivers  to reduse  

     accidents and improve patient care

10,350.00             

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 20,700.00          10,100.00           98% I 100%



K48362964109 10/7/2014

Training Programme for public Health 

Staff on in Colombo distict WHO child 

Growth Standard and child Growth 

Assessements 253,650.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 253,650.00        214,160.00         84% I 100%

G48362864110 10/7/2014

Purchasing of Surgical equipments for 

    Colombo District 

4,200,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 4,200,000.00     3,355,364.00      80% I 100%

G48362864111 5/12/2014

     Provision of Bio medical consumables

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 500,000.00        497,896.00         100% I 100%

G48362864112 5/12/2014

 Purchasing of surgical items 

(Consumables/Non consumables for 

    Health institutions 

290,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 290,000.00        180,283.02         62% I 100%

G48362864113 10/7/2014

 Purchasing of non-medicalequipment for 

    Colombo District

4,900,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 4,900,000.00     4,553,505.93      93% I 100%

G48362864114 5/12/2014

Purchasing of computers PPA at MOH 

    offices

1,200,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 1,200,000.00     1,164,960.00      97% I 100%

G48362864115 10/7/2014

Purchasing of non-medical equipments 

for new MOH (MOH-Battaramulla , 

MOH-Kahathuduwa, MOH-Rathmalana)

3,900,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 3,900,000.00     3,314,053.29      85% I 100%

K48364964117 9/12/2014

ආRQෙ�ද ෙදපාQතෙ !"ව ස බ!óකරණය 

කර ග[c! ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= ෙතෝරාග� 

පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශ වල ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග වැළැFGම සහ යහප� ආහාර රටා �Kබඳ 

දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Gම
600,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 600,000.00        368,314.47         61% C 60%

K48386964118 12/5/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= ෙතෝරාග� පාෙj�ය 

ෙ�ක  ෙකො:ඨාශවල පාස� ද�ව! හා ත�ණ 

සංXධාන සඳහා ම�දව� [වාරණ වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම 500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     165,205.00         33% I 100%

G48362865100 5/12/2014

Provision of Surgical equipments for 

    district health institutions

6,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 6,000,000.00     5,996,689.75      100% I 100%



H48362165101 5/12/2014

Lab facilities for PU Gonaduwa / PU 

    Galpatha

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 500,000.00        499,721.12         100% I 100%

G48362865102 12/15/2014

ඉ�තෑපාන,¥ගහතැ!න, බSරeය, හා ��ර 

ෙරෝහ�වල හ�A ප�කාර ඒකක වැw �Rz TUම 

සඳහා උපකරණ cලp ගැ£ම

3,485,896.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 3,481,600.00     3,481,600.00      100% I 100%

G48362865103 9/2/2014

¥ගහතැ!න හා බSරeය ෙරෝහ� වල ෙසෞඛ� 

අධ�ාපන කටR" වැw�Rz TUම සඳහා 

උපකරණ cලp ගැ£ම.

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,000,000.00     929,600.00         93% I 100%

K48362965104 10/2/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= සමාජ අQiදකාU 

ත��වය! යටෙ� ව�ා�ලව ඇ� පu� සඳහා 

මානAක සංවQධන වැඩසටහ! �යා�මක TUම.

500,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     248,000.00         50% I 100%

G48386865105 12/10/2014

බස්නාVර පළාෙ� කgතර �ස්ÂFකය "ල 

eයාප�ංx මRර ළමා [වාස සඳහා උපකරණ ලබා 

pම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 50,000.00          49,628.00           99% I 100%

G48362962100 12/12/2014

Capacity development project for 

    implimentation of e government policy

237,880.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     237,880.00         100% I 100%

K48362962101 5/9/2014

Implimentation of productivity 

    promotion project of the ministry

1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     763,772.08         76% I 100%

K48362962102 5/12/2014

Training session for staff on free and open 

    source software

234,300.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     234,300.00         100% I 100%

K48362962103 5/12/2014

Implimentation of coding system for 

    progress review

210,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     191,000.00         91% I 100%

K48362962104 5/12/2014

    Training officers for data security

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     96,000.00           96% I 100%



K48362962105 5/12/2014

"Conducting of Annual progress review 

for provincial MCH

    "

40,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     34,840.00           87% I 100%

K48362962106 5/12/2014

"Conducting of Annual school health  

review programm

    "

40,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     17,597.00           44% I 100%

K48362962107 5/12/2014

Conducting of Quarterly provincial 

    Dengue review meeting

140,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     140,000.00         100% I 100%

K48362962108 5/12/2014

Conducting of  Bi-annual NCD review 

    program

20,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     -                      0% O 0%

K48362962109 5/12/2014

Conducting of Quarterly planning review 

    meetings

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     99,370.00           99% I 100%

K48362962110 5/12/2014

Conducting of Annual dental review 

    program

30,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     30,000.00           100% I 100%

K48362962111 5/12/2014

Conducting of  Bi-annual institutions 

    heads review meeting

50,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     50,000.00           100% I 100%

K48362962112 5/12/2014

Conducting of  Life skills programmes for 

    staff

50,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     16,640.00           33% C 60%

K48364962113 5/13/2014

ෙදපාQතෙ !"ව "ල ඵලධාEතා වැඩසටහ! 

�යා�මක 

TUම

 1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 1,000,000.00     825,880.35         83% I 100%

K48364962114 12/9/2014

ආRQෙ�ද ෙදපාQතෙ !"ව "ල  e-රාජ� 

ප�ප��ය �යා�මක TUම සඳහා අවශ� ය�තල 

පහBක  වැw�Rz TUම හා ධා�තා 

සංවQධනය

 
590,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 1,000,000.00     487,248.00         83% I 100%



K48386962115 12/8/2014

ෙදපාQතෙ !"ව "ල ඵලධාEතා වැඩසටහ! 

�යා�මක 

TUම

 780,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     326,180.00         42% I 100%

K48386962116 5/13/2014

ප�වාස හා ළමාරFෂක ෙසේවා ෙදපාQතෙ !"ව 

"ල  e-රාජ� ප�ප��ය �යා�මක TUම සඳහා 

අවශ� ය�තල පහBක  වැw�Rz TUම හා 

ධා�තා 

සංවQධනය
1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     992,586.00         99% I 100%

K48362562117 5/19/2014

ෙරෝග [වාරණ ව�ාපෘ� �යා�මක T�ම-ඉ�� 

වැඩ

720,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 720,000.00        659,289.50         92% I 100%

K48362962118 5/30/2014

Capacity development project for 

implimentation of e government policy at 

    PDHS (W.P.)

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     360,540.00         36% I 100%

K48362962119 7/11/2014

පළා� ෙසෞඛ� ෙදපාQතෙ !"ව හා පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Fෂ කාQයාල වල ඵලදා�තාව 

පවQධනය සදහා වැඩසටහ! �යා�මක TUම.

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     992,693.14         99% I 100%

F48364862120 7/23/2014

ආRQෙ�ද ෙරෝහ� වල බාVර ෙරෝ� අංශය!V 

ෙරෝ�!ෙC පහBක  වQධනය TUම සඳහා 

උපකරණ cලp ගැ£ම.

2,500,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 2,500,000.00     2,490,308.60      100% I 100%

K48364962121 12/9/2014

ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වe! වැළැaම �Kබඳ 

ජනතාව දැ�ව� TUම සහ ෙj�ය ඖෂධ සහ 

පාර ප�ක ෛවද� Xද�ාව සංරFෂණය සදහා 

හSනාග� වැඩසටහ! �යා�මක TUම. 1,071,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

ආèQෙ�ද 

ෙකොමසා�ස් 4,386,000.00     584,755.68         55% I 100%

G48386862122 9/2/2014

ප�වාස ෙදපාQතෙ !"වට අය� ආයතන වල 

ළ�!ට පෙයෝජනය සඳහා අවශ� වන උපකරණ 

cලp ගැ£ම.

870,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 870,000.00        855,680.00         98% I 100%

K48362962123 12/29/2014

මනා කා�ක හා මානAක ෙසෞඛ�ෙය! ෙහª 

£ෙරෝ� ද� පරYරF උෙදසා පාස� ද�ව! 

ෙදම��ය! හා ��ව�! දැ�ව� TUෙ  Bව AB 

වැඩසටහන 1,100,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ -                     912,240.50         83% I 100%

H47462130002 3/17/2014

Fixing doors and windows for ICU unit 

    room at Wethara Hospital. 

(Homagama D.S. division)

300,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     236,715.55         79% I 100%



H47462131001 1/22/2014

�තාවක පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

හංවැ�ල මාතෘ සායන සංaQණෙ= ඉ� TU  

අවස! TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

N44362130427 1/16/2015

වෑතර �සා ෙරෝහෙ� ඖෂධ ගබඩාෙ� ඉ�� වැඩ 

වාR ස¥කරණයF සමඟ වැw �Rz TUම.

400,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     371,020.29         93% I 100%

N44362130428 1/16/2015

වෑතර �සා ෙරෝහෙ� පව�න ඖෂධ ගබඩා 

කාමරය වැw �Rz TUම.

600,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     400,000.00         67% I 100%

H43362401100 12/11/2014

�uල��ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම

4,200,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     4,199,255.00      100% I 100%

H43362402100 12/10/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම

4,800,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     3,217,968.00      67% I 100%

H43362403100 12/19/2014

¥ග�ව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම

1,200,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව -                     1,045,248.00      87% I 100%

H43362404100 12/10/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලාÆ!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

2,400,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     2,399,958.00      100% I 100%

H43362405100 12/11/2014

¥�ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     112,750.00         90% I 100%

H43362106100 12/10/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= ව"��වල $eක ෙරෝහෙ� 

බාVර ෙරෝ� අංශයට පැcෙණන ජනතාව සඳහා 

සහ සායන වලට පැcෙණන ජනතාව සදහා 

{�A�ෙ  මධ�ස්ථානයF ඉ�TUම 2,400,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ 0% O 0%

H43362406101 12/10/2014

අ�තනග�ල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

4,800,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     4,146,048.00      86% I 100%



H43362407100 12/10/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

2,825,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     2,822,401.00      100% I 100%

H43362408100 12/19/2014

ජාඇල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

2,700,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     2,700,000.00      100% I 100%

H43362410100 12/10/2014

මහර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

1,400,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

H43362411100 12/10/2014

ෙදො ෙq පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

2,525,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 2,525,000.00     2,525,000.00      100% I 100%

H43362112100 12/10/2014

මාවරම�wය මාතෘ හා ළමා සායන ෙගොඩනැd�ල 

වැw�Rz TUම

250,000.00           

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Fෂ - 

ග පහ -                     155,639.45         62% I 100%

H43362412101 12/10/2014

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

1,650,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     1,424,940.00      86% I 100%

H43362413100 12/10/2014

කැළ¦ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම.

1,375,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය 1,375,000.00     1,375,000.00      100% I 100%

H43362421100 12/12/2014

ෙකොළඹ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

3,850,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 3,850,000.00     3,659,810.00      95% I 100%

H43362422100 12/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

1,250,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

H43362423100 12/10/2014

ෙකෝ:ෙ: පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     499,400.00         100% I 100%



H43362424100 12/18/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

3,750,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

H43362425100 12/10/2014

මහරගම පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශය "ල අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

2,275,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     2,275,000.00      100% I 100%

H43362426100 12/10/2014

ර�මලාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම

550,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     250,000.00         45% I 100%

H43362428100 12/10/2014

ෙමොරvව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

2,725,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 2,725,000.00     2,722,374.00      100% I 100%

H43362429100 12/10/2014

කැස්බෑව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

3,325,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     3,324,861.00      100% I 100%

H43362430100 12/10/2014

ෙහෝමාගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකොටඨාශය "ල අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස[පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම

3,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ -                     3,500,000.00      100% I 100%

H43362431100 12/10/2014

�තාවක පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

1,750,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     1,597,680.00      91% I 100%

H43362432100 12/10/2014

�¢�ගස්යාය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz T�ම

800,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     800,000.00         100% I 100%

H43362433100 12/10/2014

පාSFක පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ස£පාරFෂක පහBක  

වැw�Rz TUම

1,425,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක -                     973,300.00         68% I 100%

K43362942100 12/10/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= �යා�මක කරන ගQභ£ 

ම�ව�! දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහනට අදාල 

[ලධාU! දැ�ව� TUම උෙදසා වැඩසටහ! 

�යා�මක T�ම 578,330.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     319,200.00         55% B 35%



K43362944100 12/10/2014

ෙහොරණ ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU ෙකො:ඨාශෙ= 

ම�ව�! ෙව�ෙව! [වැර� ෙසෞඛ� �Kෙව� 

භාXතය "K! යහප� ±වන රටාවF පව�වා 

ගැ£ම ස බ!ධව දැ�ව� TUම උෙදසා 

වැඩසටහ! �යා�මක TUම.
2,818,250.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 2,818,250.00     1,828,750.00      65% I 100%

H43362145100 12/10/2014

වරකාෙගොඩ මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාෙ� 

ෙගොඩනැd�ල වැw�Rz TUම.

2,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 0% O 0%

H43362145101 12/10/2014

වරකාෙගොඩ මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාෙ� උද�ාන 

අලංකරණ කටR" සහ වැw �Rz TUම

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 0% O 0%

H43362146100 12/10/2014

උ>ගලක!ද සායන ෙගොඩනැd�ල වැw�Rz 

TUම

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 0% O 0%

K43362946101 12/10/2014

iල�Aංහල ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= ම�ව�! ෙව�ෙව! [වැර� 

ෙසෞඛ� �Kෙව� භාXතය "K! යහප� ±වන 

රටාවF පව�වා ගැ£ම ස බ!ධව දැ�ව� TUම 

උෙදසා වැඩසටහ! �යා�මක TUම.
1,617,340.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,617,340.00     1,048,800.00      65% I 100%

K43362947100 12/10/2014

ෙදොඩංෙගොඩ ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= ම�ව�! ෙව�ෙව! [වැර� 

ෙසෞඛ� �Kෙව� භාXතය "K! යහප� ±වන 

රටාවF පව�වා ගැ£ම ස බ!ධව දැ�ව� TUම 

උෙදසා වැඩසටහ! �යා�මක TUම
1,165,410.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,165,410.00     756,200.00         65% I 100%

K43362951100 12/10/2014

වල�ලාXට ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= ම�ව�! ෙව�ෙව! [වැර� 

ෙසෞඛ� �Kෙව� භාXතය "e! යහප� ±වන 

රටාවF පව�වා ගැ£ම ස බ!ධව දැ�ව� TUම 

උෙදසා වැඩසටහ! �යා�මක TUම.
1,518,060.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,518,060.00     984,200.00         65% I 100%

H43362152100 12/10/2014

කgපහන මාතෘ හා ළමා සායන ෙගොඩනැd�ල 

ඉ�TUම (1 අ�යර)

1,000,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 0% O 0%

K43362952101 12/10/2014

පාe!ද�වර ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධාU 

ෙකො:ඨාශෙ= ම�ව�! ෙව�ෙව! [වැර� 

ෙසෞඛ� �Kෙව� භාXතය "K! යහප� ±වන 

රටාවF පව�වා ගැ£ම ස බ!ධව දැ�ව� TUම 

උෙදසා වැඩසටහ! �යා�මක TUම
1,440,680.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,440,680.00     933,850.00         65% I 100%

K43362954100 12/10/2014

ඉංd�ය ෙසෞඛ� ෛවද� [ලධා� ෙකො:ඨාශෙ= 

ම�ව�! ෙව�ෙව! [වැර� ෙසෞඛ� �Kෙව� 

භාXතය "K! යහප� ±වන රටාවF පව�වා 

ගැ£ම ස බ!ධව දැ�ව� TUම උෙදසා 

වැඩසටහ! �යා�මක TUම
1,374,980.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 1,374,980.00     891,100.00         65% I 100%



H43362164100 12/10/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= ෙතෝරාග� ෙරෝහ�වල 

බාVර ෙරෝ� අංශයට පැcෙණන ජනතාව සඳහා 

සහ සායනවලට පැcෙණන ජනතාව සදහා {p 

A�ෙ  මධ�ස්ථානයF ඉ�TUම 4,800,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

H43362165100 12/10/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= ෙතෝරාග� ෙරෝහ� වල 

බාVර ෙරෝ� අංශ සහ සායන වලට පැcෙණන 

මහජනතාව සඳහා {pAûෙ  ස්ථාන ඉ�TUම.

7,500,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර 7,500,000.00     2,102,323.60      28% D 80%

H43362165101 12/10/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= ස£පාරFෂක පහBක  

ෙනොමැ� පu� සදහා ස£පාරFෂක පහBක  

ලබාpම.

7,825,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 7,825,000.00     7,486,000.00      96% I 100%

N44362141001 12/30/2014

පානSර $eක ෙරෝහල වැw �Rz TUම 

(Improvement  of  facio  Maxillary  Unit 

& Office  of  BH Panadura )

2,600,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     2,533,069.21      97% I 100%

N44362149001 12/30/2014

ම"ගම �සා ෙරෝහෙ� ප�ෙදෝ� පjධ�ය  වැw 

�Rz TUම.

1,100,000.00        

පළා� 

ෙසෞ.ෙසේ 

අධ�Fෂ

පාෙj�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Fෂ - 

කඵතර -                     -                      0% H 100%

N41222801001 5/22/2014

�uල��ය   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     90,800.00           86% I 100%

G41222801002 5/22/2014

�uල��ය   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=   බටVර 

ප�eය��ය , �නගහ ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

ව�ණ  ôයශා!ත  මහතාට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර  ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     32,325.00           92% I 100%

H41363101001 3/10/2014

�වල��ය  පා . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=  ව�ෙපොල 

ෙබෝµ�Fඛාරාම  Xහාරස්ථානෙ=  සංවQධන 

කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     100,000.00         100% I 100%

H41363101002 3/10/2014

�වල��ය  පා . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=  වරාදල 

�ස්"රාජාණ!ෙC ෙjවස්ථානෙ= සංවQධන 

කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     100,000.00         100% I 100%

N41382801003 5/22/2014

�uල��ය  පා . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

eයාප�ංx �ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා 

pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     99,810.00           100% I 100%



N41222801100 9/10/2014

�uල��ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     30,000.00           100% I 100%

G41219801101 7/7/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ}තැෙපොල 

බටVර ෙගොX සංXධානයට කෘ� උපකරණ ලබා pම

7,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     7,500.00             100% I 100%

H41263101103 7/7/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= දාෙගො!න 

පෙබෝධාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ල ශම 

පදනම මත සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     100,000.00         100% I 100%

H41263101104 7/7/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= හYවලාන �  

Fෙෂේතාරාම Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     50,000.00           100% I 100%

H41263101105 7/7/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  මහගම හ�ෙq 

� BධQමාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ල ශම 

පදනම මත සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     42,583.00           85% I 100%

H41263101106 7/7/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අස්සැ!නව�ත, 

අඹගහල!ද Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� 

සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     100,000.00         100% I 100%

H41263101107 7/7/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මw�යවල  

Xහාරස්ථානෙ=  දහ  පාස�  ෙගොඩනැd�ෙ� 

සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     50,000.00           100% I 100%

K41263901108 7/7/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= දහ  පාස� වල 

AB ද�ව! හා ��ව�! ඇගEෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     142,082.00         95% I 100%

H41263101109 7/18/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ස!�යා� 

ෙjවස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන කටR" 

AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     47,717.00           95% I 100%

K41222901110 9/10/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

කා!තාව!  සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

47,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     45,175.00           96% I 100%



K41222901111 8/26/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z 

වැඩ�gවF පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     178,800.00         89% I 100%

N41222801112 8/26/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     97,113.00           97% I 100%

G41219801114 8/26/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙගොX සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     124,815.00         100% I 100%

G41263801115 8/26/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ආගcක 

Ajධස්ථාන �eසකර TUෙ  කටR" සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     98,729.00           99% I 100%

H41263101116 8/26/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= රස්සපාන 

� න!දරාම Xහාරස්ථානෙ=  ෙගොඩනැdeවල 

සංවQධන කටR" AS TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     200,000.00         100% I 100%

H41263101117 8/26/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ඉSරාගාර 

ෙ¿තවනාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ කටR" අවස! TUම

175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     175,000.00         100% I 100%

N41222801118 8/26/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ>  ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

මහන මැ�! ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     144,312.00         96% I 100%

K41222901119 9/2/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     95,225.00           95% I 100%

H41263101120 9/2/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කvවැ�ෙ�ගම 

ස්ෙ�තª බාරාම Xහාරස්ථානයට අ�බjධ � අමර 

දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ කටR" 

[ම TUම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     47,014.00           94% I 100%

H41263101121 9/2/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= දාෙගො!න � 

ෙබෝµ�Fකාරාම  Xහාරස්ථානයට අ�බjධ � 

Bධ මාන!ද  දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR"  AS  TUම 77,690.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     77,690.00           100% I 100%



F41263801122 8/27/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ   

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     399,168.00         100% I 100%

H41263101123 9/17/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= �uල��ය, 

කvවැ�ෙ�ගම ස්ෙ�තª බාරාමයට අ�බjධ 

දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR"  AS TUම 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     192,330.00         96% I 100%

H41263101124 9/17/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= � 

ෙjවාන!දාරාම Yරාණ Xහාරස්ථානයට අ�බjධ  

දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     100,000.00         100% I 100%

H41263101125 9/17/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  දාෙගො!න  � 

ෙබෝó�Fඛාරාම Xහාරස්ථ  දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     100,000.00         100% I 100%

H41263101126 9/18/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බරවාXල � 

Xජයාන!දාරාම Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     -                      0% O 0%

H41263101127 9/18/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බරවාXල 

� අÆනවාරාම Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     50,000.00           100% I 100%

H41263101128 9/18/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  බලග�ල  � 

න!දාරාම Yරාණ  Xහාරස්ථ  දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     50,000.00           100% I 100%

H41263101130 9/17/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= වරාදල 

ෙjවස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ�  ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     100,000.00         100% I 100%

H41263101131 9/17/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ඕතරවාwය 

ශා!ත ෙසබස්�ය! ෙjවස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     100,000.00         100% I 100%

F41263801132 9/17/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     99,820.00           100% I 100%



F41222801133 9/17/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     50,000.00           100% I 100%

F41219801134 9/18/2014

�uල��ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙගොX සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     99,495.00           99% I 100%

N41219801135 9/24/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     24,335.00           97% I 100%

N41222801136 10/16/2014

�uල��ය   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     55,025.00           92% I 100%

H41263101137 10/14/2014

�uල��ය  පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මw�යවල  � 

ධQමවQධනාරාම Xහාරස්ථ දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     200,000.00         100% I 100%

H41263101138 10/17/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= aණX!න 

කෙතෝeක ෙjවස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     50,000.00           100% I 100%

N41222801139 10/20/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     45,400.00           91% I 100%

F41263801140 10/20/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     99,358.00           99% I 100%

N41222801142 10/20/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 93/03, 

ෙකොළඹ පාර, ෙකොටෙද[යාව ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ ඊ.එ . දමය!�  ඒකනායක මහ�cයට 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන 

මැ�මF ලබා pම
26,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     22,700.00           87% I 100%

G41219801144 11/19/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙ�රෙගොඩ��ල පැරD   ෙගොX සc�ය සඳහා 

කෘ�  උපකරණ ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     24,335.00           97% I 100%



K41222801145 12/3/2014

�uල��ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@!ෙC ±වන ත�වය  ඉහළ නැංGම අර�z 

කරෙගන කටාන, �සාෙගව�ත , අංක : 04/Ç/01  

V ප�ංx අ> ආදාය  ලා@  ෙජ�A ජයAංහ 

මහ�cයට  ස්වයං  {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     32,325.00           92% I 100%

H41363102001 3/10/2014

කටාන  පා . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=  උ"� ක�රාන 

ෙවස්ට!�ට!ව�ත ශාඛ�Aංහාරාම ෙබෞjධ 

මධ�ස්ථාන Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" AS 

TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     97,027.00           97% I 100%

K41222902001 7/16/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@  

ත�ණ ත�¦ය! සඳහා ස්වයං {Tයා  �Kබඳ 

අ�දැa  �වමා�  කර ගැ£ෙ  වැඩසටනF  

පැවැ�Gම 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     291,000.00         97% I 100%

G41222802002 2/24/2014

කටාන  පා . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=   න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@!ට  ස්වයං {Tයා  උපකරණ 

ආධාර   ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     200,000.00         100% I 100%

F41263802100 6/9/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ��ව, 

බ�ඩාරව�ත, �jධ 
  දයාඅක පාල ෙjව මාතා 

ෙjවස්ථාන දහ  පාසලට උපකරණ ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     14,916.00           99% I 100%

H41263102101 6/19/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ආwඅ බලම මහා 

Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ කටR" [ම TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     482,440.00         96% I 100%

K41222902102 6/19/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z පාඨමාලා 

ෙදකF පැවැ�Gම - එF පාඨමාලාවF සඳහා 

�.25000/- බැd! 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     50,000.00           100% I 100%

N41222802103 7/24/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද අ> 

ආදාය  ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ  

ආධාර ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     60,000.00           100% I 100%

N41222802105 8/6/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=   අ> ආදාය  ලා@  

Yjගල�! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස ව> කාQcක උපකරණ ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     19,980.00           100% I 100%

N41222802106 7/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 1. අංක : 

178/101/02, ෙකොරයව�ත, බ iDeය, 

ෙකො�xකෙ» ප�ංx සංö ඉෂා! මහතා හා 2. අංක 

: 84/08, ��ආර�xෙගව�ත, ඇ�ගාල, කටාන 

ප�ංx ඊ.ඒ. සමරFෙකොw මහතා යන  අ> ආදාය  
40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     26,000.00           65% I 100%



N41222802107 7/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 

253/3, êන�යන, c�ව!ෙගොඩ ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ ෙF.කම�A� ජයවQධන මහතාට 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස පාපැ�යF 

ලබා pම
15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     14,430.00           96% I 100%

H41263102108 7/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= වැ�තෑව, 

රjෙදොඵගම �V� න!දාරාම Xහාරස්ථානෙ= A� 

මහානාම  දහ  පාසෙ�  ෙගොඩනැd�ෙ� 

සංවQධන කටR" AS TUම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     48,600.00           97% I 100%

N41222802109 8/13/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     19,872.00           99% I 100%

G41263802110 8/19/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කටාන, c�ස්ව�ත 

�V� � ලංකා ෙමෙතෝ�ස්ත සභා ෙjවස්ථාන දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     24,492.00           98% I 100%

N41222802111 9/10/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     30,000.00           100% I 100%

F41263802112 8/26/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,790.00           100% I 100%

H41263102113 8/26/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බ iDeය 

සා.ස්නාවකöවා  ෙjවස්ථානෙ= ෙගොඩනැdeවල  

ඉ��  සංවQධන කටR" AS TUම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     73,077.00           97% I 100%

N41222802114 8/26/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

130,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     128,175.00         99% I 100%

F41263802115 8/26/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,770.00           100% I 100%

F41263802117 9/2/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,612.00           99% I 100%



N41222802118 9/2/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     122,650.00         98% I 100%

N41222802119 9/2/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     598,500.00         100% I 100%

H41263102120 9/2/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙF.´.ද A�වා 

Yරෙ= �V� ආන!ද Xෙ�කාශම Xහාරස්ථානෙ= 

ධQමශාලාෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                      0% B 35%

H41263102121 9/2/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශා= හ�ස්ච!ද 

Xහාරස්ථානෙ=  ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     146,900.00         98% I 100%

H41263102122 9/2/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙදමංහ!�ය  

ෙjවªK©  ෙjවස්ථානෙ=  ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     97,165.00           97% I 100%

H41263102123 12/3/2014

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  කටාන, 

රjෙදොgගම අÆනවාරාම Xහාරස්ථාන 

ෙගොඩනැd�ෙ�  ඉ�� සංවQධන කටR" TUම 

සඳහා  ශම පදනම  දව�ාධාර ලබා pම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,680.00           100% I 100%

F41219802125 9/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,890.00           100% I 100%

F41263802126 9/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ   

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

1,077,692.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     1,064,372.00      99% I 100%

F41222802127 9/18/2014

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     34,400.00           98% I 100%

H41263102128 10/31/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කvනායක 

ෙjවස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� ප�සංස්කරණ  

කටR" AS TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     62,904.00           13% I 100%



N41222802129 9/23/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

තණෙකොළ කපන ය!ත ලබා pම

18,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     13,000.00           72% I 100%

N41263802130 9/24/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බ�ඩාරව�ත, 

��ව �V� ශා!ත ම�යා ෙදXමැS� ෙjවස්ථානයට 

අ�බjධ දහ  පාසලට උපකරණ ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     15,000.00           100% I 100%

H41263102131 9/24/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ��ව, 

බ�ඩාරව�ත ෙjවස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" ASඅ TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     48,500.00           97% I 100%

H41263102132 9/24/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= වලාන � 

Bමනාරාම Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     48,500.00           97% I 100%

H41263102133 9/30/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  කvනායක ශා!ත 

ෙසබස්�ය! ෙද�මැSෙQ ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR"  AS TUම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     33,950.00           97% I 100%

K41222902134 10/2/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ප�ංx  ස්වයං 

{TයාවF වශෙය! උ�සව භා�ඩ Deයට 

�ෙමV [RFත අ> ආදාය  ලාÆ YjගලයDට එම 

{Tයාව පවQධනය TUම අර�ණ  ෙකොට ෙර� 

ආවරණයF ( කැන�යF ) ලබා pම
27,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     27,500.00           100% I 100%

N41222802135 10/16/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 04/¶/01, 

�සාෙගව�ත, කටාන ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

ෙජ�A ජයAංහ මහතාට ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

K41219802136 10/20/2014

කටාන පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,800.00           100% I 100%

F41222802137 10/17/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     60,000.00           100% I 100%

F41263802138 10/20/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx කටාන 

Xද�ාෙලෝක දහ   පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     18,800.00           94% I 100%



H41263102139 10/20/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= T�ල��ය �V� 

පරමෙබෝó Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     97,240.00           97% I 100%

H41263102140 10/20/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= සමෘQµගම, අFකර 

50, ¥ග�ව �V� ජයBදQශනාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     48,620.00           97% I 100%

H41263102141 10/20/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

වෑ�තෑව, රjෙදොgගම �V� න!දාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     97,300.00           97% I 100%

H41263102142 10/20/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙහොරෙහේන, T�ලා��ය  �V� මV!දාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     48,769.00           98% I 100%

H41263102143 10/20/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  බටVර කටාන, 

කටාන  �V� ශා!ත ෙතෙQසා ෙjවස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

236,875.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     231,654.00         98% I 100%

K41222902144 10/24/2014

කටාන පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදායම  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

766,300.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     760,747.00         99% I 100%

K41222902145 10/28/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ස්වයං {Tයාව! 

පවQධනය TUම අර�z කරෙගන  අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,160.00           99% I 100%

K41222802146 12/3/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@!ෙC ±වන ත�වය  ඉහළ නැංGම අර�z 

කරෙගන c�ව!ෙගොඩ, êන�යන, අංක : 253Ç 

V ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ ෙF.ෙF. ජයවQධන 

මහතාට ස්වයං  {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම
15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

K41222802147 12/30/2014

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@!ෙග ±වන ත�වය  ඉහළ නැංGම අර�z  

කරෙගන  ඔu! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර ලබා pම 101,960.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                      0% O 0%

F41263802148 12/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ශා!ත 

ක�තාෙනෝ ෙjවස්ථානෙ= දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%



H41363103001 2/26/2014

¥ග�ව  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=   මහG�ය 

ෙjවස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ�  සංවQධන  

කටR" AS TUම

300,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව -                     300,000.00         100% H 100%

N41222803100 6/9/2014

¥ග�ව පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 14/11,1 වන 

පvමග, උ"�ප�ල!ෙසේන, ෙකො�xකෙ»  ප�ංx 

අ> ආදාය  ලා@ ඉ!දා¯ පනා!S මහ�cයට 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන 

මැ�මF ලබා pම
20,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව -                     20,000.00           100% I 100%

K41222903102 11/4/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

කා!තාව!  සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z 

පාඨමාලාවF  පැවැ�Gම

32,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 32,000.00          32,000.00           100% I 100%

N41222803103 12/15/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

22,660.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 22,660.00          22,660.00           100% I 100%

F41263803104 8/26/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 99,534.00          99,534.00           100% I 100%

F41263803105 9/25/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

125,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 123,984.00        123,984.00         99% I 100%

F41222803106 9/25/2014

¥ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ>  ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර  

ෙලස  මහන මැ�!  ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 112,800.00        100,000.00         100% I 100%

K41222903107 9/18/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන 

මැ�! ලබා pෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

530,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 553,797.00        530,000.00         100% I 100%

K41222903108 9/18/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

137,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 136,723.00        136,723.00         100% I 100%

F41263803109 9/18/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ   

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

350,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 348,774.00        348,774.00         100% I 100%



K41222903110 9/18/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස පාපැ� 

ලබා pෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

139,500.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 139,590.00        139,500.00         100% I 100%

H41263103111 10/27/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  කෙඩො�කැෙ� 

උ�තාන
 T" සc©!ෙC ෙjවස්ථාන දහ  

පාස� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" 

AS TUම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා pම 200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 199,992.00        199,992.00         100% I 100%

H41263103112 9/26/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ¥ග�ව, 

ෙබෝලවලාන ෙjවස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ�  ඉ�� 

සංවQධන කටR" TUම සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා pම 29,500.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 28,960.00          28,960.00           98% I 100%

H41263103113 11/19/2014

¥ග�ව පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= තලාෙහේන, ශා!ත 

බාQබරා  ෙjවස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUම

150,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 150,000.00        149,704.80         100% I 100%

H41263103114 11/28/2014

¥ග�ව පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  දgවෙකොvව, 

ෙකො�xකෙ»  �V� ශා!ත  �»  ෙjවස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR"  ශම 

පදනම මත  AS TUම සඳහා  දව�ාධාර ලබා pම 100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 99,996.00          99,996.00           100% I 100%

N41222803115 10/20/2014

¥ග�ව  පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදායම  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

70,100.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 67,750.00          67,750.00           97% I 100%

F41263803116 10/29/2014

¥ග�ව පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  ¥ග�ව 

කෙඩො�කැෙ� දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා 

pම

55,500.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 55,404.00          55,404.00           100% I 100%

K41222903117 12/15/2014

¥ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ස්වයං {Tයාව! 

පවQධනය TUම අර�z කරෙගන  අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම 79,340.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 79,310.00          79,310.00           100% I 100%

K41222903118 11/10/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස පාපැ� 

ලබා pෙ  වැඩසටහනF  පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 226,000.00        200,000.00         100% I 100%

K41222803119 11/18/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ>  ආදාය  

ලා@!ෙC  ±වන ත�වය නංවාlම  අර�z 

කරෙගන අ> ආදාය  ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම 55,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 56,559.00          55,000.00           100% I 100%



F41263804101 7/31/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     99,060.00           99% I 100%

N41222804102 7/31/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@ ස්වයං {Tයා ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම

90,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     89,300.00           99% I 100%

F41263804103 8/1/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

ජාපාලව�ත c�ව!ෙගොඩ �V� අභානවාරාම 

Xහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     59,700.00           100% I 100%

H41263104104 9/9/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

මැ�ෙකොv��ල � සjධQම �ලකාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR"  ශම පදනම මත AS TUම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා pම
60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     59,998.00           100% I 100%

K41222904105 7/22/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@ ත�ණ ත�¦ය! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z 

පාඨමාලා පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

K41222904106 8/26/2014

cනව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@ කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z 

වැඩ�gවF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     99,350.00           99% I 100%

N41222804107 8/26/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     99,428.00           99% I 100%

G41219804108 8/26/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙගොX සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     99,990.00           100% I 100%

N41222804109 8/26/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     149,960.00         100% I 100%

K41219904110 9/5/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙගොX සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     124,755.00         100% I 100%



K41222904111 9/2/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     -                      0% Q 0%

N41222804112 9/2/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     99,428.00           99% I 100%

H41263104113 9/2/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ය�යන 

cස  පාලක සභාෙ� කල�ෙගොඩ ශා!ත ම�යා 

ෙjවස්ථානෙ= ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     96,989.50           97% I 100%

N41222804114 8/27/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     299,408.00         100% I 100%

K41263904115 11/13/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  Fෙෂේත 

රාජකා� කරන [ලධාU! ඇ"g ත�ණ 

ත�¦ය! සඳහා �ත සාVත� රසX!දන  

වැඩසටහනF  පැවැ�Gම 103,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     102,945.00         100% I 100%

F41222804117 12/30/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ>  

ආදාය  ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර  ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     65,000.00           100% I 100%

F41222804118 9/17/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     80,000.00           100% I 100%

H41263104119 9/18/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

උ>ග ෙපොල ශjධ 
 පැ-අA� ෙද�මැS� 

ෙjවස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     48,500.00           97% I 100%

F41222804120 9/18/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> අදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

තණෙකොළ කපන මැ�! ලබා pම

18,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     11,750.00           65% I 100%

N41219804121 9/24/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙගොX සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     24,990.00           100% I 100%



H41212104122 9/30/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  අස්d�ය 

ඇ[ක: පාෙQ ඉද�ලාවල අ�ණ අසල pඇ�ඔෙ= 

දDz ඉuර ෙකොටසF ගංව"ර ම:ටමට වඩා 

උස්වන ෙසේ  සකස් TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     -                      0% Q 0%

N41222804123 10/16/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     29,800.00           99% I 100%

F41263804124 10/16/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  

මාෙද�ග�ව Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාසල  සඳහා  

උපකරණ ලබා  pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     24,235.20           97% I 100%

N41222804125 10/20/2014

c�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ=  අ> 

ආදායම  ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර ලබා pම

61,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     14,750.00           24% I 100%

H41263104126 10/27/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග�ඔ}ව, 

c�ව!ෙගොඩ �V� �jධ 
 අෙගොස්� �[S 

ෙjවස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     30,000.00           100% I 100%

H41263104127 10/30/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ග පහ, උCග�ෙගොඩ �V� BAලාධාර දහ  

පාසලට පා£ය ජල පහBක  ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     49,696.00           99% I 100%

H41263104128 10/30/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙබොරෙගොඩව�ත, c�ව!ෙගොඩ �V� 

රාජපFෂාරාම Xහාරස්ථානෙ= සංඝාවාස 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     48,431.30           97% I 100%

K41221804129 11/11/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= සංවQධන 

කටR" නංවාlම අර�ණ කරෙගන ෙගොXජන 

ෙසේවා කාQයාල සඳහා ජායා �ටප� ය!ත ලබා pම

330,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 0% O 0%

K41263904130 12/10/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     49,970.00           100% I 100%

G41222805001 2/26/2014

¥Uගම   පා .ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

ස්වයං {Tයාවල [රත අ> ආදාය  ලා@! සඳහා  

ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත ) 125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     115,625.00         93% I 100%



H41263105100 10/1/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ¥Uගම  �.ජපමාල 

ෙjවමාතා ෙjවස්ථානෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ��  සංවQධන කටR" [ම  

TUම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     24,500.00           98% I 100%

H41263105101 6/25/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ¥Uගම, ගෙ!ෙගොඩ 

Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     48,543.68           97% I 100%

N41222805102 7/9/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 375, 

Dඹ�ඔ}ව, ෙ�ය!ෙගොඩ ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

ආQ.´. තජා ôය!�කා මහ�cයට ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැ�මF ලබා 

pම
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     31,450.00           90% I 100%

N41222805103 7/3/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 340ඒ, 

Dඹ�ඔ}ව, ෙ�ය!ෙගොඩ ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

එ�.ඒ.ෙF. Bග� ෙහ:�ආර�x මහතාට ස්වයං 

{TයාවF ෙලස ෙකො� කQමා!තය TUමට 

අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     34,800.00           99% I 100%

N41222805104 7/7/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අෙ�Yස්ස, 

ෙමො:ටෑවව�ත ප�ංx අ> ආදාය  ලාÆ සර�ච!ද 

මහතාට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස ව> 

කාQcක උපකරණ ලබා pම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     30,000.00           100% I 100%

N41222805105 7/7/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ෙපොෙහො!න�ව, 

¥Uගම  ප�ංx අ> ආදාය  ලාÆ ච!�ක ම�ෂා!  

මහතාට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

ඇඹ�  ය!තයF  ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     35,000.00           100% I 100%

N41222805106 12/8/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 340Ç, 

ෙද�ගහමැw�ල, Dඹ�ඔ}ව, ෙ�ය!ෙගොඩ  

ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ ආQ.´. පසාj ම�සංක  

මහතාට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම 11,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     10,990.00           100% I 100%

F41263805108 7/7/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ¥Uගම Xශ්ව රංග 

කලායතනයට උපකරණ ලබා  pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     20,000.00           100% I 100%

F41263805109 7/16/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= [:ට�ව, ෙදඹහැර, 

ෙබෝගහ�ල ජන!දනාරාම Xහාරස්ථානෙ= � 

න!ද දහ  පාසලට උපකරණ ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     24,837.00           99% I 100%

K41222905110 7/22/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= {Tයා XරVත අ> 

ආදාය  ලා@ ත�ණ ත�¦ය!  සඳහා ස්වයං 

{Tයා Y�z පාඨමාලා පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     50,000.00           100% I 100%



N41222805111 7/22/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@!ට ස්වයං {TයාවF ෙලස ª ම�  

[ශ්පාදනය කර අෙලX  TUමට අවශ�  ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     19,996.00           100% I 100%

F41263805112 7/22/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙදමටෙද[ ක!ද  

ජයB!දරාරාම Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     18,900.00           95% I 100%

N41222805113 7/23/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 60/3, 

ෙදොළෙහේන, ¥Uගම ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ �K¦ 

දQ·කා මහ�cයට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස  මහන මැ�මF ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     31,400.00           90% I 100%

H41263105115 10/27/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  හ�ත උයන, 

ඇල�eයාව �V� � BදQශනාරාම ග�ෙල! 

Xහාරස්ථානෙ=  ස£පාරFෂක  පහBක  

වැw�Rz TUම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     31,550.00           79% I 100%

N41222805116 8/13/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

82,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     78,150.00           95% I 100%

F41263805117 8/13/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කඳ!ග�ව 

Xහාරස්ථානෙ= pපාෙලෝක දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා pම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     40,000.00           100% I 100%

G41219805118 8/13/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ග� අ�ණ ෙගොX 

සංXධානයට කෘ� උපකරණ ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     19,635.00           98% I 100%

H41263105119 8/13/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙත!නාගම  

Xහාරස්ථානෙ=  ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     47,092.32           94% I 100%

H41263105120 8/18/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මාeගාතැ!න 

Xහාරස්ථානෙ= ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     94,679.20           95% I 100%

K41222905121 8/26/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z 

වැඩ�gවF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     97,600.00           98% I 100%



N41222805122 8/26/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     99,450.00           99% I 100%

G41219805123 8/26/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     99,645.00           100% I 100%

G41263805124 8/26/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ආගcක 

Ajධස්ථාන �eසකර TUෙ  කටR" සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා pම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     71,389.00           95% I 100%

H41212105125 11/17/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  රදාව>!න 

ක ම���ය ෙව�යාෙ= �ය බස්නා ඇල  

ප�සංස්කරණය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     45,053.00           90% I 100%

F41263805126 8/26/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ   

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     165,582.00         83% I 100%

N41222805127 8/27/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     198,000.00         99% I 100%

F41222805128 9/17/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     99,800.00           100% I 100%

F41219805129 9/18/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

42,308.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     42,285.00           100% I 100%

F41222805131 10/10/2014

¥Uගම qරාද.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 51/1, 

අ බල!ව�ත, ප�ෙ�ෙවල ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ ¶.´.¶. ම�රංd රාජක�ණා  ෙමනXයට 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     30,000.00           100% I 100%

F41263805132 10/15/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ¥Uගම, පස්යාල 

�V� මාeගාතැ!න රජමහා Xහාරස්ථ දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     50,000.00           100% I 100%



H41263105133 10/20/2014

¥Uගම  පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= ¥Uගම �V�  �. 

ජපමාල ෙjවස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     98,000.00           98% I 100%

K41222805134 11/10/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ස්වයං {Tයාව! 

පවQධනය TUම අර�z කරෙගන කහට��ය, 

ෙලෝ}වාෙගොඩ  ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ එ�.�. 

ජයෙසේකර මහතාට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස ඉෙලFෙටො[ක තරා�යF ලබා pම
17,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     17,000.00           100% I 100%

N41263805135 10/31/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  අංක : 

54Ç, වෑබඩ��ල, ක�එKය �V� අෙමෝධ�ා 

කලායතනයට උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     10,000.00           100% I 100%

K41222805136 11/18/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@!ෙC  ±වන ත�වය  නංවාlම  අර�z 

කරෙගන පස්යාල, නා �}ව, අංක : 237/Ç V 

ප�ංx එ .è. අAලා ෙමනXයට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැ�මF ලබා pම
25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     25,000.00           100% I 100%

H41263105137 11/21/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ව©රව, 

ෙ�ය!ෙගොඩ  �V� අ�තනග�ල ජයB!දර 

XදQශනාරාම රජමහ Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     98,000.00           98% I 100%

F41263805138 11/25/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  V�වල, ක�එKය 

�V� ෙසෝමාරාම Xහාරස්ථානයට අ�බjධ � 

Bගත දහ  පාසලට උපකරණ ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     19,592.00           98% I 100%

H41263106100 6/11/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙබෝපැ�ත, 

A�සඟෙබෝ ��ෙවන අ�බjධ දහ  පාස�  

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ කටR" [ම TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%

H41263106101 6/11/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙබ ��ල, 

වQධන ��ෙව! Xහාරස්ථ දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ කටR" [ම TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     200,000.00         100% I 100%

K41222906102 7/31/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය   

ලා@ කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z 

පාඨමාලා පැවැ�Gම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 0% O 0%

K41263906103 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය! ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,500.00           100% I 100%



N41222806104 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන 

ලද අ> ආදාය  ලා@!ට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබා pම - 

එක අයDට �.35000/- බැd! ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත ) 175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     161,875.00         93% I 100%

N41222806105 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 97, 

ෙවලෙගදර, එ�ලFකල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

�Kණ ස ප� මහතාට ස්වයං {TයාවF ෙලස 

ෙFට�! ව�ාපාරය කරෙගන යාමට අවශ� ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     20,000.00           100% I 100%

N41222806106 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 33Ç, 

¥X�ග මන, ඌරාෙපොල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

ඉ!දලතා �සානායක මහ�cයට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස දර කපන ය!තයF ලබා 

pම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     24,500.00           82% I 100%

G41219806107 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කල���ය, 

පස්යාල ෙගොX සc�ය හා උ>"�����ය, 

�ලංකඩ වලග බා ෙගොX සc�ය යන ෙගොX සc� 

සඳහා  කෘ� උපකරණ ලබා pම - එක සc�යකට 

�ග12000/- බැd! 24,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     23,128.00           96% I 100%

N41222806108 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 192, 

Gර§ල, යFකල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ ඩ².ඒ. 

මාල£ මහ�cයට ස්වයං {TයාවF ෙලස ෙකො� 

කQමා!තය කරෙගන යාමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     20,000.00           100% I 100%

N41263806109 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ස්වQණහංස 

කලායතනය සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා pම

26,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     26,000.00           100% I 100%

N41222806110 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 

50/එ�/7, උ>ගංඇ�ල, ප�D�ර, ඌරාෙපොල 

පදංx අ> ආදාය  ලා@ ආQ.එ . �ෙ!ෂ් 

ර�නායක මහතාට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස DD� භාජන ලබා pම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,954.00           100% I 100%

N41222806111 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 191, 

pනප�zව, ඌරාෙපොල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

[ම� XජයA� මහතාට ස්වයං {TයාවF ෙලස 

රසකැXe [ශ්පාදනය TUමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,939.00           100% I 100%

N41222806112 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ත�ගහයාය, 

���යාව, [:ට�න ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

එ�.û. අx[ අqසරා මහ�cයට ස්වයං {TයාවF 

ෙලස ෙFF [ශ්පාදනය TUමට අවශ� ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,980.00           100% I 100%



N41222806113 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බාSරාෙගොඩ, 

ෙ�ය!ෙගොඩ  ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ එ .´. 

ර�න ෙjශôය මහතාට ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර ෙලස ව> කාQcක උපකරණ ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,980.00           100% I 100%

N41222806114 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  මාතලාන, 

[:ට�ව ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ එ�.±. වස!තා 

පjc¦  ෙපෙQරා මහ�cයට ස්වයං {Tයා 

උපරණ ආධාර ෙලස ඉෙලFෙටො[F තරා�යF 

ලබා pම
20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     11,156.00           56% I 100%

H41263106115 7/3/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

ර!ෙපොDණගම ෙබෞjධ මධ�ස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ෙ� ප�සංස්කරණ කටR" AS TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     200,000.00         100% I 100%

H41263106116 7/3/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= [:ට�ව 

ශා!ත අ!ෙතෝ£ ෙjවස්ථානෙ= සංවQධන 

කටR" AS TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     150,000.00         100% I 100%

N41222806118 7/9/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 

13/6¶, වලeයjද, එ�ලFකල ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ ෙj·කා ලFමාe මහ�cයට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැ�මF ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                      0% I 100%

N41222806119 7/4/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 1. අංක : 

42�, වලeයjද, එ�ලFකල ප�ංx එ .ඩ². 

ôයදQශ£ මහ�cය හා 2. අංක 42Ç, 

වලeයjද, එ�ලFකල ප�ංx එ�.එ�. ම�කා!� 

මහ�cය යන අ> ආදාය  ලා@!ට ස්වයං 

{TයාවF ෙලස ඇ!��ය  ම� වගාව කරෙගන 38,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     37,820.00           100% I 100%

N41222806121 7/7/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= 1. 

ක!ෙjව�ත, [:ට�ව ප�ංx ජයරංග මහතා හා 

2. හා�ප!ෙද[ය, අ�තනග�ල ප�ංx නාම� 

මහතා යන අ> ආදාය  ලා@!ට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැ�මF බැd! ලබා 

pම - එF  අයDට �.25000/- බැd! 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00           100% I 100%

F41263806122 7/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන 

ලද Xහාරස්ථානවලට අ�බjධ දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     136,725.00         91% I 100%

H41263106123 7/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= හැව[වල � 

Xෙ�කාරාම Xහාසරස්ථානෙ=  සංවQධන කටR" 

AS TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     194,000.00         97% I 100%



H41263106124 7/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කහ¢eෙහේන 

Xහාරස්ථානෙ=  සංවQධන කටR" AS TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     291,000.00         97% I 100%

H41263106125 7/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= [:ට�ව 

Xද�ාන!ද ��ෙව! Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන 

කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%

H41263106126 7/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

මාeගාතැ!න Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" 

AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 0% O 0%

H41263106127 7/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

මගෙ�ෙගොඩ, කඳඔඵවාව Xහාරස්ථානෙ= 

සංවQධන කටR"  AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%

H41263106128 7/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙබෝපැ�ත 

��ෙව! Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" AS 

TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%

K41263906129 7/22/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ= දහ   පාස� 

��ව�! සඳහා �� Y�z වැඩ�ඵවF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%

K41263906130 7/24/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ත�ණ 

ත�¦ය! සඳහා පාර ප�ක ෙවදකම, නFෂත, 

ෙජෝ�ෂ� ආ� Fෙෂේතවe!   සXබලගැ!Gෙ  

වැඩ�gවF සVත පාඨමාලාවF පැවැ�Gම
75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     67,000.00           89% I 100%

K41263906131 7/22/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය! ස බ!ධ කර ග[c! ඔu!ෙC 

Dසලතා හා සංස්කෘ�ක [Yණතා ඇගEෙ  

තරඟයF පැවැ�Gෙ  වැඩසටහන 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%

K41263906132 7/22/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= රාජ� 

[ලධාU! සඳහා ආක�ප සංවQධනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00           100% I 100%

F41263806133 7/22/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන 

ලද දහ  පාස�  සඳහා උපකරණ ලබා pම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     58,822.00           98% I 100%



N41222806134 7/22/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@!ට  ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර  ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00           100% I 100%

N41222806136 7/23/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 

100/Ç, වැeකඩ��ල, අ�තනග�ල ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ එස්. Dමාර මහතාට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස úපලාවන� උපකරණ  

ලබා pම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     13,700.00           91% I 100%

N41222806138 7/23/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 

45/1ඒ, Xෙ�ව�ත, මගෙ�ෙගොඩ, ෙ�ය!ෙගොඩ 

ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ එ�.´. pපා �ණම£ 

මහ�cයට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

මහන මැ�මF ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     32,375.00           93% I 100%

N41222806139 7/23/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 1. 

ර!ෙපොDණගම, [:ට�ව ප�ංx ඒ.¶. Xම� 

ජයර�න මහතා හා  2. අංක : 48, A�මාෙවෝ 

බ�ඩාරනායක ෙපෙදස, ම>ෙ�ෙගදර, [:ට�ව 

ප�ංx ´.´. Xකමාර�x මහතා යන අ> ආදාය  14,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,000.00           100% I 100%

N41222806140 7/23/2014

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

වලeයjද, එ�ලFකල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

BX£තා අµකා� මහ�cයට ස්වයං {TයාවF 

ෙලස ඇ!��ය  ම� වගාව TUමට අවශ� ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම 19,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     18,910.00           100% I 100%

N41222806142 7/31/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ>  ආදාය  

 ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     500,000.00         100% I 100%

H41263106144 8/12/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= [:ට�ව 

ශා!ත අ!ෙතෝ£ ෙද�මැSෙQ සංවQධන කටR" 

AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%

N41222806145 8/13/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     75,000.00           100% I 100%

N41222806146 8/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     46,845.00           94% I 100%

G41263806147 7/22/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 0% O 0%



N41222806148 9/30/2014

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ>  ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර   

ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     150,000.00         100% I 100%

H41212106149 8/26/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  වා� ඇල 

මාQග Bjධ පXත TUම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     75,000.00           100% I 100%

N41222806150 8/27/2014

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     98,050.00           98% I 100%

F41222806151 9/10/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

මහන මැ�! ලබා pම

8,850.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     8,850.00             100% I 100%

N41222806152 9/29/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  

කෘ�කQමා!තය පවQධනය TUම සඳහා  අ> 

ආදාය  ලා@  ෙගොX මහ"! සඳහා ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස කෘ� උපකරණ ලබා pම

45,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     45,372.00           100% I 100%

N41222806153 10/16/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 48/�, 

නාපාෙගොඩ, [:ට�ව ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

එ .ඒ. ජයෙසේන මහතාට ස්වයං  {Tයා උපකරණ 

ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     3,500.00             10% I 100%

K41219906155 10/15/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙගොX සංXධාන  සඳහා ඇගEෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 0% O 0%

F41263806156 10/15/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= Dරවලාන, 

කහෙටෝXට �V� � Yන�වQධනාරාම  ෙබෞjධ 

මධ�ස්ථාන  දහ  පාසලට උපකරණ ලබා pම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     58,455.00           97% I 100%

F41263806157 10/15/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  

ර!ෙපොDණගම ෙබෞjධ මහා Xහාරස්ථ දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,322.00           99% I 100%

K41222906159 10/29/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං 

{Tයාව! පවQධනය TUම අර�z කරෙගන අ> 

ආදාය  ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර ෙලස පාපැ� ලබා pෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 156,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     153,300.00         98% I 100%



H41263106160 11/12/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= [:ට�ව 

ශා!ත අ!ෙතෝ£  ෙද�මැS�  ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%

K41222806161 11/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@!ෙC ±වන ත�වය  ඉහළ නැංGම  අර�z 

කරෙගන  ඔuනට  ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ලබා pම 73,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     73,000.00           100% I 100%

H41263106162 11/26/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= [:ට�ව 

ශා!ත අ!ෙතෝ£  ෙjවස්ථාන  ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00         100% I 100%

K41222806163 12/16/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@!ෙC ±වන ත�වය ඉහළ නැංGම අර�z  

කරෙගන  ඔu! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර ලබා pම 36,210.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     36,210.00           100% I 100%

K41222806164 12/29/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> 

ආදාය   ලා@!ෙC ±වන ත�වය ඉහළ නැංGම 

අර�z කරෙගන ඔu! සඳහා   ස්වයං {Tයා 

උපකරණ  ආධාර ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     35,000.00           100% I 100%

G41222807001 2/28/2014

ග පහ   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@!  සඳහා  ස්වයං {Tයා  

උපකරණ ආධාර ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ  අ�ණා 

ඇත ) 250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 150,000.00        150,000.00         60% C 60%

K41222907002 2/28/2014

ග පහ   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z 

වැඩ�gවF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

F41363807004 2/28/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=   ග පහ, බටVර 

වැeෙ��ය � BදQශනාරාම Xහාරස්ථ A�[වාස 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%

G41219807100 6/9/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 209/�, 

ෙබො�ලත බටVර ෙගොX සංXධානයට කෘ� 

උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 10,000.00          10,000.00           100% I 100%

K41263907101 9/1/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= Fෙෂේත රාජකා� 

කරන [ලධාU!  ඇ"g  ත�ණ ත�¦ය! සඳහා 

 �ත සාVත� රසX!දන වැඩසටහනF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%



N41222807102 7/7/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 195/9, 

බSව�ත, �S!ෙගොඩ  ප�ංx අ> ආදාය  ලාÆ 

ච�තා Xෙනෝද£ මහ�cයට  ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර  ලබා pම 5,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     4,999.00             100% I 100%

N41222807103 11/19/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  1.  අංක : 171/6, 

�S!ෙගොඩ, ග පහ  ප�ංx  è.එ�.ඒ.¶. ෙපෙQරා   

මහ�cය හා 2. �S!ෙගොඩ, ග පහ  ප�ංx û.ඒ. 

ජයලFෂ්c ෙගෝcස් මහ�cය යන අ> ආදාය  

ලාÆ!ට   ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර  ලබා 

pම - එF අයDට �.5000/- බැd!
10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 9,995.25            9,995.25             100% I 100%

G41219807104 7/7/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= �S!ෙගොඩ වාසනා 

ෙගොX සංXධානයට කෘ� උපකරණ ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     14,310.00           95% I 100%

H41263107105 7/7/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= යාෙගොඩ, 

ෙකෝ:ෙ:ෙගොඩ A�වQධනාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

සංවQධන කටR" AS TUම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     25,000.00           100% I 100%

K41222907106 7/22/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= {Tයා XරVත අ> 

ආදාය  ලා@ ත�ණ ත�¦ය!  සඳහා ස්වයං 

{Tයා Y�z පාඨමාලා පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     50,000.00           100% I 100%

N41222807107 12/26/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@!ට  ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර  ලබා pම

5,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 5,000.00            5,000.00             100% I 100%

N41222807108 11/4/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං {TයාවF ෙලස කෑම 

[ශ්පාදනය TUමට අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර   ලබා pම 17,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 17,000.00          17,000.00           100% I 100%

G41219807109 7/31/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 96,585.00          96,585.00           97% I 100%

N41222807110 10/1/2014

ග පහ  ප.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

කා!තාවF  සඳහා ස්වං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස මහන මැ�මF ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 33,305.00          33,305.00           95% I 100%



K41263907111 8/5/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග පහ ජාත�ා!තර 

සාම මහා Xහාරස්ථානෙ= සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනF �යා�මක TUම

105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     104,000.50         99% I 100%

N41222807112 11/25/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  වැeෙ��ය, 

ඇඹරgව උ"ර, අංක : 141/1 V ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ ඒ.ඒ. pපා ච!දකා!� මහ�cයට ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැ�මF  

ලබා pම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

K41222907113 8/22/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ>  ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z පාඨමාලාවF 

පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     50,000.00           100% I 100%

G41263807114 8/22/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,950.00           100% I 100%

N41222807115 8/22/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

G41219807116 8/26/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 74,985.00          74,985.00           100% I 100%

N41222807117 8/26/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

492,308.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 492,291.00        492,291.00         100% I 100%

N41222807118 8/27/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 99,000.00          99,000.00           99% I 100%

H41263107119 9/25/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= වැeකඩ ශjධ 
 

öෙසේ �[SෙC ෙjවස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ�  

ප�සංස්කරණ කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     50,000.00           100% I 100%

H41263107120 9/25/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= Dඩා ෙබො�ලත 

ගෙ!��ල � Bමන GරAංහාරාමෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     50,000.00           100% I 100%



H41263107121 9/16/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= � ඉ!දා Bමන 

දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන කටR" 

AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     50,000.00           100% I 100%

H41263107122 9/22/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙගොඩෙගදර 

උ�තර�ල ��ෙව! Yරාණ රජමහා Xහාරස්ථ 

දහ  පාස�  ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     50,000.00           100% I 100%

N41219807124 11/13/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

32,308.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 31,800.00          31,800.00           98% I 100%

K41222907125 9/26/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා �Kබඳ Y�z 

පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     200,000.00         100% I 100%

F41263807127 10/20/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx   

cෙද�ලXට, ගෙ���ල �V� ශා.cඛාෙය� දහ  

 පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,746.00           99% I 100%

H41263107128 10/20/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

Dඩාෙබො�ලත, ගෙ���ල, ග පහ �V� � 

Bමණ GරAංහාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ෙ�  ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%

H41263107129 12/19/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ��ෙගොඩ, 

ඉ��ෙගොඩ �V� � අමර Xහාරස්ථානෙ=  

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� ප�සංස්කරණ කටR" AS 

TUම 320,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     200,000.00         63% I 100%

H41263107130 10/27/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  පහළයාෙගොඩ � 

Bගතන!දනාරාම Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%

K41222907131 10/28/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා Y�Ã වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

K41222907132 11/11/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා �Kබඳ Y�z පාඨමාලා 

පැවැ�Gම

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     70,000.00           100% I 100%



G41263807134 11/28/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග /ෙමොරෙගොඩ � 

BදQමා දහ  පාසලට උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,660.00           99% I 100%

K41222907135 11/28/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා �Kබඳ Y�z වැඩ�gවF 

පැවැ�Gම

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     70,000.00           100% I 100%

H41263107136 11/28/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ග /Dඩාෙබො�ලත 

BමනGරAහාරාම Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%

H41263107137 11/28/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග /පහලගම 

යටව�ත Yරාණ රජමහා Xහාරස්ථාන 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%

H41363108002 3/3/2014

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  [Qෙjෂ  

ෙjවමාතා ෙjවස්ථානය සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 475,000.00        475,000.00         95% I 100%

H41363108006 3/3/2014

ජාඇල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=   බටගම 

කන�ාරාම  ෙjවස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� 

සංවQධන කටR" AS TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 475,000.00        475,000.00         95% I 100%

N41222808100 6/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 402/ඒ, 

ජාඇල ප�ංx අ> ආදාය   ලා@  පැ:�F A�වා 

මහතාට ස්වයං {TයාවF ෙලස ශ²ද Xකාශන 

ය!ත Deයට pම සඳහා අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 34,523.25          34,523.25           99% C 60%

N41222808101 12/3/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 450, ෙපොw 

G D�ර, රාගම ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

ෙර^ෙනෝ�»  A�වා මහතාට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස ක ෙපෂQ ය!තයF ලබා 

p 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

N41222808102 6/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 1. අංක : 317/�/1, 

ෙපො�ගහෙහේන, රාගම ප�ංx  ඩ»e  

ඇලැFසැ!ඩQ මහතා හා 2. අංක : 5, ෙලොෙරටා 

Xලා, Xජය පvමග, "ඩැ�ල, ජාඇල ප�ංx 

ර!වලෙC �ස්� A�� පනා!S මහතා යන  අ> 

ආදාය  ලා@!ට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස ශ²ද  Xකාශන ය!තයF  බැd!  ලබා pම - 

එF අයDට �.35000/- බැd!
70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 69,046.50          69,046.50           99% C 60%



N41222808103 6/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 1. අංක : 

292/3, ෙපො�ගහෙහේන, රාගම ප�ංx ෙබනwF ද 

මැ� මහතා, 2. අංක : 279/ඒ/4, ෙපො�ගහෙහේන, 

රාගම ප�ංx එස්.එ�. ඉ!�ක �}F මහතා හා 3. 

අංක : 261/Ç, ෙපො�ගහෙහේන, රාගම ප�ංxඒ. 

කැcලස් A�වා මහතා යන අ> ආදාය  ලා@!ට 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස තණෙකොළ 

කපන මැ�මF බැd! ලබාpම - එF අයDට  

�.12000/- බැd!

36,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 34,500.00          34,500.00           96% I 100%

F41263808104 7/16/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  මැjෙjෙගොඩ 

ධQමායතන දහ   පාසලට උපකරණ ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 23,400.00          23,400.00           94% I 100%

H41263108105 10/29/2014

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කලඑKය ශා!ත 

öවa ෙjවස්ථානෙ=  ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUමට  ශම පදනම මත  

දව�ාධාර ලබා pම 12,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 11,960.00          11,960.00           100% I 100%

N41222808106 7/30/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 102/ඒ, 

[ව!දම, ජාඇල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ ඉෙවෝ! 

ජැන: මහ�cයට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස මහන මැ�මF ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 32,000.00          32,000.00           91% I 100%

N41222808107 7/30/2014

ජා ඇල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 107Ç, 

උ"� [ව!දම, ජාඇල  ප�ංx අ> ආදාය  ලා@  

එ .±. අ�ලාව� මහ�cයට  ස්වයං {TයාවF 

ෙලස ඇ!��ය  ම� වගාව TUමට අවශ� ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම
19,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     18,990.00           100% I 100%

N41222808108 11/20/2014

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 105, උ"� 

[ව!දම, ජාඇල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ ¶.´. 

ෙරොසe! මහ�cයට ස්වයං {TයාවF ෙලස කෑම 

[ශ්පාදනය  TUමට අවශ�  ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම
5,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 5,000.00            5,000.00             100% I 100%

F41263808109 7/31/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= A� Bච�ත දහ   

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     24,975.00           100% I 100%

H41263108111 8/7/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බංwෙගොඩ, ජාඇල 

�V� � සංඝෙබෝó Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන කටR" TUම සඳහා 

ශම පදනම මත  සංවQධනය TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 99,523.20          94,784.00           95% C 60%



H41263108115 12/30/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= � අÆනවාරාම 

Xහරස්ථානෙ= ධQමශාලා ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUම සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා pම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 99,990.00          99,990.00           100% I 100%

H41263108116 8/1/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙපො���$කලාන, 

කඳාන �V� අෙශෝකාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන කටR" AS TUම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 74,965.50          71,395.25           95% C 60%

N41222808118 8/1/2014

ජාඇල ප.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

කා!තාව! සඳහා ස්වං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස මහන මැ�! ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 193,990.00        193,990.00         97% I 100%

N41222808120 8/13/2014

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     32,000.00           91% I 100%

H41263108121 9/3/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කලඑKය ශා!ත 

öවa  ෙjවස්ථානෙ= ඉ�� සංවQධන කටR"  

ශම පදනම මත  AS TUමට දව�ාධාර ලබා pම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 39,560.00          39,560.00           99% I 100%

H41263108122 8/22/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ෙපො���$කලාන 

� ව^රාවංශාරාමය Xහාරස්ථානෙ= ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 399,315.00        380,300.00         95% I 100%

G41263808124 8/22/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 199,880.64        199,880.64         100% I 100%

N41222808125 8/22/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

55,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 54,522.50          54,522.50           99% I 100%

H41263108126 8/22/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= Dඩහකෙපොල  �  

ජයBමනාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� ප�සංස්කරණ කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,945.00           100% I 100%

H41263108127 9/3/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  උ"� බටගම 

ජයවQධනාරාම Xහාරස්ථානෙ=  දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත සංවQධනය TUම  

සඳහා දව�ාධාර ලබා pම 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     142,840.00         95% I 100%



H41263108128 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බටගම � Bමන 

Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ�  ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     189,803.00         95% I 100%

H41263108129 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ජාඇල, උ"� 

බටගම � ජයවQධනාරාම Xහාරස්ථාන  

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     190,146.00         95% I 100%

H41263108130 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ද>ගම YQවාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ශම පදනම මත සංවQධන කටR" 

AS TUම සඳහා  දව�ාධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,790.00           100% I 100%

H41263108131 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= යFක>ව 

සjධQෙමෝදාරාම Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ප�සංස්කරණ කටR" AS TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     142,176.00         95% I 100%

H41263108132 12/4/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ජාඇල, වෑවල, 

කළඑKය පාෙQ යහප� එෙ»රාෙC කන�ාරාම 

ෙjවස්ථාන  ජල පහBක  ලබා pම

25,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     25,000.00           100% I 100%

H41263108133 10/16/2014

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ජාඇල, බංwෙගොඩ 

[Qමල හෘදය ෙjවස්ථානෙ=  දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ලට XSeය පහBක  ලබා pම

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     75,755.00           95% I 100%

H41263108134 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙ�ව�ත }QS 

ෙjවමාතා ෙjවස්ථානෙ= දහ   පාස�  

ෙගොඩනැd�ෙ�  ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     237,207.00         95% I 100%

F41222808135 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන 

මැ�! ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,975.00           100% I 100%

F41222808136 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ>  ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     45,000.00           100% I 100%

H41263108137 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙය කළඑKය �jධ 
 

öනa  ෙjවස්ථාන  ෙගොඩනැd�ෙ�  ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     142,800.00         95% I 100%



F41222808138 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස ව> 

කQමා!තය සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     30,000.00           100% I 100%

H41263108139 9/18/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ව�ෙපොල � 

Xමලරතනාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ�  

ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     95,260.00           95% I 100%

H41263108140 10/17/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ජාඇල, බටගම 

ෙjවස්ථානෙ= කන�ාරාම  ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     475,960.00         95% I 100%

N41222808141 9/24/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

තණෙකොළ කැ´ෙ  ය!ත ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     11,500.00           77% I 100%

H41263108142 9/24/2014

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බටගම උ"ර 

යහප� එෙ»රා කන�ාරාම  ෙjවස්ථාන 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     24,870.00           99% I 100%

H41263108143 9/24/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ජාඇල, වෑවල 

ශා!ත ෆැ!Aස් FෙෂේXයQ  ෙjවස්ථාන 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,397.00           99% I 100%

N41222808144 9/26/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

90,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     86,820.00           96% I 100%

K41222908146 10/15/2014

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ>  ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර  ලබා 

pෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     181,950.00         91% I 100%

H41263108147 10/15/2014

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= වෑවල ශා!ත 

ෆැ!Aස් ෙjවස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     50,000.00           100% I 100%

N41222808148 10/20/2014

ජාඇල  පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදායම  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

84,300.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     84,300.00           100% I 100%



K41222808149 11/18/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@!ෙC  ±වන ත�වය ඉහළ නැංGම  අර�z 

කරෙගන  ඔuනට   ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ලබා pම 175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     170,390.00         97% I 100%

H41263108150 12/2/2014

ජාඇල  පාෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ජාඇල, ව�ෙපොල  

�   Xමලර�නාරාම XS[වාස ��ෙව!  

Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     94,750.00           95% I 100%

K41222808151 12/15/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ>  ආදාය  

ලා@!ෙC ±වන ත�වය ඉහළ නැංGම අර�z 

කරෙගන  අංක : 194, ජාඇල ප�ංx  අ> ආදාය  

ලා@  B�S x!තත මහතාට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම
4,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 0% O 0%

G41222809001 12/19/2014

ව�තල  පා.ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ=   න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@ කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබා pම  ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත ) 250,584.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 250,584.00        250,584.00         100% I 100%

G41222809002 3/3/2014

ව�තල  පා.ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ=   න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@ කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබා pම  ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත ) 58,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 60,540.00          58,000.00           100% I 100%

H41363109003 3/3/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= x�ත සමාµ 

භාවනා මධ�ස්ථාන Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන කටR" AS TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 288,806.00        199,995.15         100% I 100%

H41263109101 7/16/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙහේT�ත ශා!ත  

ලාසරස් �[S!ෙC ෙjවස්ථානෙ= සංවQධන 

කටR" AS TUම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 12,061.00          10,000.00           100% I 100%

K41263909102 8/12/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= දහ  පාස� 

��ව�! ඇග�ෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 75,000.00          75,000.00           100% I 100%

H41263109103 8/22/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= [Qෙදෝෂ 

ෙjවමාතා  ෙjවස්ථානෙ= ඉ�� සංවQධන කටR" 

AS TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 600,054.50        500,000.00         100% I 100%

N41222809104 12/19/2014

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

මහන මැ�! ලබා pම

31,910.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 31,910.00          31,910.00           100% I 100%



H41263109105 12/3/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  සා.ආනා 

කෙතෝeක ෙjවස්ථානෙ=  ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR"  ශම පදනම මත AS  TUම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා  pම 47,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 47,170.00          47,170.00           99% I 100%

H41263109106 9/10/2014

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ">ෙ�ෙගදර, 

රාගම  �V� � ඉ�පතනාරාමය Xහාරස්ථානෙ= 

සංඝාවාස ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන කටR" 

TUම සඳහා ශම පදනම  සංවQධනය TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 121,270.00        99,516.00           100% I 100%

F41263809107 9/10/2014

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ම�"මගල, රාගම 

�V� � ෙබෞjධාෙලෝක Xහාරස්ථ දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 99,908.00          99,908.00           100% I 100%

H41263109108 9/25/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ව�තල මාෙබෝල 

�jධ ආෙරෝග�  ෙjවමාතා ෙද�මැS� ෙjවස්ථාන 

ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන කටR" AS TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 180,000.00        149,169.75         99% I 100%

F41222809109 9/25/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන 

මැ�! ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 22,420.00          20,000.00           100% I 100%

H41263109111 9/23/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙහේT�ත ශා!ත  

ලාසරස් ෙjවස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 360,779.00        300,000.00         100% I 100%

N41222809112 10/16/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 120/1Ç, 

ෙහොරෙq, රාගම ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ ±.±. 

ආ�ය�e  බ�ඩාර මහ�cයට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස ෙකො ෙපෝස්: ෙපොහාර 

බැරලයF ලබා pම
8,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 4,950.00            4,950.00             62% I 100%

N41222809114 10/20/2014

ව�තල   පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය    

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

39,600.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 39,090.00          39,090.00           99% I 100%

G41263809115 11/5/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx හැඳල 

ijධ ජය!� සc� Yරාණ Xහාර දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 25,000.00          25,000.00           100% I 100%

H41263109117 12/10/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙබෝ��ය, 

ප�zගම �V� ශාන� [Dලා ෙjවස්ථානෙ=  

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" TUම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා pම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 29,370.00          29,370.00           98% I 100%



H41263109118 12/10/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= වැeකඩ��ල  

වාgකාරාම � සjධQෙමෝදය දහ  පාස�   

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" TUම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා pම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

H41263109119 12/17/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= හැඳල Yරාණ 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 240,178.55        200,000.00         100% I 100%

K41222809120 12/29/2014

ව�තල   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය   

ලා@!ෙC ±වන ත�වය ඉහළ නැංGම අර�z 

කරෙගන ඔu! සඳහා   ස්වයං {Tයා උපකරණ  

ආධාර ලබා pම 70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 0% O 0%

N41222810001 3/5/2014

මහර   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=   න  කරන  ලද  

අ> ආදාය  ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     198,900.00         99% I 100%

N41222810100 6/9/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 156/1, මංගල 

මාවත, ඉහල කරගහ�ණ, කඩවත ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ ඩ². ස්වQණලතා �ණෙසේකර 

මහ�cයට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

මහන මැ�මF ලබා pම
20,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     20,000.00           100% I 100%

F41263810101 7/8/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ව"�ගම, 

අ�zD�ර, � ෙබෝµ�Fඛාරාම Xහාරස්ථානයට 

අ�බjධ � ෙබෝµ  දහ  පාසලට උපකරණ ලබා 

pම 20,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     19,400.00           97% I 100%

N41222810103 6/23/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 235, ඌ�වල, 

i���ය ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ p�කා ôය!� 

මහ�cයට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

මහන මැ�මF ලබා pම 20,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     20,000.00           100% I 100%

F41263810104 6/25/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= නාරංවල � 

ද මාෙලෝක දහ  පාසලට උපකරණ  ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     29,700.00           99% I 100%

N41222810106 9/26/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 219/3, 

ම�ව"V���ය, i���ය  ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

 ´. lලාර�න  මහතාට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම 15,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     10,990.00           73% I 100%

N41222810108 7/16/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද  අ> 

ආදාය  ලා@! සඳහා  ස්වයං {TයාවF ෙලස 

ෙගව" වගාව සXබලගැ!Gමට අවශ�  ෙයදu   

ලබා pම 25,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     25,000.00           100% I 100%



N41222810109 7/22/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=    අ> ආදාය   

ලා@! සඳහා  ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස මහන මැ�!  ලබා pම

110,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     110,000.00         100% I 100%

K41222910110 7/22/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= {Tයා XරVත අ> 

ආදාය  ලා@ ත�ණ ත�¦ය!  සඳහා ස්වයං 

{Tයා Y�z පාඨමාලා පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     47,175.00           94% I 100%

N41222810111 7/22/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං {TයාවF ෙලස කෑම 

[ශ්පාදනය TUමට අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර  ලබා pම 32,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     32,000.00           100% I 100%

F41263810114 7/22/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මාKගාතැ!න 

Xෙ�ක ෙසේනාසනෙ=  �  ෙjවාන!ද දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     19,575.00           98% I 100%

N41222810116 8/25/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන 

මැ�! ලබා pම

175,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     129,396.00         74% I 100%

H41263110117 9/16/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ�ග මන 

Bච�ෙතෝදය දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     99,973.00           100% I 100%

H41263110118 10/14/2014

මහර  පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  �  ශාක�Aංහාරාම 

Xහාරස්ථානෙ=  ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     193,882.00         97% I 100%

F41263810119 9/24/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     93,600.00           94% I 100%

N41222810121 9/29/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  කෘ�කQමා!තය 

පවQධනය TUම සඳහා  අ> ආදාය  ලා@  ෙගොX 

මහ"! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස කෘ� උපකරණ ලබා pම 35,500.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     34,780.00           98% I 100%

K41222910122 11/21/2014

මහර   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව 

Xµම� TUම හා [යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

29,200.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 0% O 0%



N41222810123 10/16/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

70,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     32,270.00           46% D 80%

N41222810124 10/20/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 

205/�, T��ලවල, වෑබඩ ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

මාදං ආර�xෙC ඉ!�ක Dමාර මහතාට ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     32,349.00           92% I 100%

N41222810125 10/20/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 

426/2/ඒ, ර �"ගල, කඩවත  ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ ඊ.ඒ. දයාව� මහ�cයට  ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම 25,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     17,030.00           68% I 100%

H41263110126 10/27/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= T��වල, වෑබඩ 

�V� � Yෂ්පාරාම Xහාරස්ථානෙ=  

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     99,339.00           99% I 100%

H41263110127 10/27/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= � ෙjවාන!ද 

මාවත, මාeගාතැ!න, i���ය �V� 

මාeගාතැ!න Xෙ�ක ෙසේනාසන Xහාරස්ථානෙ= 

දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ෙ�  ඉ��  

ප�සංස්කරණ කටR" AS TUම
50,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     45,000.00           90% I 100%

H41263110128 10/27/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ��D�ර, ව"�ගම 

 �V� � ෙබෝµ �Fඛාරාම  Xහාරස්ථානෙ= දහ  

පාස� ෙගොඩනැd�ෙ�  ඉ��  ප�සංස්කරණ 

කටR" AS TUම 100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     97,000.00           97% I 100%

H41263110129 10/27/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බටෙහේන 

පාර, T�T�ත, වැeෙ��ය �V�  � පහ�න 

ෙබෞjධ මධ�ස්ථාන Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම 100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     97,000.00           97% I 100%

G41219810130 11/24/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

��යපා}ව/නැෙගනVර පරාකම ෙගොX 

සංXධානයට කෘ� උපකරණ ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     25,990.00           74% I 100%

G41222810132 11/24/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

70,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     66,000.00           94% I 100%

K41263810135 12/2/2014

මහර   පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  දහ  පාස� 

ද�ව!ෙC දහ  දැ�ම ධා�තාවය ඉහළ නැංGම 

අර�z කරෙගන  eයාප�ංx �   Yෂ්පාරාම 

Xහාරස්ථ දහ  පාසලට  උපකරණ ලබා pම 100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     99,675.00           100% I 100%



K41222911001 3/5/2014

ෙදො ෙq  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= {Tයා XරVත 

අ> ආදාය   ලා@ ත�ණ ත�¦ය! සඳහා ස්වයං 

{Tයා Y�z පාඨමාලා පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 200,000.00        195,640.00         98% I 100%

G41219811002 3/5/2014

ෙදො ෙq  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද  

ෙගොX  සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 199,760.00        199,760.00         100% I 100%

N41222811003 3/5/2014

ෙදො ෙq  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=   න  කරන ලද  

අ> ආදාය  ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 396,000.00        396,000.00         99% I 100%

N41222811101 6/27/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 88/¶/1, 

හංවැ�ල පාර, පැ�eයවල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

¶. නය[ ලF�කා ෙපෙQරා මහ�cයට ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැ�මF ලබා 

pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 32,280.00          32,280.00           92% I 100%

H41263111102 6/27/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මැjෙjගම, 

�ව! මාවත ෙබෝµධQමාරාම Xහාරස්ථානෙ=  

සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

H41263111103 6/27/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ම�වාන, 

ව"රෙබොඩ � සාරාන!දරාම Xහාස්ථානෙ=   

සංවQධන කටR" AS TUම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 75,000.00          75,000.00           100% I 100%

F41263811104 7/4/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ජය!� 

පාර, ¥ගහව�ත, ෙදො ෙq �Vට � වංකමනාරාම 

Xහාරස්ථ A� ASහ� දහ  පාසලට උපකරණ ලබා 

pම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

K41222911105 8/12/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා úපලාවන� හා මනාeය! 

හැඩගැ!Gම �Kබඳ ස්වයං {Tයා Y�z 

පාඨමාලාවF පැවැ�Gම 350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 350,000.00        315,380.00         90% I 100%

K41222911106 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ෙක� කෑම සැpම  �Kබඳ ස්වයං 

{Tයා Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

K41222911107 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා �රෙර� මැ�ම  �Kබඳ ස්වයං {Tයා 

Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 100,000.00        100,000.00         100% I 100%



K41222911108 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! පැ�වQF හා  �බ! මැ�ම �Kබඳ ස්වයං 

{Tයා Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

K41222911109 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා අ�ක  [Qමාණ ·�පය   �Kබඳ 

ස්වයං {Tයා Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K41222911110 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ෙවw! ෙFF හා ආකෘ� සැpම  

�Kබඳ ස්වයං {Tයා Y�z පාඨමාලාවF 

පැවැ�Gම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

K41222911111 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ෙර� බෑC මැ�ම  �Kබඳ ස්වයං 

{Tයා Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K41222911112 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා Bරත� ස"! සැpම  �Kබඳ ස්වයං 

{Tයා Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K41222911113 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ඇ!��ය   වගාව   �Kබඳ ස්වයං 

{Tයා Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 250,000.00        244,900.00         98% I 100%

K41222911114 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ඕQT» වගාව  �Kබඳ ස්වයං {Tයා 

Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 250,000.00        244,900.00         98% I 100%

K41222911115 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ෙFF ෙප:� මා ආරාධනා ප� 

සැක�ම   �Kබඳ ස්වයං {Tයා Y�z 

පාඨමාලාවF පැවැ�Gම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K41222911116 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ඇ©  මැ�ම   �Kබඳ ස්වයං {Tයා 

Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

K41222911117 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා පාවහ! [ශ්පාදනය TUම   �Kබඳ 

ස්වයං {Tයා Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 50,000.00          50,000.00           100% I 100%



K41222911118 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ෙපො�කv ආ�ත අ�ක  [Qමාණ 

TUම  �Kබඳ ස්වයං {Tයා Y�z පාඨමාලාවF 

පැවැ�Gම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

N41222911119 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@ කා!තාව! �ෙදනD සඳහා  

ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන 

මැ�මF බැd! ලබා pම ( නා ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත ) 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 96,840.00          96,840.00           97% I 100%

K41263911120 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. කාQයාලෙ= වාQ�කව  පව�ව� 

ලබන වාQ�ක සාVත� උ�සවය  සඳහා

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K41263911121 7/8/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx දහ  

පාස� AB ද�ව! අතර Xවාද තරඟ මාලාවF 

පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

F41263811122 7/18/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= තරාල, �ෙගොඩ 

�V� තරාල කෙතෝeක දහ   පාසලට උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 99,960.00          99,960.00           100% I 100%

K41222911123 7/22/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= {Tයා XරVත අ> 

ආදාය  ලා@ කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා 

Y�z පාඨමාලා පැවැ�Gම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 70,400.00          70,400.00           94% I 100%

H41263111124 11/19/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 272, 

ෙකොළඹ පාර, ෙදො ෙq �V� � කල�ාණ 

ධQමාශම භාවනා මධ�ස්ථාන Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ල  ශම පදනම මත සංවQධනය TUම 

සඳහා  දව�ාධාර ලබා pම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

H41263111125 8/7/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 395, 

ම�ඩාවල දDණ, රදාවාන  �V� �  

ôයදQශනාරාම Xහාරස්ථානෙ= සංඝාවාස 

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත සංවQධනය TUම
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

G41219811126 8/5/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙදො ෙq වෑෙF 

ෙq�ව Vස්සැ�ල උඩෙවල ෙගොX සංXධානය 

සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 15,000.00          15,000.00           100% I 100%



F41263811127 8/6/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 30,100.00          30,000.00           100% I 100%

K41222911128 8/12/2014

ෙදො ෙq  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ඇ©  මැ�ම �Kබඳ ස්වයං {Tයා 

Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

K41222911129 8/12/2014

ෙදො ෙq  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා පාවහ! [ෂ්පාදනය TUම �Kබඳ 

ස්වයං {Tයා Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

N41222811130 7/22/2014

ෙදො ෙq   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

G41219811131 7/22/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාපා�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 40,000.00          40,000.00           100% I 100%

N41222811132 8/25/2014

ෙදො ෙq  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

මහන මැ�! ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 146,776.00        146,776.00         98% I 100%

N41222811133 9/10/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

28,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 28,000.00          28,000.00           100% I 100%

N41263811134 9/24/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙදො ෙq, තරාල, 

T"�ගම ෙjවස්ථානයට අ�බjධ දහ   පාසලට 

උපකරණ ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 14,874.00          14,874.00           99% I 100%

F41222811136 10/20/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 63,638.00          63,638.00           91% I 100%

H41263111137 10/27/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  }�ගම, 

ෙදො ෙq �V� A� පැරD බා මහා Xහාරස්ථාන 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ��  ප�සංස්කරණ කටR" AS 

TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 100,000.00        99,846.00           100% I 100%



F41222811138 10/28/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 245, 

බ�ඩාරනායකYර, T��වැල ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ රං^� හYආර�x මහතාට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 31,819.00          31,819.00           91% I 100%

K41222911139 11/5/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ½ෙරෝද රථ 

ෙසේවාව Xµම� TUම හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

7,300.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 7,300.00            7,300.00             100% I 100%

N41263811140 12/26/2014

ෙදො ෙq  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= පා}ගම  " 

භාවනා අසYව "  Xහාරස්ථාන දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 24,934.00          24,934.00           100% I 100%

N41222812002 3/6/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද අ> 

ආදාය  ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත ) 400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     -                      0% B 35%

N41222812100 6/9/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද අ> 

ආදාය  ලා@!ට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස මහන මැ�! ලබා pම - එF අයDට 

�.20000/- බැd!  (නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     40,000.00           100% I 100%

N41222812101 6/9/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 252/1, 

ක!ෙjෙගදරව�ත, ෙබො�ලෑගල, ෙගෝනවල 

ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ ආQ.ඒ. ෙෂ�ට! මහතාට 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස පාපැ�යF 

ලබා pම 12,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     11,450.00           95% I 100%

G41219812102 6/9/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙගෝනවල 

නැෙගනVර  ෙගොX සංXධානයට කෘ� උපකරණ 

ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     9,955.00             100% I 100%

K41222912103 6/23/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z 

පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     35,000.00           100% I 100%

H41263112104 6/23/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙගෝනලව, 

ෙබො�ලෑගල �V� � Xජයාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

සංවQධන කටR" AS TUම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     28,861.25           96% I 100%

H41263112105 6/23/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙගෝනවල, 

ප�zXල A� කා�යqෙප�ම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     29,126.00           97% I 100%



H41263112107 7/15/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= Aයඹලාෙq උ"ර 

ෙහ:�යගම � BධQමාරාම Xහරස්ථානෙ= දහ  

පාස� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" 

AS TUම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     47,517.50           95% I 100%

F41222812108 7/21/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 

323/5, ෙබො�ලෑගල, ෙගෝනවල ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ උY� පස!න මහතාට ස්වයං {TයාවF 

ෙලස උ�සව භා�ඩ Deයට pම කරෙගන යාමට 

අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස ෙර� 

ආවරණයF ( කැන� ) ලබා pම
27,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     27,500.00           100% I 100%

F41263812109 7/22/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ක©ෙබොඩ බටVර � 

BAෙලෝදය දහ  පාසලට උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     9,780.00             98% I 100%

N41222812110 8/1/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

Yjගල�! සඳහා අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     24,070.50           96% I 100%

N41222812111 10/1/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 244, 

Xජයාරාම පාර, ෙබො�ලෑගල, ෙගෝනවල  ප�ංx 

අ> ආදාය  ලා@ අ�.එ�. ස්ටැ!e  ෙපෙQරා 

මහතාට ස්වයං {Tයා  උපකරණ ආධාර ෙලස 

පාපැ�යF  ලබා pම 12,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     11,450.00           95% I 100%

K41222912112 7/22/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

ත�ණ ත�¦ය! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z 

පාඨමාලා පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     50,000.00           100% I 100%

N41222812114 10/16/2014

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 327/3, 

ඉහළ ªය!Xල, කඩවත  ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

[ල!� ස්වQණමාe  මහ�cයට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස ෙකො ෙපෝස්: ෙපොහාර 

බැරලයF ලබා pම 8,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     4,955.90             62% I 100%

K41222812115 12/23/2014

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@!ෙC ±වන ත�වය  ඉහළ නැංGම අර�z 

කරෙගන අංක : 125/1, Aයඹලාෙq දDණ, 

Aයඹලාෙq   ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ එ�.¶. 

එර!ද ඉB�  Dමාර   මහතාට ස්වයං  {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම
27,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     27,500.00           100% I 100%



N41222813001 3/10/2014

කැළ¦ය  පා .ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 524, 

ග�ෙබො{�ල, කැළ¦ය ප�ංx ෙ¿.ඒ. Xෂා£ 

ෙස�ව!� මහ�cය හා අංක : 590/10ඒ, 

�ෙබෝµගාම පvමග, ෙවද��ල, කැළ¦ය ප�ංx 

ආQ.එ . ෙQzකා දමය!� මහ�cය යන අ> 

ආදාය  ලා@!ට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස මහන මැ�! ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     50,000.00           100% I 100%

N41222813100 6/9/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 72, }Xස් 

මාවත, කැළ¦ය ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ එ . 

�යාලතා ෙපෙQරා මහ�cයට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැ�මF ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     20,000.00           100% I 100%

F41263813101 6/9/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කැළ¦ය රාජ 

මහා Xහාරස්ථ, � කල�ා¯ ධQම Xද�ාlය දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය 0% O 0%

N41222813102 6/9/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@!ට ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර ෙලස ගෑස් DකරයF ලබා pම - එF අයDට 

�.5000/- බැd! ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත ) 45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     43,677.00           97% I 100%

N41222813103 6/9/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 307/11, 

මෑවැ�ල පාර, ෙප�යාෙගොඩ, කැළ¦ය ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ ඒ.ඩ². �තා Dමා�හාc මහ�cයට 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන 

මැ�මF ලබා pම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     20,000.00           100% I 100%

K41263913104 6/19/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය! ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     100,000.00         100% I 100%

K41222913105 6/23/2014

කැළ¦ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@ කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z 

පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     35,450.00           89% I 100%

N41222813106 6/23/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 249/�, 

Xහාර මාවත, �z��ය, ව�තල ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ එස්. [ෙරෝෂා සා�ෆ් මහ�cයට 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන 

මැ�මF ලබා �ම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     20,000.00           100% I 100%



N41222813107 6/23/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 627/Ç/1, 

S �ය හරස් පාර, �z��ය, ව�තල ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ එ . Bම�පාල පනා!S මහතාට 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස පාපැ�යF 

ලබා pම 12,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     11,450.00           95% I 100%

N41222813108 12/29/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 100/1, 

eෙයෝ පාර , Aංහාර��ල, කැළ¦ය  ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ ෙරෝVත ෙහ:�ආර�x  මහතාට 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර  ෙලස  පාපැ�යF   

ලබා pම 12,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     11,450.00           95% I 100%

H41263113110 7/31/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= �q��ෙගොඩ 

� ෙFෂතාරාමෙ= Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය 0% O 0%

N41222813111 8/12/2014

කළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

පාපැ� ලබා pම

12,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     11,450.00           95% I 100%

K41222913113 12/3/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ½ෙරෝද රථ 

ෙසේවාව Xµම� TUම හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

36,500.00             අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 0% O 0%

N41263813114 9/24/2014

කැළ¦ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය 0% O 0%

F41222813116 11/27/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙය අංක : 59/101, 

[ළෙමෙගව�ත, ªයගම පාර, ෙප�යාෙගොඩ 

ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ මෙනෝU Bෙj·£ ෙලෝ�ස් 

මහ�cයට ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස 

මහන මැ�මF  ලබා pම 19,888.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     19,888.00           100% I 100%

F41263813117 10/16/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

කැළ¦ය, ෙප�යාෙගොඩ � ස ෙබෝµ දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා pම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය 0% O 0%

K41263913119 10/16/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  පජාව 

ෙව�ෙව!  සාVත� රසX!දන උෙළලF  

පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය 0% O 0%



K41222913120 11/5/2014

කැළ¦ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ½ෙරෝද රථ 

ෙසේවාව Xµම� TUම හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

7,300.00               අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 0% O 0%

K41263813122 11/21/2014

කැළ¦ය  පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  ද� දැ�ය!ෙC 

දහ  දැ�ම ධා�තාවය නංවාlම අර�z කරෙගන 

eයාප�ංx දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය 0% O 0%

K41222813123 12/10/2014

කැළ¦ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@!ෙC ±වන ත�වය  ඉහළ නැංGම අර�z 

කරෙගන කැළ¦ය, ෙප�යාෙගොඩ, ªයගම පාර, 

අංක 159 V  ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ අජ!ත 

B[� මහතාට ස්වයං  {Tයා උපකරණ ආධාර 

ලබා pම
25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය 0% O 0%

K41222813124 12/10/2014

කැළ¦ය  පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@!ෙC ±වන ත�වය  ඉහළ නැංGම අර�z 

කරෙගන මාෙකොල දDණ, මාෙකොල,  අංක : 

374/5  V  ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ අසංක [Qමා�  

මහතාට ස්වයං  {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය 0% O 0%

N41263813125 12/15/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 

596/1, ෙහේමමාl ආරාමය, කැල¦ය මාවත, 

Aංහාර��ල, කැළ¦ය �V� ෙහේමමාl ආරාමෙ= 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා pම 61,750.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය 0% O 0%

K41222813126 12/29/2014

කැළ¦ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය   

ලා@!ෙC ±වන ත�වය ඉහළ නැංGම අර�z 

කරෙගන ඔu! සඳහා   ස්වයං {Tයා උපකරණ  

ආධාර ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     32,282.00           92% I 100%

K41221821002 6/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, අ> ආදාය ලා@ 

කා!තාව!ෙC ධා�තා පවQධනය සඳහා 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබා pම. (නාම ෙ�ඛන 

අ�ණා 

ඇත)

 
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

K41221921003 6/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, අ> ආදාය ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා පවQධන වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 197,500.00        197,500.00         99% I 100%

K41233921004 3/11/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, අර��මැස්ෙම! 

XSeය භාXතය පවQධනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 134,500.00        134,500.00         67% I 100%



F41221821005 3/11/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ෙලස මහන මැ�! 

ලබාpම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත)

 
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 184,950.00        184,950.00         92% I 100%

N41221821006 3/11/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම. (නාම 

ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත)

 
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 197,750.00        197,750.00         99% I 100%

K41221921007 6/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, අෙලX පවQධනය 

ස්වයං {TයාවF ෙලස අෙපF�ත අ> 

ආදාය ලා@ කා!තාව! සඳහා  ස්වයං {Tයා 

පවQධන වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම
600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 600,000.00        596,750.00         99% I 100%

F41221821008 6/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, අ> ආදාය ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ෙලස මහන මැ�! 

ලබා �ම.  (නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත.)

 
170,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 170,000.00        162,230.00         95% I 100%

K41263921103 6/18/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය ඇ� TUම 

උෙදසා වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

F41263821104 7/15/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොළඹ10 

,මාKඟාව�ත,�රා[යා G�ෙ= ,මස්^� උදා öමමා 

ෙjවස්ථානෙ= දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,998.05          49,998.05           100% I 100%

F41263821105 7/15/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

459,ෙදමටෙගොඩ පාර,ෙකොළඹ 09 �V� මස්^� 

තuV» �ස්e  ප�eෙ= පව�ව� ලබන දහ  

පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.
50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,998.05          49,998.05           100% I 100%

K41222921106 7/21/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා පවQධන වැඩසටහනF පැවැ�Gම

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 450,000.00        450,000.00         100% I 100%

N41222821107 7/21/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@  

කා!තාව!ෙC  ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබාpම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 287,700.00        287,700.00         96% I 100%

K41222921108 7/21/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ½ෙ◌රා◌්ද රථ 

ෙසේවාව  Xµම� TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     182,500.00         91% I 100%



N41222821109 8/1/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlමඋෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 149,500.00        149,500.00         100% I 100%

N41222821110 8/8/2014

ෙකොළඹ  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�!  ලබාpම.

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 698,700.00        698,700.00         100% I 100%

F41222821111 8/8/2014

ෙකොළඹ  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස  ස්වයං{Tයා උපකරණ  

 ලබාpම. 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

K41222921112 11/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං{Tයා 

පවQධනය TUම සදහා ½ෙරෝද  රථ ෙසේවාව 

Xµම� TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 146,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     146,000.00         100% I 100%

N41222821113 8/12/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 80,000.00          79,299.00           99% I 100%

F41263821114 8/12/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= cVS Xහාරස්ථ  

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 50,000.00          49,853.90           100% I 100%

H41263121115 8/12/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොටෙහේන ෙබෝµ 

ම�ඩලාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe ශම 

පදනම මත සංවQධනය TUම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

K41222921116 8/12/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

úපලාවන�  පාඨමාලා පැවැ�Gම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

F41263821118 9/2/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මාKඟාව�ත 

මදරයා ද�ල�"ලා ෙjවස්ථානෙ= දහ  පාසල 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 69,525.00          69,525.00           99% I 100%

H41263121119 9/9/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

පංxකාව�ත,ෙකොළඹ 10 � සංඝරාජ  දහ  

පාසෙ� ෙගොඩනැde ශම පදනම මත සංවQධනය 

TUම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 100,000.00        100,000.00         100% I 100%



F41263821121 9/18/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 299,845.36        299,845.36         100% I 100%

F41222821122 10/24/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 61,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 61,650.00          61,000.00           100% I 100%

K41263921123 9/19/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Yjගල�!ෙC 

අධ�ා�cක සංවQධනය උෙදසා  ආගcක හා 

සංස්කෘ�ක  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

K41222921124 9/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං {Tයා 

පවQධනය TUම සඳහා ½ෙරෝද  රථ ෙසේවාව 

Xµම� TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 250,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     245,655.00         98% I 100%

K41222921125 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං{Tයා 

පවQධනය සඳහා ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� 

TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 250,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     233,600.00         93% I 100%

K41233921126 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Yjගල�! සඳහා 

XSeය අරප�ස්සෙම! භාXතය පවQධනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

K41222921127 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 150,000.00        149,500.00         100% I 100%

G41222821128 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@  

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබාpම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 184,950.00        184,950.00         92% I 100%

N41222821129 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 197,500.00        197,500.00         99% I 100%

K41222921130 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං{Tයා 

පවQධනය සඳහා ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� 

TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 250,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     204,400.00         82% I 100%



K41233921131 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Yjගල�! සඳහා 

XSeය අරප�ස්සෙම! භාXතය පවQධනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

K41222921132 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 150,000.00        149,500.00         100% I 100%

G41222821133 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@  

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබාpම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 184,950.00        184,950.00         92% I 100%

N41222821134 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 197,500.00        197,500.00         99% I 100%

K41222921135 11/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා Y�z වැඩසටහනF  පැවැ�Gම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K41222921136 12/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ස්වයං{Tයා 

පවQධනය සඳහා ½ෙරෝද  රථ ෙසේවාව Xµම� 

TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 51,100.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     51,100.00           100% I 100%

G41222821137 11/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබාpම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 150,000.00        143,850.00         96% I 100%

N41222821138 11/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 20,000.00          19,750.00           99% I 100%

K41222921139 11/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා Y�z වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

G41222821140 11/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබාpම.

180,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 180,000.00        164,400.00         91% I 100%



F41263821141 11/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

ෙකොළඹ 13 මහා Xද�ාල මාවෙ� අංක 36/175 

දරණ ව�ෙ� �V� �ස්e  ෙjවස්ථානෙ= 

පව�ව� ලබන දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

G41222821142 11/18/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබාpම.

45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 45,000.00          41,100.00           91% I 100%

K41222921143 11/18/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC  වෘ��ය Dසලතාවය ඉහල 

නංවාlම උෙදසා වෘ��ය  Y�z වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

G41222821144 11/26/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස  මහන මැ�! 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 150,000.00        143,850.00         96% I 100%

N41222821146 11/25/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම සදහා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. (නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 150,000.00        147,250.00         98% I 100%

G41222821147 12/2/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 180,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 180,000.00        178,850.00         99% I 100%

K41221922001 6/4/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, අෙලX 

පවQධනය ස්වයං {TයාවF ෙලස අෙපF�ත අ> 

ආදාය ලා@ කා!තාව! සඳහා  ස්වයං {Tයා 

පවQධන වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,998.50           100% I 100%

H41263122100 8/7/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙසේදව�ත 

ස්වQණපාe Xහාරස්ථ  දහ  පාස� ෙගොඩනැZ�ල 

 ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,955.00           100% I 100%

H41263122101 6/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

Dඩාi�ග�ව �යදQශනාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

දහ  පාස� ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     48,175.50           96% I 100%

H41263122102 10/5/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

වැ�ල ��ය වS�ලලව�ත Bන!ද Xහාරස්ථාන 

ෙගොඩනැd�ල  ශම පදනම මත  සංවQධනය TUම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,998.00           100% I 100%



K41263922103 6/19/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය ඇ� 

කරlම සදහා වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     20,000.00           100% I 100%

F41263822104 7/15/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

වැ�ල ��ය ,බැ!wයාව�ත � ධ cකාරාම 

Xහාරස්ථ දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     48,825.00           98% I 100%

F41263822105 7/15/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙකො�කාව�ත � නාග�Fඛාරාම   Yරාණ 

Xහාරස්ථ � මeයෙjව ධQම Xද�ාlය දහ  

පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,885.00           100% I 100%

F41263822106 7/15/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙගොතvව 

�ස්e  ප�eෙ= දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,944.80           100% I 100%

F41263822107 7/15/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙකොVලව�ත �ස්e  ප�eෙ= දහ   පාසල සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,549.00           99% I 100%

G41222822109 7/21/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන 

මැ�! ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     100,000.00         100% I 100%

N41233822110 7/25/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  Yjගල�! 

සදහා   බලශF� භාXතය අවම TUම උෙදසා 

බලශF� සංර�ණ උපකරණ 

ලබාpම.

 
264,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     264,000.00         100% I 100%

F41263822111 8/9/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

� ස ijධාෙලෝක දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

85,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     84,454.00           99% I 100%

K41222922112 8/11/2014

ෙකොෙළො!නාව     පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ ත�ණ ත�¦ය!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා XයK ම� කලාව �Kබඳ අ�ක  

[Qමාණ  Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,765.00           100% I 100%

F41263822113 8/12/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � 

ෙසෝමරතන Xහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     39,760.00           99% I 100%



H41263122114 8/12/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � 

^ෙ!!දාරාම මහා Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

ශම  පදනම මත  සංවQධනය TUම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     300,000.00         100% I 100%

H41263122116 10/13/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

රාජd�ය ,i�ග�ව,ධQමාශමය Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැZe සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,918.00           100% I 100%

K41263922117 10/20/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

සා පදා�ක කලා කටR" වලට ස බ!ධ   ත�ණ 

ත�¦ය! සඳහා  ජන සංස්කෘ�කාංග හා 

සා පදා�ක නාට� ස පදාය! �Kබඳ දැ�ව� 

TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 75,000.00          75,000.00           100% I 100%

K41263922118 10/20/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!  ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

97,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     97,500.00           100% I 100%

K41222922119 10/20/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ත�ණ 

ත�¦ය!ෙC වෘ��ය Dසලතා සංවQධනය 

උෙදසා úපලාවන� Y�z වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,910.00           100% I 100%

K41222922120 10/20/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ත�ණ 

ත�¦ය!ෙC වෘ��ය Dසලතා සංවQධනය 

උෙදසා මැ�  පාඨමාලාවF පැවැ�Gම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     46,565.00           93% I 100%

N41222822121 10/20/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත)
20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     20,000.00           100% I 100%

F41263822122 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

� Bන!දාරාම දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

27,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     26,678.00           99% I 100%

H41263122123 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

කලvවාව�ත Yරාණ Xහාරස්ථානෙ=  eයාප�ංx 

දහ  පාසෙ�  ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUමට 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම.
30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,760.00           99% I 100%

F41263822124 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= සාංx 

Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx දහ  පාසල සදහා දහ  

පාස� උපකරණ  ලබාpම.

31,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     30,775.00           99% I 100%



F41263822125 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � ලංකා 

ෙලෝක ��ෙව! Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx දහ  

පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     30,000.00           100% I 100%

F41263822126 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

� සාරාන!ද දහ  පාසල සදහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     39,924.00           100% I 100%

F41263822128 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

නවෙලෝකYර Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx දහ  

පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,880.00           100% I 100%

F41263822129 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

A� ෙසෙනXර�න දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,916.00           100% I 100%

F41263822130 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � 

Xමලාරාම Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx දහ  පාසල 

සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     34,400.00           98% I 100%

F41263822131 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

� ෙjවාන!ද දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     9,878.00             99% I 100%

F41263822132 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

� න!ද දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,993.00           100% I 100%

H41263122133 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

ගලV�යාව Yරාණ මහා Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx 

දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැde  සංවQධනය TUම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,180.00           97% I 100%

N41222822134 12/30/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත) 85,100.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     85,100.00           100% I 100%

G41222822135 12/30/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන 

මැ�! ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

297,850.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     297,850.00         100% I 100%



H41263122136 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

වැ�ල ��ය � අÆනවාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,760.00           99% I 100%

H41263122137 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

වැ�ල ��ය  ÆF� dල! Xෙ�කාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe සංවQධනය TUමට 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,995.00           100% I 100%

H41263122138 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= රාජd�ය  

ධQමාශම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,976.00           100% I 100%

F41263822139 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

වැ�ල ��ය  ෙබෝµරාජාරාමය Xහාරස්ථානෙ= 

eයාප�ංx දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,972.00           100% I 100%

H41263122140 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංෙගොඩ 

�යදස්සනාරාම Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx දහ  

පාසෙ�  දහ  පාස� ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය 

TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,760.00           99% I 100%

H41263122141 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

��ෙ��යාව නවනගරය  ජය�ලකාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය TUමට 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     39,985.00           100% I 100%

H41263122142 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙගොතvව 

පාරcතා � මහා ෙබෝµම} Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,955.00           100% I 100%

H41263122143 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ඔ�ෙගොඩව�ත � Bෙ ධාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,877.50           100% I 100%

H41263122144 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙකො�කාව�ත � Xමලාරාමය Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම. 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     38,875.00           97% I 100%

H41263122145 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කලප}වාව 

cVS Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx දහ  පාසෙ� 

දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUමට 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,716.00           99% I 100%



F41263822146 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

වැ�ල ��ය  පරමධQෙමෝදය Xහාරස්ථානෙ= 

eයාප�ංx දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,528.00           98% I 100%

F41263822147 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= රජෙ= 

eයාප�ංx කලායතන සදහා උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     100,000.00         100% I 100%

F41263122148 11/26/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

¥ෙතොට��ල,ව>ෙගොඩව�ත ජයA� 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe සංවQධනය TUමට 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,995.00           100% I 100%

F41263822149 11/26/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

වැ�ල ��ය,ෙමෙගොඩ ෙකොෙළො!නාව පාෙQ  

අරeය උයන අª බාකQ ö මා මස්^� ප�eෙ= 

eයාප�ංx දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,335.00           99% I 100%

H41263122151 11/25/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

� කනප� ආලය  A�� අරෙන� දහ  පාසෙ� 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,935.00           100% I 100%

G41222822153 12/2/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

179/4,මාKගාෙගොඩැ�ල,උ>��ල,��ෙ��යාව 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ කා!චනා ôයංගා [�c¯ 

මහ�cයෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම.
22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     21,275.00           97% I 100%

H41263122154 12/2/2014

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

වSeලව�ත-වැ�ල ��ය,� Bන!ද 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය TUමට 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,564.00           98% I 100%

G41222822155 12/2/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත)
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     35,000.00           100% I 100%

G41222822156 12/30/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන 

මැ�! ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 106,375.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     106,375.00         100% I 100%



F41263822157 12/31/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙගොතvව 

නව නගරෙ= ඥානXමලාරාම Xහාරස්ථ � 

ධQමපාල දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,996.00           100% I 100%

F41263822158 12/15/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

� ස ijධාෙලෝක දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,952.00           100% I 100%

K41263923100 6/18/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය ඇ� TUම 

සඳහා වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     20,000.00           100% I 100%

N41222823101 9/2/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයාව ෙලස ආහාර [ෂ්පාදනය TUෙ  

කQමා!තෙ= [යlම සඳහා අවශ� උපකරණ 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     100,000.00         100% I 100%

H41263123102 7/8/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පැZ�ව�ත 

Xෙ�කාරාම Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැZ�ල ප�සංස්කරණය TUම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     24,800.00           99% I 100%

K41222923103 7/8/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Yjගල�! 

සදහා ස්වයං{TයාවF ෙලස ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව  

පවQධනය  TUෙ  හා  Xµම� TUෙ   

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     32,100.00           92% I 100%

H41263123104 7/9/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙවෙහර 

ක!ද Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde ශම පදනම 

මත  සංවQධනය  TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     291,134.50         97% I 100%

N41233823106 7/23/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 8 වන 

පvමෙC ජනතාව සඳහා අපදව� කළමනාකරණය 

කර ප�සර Vතකා¥ බව ඇ� කරlම උෙදසා 

ෙකො!�: ª! ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     99,445.00           99% I 100%

F41233823107 7/25/2014

� ජයවQධනYර  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

Yjගල�! සදහා බලශF� භාXතය අවම TUම 

උෙදසා බලශF� සංර�ණ උපකරණ ලබාpම.

105,600.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     105,575.00         100% I 100%

N41222823108 8/1/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම. 82,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     82,000.00           100% I 100%



F41222823109 8/9/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

අ>ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     150,000.00         100% I 100%

G41222823110 8/9/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම. 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     32,198.00           16% I 100%

F41263823111 8/9/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පැZ�ව�ත 

ගංෙගොඩXල Xෙ�කාරාම Xහාරස්ථානෙ= දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     96,699.00           97% I 100%

H41263123112 8/9/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= රාජd�ය 

ප:ඨාන Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     60,000.00           100% I 100%

H41263123113 8/11/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= එ��Aංහ 

පාර,සමාµ Xහාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැZ�ල 

ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     75,000.00           100% I 100%

H41263123114 8/12/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= උඩහ��ල 

^නරතනාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZ�ල ශම 

පදනම මත සංවQධනය TUම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     400,000.00         100% I 100%

H41263123115 9/3/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පැZ�ව�ත 

Xෙ�කාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe  

සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     49,500.00           99% I 100%

F41263823116 11/27/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �  Bෙබෝµ 

Xහාරස්ථ � ස ෙබෝµ   දහ  පාසල සදහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     24,920.00           100% I 100%

F41222823117 9/10/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙනො.53/1,නානායFකාර 

මාවත,ඔෙ²ෙසේකරYර,රාජd�ය ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@  දgගම ආර�xෙC  eeය! 

මහ�cයෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 
25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     25,000.00           100% I 100%

F41222823118 9/10/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙනො.42/�,බ�ඩාරනායකYර,රාජd�ය ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ XතාරණෙC ච!දලතා මහ�cයෙC 

±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.
25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     20,699.00           83% I 100%



F41222823119 9/10/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙනො.53/25,ධQමපාල ෙපෙදස, රාජd�ය ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ පpපා [ල!� මහ�cයෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.
25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     25,000.00           100% I 100%

F41222823120 10/14/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙනො.130/1,අලෙFශ්වර පාර,ඇ"�ෙකෝ:ෙ: 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ¶.එ�.රං^� මහතාෙC 

±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.
30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     30,000.00           100% I 100%

F41263823121 10/17/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= රාජd�ය 

,ඔෙ²ෙසේකරYර අමර Xහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     49,341.60           99% I 100%

N41222823122 10/20/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.(ප�ලා@ නාම 

ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත) 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     73,940.00           99% I 100%

G41222823125 12/2/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 0% O 0%

G41219824001 3/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙගොX සංXධාන 

සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම. (නාම ෙ�ඛනය 

අ�ණා 

ඇත.)

 
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     499,974.00         100% I 100%

K41219924002 3/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, කෘ� පවQධනය 

සඳහා ෙගොX සංXධාන සXබල ගැ!Gෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 

 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     374,992.00         75% I 100%

G41221824003 6/4/2014

ක>ෙවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ක>ෙවල, 

ෙකොරෙතොට, ග�ව�ෂ පාර, 34/Ç/10 V ප�ංx 

අ>ආදාය ලා@ ස්වQ£ හතරAංහ යන අයට ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ෙලස මහන මැ�මF 

ලබාpම. 32,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 32,000.00          32,000.00           100% I 100%

G41221824004 6/4/2014

ක>ෙවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ක>ෙවල, පහල 

ෙබෝc�ය, ෙමොරවක ව�ත, 267/1/Ç V ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ර�නායක ��ය!ෙසේලාෙC B±ව 

යන අයට ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබා 

pම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     9,525.00             95% I 100%

K41263924100 6/18/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය ඇ� TUම 

උෙදසා වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     60,000.00           100% I 100%



F41222824101 7/1/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 299/1 

,සමd මාවත ,ෙහෝක!දර පාර ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@  B[� ශා!ත මහතාෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     35,000.00           100% I 100%

H41263124102 7/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කලපgවාව � 

BදQශනාරාම Yරාණ රජමහා Xහාරස්ථානෙ= දහ  

පාස� ෙගොඩනැZ�ල  ප�සංස්කරණය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     100,000.00         100% I 100%

F41263824103 7/15/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  XකමAංහYර � 

Bෙබෝධාරාම දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     36,438.00           91% I 100%

F41263824104 8/18/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙකොvෙ�ෙගොඩ Yරාණ Xහාරස්ථ � ච!දාෙලෝක 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     49,539.84           99% I 100%

K41222924105 7/22/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ^වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා Y�z පාඨමාලා 

පැවැ�Gම. 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     499,600.00         100% I 100%

N41222824106 7/22/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

ස්වයං{Tයාලා@! සXබල ගැ!Gම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     72,000.00           96% I 100%

K41263924107 9/24/2014

ක>ෙවල qරාව.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ක>ෙවල උ"ර 

ශාසනාරFෂක බලම�ඩලෙ=  eයාප�ංx දහ  

පාස�වල ��ව�!ෙC අrයාව�cක �ණාංග හා 

 Dසලතා සංවQධනය උෙදසා දහ  පාස� 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     75,000.00           100% I 100%

H41263124108 7/22/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මාලෙ² ඉB�Yර 

Xමලාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     50,000.00           100% I 100%

H41263124109 7/22/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඉහල ෙබෝc�ය 

අෙශෝකාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     48,980.00           98% I 100%

H41263124110 7/22/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

දැwග�ව,ඇª�ලෙද[ය, අෙශෝකාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     -                      0% O 0%



F41263824111 7/22/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පහළ ෙබෝc�ය 

ද A� Xහාරස්ථානෙ= පව�වාෙගන ය� ලබන 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     49,539.84           99% I 100%

F41222824112 7/28/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත)

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     150,000.00         100% I 100%

N41222824116 8/15/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 93,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     93,000.00           100% I 100%

F41263824117 7/31/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     29,245.44           97% I 100%

H41263124119 8/4/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

අ"�d�ය,සදාA�Yර,� ෙබෝµරාජාරාමය 

Xහාරස්ථානෙ= ධQමශාලා ෙගොඩනැZ�ල 

සංවQධනය TUම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     99,140.00           99% I 100%

H41263124120 8/4/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ක>ෙවල 

ෙකොරෙතොට රජමහා Xහාරස්ථානෙ=  ෙගොඩනැZe 

සංවQධනය  TUම සඳහා ශම පදනම මත දව� 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     99,225.00           99% I 100%

H41263124121 8/4/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= දDz 

තලංගම,බටෙපොත,බ�තර��ල � BදQශනාරාම 

Xහාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ 

[ම TUම . 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     49,140.00           98% I 100%

H41263124122 8/4/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= දDz 

තලංගම,බ�තර��ල අDෙQෙගොඩ අÆනවාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ලබාpම. 130,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     129,465.00         100% I 100%

H41263124124 8/4/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= XකමAංහYර 

,බ�තර��ල � Bෙබෝධාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැZe සංවQධනය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     99,410.00           99% I 100%

H41263124125 8/4/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= දDz 

තලංගම,පැලව�ත,බ�තර��ල මRරපාද  මහ 

��ෙව! Xහාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ෙ� 

සංවQධන කටR" AS TUම. 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     199,195.00         100% I 100%



F41263824126 8/4/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= දDz 

තලංගම,බ�තර��ල �jධ  öවා  අ� බස්ෙතෝ[ 

ෙද�මැSෙQ දහ   පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     99,211.00           99% I 100%

H41263124127 8/5/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= තලංගම දDණ 

පැලව�ත මRරපාද ��ෙව! Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     99,125.00           99% I 100%

F41263824128 8/4/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= දDz 

තලංගම,බත�ර��ල,අDෙQෙගොඩ අÆනවාරාම 

Xහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     99,778.56           100% I 100%

H41263124129 8/11/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= බටෙපොත � 

BදQශනාරාම Xහාරස්ථ දහ  පාසෙ� දහ  පාස� 

ෙගොඩනැZ�ල ශම පදනම මත සංවQධනය  TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     99,125.00           99% I 100%

H41263124130 8/11/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොරෙතොට 

රජමහා Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe ශම පදනම 

මත සංවQධනය TUම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     74,655.00           100% I 100%

H41263124131 8/11/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= තලංගම  උ"ර 

ෙකොස්ව�ත A� න!දනාරාම Xහාරස්ථ දහ  

පාස� ෙගොඩනැZ�ල ශම පදනම මත සංවQධනය 

TUම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     99,875.00           100% I 100%

H41263124132 8/11/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඔ�වල  � 

ෙබෝµ�Fඛාරාම Yරාණ Xහාරස්ථ දහ  පාස� 

ෙගොඩනැZ�ල ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     99,225.00           99% I 100%

H41263124134 9/2/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

අව�ෙහේන ෙබෝµවQධන Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     49,140.00           98% I 100%

F41263124135 9/2/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කලපgවාව � 

BදQශනාරාම Yරාණ Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම සදහා   ශම පදනම මත  

දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     49,875.00           100% I 100%

F41263124136 9/18/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= XකමAංහYර � 

Bෙබෝධාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe  

සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     49,115.00           98% I 100%



F41263824137 9/18/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

වැeXට X^තවංශාරාම දහ  පාසල සඳහා  දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     49,889.28           100% I 100%

F41222824141 9/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම සඳහා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 112,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     112,495.00         100% I 100%

F41263124142 9/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= දDz 

තලංගම,බටෙපොත,බ�තර��ල � BදQශනාරාම 

Yරාණ Xහාරස්ථානෙ=  ෙගොඩනැZe සංවQධනය 

TUම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම.
50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     49,140.00           98% I 100%

N41222824144 9/30/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 46,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     38,025.00           83% I 100%

K41263924145 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  රාජ� 

[ලධාU!ෙC  හා ත�ණ ත�¦ය!ෙC    

මානAක සමබරතාවය වQධනය TUම සදහා 

ෙසෞ!දQයා�මක වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     48,575.00           97% I 100%

H41263124146 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

ෙහෝක!දර A� B�ල ධQම [ෙFතන 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe  සංවQධනය TUම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     49,300.00           99% I 100%

H41263124147 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

රනාල,දැwග�ව,� X^තවංශාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     99,225.00           99% I 100%

F41263824148 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ක>ෙවල 

,eයාප�ංx  ඉහල ෙබෝc�ය අෙශෝකාරාම 

Xහාරස්ථ දහ   පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     19,706.40           99% I 100%

H41263124149 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=   

eයාප�ංx,මාලෙ²  කහ!ෙතොට Bමනා A�මාතා 

ආශමෙ= ෙගොඩනැZe සංවQධනය TUම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     48,230.00           96% I 100%

G41222824150 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

230,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     230,000.00         100% I 100%



F41222824151 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@  

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා  ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 160,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     160,000.00         100% I 100%

K41222924152 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං{Tයා 

පවQධනය සඳහා  ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� 

TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     116,800.00         78% I 100%

F41263824153 10/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

බ�තර��ල,ජයවඩනගම  �ස්e  ප�eෙ= 

eයාප�ංx  දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     29,538.88           98% I 100%

F41263824154 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= නවග�ව දDණ 

ෛම½ ෙබෝµ Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx � 

පඤ්ඤාෙසේකර දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     24,944.00           100% I 100%

F41263824155 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx රාම�ර 

පාර,ප!Ag කලායතනය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     35,000.00           100% I 100%

H41263124156 11/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

කලපgවාව � BදQශනාරාම මහා Xහාරස්ථානෙ=   

ජය!� දහ  පාසෙ� දහ  පාස� ෙගොඩනැZ�ල 

සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     99,750.00           100% I 100%

H41263124157 11/30/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ,eයාප�ංx 

දැwග�ව,වැe��ලෑව � යසවQධනාරාම  

Xහාරස්ථ දහ  පාසෙ� Yස්තකාල  ෙගොඩනැZ�ල 

සංවQධනය TUම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     149,260.00         100% I 100%

H41263124158 11/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

තලංගම,ෙකොස්ව�ත,A� න!දාරාම Xහාරස්ථ   

දහ  පාස� ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය TUම 

සදහා ශම පදනම මත දව� ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     99,960.00           100% I 100%

H41263124159 11/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ,eයාප�ංx  

තලංගම උ"ර ,මාලෙ² උඩව�ත පාර � සjධQම 

[ෙFතනාරාම � සc� ª!ෙකෝ දහ  පාස� 

ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය TUම සදහා ශම 

පදනම මත දව� ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     99,960.00           100% I 100%

H41263124160 11/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

පැලව�ත මRරපාද ��ෙව! Xහාරස්ථ  ජය!� 

දහ  පාසෙ� දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම සදහා ශම පදනම මත දව� 

ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     149,310.00         100% I 100%



K41222924161 11/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@  

කා!තාව!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම සඳහා 

ස්වයං{Tයා Y�z පාඨමාලා පැවැ�Gම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

K41263924162 11/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙබෝc�ය 

අෙශෝකාරාම Xහාරස්ථානෙ=   eයාප�ංx දහ  

පාසල ආ�තව  දහ  පාස� AB!ෙC Dසලතා 

ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     75,000.00           100% I 100%

K41263924163 11/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  මාලෙ² 

සාලවෙනෝද�ාරාමය Xහාරස්ථානෙ=  eයාප�ංx  

� ධ මාන!ද දහ  පාසල ආ�තව  දහ  පාස� 

AB!ෙC Dසලතා ඇගEෙ   වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     75,000.00           100% I 100%

K41263924164 11/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඉහළ 

ෙබෝc�ය,ගෙ!ව�ත Yරාණ රජමහා 

Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx � Bමන Bමංගල    

දහ  පාසල ආ�තව  දහ  පාස� AB!ෙC 

Dසලතා ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     75,000.00           100% I 100%

K41263924165 12/30/2014

ක>ෙවල qරා◌ැ.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= බ�තර��ල 

ප![��ය පාෙQ A� Bදස්සනාරාම(සදහ  

ෙසනBන) Xහාරස්ථ දහ  පාසල ආශ්�හතව 

AB!ෙC Dසලතා ඇගEෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

K41222924166 12/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  

ස්වයං{Tයා පවQධනය සඳහා ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව 

Xµම� TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 131,400.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     116,800.00         89% I 100%

K41222924167 12/31/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං{Tයා 

පවQධනය TUම උෙදසා ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව 

Xµම� TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 43,800.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     43,800.00           100% I 100%

K41263924168 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙලෝක වැwV� 

�නය ෙව�ෙව!  ෙජ�ෂ්ඨ YරවැAය! ඇගEෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     100,000.00         100% I 100%

N41222824169 10/20/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස úපලාවන� උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     20,000.00           100% I 100%



N41222824170 10/24/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     44,950.00           100% I 100%

N41222924171 10/28/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= , අ> ආදාය ලා@ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z පාඨමාලා 

පැවැ�Gම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     500,000.00         100% I 100%

F41219824172 10/30/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

තලංගම උ"ර එFස� ෙගොX සc�ය සඳහා කෘ�  

උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     19,780.00           99% I 100%

G41222824173 10/30/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස  මහන මැ�! ලබාpම.

22,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     22,499.00           100% I 100%

N41222824174 10/30/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 22,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     22,499.00           100% I 100%

F41263824175 10/28/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙපෝෙQ 

�ලXමල දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     49,539.84           99% I 100%

G41222824176 10/28/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  

ස්වයං{Tයා  ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබාpම.

22,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     22,499.00           100% I 100%

K41222924177 11/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC  ප�ගණක  හැTයාව! නංවාlම 

සදහා ප�ගණක Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

F41263824179 11/20/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     98,016.80           98% I 100%

N41222824180 12/2/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

658/�,අ�q��ය,බ�තර��ල,ක>ෙවල ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@  G.පpq  Yෂ්පDමාර මහතාෙC 

±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  ස්වයං{Tයා 

ආධාර ෙලස සවයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     30,000.00           100% I 100%



F41222824181 12/2/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

17/3,බ�ඩාර ව�ත,තලංගම උතර,බ�තර��ල 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ එ .ඒ.අc� DමාරA�  

මහතාෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     23,250.00           93% I 100%

F41222824182 12/2/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

78/5,ම�ලංගම පාර,අ"�d�ය ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ච!දන �ලකර�න  මහතාෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     25,000.00           100% I 100%

N41222824184 12/31/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

G41222824186 12/29/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙනො.166/28/ඒ,ඉහළ ෙබෝc�ය,ක>ෙවල ප�ංx  

අ> ආදාය ලා@ ¶.±.ච!දලතා මහ�cයෙC 

±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා 

ආධාර ෙලස öa මහන මැ�මF ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

N41263824187 12/29/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මාලෙ� 

කහ!ෙතොට ධQමාෙශෝක Xහාරස්ථ දහ  පාසල 

සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

F41221825001 6/4/2014

 මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, ෙකො:ටාව, 

eයනෙගොඩ පාර, 1143/60 Ç, V ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@, ෙ නකා ම�ව!� යන අයට ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ෙලස මහන මැ�මF ලබා 

pම. 33,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 33,000.00          33,000.00           100% I 100%

F41222825100 6/17/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 268/1 ශා!ත 

ෙතෝමස් ව�ත,තලව"ෙගොඩ ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ අ��කා චා!ද£ මහ�cයට ස්වයං{Tයා 

උපකරණ ලබාpම. 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     35,000.00           100% I 100%

N41222825101 6/17/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Fමෙ�,නව 

නගරය ,අංක 252/A V ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

Bද� න!දන මහතාෙC ±වන ත�වය නංවාlම 

උෙදසා  ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     34,000.00           97% I 100%



N41222825102 9/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

268/10,ශා!ත ෙතෝමස්ව�ත,තලව"ෙගොඩ ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@  ඊ.´.Yෂ්පDමාර මහතාෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 28,025.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     28,025.00           100% I 100%

H41263125103 9/2/2014

මහරගම qරා◌ි.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= තලව"ෙගොඩ 

A�න!ද ෙජෝ�කාරාම Xහාරස්ථානෙ= නව 

සංඝාවාස ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම සදහා 

ශ්ර ම පදනම මත jරා�යාමධාර ලබාpම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     200,000.00         100% I 100%

K41263925104 6/18/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය උෙදසා 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     20,000.00           100% I 100%

F41263825105 7/1/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= තලව"ෙගොඩ  

A�න!ද ෙජෝ�කාරාම Xහාරස්ථානෙ= දහ  

පාසලට දහ   පාස� උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00         100% I 100%

F41222825106 7/30/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක  

268/6,ෙහෝක!දර පාර,තලව"ෙගොඩ ප�ංx  අ> 

ආදාය ලා@ A.G.�ණර�න මහතාෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර 

ෙලස  ස්වයං{Tයා  උපකරණ  ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     9,021.40             90% I 100%

F41222825107 7/1/2014

මහරගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 507/A 

,ෙබෝµරාජ මාවත , තලව"ෙගොඩ ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@  W.A.ôය!ත මහතාෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     35,000.00           100% I 100%

F41222825108 7/1/2014

මහරගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  �ව[ 

ගැùF,ෙහෝක!දර පාර,තලව"ෙගොඩ ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@  ෙකෝනාර ��ය!ෙසේලාෙC ස¥ර 

ස ප� ෙකෝනාර  මහතාෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර   ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     35,000.00           100% I 100%

N41222825110 7/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@  

පu�වල ත�¦ය!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම 

උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස  úපලාවන� 

උපකරණ ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 70,000.00          70,000.00           100% I 100%

F41233825111 7/25/2014

මහරගම   පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  Yjගල�! සදහා 

  බලශF� භාXතය අවම TUම උෙදසා බලශF� 

සංර�ණ උපකරණ ලබාpම.

52,800.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     52,800.00           100% I 100%



N41222825116 8/15/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම  උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     70,000.00           100% I 100%

K41263925117 7/31/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= දහ  පාස� ��-

AB [Yණතා ඇගEෙ  වැඩසටහනF   පැවැ�Gම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00         100% I 100%

G41222825118 8/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

කා!තාව!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා  ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබාpම.

170,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     170,000.00         100% I 100%

F41263825119 8/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Fමෙ� ධQම 

XXයාරාම දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,900.00           100% I 100%

N41222825120 8/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 190,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     166,870.00         88% I 100%

H41263125121 8/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ප![��ය 

ඉ!දාරාම Xහාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,978.00           100% I 100%

F41263825122 8/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  තලව"ෙගොඩ 

කළ�ෙගොඩ A��ණෙසේකරාරාම Xහාරස්ථ දහ  

පාසලට අවශ� දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     25,000.00           100% I 100%

K41263925123 8/11/2014

මහරගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ත�ණ 

ත�¦ය!ෙC කලා Dසලතාවය ඔq නැංGම  හා 

සංවQධනය TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% B 35%

K41222925124 8/11/2014

මහරගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

ත�ණ ත�¦ය!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම 

උෙදසා XයK ම� කලාව �Kබඳ අ�ක  [Qමාණ 

Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00           100% I 100%

H41263125125 8/11/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= නාගහව�ත 

පාර,A� පඤ්ඤා�ලකරාමය Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,500.00           99% I 100%



K41263925126 9/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය ඇ� 

කරlෙ  හා ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00         100% I 100%

H41263125127 8/12/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

මා�ෙවල,රා�ලYර, � �ලවනාරාමය Xහාරස්ථ 

දහ  පාස� ෙගොඩනැZ�ල ශම පදනම මත 

සංවQධනය TUම. 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     300,000.00         100% I 100%

F41263825128 9/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  මහරගම ප!සල 

පාෙQ අසාQ ෙපෙදෙසේ �ස්e  ප�eෙ= පව�ව� 

ලබන දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     25,000.00           100% I 100%

F41263825129 9/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

කලායතන සඳහා උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00         100% I 100%

F41263825130 9/2/2014

මහරගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙදපානම 

ෙjවධාර Xහාරස්ථ දහ  පාසල සදහා  දහ  පාස� 

උපකරණ  ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,900.00           100% I 100%

H41263125131 9/3/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මහරගම ශ 

පඤාන!ද මහා ��ෙව! Xහාරස්ථ  ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,500.00           99% I 100%

H41263125132 9/3/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ප![��ය Gර 

මාවෙ� ගල උඩ � ව^ර ijµ දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල  සංවQධනය TUම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00           100% I 100%

H41263125133 9/3/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙකෝ:ෙ:  

මා�ෙවල � ච!දෙජෝ� දහ  පාසෙ� දහ  පාස� 

ෙගොඩනැZ�ල  සංවQධනය TUම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා pම 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,700.00           100% I 100%

F41222825134 9/3/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙදපානම  ෙගොX සංXධානය සඳහා උදgතල 

ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,450.00           99% I 100%

F41222825135 12/29/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     225,000.00         100% I 100%



F41222825136 9/18/2014

මහරගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     30,000.00           100% I 100%

F41222825137 9/15/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 208,පරණ 

ෙකො:ටාව පාර,c�හාන ,�ෙCෙගොඩ ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ GරFෙකොw ආර��ෙC ශ� මාධව 

මහතාෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     35,000.00           100% I 100%

F41222825138 9/30/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

287/2,ෙහෝක!දර පාර,තලව"ෙගොඩ ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ සර� ම�"ංග මහතාෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.

27,319.75             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     26,000.00           95% I 100%

N41222825140 9/30/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 89,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     89,000.00           100% I 100%

G41222825142 11/10/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

186/4,දඹෙහේන පාර,මහරගම ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ එ .නe! Yෂ්පක මහතාෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම. 22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     22,000.00           100% I 100%

N41222825143 10/20/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     60,000.00           100% I 100%

H41263125145 10/20/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx   � 

ෙබෝµ ��ෙව! Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe 

සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,500.00           99% I 100%

G41222825146 11/18/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 67/9,මාෙන� 

මාවත,ගංෙගොඩXල ,�ෙCෙගොඩ ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ±.ඒ.ධ��කා [Y[ මහ�cයට 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස AC සැC මහන මැ�මF 

 ලබාpම. 22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     22,000.00           100% I 100%

F41263825147 11/26/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx � 

ච!ෙදස්කරාරාම Xහාරස්ථානෙ= අනඳෙම� දහ  

පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

85,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     85,000.00           100% I 100%



N41222825148 11/10/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 107,692.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

G41222825149 12/10/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

YjගලයDෙC  ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස  මහන මැ�මF ලබාpම.

22,351.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     22,351.00           100% I 100%

F41263825150 11/25/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මහ�වරාව , � BදQශනාරාම දහ  පාසල සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

G41222825151 12/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

67/9,මාෙන� මාවත,ගංෙගොඩXල,�ෙCෙගොඩ 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@  ම��කා [Y¦ 

මහ�cයෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�මF ලබාpම.
22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

G41222825152 12/15/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස අµෙ�� මහන මැ�! 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00         100% I 100%

N41222825153 12/24/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙනො.259/ඒ/1,XජයYර,�Fම�ගම,ප![��ය 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ අෙශෝක GරවQධන 

මහතාෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  

ස්වයං{Tයා  ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

G41222825154 12/29/2014

 මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 49/ඒ,පරණ 

කැස්බෑව පාර,ගංෙගොඩXල ,�ෙCෙගොඩ  ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ඒ.±.wංd� මැ¦ෙF මහ�cයෙC 

±වන ත�වය නංවාlම  උෙදසා ස්වයං{Tයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා 

උපකරණ 5,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

G41222825155 12/30/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාහෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

H41263125156 12/30/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= තලප���ය � 

ෙබෝµ�Fඛාරාම  මහා Xහාරස්ථ � ච!දXමල 

දහ  පාසෙ� දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%



F41221826002 6/4/2014

ර�මලාන පා.ෙ� 

ෙකො:ඨාශෙ=,ර�මලාන,වල�ව�ත, � ධQමාරාම 

පාර,අංක 83 V ප�ංx, අ> ආදාය ලා@ ඉෙනෝකා 

රණGර යන අයට ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබා 

pම.

 33,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     32,989.00           100% I 100%

H41263126101 7/15/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ග�Tස්ස 

ගා}පාෙQ ධQෙ !දාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම සදහා ශම පදනම 

මත දව� ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,170.00           98% I 100%

N41222826102 7/15/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාහෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා  ආධාර ෙලස පාපැ� ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     75,000.00           100% I 100%

F41233826103 7/25/2014

ර�මලාන   පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  Yjගල�! 

සදහා    බලශF� භාXතය අවම TUම උෙදසා 

බලශF� සංර�ණ උපකරණ ලබාpම.

52,800.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     52,640.00           100% I 100%

F41222826104 8/9/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@  

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා    

ස්වයං{Tයා  ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     109,725.00         100% I 100%

K41222926106 10/27/2014

ර�මලාන   පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�! සඳහා ස්වයං{Tයා 

පවQධනය TUම උෙදසා ½ෙරෝද  රථ ෙසේවාව 

Xµම� TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 14,600.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     14,600.00           100% I 100%

K41222926108 11/4/2014

ර�මලාන  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං{Tයා 

පවQධනය TUම සදහා ½ෙරෝද  රථ ෙසේවාව 

Xµම� TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 167,900.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     160,600.00         96% I 100%

F41233826109 9/2/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  Yjගල�! 

සඳහා බලශF� භාXතය අවම TUම  උෙදසා 

බලශF� සංරFෂණ උපකරණ  ලබාpම.

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     69,850.00           100% I 100%

N41222826110 9/2/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 0% O 0%



F41263826111 1/2/2015

ර�මලාන qරාහ.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ග�Tස්ස 

වටරqපල �ස්e  ප�eෙ= පව�ව� ලබන දහ  

පාසල සඳහා  අවශ්යව දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 0% O 0%

K41263926112 9/19/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= බටVර කuඩාන 

ෙජ�ෂ්ඨ YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක හා මානAක 

සංවQධනය උෙදසා ෙජ�ෂ්ඨ YරවැAය! ඇගEෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 28,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 0% O 0%

F41263126113 9/17/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= සමාµ ෙබෞjධ 

Xහාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය 

TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම.

45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     44,850.00           100% I 100%

K41233926114 1/2/2015

ර�මලාන qරා..ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�! සඳහා බලශF� භාXතය 

අවම TUම �Kබඳ දැ�ව� TUෙ  හා ��ම� 

TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     29,600.00           99% I 100%

F41233826115 10/17/2014

ර�මලාන qරා .ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�! සඳහා බලශF�  භාXතය 

අවම TUම උෙදසා බලශF� සංරFෂණ 

උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,840.00           100% I 100%

H41263126116 11/10/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙබෝµ�Fඛාරාම Xහාරස්ථ  දහ  පාස� 

ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය TUම සදහා ශම 

පදනම මත දව� ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     74,584.00           99% I 100%

F41222826118 11/17/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,300.00           99% I 100%

F41263826120 12/4/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,350.00           99% I 100%

K41233926121 12/15/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Yjගල�! සදහා 

බලශF� සංරFෂණය �Kබද දැ�ව� TUම හා 

බලශF� අවම TUෙ  Xක�ප කම හS!වා pෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 115,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     114,800.00         100% I 100%

F41263826122 12/17/2014

ර�මලාන  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �  නාල!දා 

��ෙව! Xහාරස්ථානෙ= පව�ව� ලබන  

eයාප�ංx  දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 0% O 0%



F41263827100 7/15/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  �ංව�ත Yරාණ 

Xහාරස්ථ උපන!ද දහ  පාසලට  දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     48,888.00           98% I 100%

N41233827102 7/25/2014

ෙදVවල  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  Yjගල�! සදහා  

  බලශF� භාXතය අවම TUම උෙදසා Xක�ප 

බලශF� උපකරණ  

ලබාpම

 
52,800.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල 52,780.00          52,780.00           100% I 100%

F41263827103 7/31/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     30,000.00           100% I 100%

F41263827104 9/2/2014

ෙදVවල qරා .ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෛවද�ා පාෙQ 

eයාප�ංx �ස්e  ප�eෙ= පව�ව� ලබන දහ  

පාසල සදහා  දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     49,500.00           99% I 100%

H41212127105 9/19/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කgෙබෝXල 

ර�නාවl පාර අංක 36 දරණ ස්ථානෙය! 

හැUයන ඇල මාQගෙ= පැ� බැ ම සංවQධනය 

TUම. 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     199,034.93         100% I 100%

N41222827109 10/20/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=   අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)
40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     40,000.00           100% I 100%

F41263827110 11/25/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙදVවල  � 

ශා!තාරාම Xහාරස්ථ � ශා!ත  දහ  පාසල සඳහා 

 දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     100,000.00         100% I 100%

F41263827111 12/2/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= නැ�මාල,ෙදVවල 

� මහා Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx  දහ  පාසල 

සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     30,000.00           100% I 100%

K41263927112 12/4/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙදVවල � මහා 

ෙබෝµ මහා Xහාරස්ථ � ධ ම�ලක  දහ  පාසල 

ආ�තව දහ  පාස�   AB ABXය!ෙC [Yණතා 

ඇගEෙ   වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     19,992.00           100% I 100%

G41222827113 12/4/2014

ෙදVවල  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස öa මහන මැ�! 

ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     39,798.00           99% I 100%



G41221828001 3/17/2014

ෙමොරvව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබා 

pම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත.)

 
750,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 750,721.50        750,000.00         100% I 100%

K41233928002 6/4/2014

ෙමොරvව පා. ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=,  

අර��මැස්ෙම! XSeය භාXතය පවQධනය TUෙ  

වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 199,833.24        199,833.24         100% I 100%

K41221928003 6/4/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, ස්වයං {Tයා 

පවQධනය සඳහා Âෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� 

TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

 
400,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     379,600.00         95% I 100%

K41221928004 6/4/2014

ෙමොරvව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, ස්වයං {Tයා 

පවQධනය සඳහා Âෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� 

TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 
250,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     219,000.00         88% I 100%

F41221828005 6/4/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබා 

pම.(නාමෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත.)

 
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 199,305.00        199,305.00         100% I 100%

H41263128100 6/18/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙමොරvවැ�ල  � 

කල�ා¦ ෙබෝµ Yරසඛ Xහාරස්ථානෙ= සංඝාවාස 

ෙගොඩනැd�ල හා Yස්තකාල ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම. 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 34,680.00          34,680.00           99% I 100%

K41222928101 6/26/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@! 

සදහා ස්වයං{Tයා Y�zවF  ෙලස úපලාවන� 

පාඨමාලාවF පැවැ�Gම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 75,000.00          -                      0% I 100%

N41222828102 9/2/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@  

Yjගල�!ෙC  ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා  උපකරණ 

ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 76,125.00          75,000.00           100% I 100%

K41263928103 7/8/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය ඇ� TUම 

උෙදසා ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 99,975.00          99,975.00           100% I 100%

H41263128105 7/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � කල�ාණ ෙබෝµ 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe  ශම පදනම මත 

සංවQධනය TUම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 39,780.00          39,780.00           99% I 100%



K41233928106 7/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Yjගල�! සදහා 

අරප�ස්සෙම! XSeය භාXතා TUම පවQධනය 

TUම සඳහා වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 399,941.52        399,941.52         100% I 100%

N41222828107 7/15/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

කා!තාව!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 99,875.00          99,875.00           100% I 100%

F41233828108 7/25/2014

ෙමොරvව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  Yjගල�! සදහා 

බලශF� භාXතය අවම TUම උෙදසා බලශF� 

සංර�ණ උපකරණ ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 199,848.00        199,848.00         100% I 100%

K41263928109 7/31/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= දහ  පාස� ��-

AB [Yණතා ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව -                     63,310.00           63% I 100%

F41263828110 8/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ�ලාන �jධ 

ෆැ!Aස් ෙFෙෂේXයQ ෙද�මැSෙQ පව�වාෙගන 

ය� ලබන දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 19,766.16          19,766.16           99% I 100%

G41222828111 8/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

කා!තාව!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර  ෙලස මහන මැ�! ලබාpම.

278,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව -                     278,000.00         100% I 100%

N41222828112 8/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 401,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව -                     401,500.00         100% I 100%

K41222928113 10/27/2014

ෙමොරvව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�! සඳහා ස්වයං{Tයා පවQධනය TUම 

උෙදසා ½ෙරෝද  රථ ෙසේවාව Xµම� TUෙ  හා 

[යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 197,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     197,000.00         100% I 100%

H41263128114 8/11/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= X�ෙලෝරාව�ත � 

pපාන!දාරාම Xහාරස්ථ � දහ  ෙසොඬ දහ  

පාස� ෙගොනැZ�ල ශම පදනම මත සංවQධනය 

TUම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 74,920.00          74,920.00           100% I 100%

F41263828115 8/12/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

අ§ලාන,උ>��ල ආන!ද ෙබෝµ Xහාරස්ථ දහ  

පාසල සඳහා  දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 29,748.86          29,748.86           99% I 100%



N41222828117 9/2/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම  උෙදසා  

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 699,627.50        699,627.50         100% I 100%

N41222828118 9/17/2014

ෙමොරvව   පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස öa  මහන මැ�! 

ලබාpම 110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 98,820.00          98,820.00           90% I 100%

K41222928119 10/27/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං{Tයා 

පවQධනය TUම උෙදසා ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව 

Xµම� TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF  පැවැ�Gම. 36,500.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     29,200.00           80% I 100%

F41222828120 9/18/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 128,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 1,312,075.00     128,000.00         100% I 100%

F41222828121 9/25/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC  ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 24,750.00          24,750.00           99% I 100%

F41263828122 9/25/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 224,604.80        224,604.80         100% I 100%

F41222828123 9/25/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා  ආධාර ෙලස ස්වං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 172,500.00        172,500.00         99% I 100%

H41263128124 9/24/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  එෙගොඩ උයන 

තාල�Fඛාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙම�ඉ!ද 

��ෙව! Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය 

TUම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 99,880.00          99,880.00           100% I 100%

H41263128125 10/20/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  � 

ෙම�තාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe  

සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 29,880.00          29,880.00           100% I 100%

K41222928126 11/3/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං{Tයා 

පවQධනය TUම උෙදසා ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව 

Xµම� TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 7,300.00               අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     7,300.00             100% I 100%



H41263128127 11/18/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  කල�ාණ ෙබෝµ 

Yරසඛ Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx  දහ  පාසෙ� 

දහ  පාස�  ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUමට 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 24,570.00          24,570.00           98% I 100%

N41222828128 11/10/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

K41263928129 11/18/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC මානAක ෙසෞඛ� නංවාlම උෙදසා 

� රස X!දන වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 25,000.00          25,000.00           100% I 100%

K41222928130 11/25/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං{Tයා 

පවQධනය TUම සඳහා ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව 

Xµම� TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 73,600.00          73,600.00           98% I 100%

F41263828131 12/17/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

උයන,ෙමොරvව �jධ 
 öෙසේ �[©!ෙC 

ෙද�මැ©රට අ�බjµත දහ  පාසල සදහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 29,800.00          29,800.00           99% I 100%

N41222828132 12/30/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාහෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 10,000.00          10,000.00           100% I 100%

F41221829001 6/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, �Kය!දල, 

මඩපාත, ද ෙq, 300/14, V ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ එ .එ�.�ෂා!� ශාමl යන අයට 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබා 

pම.
33,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     33,000.00           100% I 100%

F41221829002 6/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ=, අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ෙලස මහන මැ�! ලබා pම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත)

 
480,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     466,186.00         97% I 100%

H41363129001 6/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙකොල�න � 

ª බාරාම Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" AS 

TUම.

 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     200,000.00         100% I 100%

H41263129100 6/17/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පැ�eයාන 

Bෙ!තාෙjX රජමහා Xහාරෙ= සංවQධන කටR" 

AS TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%



H41263129101 6/17/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�  ෙකො:ඨාශෙ= ඇ{�වල Yරාණ 

Xහාස්ථානෙ= සංවQධන කටR" AS TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00           100% I 100%

F41263829102 6/30/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙමො{!ද � 

ජයවQධනාරාම මහා Xහාරෙ= � ඉ!දසර දහ  

පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

K41263929103 7/8/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ස්ඨ 

YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය ඇ� TUම 

උෙදසා ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     500,000.00         100% I 100%

N41222829104 7/8/2014

කැස්බැව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Yjගල�! සඳහා 

ස්වයං{Tයා පවQධනය TUම උෙදසා ½ෙරෝද රථ 

ෙසේවාව Xµම� TUෙ   හා [යාමනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     450,000.00         90% I 100%

H41263129105 7/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මDg�ව A� 

�සරණ ධQමායතන Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe  

ශම පදනම මත සංවQධනය   TUම .

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00           100% I 100%

H41263129106 7/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කර�යාන 

මාeකාරාම Xහාරස්ථානෙ=  ෙගොඩනැde ශම 

පදනම මත සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     200,000.00         100% I 100%

G41222829107 7/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

,307/�,සඳDම�,උස්ව�ත ඇ{�වල 

පාර,ප![��ය යන e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@  �.û.ඒ.Dමා� ෙපෙQරා මහ�cයට  

ස්වයං{Tයාව ෙලස ඇ©  මැ�ෙ  [රතGම 

සඳහා මහන මැ�මF ලබාpම.
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     33,294.00           95% I 100%

N41222829108 7/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 8/1,ගලවල ව�ත 

පාර,මDg�ව,�Kය!දල යන e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ඊ.´.න!දන Yෂ්පDමාර මහතාට 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     33,294.00           95% I 100%

K41263929109 7/11/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙබ�ල!Xල 

රජමහා Xහාරස්ථානය ප�ඛව   සංස්කෘ�ක  

උෙළලF පැවැ�Gම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%



G41222829110 7/21/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 15/1,ජයYර 

ජය මාවත,ෙකො:ටාව,ප![��ය ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ B^තා ම�ෂා£ මහ�cයෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර 

ෙලස මහන මැ�මF ලබාpම.
20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     20,000.00           100% I 100%

K41233929111 7/25/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  Yjගල�! සදහා  

  බලශF� සංරFෂණය �Kබඳ දැ�ව� TUම හා 

බලශF� අවම TUෙ  Xක�ප කම හ©!වාpෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 369,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     369,000.00         100% I 100%

H41263129112 7/31/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= නා ප�zව A� 

[ෙFතනාරාම Xහාරස්ථානෙ= A� [ෙFත දහ  

පාස� ෙගොඩනැZ�ල ශම පදනම මත   

සංවQධනය TUම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

H41263129113 7/31/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මDg�ව 

එෙගොඩව�ත Yරාණ Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැZ�ල ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

F41263829114 7/31/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     250,000.00         100% I 100%

F41263829115 7/31/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx රජෙ= 

කලායතන සඳහා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     20,000.00           100% I 100%

H41263129117 8/4/2014

 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පැ�Kයාන 

Bෙ!තාෙ◌jX Yරාණ රජමහා Xහාරස්ථානෙ= 

ධQම ශාලා ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00           100% I 100%

H41263129118 8/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= බටකැ�තර 

මඩපාත � සjධාන!ද Xහාරස්ථානෙ= ධQම ශාලා 

ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව� ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00           100% I 100%

H41263129119 8/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= හැwගම � 

BදQශනාරාම Xහාරස්ථානෙ= ධQම ශාලා 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය  TUම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00           100% I 100%

H41263129120 8/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොටෙගදර 

ගංගාරාම Xහාරස්ථානෙ= ධQම ශාලා 

ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය TUම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,350.00           99% I 100%



H41263129121 8/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

වෑවල,උjෙයෝdYර A� Xජයාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde ප�සංස්කරණය TUම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00           100% I 100%

H41263129122 8/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ර�ම�ෙද¦ය A� 

Xජයන!දනාරාම Xහාරස්ථානෙ= ධQම ශාලා 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00           100% I 100%

F41222829123 8/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,792.00           100% I 100%

K41233929124 8/9/2014

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�! සඳහා බලශF� සංරFෂණය �Kබඳ 

දැ�ව� TUම හා බලශF� භාXතය  අවම TUෙ  

Xක�ප කම හ©!වා pෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,792.00           100% I 100%

N41233829125 8/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= නා ප�zව 

ජය!� උයන පෙjශවා�!ට පා�ස�ක හා ෙගව" 

වඟා කටR" සඳහා අවශ� ෙකො!�: 

ෙකො ෙපෝස්: බහාලන ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     97,500.00           98% I 100%

G41222829126 8/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස  ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     30,000.00           100% I 100%

H41263129127 8/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙමොරෙගොඩව�ත 

අභයන!දාරාම Xහාරස්ථ දහ  පාස� 

ෙගොඩනැZ�ෙ� ඉ�� වැඩ [ම TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

K41263929128 8/11/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  සා පදා�ක කලා 

·�පය!V [රත කලා ක�ව! ඇගEෙ  හා 

Dසලතා සංවQධනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     200,000.00         100% I 100%

H41263129129 8/11/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මඩපාත � 

BදQමවQධනාරාම Xහාරස්ථානෙ=  ෙගොඩනැZe 

ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00           100% I 100%

H41263129130 9/2/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මඩපාත � 

ධ මාන!ද Xහාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     25,000.00           100% I 100%



N41222829131 8/12/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,710.00           100% I 100%

N41222829132 9/2/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

H41263129133 9/1/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල 

බටකැ�තර � Bමනාරාම Xහාරස්ථ � Bමන දහ  

පාසෙ� ෙගොඩනැde ශම පදනම මත සංවQධනය 

TUම. 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     300,000.00         100% I 100%

G41222829134 9/17/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස öa මහන මැ�! 

ලබාpම. 110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     110,000.00         100% I 100%

G41222829135 9/17/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

F41263829136 9/18/2014

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

F41263129137 9/18/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පැ�eයාන 

Bෙ!තාෙjX ��ෙව! රජමහා Xහාරස්ථ දහ  

පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUමට ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     47,690.00           95% I 100%

H41263129138 9/22/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx ෙපොS  

ආගcක Ajධස්ථානයF වන ප![��ය 

�ස්"රාජ ෙjවස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය 

TUම. 125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     125,000.00         100% I 100%

F41222829139 9/25/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC  ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     225,000.00         100% I 100%

K41263929140 9/25/2014

කැස්බැව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx දහ  

පාස�වල  AB!ෙC  අධ�ා�cක �ණාංග හා 

Dසලතා සංවQධනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 794,615.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     794,615.00         100% I 100%



N41219829141 9/25/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සදහා කෘ� උපකරණ ලබාpම.

142,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     142,000.00         100% I 100%

F41219829142 9/25/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබාpම.

192,308.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     192,308.00         100% I 100%

F41263829143 7/10/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  දහ  

පාස� සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     25,000.00           100% I 100%

F41222829144 7/10/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

31,ෙව�ලංගහව�ත,c�ස්ව�ත,�Kය!දල 

e�නෙ= ප�ංx අ> ආදාය ලා@ එස්.ඒ.Vර!ත 

ෙකෝසල මහතාෙC ±වන  ත�වය ඉහළ නංවාlම 

සඳහා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා 

උපකරණ ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

K41222929145 10/9/2014

කැස්බෑව   qරා◌ා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ ත�ණ ත�¦ය!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා XයK ම� කලාව �Kබඳ අ�ක  

[Qමාණ Y�z  පාඨමාලාවF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00           100% I 100%

K41233929147 10/28/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�! සදහා බලශF� භාXතය අවම TUෙ  

Xක�ප බලශF� උපකරණ ලබාpෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,896.00           100% I 100%

F41263829148 11/25/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඇ{�වල A� 

Xජය න!දන දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

G41222829149 12/2/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

73/ඊ,කvවාවල,ෙබොරලැස්ග�ව ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ඩ².ෙF.උපාe මහතාෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම. 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H41263129150 12/2/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පැ�eයාන 

Bෙ!තාෙ◌jX Yරාණ රජමහා Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%



N41222829152 12/31/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස  ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     130,898.00         93% I 100%

G41222829153 12/29/2014

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙනො.694/10/1,ඇ{�වල,ප![��ය ප�ංx  අ> 

ආදාය ලා@ ෙF.එ .එ�.±.Dමා�  මහ�cයෙC 

±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා 

ආධාර ෙලස öa මහන මැ�මF ලබාpම.
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

K41263929154 12/31/2014

◌ැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= දහ  පාස�වල 

ඉෙග�ම ලබන AB!ෙC අධ�ාපන ධා�තාවය 

සංවQධනය TUම උෙදසා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම. 61,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

K41221930001 7/21/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, ස්වයං {Tයා 

පවQධනය සඳහා Âෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� 

TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 197,100.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     189,800.00         96% I 100%

F41221830002 6/4/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ=, අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ෙලස මහන මැ�! ලබා pම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත)

 
128,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 115,000.00        110,000.00         86% I 100%

F41221830003 6/4/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබා 

pම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත)

 
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     200,000.00         100% I 100%

F41363830002 3/18/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, Aයg දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා 

pම.

 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% Q 0%

K41263830102 6/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහෝමාගම 

Yරාණ Xහාරස්ථානෙ= Yරාණ සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� ෙපොෙසො! මහා ෙපරහැර පැවැ�Gම සදහා

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 60,000.00          60,000.00           100% I 100%

K41263930103 6/17/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහෝමාගම 

Yරාණ Xහාරස්ථානෙ= වාQ�කව   පව�ව� ලබන 

Yරාණ සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� ෙපරහැර  සදහා.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 50,000.00          50,000.00           100% I 100%



H41263130104 6/17/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙහේනව�ත, 

ෙගොඩගම � �ණරතනාරාම Xහාරස්ථානෙ= ධQම 

ශාලාෙ�  සංවQධන කටR" AS TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     89,754.00           90% I 100%

H41263130105 6/17/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ¥ෙගොඩ  ÆF� 

භාවනා Xහාරස්ථානෙ= සංඝාවාසෙ= සංවQධන 

කටR" AS TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% O 0%

H41263130106 6/18/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ¥ෙගොඩ කXධජ 

වා�ස්වර �ණා�ස්මරණ Xහාරස්ථ  භාවනා 

මධ�ස්ථානෙ= ෙදමහ� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% O 0%

H41263130108 12/19/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ම�ෙ�ෙගොඩ,බ�ඩාරනායකYර � �යරතනාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde   සංවQධනය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     86,664.00           87% I 100%

H41263130109 12/19/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ම�ෙ�ෙගොඩ 

ෙපො�ගස්ඕXට � Bමනාරාම මහා Xහාරස්ථානෙ= 

ෙදමහ� ධQමශාලා ,සංඝාවාස  බ� කාQය 

ෙගොඩනැd�ල   සංවQධනය TUම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     43,479.00           87% I 100%

G41222830111 12/16/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 19/2, 

බහ්මණගම, ප![��ය ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

K.G අෂා [ල!� මහ�cයට ස්වයං{Tයා 

ආධාර ෙලස öa මහන මැ�මF ලබාpම. 27,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 27,500.00          27,500.00           100% I 100%

G41222830113 12/16/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 472/2,ප!සල 

පාර,පනාෙගොඩ e�නෙ= ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ඩ². Bcතා ම�කා!� මහ�cයට ස්වයං{Tයා 

ආධාර ෙලස öa මහන මැ�මF ලබාpම. 27,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 27,500.00          27,500.00           100% I 100%

G41222830114 12/16/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

236/1,��ෙ�ගම,ෙහෝමාගම e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ W.A.චcලා ස±ව£  මහ�cයට 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස öa මහන  මැ�මF 

ලබාpම. 27,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 27,500.00          27,500.00           100% I 100%

G41222830115 9/7/2014

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

184/13B,ජය මාවත,වට{ක ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ û.එ�.ôය!� මහ�cයට 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස  ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම.
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 42,000.00          35,000.00           100% I 100%

K41233930116 7/25/2014

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Yjගල�! 

සදහා    බලශF� සංරFෂණය �Kබඳ දැ�ව� 

TUම හා බලශF� අවම TUෙ  Xක�ප කම 

හ©!වාpෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.  

 
369,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 369,000.00        369,000.00         100% I 100%



H41263130119 8/1/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= pපංෙගොඩ � 

වQධනාරාම Xහාරස්ථ දහ  පාස� 

ෙගොඩනැZ�ෙ� ඉ�� වැඩ [ම TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     94,199.00           94% I 100%

H41263130120 11/3/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  පාSFක වටවල 

ව��ට ෙබෝµරාජා Xහාරස්ථ දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ [ම TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,654.00           99% I 100%

H41263130121 10/30/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= DඩාමාSව දDණ 

සමාµ Xහාරස්ථානෙ= ධQම ශාලා ෙගොඩනැZ�ල  

 සංවQධනය TUම .

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     43,492.00           87% I 100%

K41263930122 8/5/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය! ඇගEෙ  හා අධ�ා�cක සංවQධනය 

ඇ� කරlෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,840.00           99% I 100%

H41263130123 12/11/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙගොඩගම Yරාණ 

Xහාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැZ�ල  සංවQධනය 

TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     86,289.00           86% I 100%

K41263930124 8/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහෝමාගම 

ශාසනාරFෂක බලම�ඩලෙ= දහ  පාස� 

��ව�! හා ·ෂ��! ඇගEෙ  හා Dසලතා 

සංවQධනය TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00           100% I 100%

K41222930127 8/11/2014

ෙහෝමාගම   පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ ත�ණ ත�¦ය!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා XයK ම� කලාව �Kබඳ අ�ක  

[Qමාණ  Y�z පාඨමාලාවF පැවැ�Gම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00           100% I 100%

F41263830128 8/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= උ!S�ෙගොඩ � 

සංඝc�තා  Xහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     48,400.00           97% I 100%

N41218430129 8/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Yjගල�! සදහා 

 ෙගව" වගාව ��ම� TUම උෙදසා ෙකො ෙපෝස්: 

බහාලන ලබාpම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 300,000.00        -                      0% I 100%

N41222830130 9/1/2014

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

180/3,හ�කදව�ත,වට{ක,පාSFක ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ එ�.ෙF.හQ�කා ම�ෂා[ මහ�cයට 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස  ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 9,474.00            9,474.00             95% I 100%



H41263130131 10/5/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ම�ෙ�ෙගොඩ � 

Bමනාරාම මහා Xහාරස්ථානෙ= (අe ෙද!නා 

ප!සල)  ෙගොඩනැZe   සංවQධනය TUම .

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     43,479.00           87% I 100%

F41222830132 9/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     200,000.00         100% I 100%

G41222830136 12/16/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙනො.33/22/4Ç,ගාc¯Yර,¥ෙගොඩ ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ චcලා [ෙරෝෂ£ Xතාන මහ�cයෙC 

±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා 

ආධාර ෙලස öa මහන මැ�මF 

ලබාpම. 27,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 27,500.00          27,500.00           100% I 100%

N41222830137 9/25/2014

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස öa මහන මැ�! 

ලබාpම. 220,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 220,000.00        220,000.00         100% I 100%

N41222830138 9/25/2014

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබාpම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     250,000.00         100% I 100%

F41263830139 9/18/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     193,536.00         97% I 100%

F41222830140 9/25/2014

ෙහෝමාගම   පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC  ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වං{Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00           100% I 100%

K41222930141 2/10/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං{Tයා 

පවQධනය TUම සඳහා ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව 

Xµම� TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     94,900.00           95% I 100%

F41222830142 7/10/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 52/ඒ/1 

,බහ්මණගම,ප![��ය  ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

එ .±.ආQ.ගාc¯ මහතාෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම සඳහා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.
20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     20,000.00           100% I 100%



H41263130143 10/30/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 270,� 

Bමන මාවත,ෙලනගල,දැwග�ව රජ මහා 

Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H41263130144 10/30/2014

ෙහෝමාගම qරා .ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ම�ෙ�ෙගොඩ 

�  �යරතනාරාම Xහාරස්ථ දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන  කටR" AS  TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     85,736.00           86% I 100%

H41263130145 10/30/2014

ෙහෝමාගම qරා .ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙලනගල රජමහා Xහාරස්ථ දහ  පාස�  

ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන කටR" AS TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% O 0%

H41263130146 10/20/2014

ෙහෝමාගම qරාර.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ¥ෙගොඩ ÆF� 

භාවනා මrයාස්ථාන Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H41263130147 10/20/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � Bමනාරාම 

මහා Xහාරස්ථානෙ=(අe ෙද!නා ප!සල) 

ෙගොඩනැZe  සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     43,913.00           88% I 100%

H41263130148 10/20/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx � 

ෙසෝමාලංකාර දහ  පාසෙ� දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම .

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H41263130149 10/28/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � �යරතනාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     42,867.00           86% I 100%

H41263130150 10/20/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � XBjධාවාස 

Xහාරස්ථානෙ= නව සංඝාවාස ෙගොඩනැZ�ෙ� 

සංවQධන කටR" AS TUම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H41263130151 10/20/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  � 

උqලව�නා Xහාස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe 

සංවQධනය TUම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

F41219830152 10/20/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

T�ව�">ව දDණ ෙගොX සංXධානය සඳහා කෘ� 

උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     24,200.00           97% I 100%



F41222830153 10/20/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත)

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     450,000.00         100% I 100%

G41222830154 10/20/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     300,000.00         100% I 100%

K41222930156 12/17/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ස්වයං{Tයා 

පවQධනය TUම සදහා ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� 

TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 51,100.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     14,600.00           29% I 100%

H41263130157 11/17/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

මාග මන,ෙවදෙCව�ත පාෙQ අංක 388/1  දරණ 

� උ�පලව�ණා ෙමෙහ¦ ආරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

G41222830158 12/2/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙනො.80/5,ම�ෙ�ෙගොඩ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

පස!න ෙහ:�ආර�x මහතාෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස  öa 

මහන මැ�මF ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     25,000.00           100% I 100%

K41263930159 12/8/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඇ��ගම 

රජමහා Xහාරස්ථානය ප�ඛව  Yරාණ සංස්කෘ�ක 

අංග ඇ"ළ� සංස්කෘ�ක ෙපරහැරF  පැවැ�Gම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

K41263830161 12/31/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx � 

රතන දහ  පාසෙ� ඉෙග�ම ලබන AB!ෙC 

අධ�ාපන ධාUතාවය නංවාlම සදහා  දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

F41221831001 6/4/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

කා!තාව!ට ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන 

මැ�! ලබාpම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත)

 
1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     100,000.00         10% B 35%

F41222831100 6/17/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 200 

1/2,බැෙQගල,ෙකොස්ගම ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

p�කා  රණAංහ  මහ�cයට ස්වයං{Tයා  

උපකරණ ලබාpම. 22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     22,000.00           100% I 100%



K41263931101 6/18/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය ඇ� TUම 

උෙදසා වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     20,000.00           100% I 100%

K41222931102 6/26/2014

 �තාවක  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@! සදහා ස්වයං{Tයා Y�zවF  

ෙලස úපලාවන� පාඨමාලාවF පැවැ�Gම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     75,000.00           100% I 100%

G41222831104 9/7/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම 

උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස අµෙ�� මහන 

මැ�! ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

90,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     90,000.00           100% I 100%

H41263131105 7/23/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඉහල හංවැ�ල � 

XBjධාරාම Xහාරස්ථානෙ=  Yස්තකාල 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ [ම TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     200,000.00         100% I 100%

K41233931107 7/25/2014

�තාවක   පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  Yjගල�! සදහා 

 බලශF� සංරFෂණය �Kබද දැ�ව� TUම හා 

බලශF� අවම TUෙ  Xක�ප කම හS!වා pෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 369,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     369,000.00         100% I 100%

K41222931108 10/27/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�! සඳහා ස්වයං{Tයා පවQධනය TUම 

උෙදසා ½ෙරෝද  රථ ෙසේවාව Xµම� TUෙ  හා 

[යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

14,600.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     14,600.00           100% I 100%

H41263131109 8/11/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙදොල ඉහළ � 

Xෙ�කාරාමය Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde ශම 

පදනම මත  සංවQධනය TUම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     300,000.00         100% I 100%

K41222931110 8/11/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

ත�ණ ත�¦ය!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම 

උෙදසා XයK ම� කලාව �Kබඳ අ�ක  [Qමාණ 

Y�z  පාඨමාලාවF පැවැ�Gම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     50,000.00           100% I 100%

F41263831111 8/11/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= උFව�ත A� 

ජයෙබෝµ Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     25,000.00           100% I 100%

N41222831112 9/2/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     100,000.00         100% I 100%



F41263831114 9/3/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අXස්සාෙ��ල 

YවF��ය �jධ 
 ආනා �[වරය!ෙC 

ෙjවස්ථානෙ= පව�ව� ලබන eයාප�ංx  දහ  

පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     30,000.00           100% I 100%

H41263131115 9/25/2014

 �තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= වග 

වැeක!න,ජපමාල මහා ෙද�මැSෙQ ෙගොඩනැZe 

ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     100,000.00         100% I 100%

F41263831116 12/30/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     200,000.00         100% I 100%

F41222831117 9/25/2014

�තාවක  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC  ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     25,000.00           100% I 100%

F41222831118 7/10/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

108/5,ර�නYර පාර,අXස්සාෙ��ල ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@  ආQ.ඒ.ශා!ත රණAංහ මහතාෙC 

±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     10,000.00           100% I 100%

F41222831119 10/13/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  වග 

ව�ත," ෙමෝදර ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ඩ².´.¶.A�යාන!ද මහතාෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම. 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     35,000.00           100% I 100%

H41263131120 11/10/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

මාiල,වග,� සමයවQධනාරාමය Xහාරස්ථ  දහ  

පාසෙ�    දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය 

TUම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     50,000.00           100% I 100%

H41263131121 10/20/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � ±වකාරාමය 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe සංවQධනය TUමට 

ශම පදනම මත දව�ාධාර  ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     25,000.00           100% I 100%

N41222831122 10/20/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     15,000.00           100% I 100%



H41263131124 11/18/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= c�ස්ව�ත � 

±වකාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම  සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     30,000.00           100% I 100%

G41219831127 12/19/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබාpම.(නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

F41263831131 11/27/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

වග,වැeක!න ජපමාල ෙjවස්ථානෙ= 

පව�වාෙගන ය� ලබන දහ  පාසල සදහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම. 66,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     60,000.00           91% I 100%

G41222831132 12/2/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

2/4B,ෙ�Fකෙහේන,හංවැ�ල ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Bරංd පනා!S මහ�cයෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර 

ෙලස මහන මැ�මF  ලබාpම. 22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

H41263131133 12/8/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  YවF��ය 

Bගතාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     75,000.00           100% I 100%

K41222932001 6/4/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං {Tයා 

Y�z පාඨමාලා පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     77,475.00           77% I 100%

K41263932100 6/18/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය ඇ� TUම 

උෙදසා වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     19,800.00           99% I 100%

H41263132101 6/25/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= නාරෙහේ!qට 

ෙගෞතම Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ�  

ප�සංස්කරණ කටR" AS TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     200,000.00         100% I 100%

H41263132102 6/25/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙදමටෙගොඩ  

මහා XBjධාරාම Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� 

ප�සංස්කරණ කටR" AS TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     200,000.00         100% I 100%

H41263132103 7/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

125/3,කැටවල��ල,ෙකොළඹ 09 දසA� මාතා 

ආරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe  සංවQධනය 

TUම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     50,000.00           100% I 100%



H41263132104 7/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= නාරෙහේ!�ට 

නාවල සමාµ Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe  

ප�සංස්කරණය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     100,000.00         100% I 100%

H41263132105 7/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙදමටෙගොඩ  

�  ඥාන Xමලාරාම Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැde 

ප�සංස්කරණය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     100,000.00         100% I 100%

H41263132106 7/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ��z කලා 

මාවත,ෙපො��� Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැde  

ප�සංස්කරණය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     50,000.00           100% I 100%

G41222832107 9/7/2014

�¢�ගස්යාය  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

අµෙ�� මහන මැ�! ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත) 90,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     90,000.00           100% I 100%

G41222832108 7/21/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන 

මැ�! ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     135,992.00         91% I 100%

F41233832109 7/25/2014

�¢�ගස්යාය    පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  Yjගල�! 

සදහා බලශF� භාXතය අවම TUම උෙදසා 

බලශF� සංර�ණ උපකරණ ලබාpම

264,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     264,000.00         100% I 100%

F41263832110 12/9/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  වැ�ලව�ත 

රාජ�� � Bt� පාර,� BධQමාරාම Xහාරස්ථ 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     74,614.80           99% I 100%

F41263832111 12/9/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

වැ�ලව�ත,ධQමාරාම පාර, � Bගත Xහාරස්ථ 

දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     74,877.30           100% I 100%

K41263932112 11/19/2014

�¢�ගස්යාය qරා .ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

දහ  පාස�වල ඉෙග�ම ලබන AB ABXය!ෙC 

අrයා◌ිපන Dසලතා සංවQධනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     149,985.61         100% I 100%

N41222832113 8/9/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@  Yjගල�! සදහා ස්වයං{Tයා 

ආධාර ෙලස  ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     78,400.00           98% I 100%



F41263832114 8/11/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Dq�යාව�ත 

� ජයෙශේඛරාරාමය Xහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     14,490.00           97% I 100%

G41222832116 8/12/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

උපකරණ ලබාpම. 130,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     129,994.00         100% I 100%

F41263832117 8/12/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � දQෙමෝදය 

��ෙව! Xහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     24,844.50           99% I 100%

H41263132118 8/12/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= වැ�ලව�ත � 

ෙබෝµ�Fඛාරාමය Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe 

ශම පදනම මත  සංවQධනය TUම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     -                      0% O 0%

H41263132119 9/2/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � 

ඥාණාලංකාර ÆF�dල!  ෙබෞjධ මධ�ස්ථාන  

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe ශම පදනම මත 

සංවQධනය TUම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     47,498.00           95% I 100%

F41263832120 9/2/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙබො{�ල 

අ"ල දස්සන Xහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     74,305.00           99% I 100%

F41263832121 10/24/2014

�¢�ගස්යාය qරාම.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙදමටෙගොඩ ඥානAහරාම Xහාරස්ථ ඥානAංහාරාම 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     24,955.00           100% I 100%

H41263132122 9/17/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙබෞjධාෙලෝක Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම සඳහා  ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා pම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     46,010.00           92% I 100%

G41222832123 9/3/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> 

ආදාය ලා@  Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම. 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     27,500.00           79% I 100%

F41222832130 9/17/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම. 45,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     33,998.00           75% I 100%



F41263832132 9/19/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ�  ෙකො:ඨාශෙ=  � 

සjධQමාරාම Xහාරස්ථ දහ  පාසල සදහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     99,008.00           99% I 100%

F41263832133 9/25/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= රජෙ= 

eයාප�ංx කලායතනයF වන  Aංහල සංස්කෘ�ක 

කලායතනය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     99,950.00           100% I 100%

H41263132134 10/13/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx � 

ධQම rවජ ÆF� Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZe 

සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     45,580.00           91% I 100%

H41263132135 11/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx   

5/8,දාබෙQ මාවත,නාරෙහේ!�ට,ෙකොළඹ 05 

අ�ම�� ර�මා! �ස්e  ෙjවස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැZe   සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     46,200.00           92% I 100%

K41222932136 12/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං{Tයා 

පවQධනය TUම  සදහා ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව 

Xµම� TUෙ  හා [යාමනය TUෙ   

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 73,000.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     73,000.00           100% I 100%

F41222832137 11/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා  ආධාර ෙලස 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම. 55,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     55,000.00           100% I 100%

F41263832139 11/25/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

ෙබො{�ල �ලරතන දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     99,687.00           100% I 100%

F41263832140 12/31/2014

�¢�ගස්යාය qරා .ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx   

ෙකොළඹ 09,Feqට! මාවෙ� කV�යා ආpයා 

�ස්e  දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     99,556.00           100% I 100%

G41222832141 12/15/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන 

මැ�! ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     50,000.00           100% I 100%

H41263132142 12/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙබො{�ල 

ෙබෝෙසත � ධQමදාර දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     142,110.00         95% I 100%



H41263132143 12/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙබො{�ල 

ෙබෝෙසත � ධQමදාර දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     284,150.00         95% I 100%

G41222832144 12/24/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන 

මැ�! ලබාpම. 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     288,983.00         96% I 100%

G41222832145 12/29/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙනො.354,අ�ගහව�ත,ෙබො{�ල,ෙකොළඹ 08 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ එ .ඩ².සං±ව£ 

මහ�cයෙC   ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�මF ලබාpම.
20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     16,999.00           85% I 100%

K41263933100 6/18/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය ඇ� TUම 

උෙදසා වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 20,000.00          20,000.00           100% I 100%

F41263833101 6/20/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහොරගල 

�ණ�ලකාරාම Yරාණ  Xහාරස්ථානෙ= 

BAෙලෝදය දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 19,715.00          19,715.00           99% I 100%

H41263133102 7/9/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eය!Xල � 

BXBjධාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැZ�ල ශම 

පදනම මත  සංවQධනය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 99,500.00          99,500.00           100% I 100%

N41222833103 8/5/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= උCග�ල 

,අංග ��ය eයාප�ංx ෙගොX සංXධාන සඳහා 

උදgතල ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 49,563.00          49,563.00           99% I 100%

H41263133106 8/5/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙබෝෙq,පාSFක � 

BධQමා දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම 

මත සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 49,500.00          49,500.00           99% I 100%

N41222833107 8/9/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ^වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ  

ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 74,824.00          74,824.00           100% I 100%

H41263133109 8/9/2014

පාSFක  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= " ෙමෝදර � 

Bමන ��ෙව! Xහාරස්ථ දහ  පාස�  

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 200,000.00        187,126.00         94% I 100%



N41222833110 9/2/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

176/ඒ/01,ගෙ!ෙගොඩ,අ�Fව�ත ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ භා�ක උෂා! මහතාට ස්වයං{Tයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 29,809.00          29,809.00           99% I 100%

H41263133111 9/3/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පාSFක Aයඹලාව 

A�ගයා Xහාරස්ථ  ෙගොඩනැde   සංවQධනය 

TUම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා pම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 39,927.54          39,927.54           100% I 100%

F41263833112 9/3/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පාSFක ගලෙගදර  

ම�රB� අ �යා �ස්e  ෙjවස්ථානෙ= පව�ව� 

ලබන දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම. 40,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 39,628.00          39,628.00           99% I 100%

N41222833115 10/20/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 45,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 44,795.00          37,295.00           83% I 100%

N41219833116 11/18/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx පාSFක 

පහළ ෙබෝෙq ෙගොX සංXධානයට කෘ� උපකරණ 

ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 29,975.00          29,975.00           100% I 100%

H41263133118 12/4/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙහොරගල � BAෙලෝදය දහ  පාසෙ� දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම සදහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාpම. 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 199,967.50        199,967.50         100% I 100%

G41222833119 12/29/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 0% O 0%

G41222833120 12/29/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස  öa මහන මැ�! 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 0% O 0%

G41219833121 12/29/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබාpම.(නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 0% O 0%

H41363141001 2/26/2014

පානSර පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

න���ව � අÆනවාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය T�ම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     194,000.00         97% I 100%



G41221841001 3/3/2014

පානSර පාෙj·ය ෙ�ක  කාQයාලෙ=  ස්වයං 

{Tයාවල [R" අ> ආදාය ලාÆ! සඳහා ස්වයං 

{Tයා  ආධාර ෙලස ඊට අදාල උපකරණ ලබාpම 

(ඉ!දා[ උY� Xල cය , 102/7, ෙගෝන බැ��ව , 

පානSර) 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     34,890.00           100% I 100%

K41263941100 6/10/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

මහජනතාව අතර ආගcක සහ±වනය ඇ� TUම 

හා සංස්කෘ�ක අංග �Rz TUම සඳහා සංස්කෘ�ක 

පවQධන වැඩ සටහනF පැවැ�Gම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     25,000.00           100% I 100%

H41263141101 7/7/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= Vරණ 

පරනව�ත � ෙඛ�තාරාම  Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde ශම පදනම මත  සංවQධනය TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     194,000.00         97% I 100%

K41263941102 7/1/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  වාjSව 

ස�දාරාම Xහාරස්ථානෙ= A� මහ cVS ��ෙවන 

මd!  පව�වන සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ල� 

ඓ�හාAක  ෙපොෙසො!  මහා  ෙපරහැර පැවැ�Gම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     40,000.00           100% I 100%

K41263841104 7/10/2014

පානSර  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  Yරාණ 

සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ�  ෙපරහැරF පැවැ�Gම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     25,000.00           100% I 100%

H41263141105 7/15/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

න���ව අÆනවාරාමය Xහාරස්ථානය ශමපදනම 

මත සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     48,500.00           97% I 100%

F41222841107 8/8/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල ±වන ත��වය ඉහල 

නැංGම සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම

550,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     549,672.00         100% I 100%

H41263141108 8/8/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

ෙමො�eෙගොඩ Bමනාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ධQමශාලා ම!�රය ශම පදනම මත සංවQධනය 

TUම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     48,500.00           97% I 100%

K41263941110 8/26/2014

පානSර  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC  අධ�ා�cක සංවQධනය උෙදසා 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     50,000.00           100% I 100%

K41263941111 9/17/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ත���ය � 

දළදාව�ත Yරාණ Xහාරස්ථානය ඇ"g 

Xහාරස්ථානය!V Yරාණ සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� වාQ�ක ෙපරහැර පැවැ�Gම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     100,000.00         100% I 100%



K41263941112 9/17/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ෙගොරකාන � 

ගංගා�ලක Xහාරස්ථ දහ  පාසල ඇ"gව දහ  

පාස� AB ද�ව!ෙC Dසලතා ඇගEෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     50,000.00           100% I 100%

F41263841113 9/29/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= පානSර, 

ත!����ල, ෙ�Fකව�ත, � Bෙ!තාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= � ධ ම�ලක දහ  පාසල සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     49,990.00           100% I 100%

G41222841114 9/29/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

ආධාර ෙලස ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     21,950.00           63% I 100%

F41263841115 12/23/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ප�e��ල � 

[වාසාරාම Xහාරස්ථානෙ=  ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම සඳහා jරස�යා ධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     99,439.00           99% I 100%

F41263841116 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ව�ත�ෙපොල 

BදQශනාරාම Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx 

සංඝාන!ද දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     38,259.00           77% I 100%

H41263141117 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= Vරණ Bව�ණ 

Y�ණාරාම Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     48,545.00           97% I 100%

H41263141118 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙගොරකෙපොළ 

Xද�ාරාජ ��ෙව! Xහාරෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     48,500.00           97% I 100%

H41263141119 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ග�"ෙ» 

Ajදථාරාම Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     48,600.00           97% I 100%

F41263841120 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx d පත 

සjධQමාරාම රාජ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     24,963.00           100% I 100%

N41222841121 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගාAvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ලබාp 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     299,940.00         100% I 100%



G41222841122 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= පානSර, �ංව�ත, � 

�ලාන!දමාවත, ෙනො.29 [වෙසේ ප�ංx අ> 

අදාය ලා@ එස්.එස්.ඩ².එස්.ඒ.�ණෙසේකර 

මහතාෙC ±වන ත��වය නංවාlම සඳහා ස්වයං 

{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං {Tයා උපකරණ 
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     31,000.00           89% I 100%

G41222841123 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= පානSර, 

න���ව,ෙනX� ෙපෙQරා මාවෙ�, ෙනො.11/30 

[වෙසේ ප�ංxඅ> ආදාය ලා@ එ�.ආQ.¶ ෙසො�සා 

මහතාෙC ±වන ත��වය නංවාlම සඳහා ස්වයං 

{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ලබාpම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     12,530.00           84% I 100%

F41263841124 10/23/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පානSර, 

ෙකෙස�ව�ත A� න!දන Xහාරෙ= eයාප�ංx � 

XමලT�� දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     24,500.00           98% I 100%

F41263841126 10/28/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙකෙස�ව�ත 

සමd මාවෙ� ගංගා�ලක Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය සඳහා දව�ාධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     96,185.00           96% I 100%

F41263841127 11/12/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ස�Fක��ල 

ශා!ත ආනා ෙjවස්ථානෙ= eයාප�ංx දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     39,767.00           99% I 100%

G41222841128 11/12/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ෙලස මහන මැ�! 

ලබාpම 260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     257,649.00         99% I 100%

G41222841129 11/12/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= Vරණ, �ංකෑ�ල 

පාර, 138/7 [වෙසේ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ඩ². 

ෙjXකා පනා!S මහ�cයෙC ±වන ත��වය 

නගා AvGම සඳහා ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස 

උපකරණ ලබාpම

26,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     25,959.00           100% I 100%

H41263141130 11/27/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= Bජාතා �ලමාතා 

උපාAකාරාමෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     72,800.00           97% I 100%

N41222841131 11/27/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය  

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයාවල [රතGමට අවශ� උපකරණ 

ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     40,000.00           100% I 100%



H41263141132 12/2/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙමොරvව, 

ෙකොස�ව�ත, ෙහොෙQ">ව Yරාණ 

සං�කාරාමෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     24,250.00           97% I 100%

N41222841133 12/2/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා AvGඹ සඳහා 

ස්වයං {Tයා වල [රත Gමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම 47,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     46,990.00           100% I 100%

K41222941134 12/29/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ස්වයං {Tයා 

පවQධනය සඳහා ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� 

TUම හා [යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 640,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     -                      0% O 0%

K41263941135 12/17/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= දහ පාස� 

��භව"! ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

270,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     269,775.00         100% I 100%

H41221842001 3/5/2014

කgතර  පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම

135,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     134,594.00         100% I 100%

N41221842002 3/5/2014

කgතර පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම 

උෙදදදසා ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම

375,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     374,581.00         100% I 100%

F41363842001 3/5/2014

කgතර පාෙ◌j·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= කgතර 

නාෙගොඩ A� X^ත දහ  පාසලට දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     100,000.00         100% I 100%

K41363942005 2/26/2014

කgතර පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= දහ  

පාස� ද�ව!ෙC [Yණතා ඇගEෙ   වැඩ 

සටහනF පැවැ�Xම

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     225,000.00         100% I 100%

H41263142101 6/24/2014

කgතර පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ= Yරාණ  

pපාරාම �ෙ� Xහාරය සංවQධනය  T�ම සඳහා 

දව�ාධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     99,900.00           100% I 100%

K41263942102 7/17/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ=  සාVත� [Qමාණ ��´! 

ඇගEම ෙව�ෙව! ෙක� කතා සංගහයF පල 

T�ම

40,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                      0% O 0%



F41263842103 8/8/2014

කgතර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසයට අය� 

A�ල!ද ජාව�ත , උ"ර � ජයBමනාරාම දහ  

පාසලට  උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     20,000.00           100% I 100%

H41263142104 8/19/2014

කgතර  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

නාෙගොඩ  ÆF�[ෙFතාරාමය ශම පදනම මත 

සංවQධනය T�ම

52,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     52,000.00           100% I 100%

G41222842106 9/29/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     30,000.00           100% I 100%

H41263142107 10/17/2014

කgතර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ෙකොෙරොස්�ව 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     249,550.00         100% I 100%

N41222842108 10/17/2014

කgතර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

YjගලE!ෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස උපකරණ ලබාpම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     249,473.00         100% I 100%

N41222842109 11/3/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවල [රත Gමට අවශ� 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     34,964.00           100% I 100%

H41263142111 11/25/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= කgතර ක!ෙj 

Xෙ�කාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde ඉ�TUම 

සඳහා දව�ාධාර ලබාpම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     299,900.00         100% I 100%

H41263142112 12/17/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වාjSව ෙපො"��ය 

� ධ ම�ලකාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     150,000.00         100% I 100%

F41263842113 12/22/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= කvD�!ද 

eයාප�ංx �eq ෙ � ප�eෙ= දහ  පාසල සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     24,850.00           99% I 100%

N41221843001 2/26/2014

බ�ඩාරගම  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම  

. 190,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 190,000.00        172,500.00         91% I 100%



H41363143002 2/26/2014

බ�ඩාරගම  පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

පතහව�ත රජමහා Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

K41263943101 7/7/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

Xදාගම Yරාණ රාජමහා Xහාරය (ෙවද ප!සල) 

ප�ඛ සංස්කෘ�ක උෙළලF පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     200,000.00         100% I 100%

K41263943102 7/9/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙයV  

සා පදා�ක ජන �ඩා පවQධනය TUෙ  

අර�¦! සංස්කෘ�ක වැඩ සටහ! පැවැ�Gම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     20,000.00           100% H 100%

K41263843104 7/30/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

Xහාරස්ථානය!V  Yරාණ සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ල� වාQ�ක ෙපරහැර පැවැ�Gම

160,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     160,000.00         100% H 100%

H41263143105 7/30/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

Xකම·ලා ��ෙවෙ! ෙගොඩනැd�ලF ඉ�TUම  

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     200,000.00         100% H 100%

H41263143106 7/30/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

බ�z��ල � Bමංගලාරාම Xහාරස්ථානෙ= ධා" 

ම!�රය ශම පදනම මත සංවQධනය T�ම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% H 100%

H41263143107 7/30/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

අ!නාAෙකොvව � ෙම�තාරාම Xහාරස්ථානෙ=  

ඉ�ෙවc!  පව�න ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත 

සංවQධනය සඳහා දව�ාධාර ලබාpම
50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% H 100%

K41222943108 7/30/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

ස්වයං {Tයා  පවQධනය සඳහා ½ෙරෝද රථ 

ෙසේවාව Xµම� T�ම හා [යාමනය TUෙ  වැඩ 

සටහනF පැවැ�Gම 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     197,200.00         99% H 100%

K41263943110 8/12/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

Gදාගම Yරාණ රජමහා Xහාරය ඇ"g 

Xහාරස්ථානය!V  වාQ�ක  ආගcක හා 

සංස්කෘ�ක උෙළල  පැවැ�Gම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     25,000.00           100% H 100%

F41263143111 9/11/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

බ�z��ල � Bමංගලාරාම ÆF�¯ ආරාමෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර 

ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% H 100%



F41263143112 9/11/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

මහෙබ�ලන � BධQමාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     100,000.00         100% H 100%

F41263143113 9/11/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ර�ගම ෙකොතලාවල රාජමහා Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% H 100%

F41222843115 9/17/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

F41263843116 10/14/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= �ංවල 

පාඨe�Fඛාරාම Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx � 

ධQම වQධන දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,864.00           100% H 100%

K41263943118 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= Gදාගම Yරාණ 

මහා Xහාරස්ථානය (ෙවද ප!සල) ප�ඛව 

සංස්කෘ�ක උෙළලF හා Yරාණ සංස්කෘ�ක අංක 

ඇ"ළ� ෙපරහැරF පැවැ�Gම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     25,000.00           100% H 100%

H41263143119 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වSරා��ල � 

Yෙණ�ෝද�ාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     30,000.00           100% H 100%

F41263843120 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

මහෙබ�ලන නව ලංකා දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     74,610.00           99% I 100%

G41222843121 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

මැදගම,කැස්බෑව පාර ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ඒ.ඒ. 

B[� ශා!ත මහතාෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     22,750.00           91% I 100%

G41222843122 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අvgගම, 

147/Ç [වෙසේ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ෙF.ආQ. 

ජග� ôයදQශන මහතාෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ලබාpම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     35,000.00           100% I 100%



G41222843123 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අgෙබෝ��ල, 

බටෙදොඹ">ව, 276/ඒ [වෙසේ ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ අ"ල ôයංකර මහතාෙC ±වන 

ත��වය නගා AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක 

[රතGමට අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     20,000.00           100% I 100%

G41219843124 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

මැදගම සමZ ෙගොX සංXධානය සඳහා කෘ� 

උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,750.00           99% I 100%

F41263843127 11/12/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= Xකම·ලා 

Xද�ාතන ��ෙවෙනV eයාප�ංx � පඤ්ඤාලංකාර 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% H 100%

G41219843128 11/12/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ර�ගම 

eයාප�ංx ර�ගම උ"ර - බටVර එFස� ෙගොX 

සංXධානය සඳහා කෘ� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,875.00           100% H 100%

N41222843129 11/12/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය 

නගාAvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක [රත Gමට 

අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම 45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     45,000.00           100% H 100%

F41263843131 12/2/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

Gදාගම Yරාණ Xහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,580.00           99% H 100%

G41222843132 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

බටVර බ�ඩාරගම, "[හතමා£" V ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ වාjSවෙC [රංග£ ෙපෙQරා 

මහ�cයෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයාවක [රතGමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     25,000.00           100% H 100%

G41222843133 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

ෙකොතලාවල, උය!ව�ත, වැව පාර, ෙකොතලාවල 

ගාQ»!, ෙනො.201/2V ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

කම[ ô!Aකා Dමා� මහ�cයෙC ±වන 

ත��වය නගා AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක 

[රතGමට අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     25,000.00           100% H 100%



G41222843134 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

පානSර,මහXල, ග�වලව�ත, ෙනො.65/ඒ 

e�නෙ= ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ෙF.ඩ².ධ c!ද 

මහතාෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයාවක [රතGමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     32,929.00           94% H 100%

G41222843135 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

මැදගම, 335/ඒ1 e�නෙ= ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ශා!� [ෙ�කා ෙපෙQරා මහ�cයෙC ±වන 

ත��වය නගා AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක 

[රතGමට අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     32,929.00           94% H 100%

G41222843136 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

ර�Fකන, ෙනො.92/ඒ e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ඩ².එ .ලසදා මහ�cයෙC ±වන 

ත��වය නගා AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක 

[රතGමට අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     32,929.00           94% H 100%

G41222843137 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

වෑXට, ෙගොෙරොFගස් හ!�ය, කgතර පාර 

e�නෙ= ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ඒ. ච"�කා ජය[ 

මහ�cයෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයාවක [රතGමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     30,000.00           100% H 100%

G41222843138 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

පානSර,මහXල, අංක 01 e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ±වා[ චාcකා �ර�දe මහ�cයෙC 

±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා ස්වයං 

{Tයාවක [රතGමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     20,000.00           100% H 100%

H41263143139 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= Dඩා 

අ�Fෙගොඩ � මෙහේ!දාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     25,000.00           100% H 100%

F41263843140 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අgෙබෝ��ල ෙබeකැෙ� ගංගාරාම Xහාරස්ථ 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     30,000.00           100% H 100%



F41263843141 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අgෙබෝ��ල අ!නාAෙකොvව ෙම�ථාරාම 

Xහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     25,000.00           100% H 100%

G41222843142 12/11/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාෙ= බ�ඩාරගම, 

ය�යන, 38/ඒ [වෙසේ ප�ංx ආQ.´. ස©[ 

[සංසලා මහ�cයෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක [රතGමට අවශ� 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම 26,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     26,000.00           100% H 100%

F41263843143 12/17/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

බ�ඩාරගම, ග�"ෙ» � ඉ!ද�qත දහ  පාසල 

සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

N41222843144 12/17/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අgෙබෝ��ල, 

ෙපෙQරා මාවත, ෙනො.350 e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ඉෙනෝකා ôය!� �ණ�ලක 

මහ�cයෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයාවක [රත Gමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම

7,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

F41263843145 12/22/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

අට}ගම eයාප�ංx ගෑ!» මස්ö� මහ ප�e 

ශාඛාෙ� දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

N41222843146 12/30/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයා වල [රත Gමට අවශ� 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

N41222843147 12/30/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය  ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය  උසස් 

T�ම සඳහා  සඳහා ස්වයං {Tයාවල [රත Gමට 

අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

N41221844001 2/26/2014

ෙහොරණ පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආදාර ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     91,910.00           92% I 100%

G41219844002 2/26/2014

ෙහොරණ පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx ෙගොX සංXධාන සඳහා කෘ�  උපකරණ  

ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 49,304.00          49,304.00           99% I 100%



N41263944102 6/24/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= ත�ණ 

ත�¦ය! සඳහා සංස්කෘ�ක  පවQධන වැඩ 

සටහනF පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     197,895.00         99% I 100%

K41263844103 7/10/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  Yරාණ  

සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� ෙපරහැරF පැවැ�Gම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     25,000.00           100% I 100%

G41222844105 8/12/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල ±වන ත��වය නංවාlම 

උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං {Tයා 

උපකරණ  ලබාpම 45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     45,000.00           100% I 100%

K41263944106 8/12/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= උ>ව 

A� Bන!දාරාම Xහාරස්ථ ධQෙමෝදය A� දහ  

පාසල ඇ"g දහ  පාස�වල AB ද�ව! 

ඇගEෙ  වැඩ සටහනF පැවැ�Gම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     25,000.00           100% I 100%

K41263944107 9/10/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ෙහොරණ 

�Qවාරාම Xහාරස්ථානය ඇ"g Xහාරස්ථාන 

ආ�තව Yරාණ සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ල� 

සංස්කෘ�ක උ�සවයF පැවැ�Gම 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     10,000.00           100% I 100%

F41263144110 9/17/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= උ>ව 

A�Bන!දාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,775.00           100% I 100%

F41222844111 9/17/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     98,729.00           99% I 100%

K41263944113 9/17/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= තලගල 

මංගලාරාම Xහාරස්ථානය ඇ"gව 

Xහරස්ථානය!V සංස්කෘ�ක උෙළලF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%

H41263144115 10/16/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= නQතනගල 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde ශම පදනම මත 

සංවQධනය TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     150,000.00         100% I 100%

K41263944116 10/16/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= නQතනගල 

ආරණ� ෙසේනාසනය ප�ඛව  සංස්කෘ�ක 

උෙළලF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     100,000.00         100% I 100%



F41263844120 10/23/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx � 

�Qවාරාම දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,806.00           99% I 100%

N41222844121 10/23/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙහොරණ, 

කYග�ල [වාස ෙයෝජනා කමය, අංක 44 [වෙසේ 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ යAතා [ෂා!� 

කgෙබෝXල මහ�cයෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම සඳහා ස්වයං {Tයාවක [රතGමට 

අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,848.00           99% I 100%

G41222844122 10/23/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙහොරණ, 

හදග�ලව�ත ප�ංx අ> අදාය ලා@ එ�.ඩ². 

ධQමලතා මහ�cයෙC ±වන ත�වය නගා AvGම 

සඳහා ස්වයං {Tයවක [රත Gමට අවශ� 

උපකරණ ලබාpම
20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     19,900.00           100% I 100%

G41263844125 11/11/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

G�යෙගොඩ Xහාරස්ථ ධ මදාන දහ  පාසල සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%

G41222844126 11/20/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙහොරණ, Dඩා 

උ>ව, දDz උ>ව,“� කා!�” e�නෙ= ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ දයා! ôය!ත බැjදෙC 

මහතාෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

ස්වයං {Tයාවක [රතGමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම
30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     30,000.00           100% I 100%

N41222844127 11/25/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙහොරණ, වෑවල, 

අ��වාෙතොට, 421/8 e�නෙයV ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ එ�.eලා! ධ�ෂ්ක මහතාෙC ±වන 

ත��වය නගා AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක 

[රතGමට අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     35,000.00           100% I 100%

F41263844130 11/27/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

G�යෙගොඩ Xහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     25,000.00           100% I 100%

G41221845001 2/26/2014

මSරාවල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

Yjගලය!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං {Tයා  ආධාර ෙලස ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම 90,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     89,988.00           100% I 100%



G41219845002 2/26/2014

මSරාවල පාෙ◌j·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං 

{TයාවF ෙලස ලයාප�ංx ෙගොX  සංXධාන සඳහා 

 කෘ� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     49,600.00           99% I 100%

H41363145002 3/14/2014

මSරාවල  පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙකෙස�ෙහේනාව රජමහා Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය T�ම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     49,981.00           100% I 100%

F41263845100 8/8/2014

මSරාවල  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙ�රව�ත අ§�වාෙතොට � මහා Xහාරස්ථානෙ= 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     39,045.00           98% I 100%

H41263145101 8/19/2014

මSරාවල  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

අ ��ගල  � Bමංගලාරාමය  ශම පදනම මත 

සංවQධනය T�ම

51,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     50,988.00           100% I 100%

K41263945103 9/1/2014

මSරාවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

වරකාෙගොඩ ග�ෙලන රජමහා Xහාරස්ථානය 

ඇ"g Xහාරස්ථාන ආ�තව Yරාණ සංස්කෘ�ක 

අංග ඇ"ල� සංස්කෘ�ක උ�සවයF පැවැ�Gම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     25,000.00           100% I 100%

F41222845105 9/17/2014

මSරාවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     49,750.00           100% I 100%

F41263145106 9/17/2014

මSරාවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාසෙ= වරකාෙගොඩ 

ග�ෙල! රජමහා Xහාරස්ථ ෙගොඩනැde 

සංවQධන කටR" සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා pම 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     75,000.00           100% I 100%

G41222845107 9/29/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගලය!ෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

K41263945108 10/10/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වරකාෙගොඩ 

Xහාරස්ථානය ඇ"g Xහාරස්ථානවල සංස්කෘ�ක 

උෙළලF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     100,000.00         100% I 100%

K41263945109 10/2/2014

ඉපැර¦ ෙj�ය කලා හා සංස්කෘ�ක අංග ම" 

පරYරට දායාද TUෙ  අර�¦! මSරාවල පා.ෙ�. 

ෙකො:ඨාසෙ= සංස්කෘ�ක උෙළලF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     50,000.00           100% I 100%



K41222945110 10/10/2014

මSරාවල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= {Tයා XරVත 

ත�ණ ත�¦ය! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     75,000.00           100% I 100%

K41263945111 10/17/2014

මSරාවල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= වරකාෙගොඩ 

ග�ෙලන රජමහා Xහාරස්ථානය ප�ඛව 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනF පැවැ�Gම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     25,000.00           100% I 100%

G41263845112 11/11/2014

මSරාවල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= බැ�ල��ය � 

පඤ්ඤාන!ද දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     99,300.00           99% I 100%

K41263945113 11/20/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වරකාෙගොඩ 

ග�ෙල! රජමහා Xහාරස්ථානය ප�ඛව Xයැa 

යන සංස්කෘ�ක අංගය! නගා AvGෙ  අ�¦! 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනF පැවැ�Gම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

N41222845114 11/25/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයාවල [රත Gමට අවශ� ස්වංය {Tයා 

උපකරණ ලබාpම 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     74,080.00           99% I 100%

K41263945115 11/25/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= දහ පාස� 

ද�ව!ෙC හා ��ව�!ෙC දැ�ම Dසලතා හා 

ආක�ප වැw�Rz TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     -                      0% Q 0%

N41263845116 12/2/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ§�වාෙතොට, 

මහයාල eයාප�ංx මහයාල A� Yෂ්පාරාම දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     60,000.00           100% I 100%

N41263845117 12/10/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= රජෙ= eයාප�ංx 

[Yන කලායතනය සඳහා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

K41263945118 12/17/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ග�ෙලන රජමහා 

Xහාරස්ථානය ප�ඛව වාQ�ක සංස්කෘ�ක උෙළල 

පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

N41263845119 12/24/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= රජෙ= eයාප�ංx 

බැ�ල��ය Fල² �ෙම!: කලායතනය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     -                      0% O 0%



K41263946100 6/10/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ඉහළ නාරගල දDණ පෙjශෙ= ආගcක හා 

සංස්කෘ�ක වැඩ සටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     50,000.00           100% I 100%

K41263946101 6/30/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  � 

ඥානාෙලෝක මහ ��ෙවෙනV � ෙසෝමාන!ද 

දහ පාසල ඇ"g දහ  පාසැ� ද�ව!ෙC  AB 

[Yණතා ඇගEෙ   වැඩ සටහනF පැවැ�Gම 10,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     10,000.00           100% I 100%

N41222846103 7/15/2014

iල�Aංහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ඉංd�ය හ�ව"ර පහළ ෙකොටස ප�ංx  අ> 

ආදාය ලා@ �"Dඩ ආර�xලාෙC ෙදො! 

BමනA�  මහතාට  ස්වයං {TයාවF ෙලස ආහාර 

සකස් T�ම සඳහා අවශ�  ගෑස් e� සහ ගෑස් 
10,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     9,599.00             96% I 100%

G41222846104 8/12/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@  පu� සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     49,830.00           100% I 100%

H41263146105 8/19/2014

iල�Aංහල  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

T"�ග�Xල �මාමාලක   Xහාරස්ථානය   ශම 

පදනම මත සංවQධනය T�ම

42,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     41,994.00           100% I 100%

K41263946106 7/30/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙජ�ෂ්ඨ YරවැAය!ෙC  අධ�ා�cක සංවQධනය 

උෙදසා වැඩ සටහනF පැවැ�Gම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     25,000.00           100% I 100%

F41263846109 8/17/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙද�මැ�ල � Yණ�වQධනාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව� ආධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     49,970.00           100% I 100%

F41263146111 9/4/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙ�ය!ග�ල මස්^>� �බාරF තTයා ප�eෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත  

දව� ආධාර ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     73,646.00           98% I 100%

F41263846114 9/17/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මහගම 

ෙගොඩD�ර ෙබෞjධායතනයට අ�බjධව 

පව�වාෙගන යන eයාප�ංx දහ  පාසල සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබා �ම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     50,000.00           100% I 100%

F41263146115 9/17/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= � ඥාණෙලෝක 

��ෙවෙනV ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     49,925.00           100% I 100%



G41222846116 9/29/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගලය!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ලබාpම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     32,375.00           93% I 100%

H41263146117 10/10/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= කළවැ�ලාව, 

ජය!�Yර � ව^රාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     99,540.00           100% I 100%

F41263846118 10/10/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= පහළ නාරගල, 

� BXBjධාරාම Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     99,777.00           100% I 100%

K41222946119 10/10/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= {Tයා XරVත 

ත�ණ ත�¦ය! සඳහා ස්වයං {Tයා Y�z 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     59,950.00           80% I 100%

H41263146120 10/20/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= උ>ගලක!ද 

� ෙබෝµම} Xහාරෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය 

TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     50,000.00           100% I 100%

G41219846122 11/12/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ෙගොX සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     99,660.00           100% I 100%

N41222846123 11/26/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පදංx අ> 

ආදාය ලා@ සම!�ලක උඩක!ද මහතාට ස්වයං 

{TයාවF ෙලස උඩරට නQතන ·�පෙ= 

[රතGමට අවශ� ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     19,500.00           98% I 100%

K41263946124 11/27/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙjවc�තාරාම Yරාණ Xහාරස්ථානය ප�ඛව 

පෙjශෙ= ජනතාව ෙව�ෙව! ආගcක හා 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනF පැවැ�Gම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     50,000.00           100% I 100%

N41222846125 12/29/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවල [රතGමට අවශ� 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම 80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     79,014.00           99% I 100%

K41263947100 6/10/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ආගcක හා සංස්කෘ�ක වැඩ සටහනF පැවැ�Gම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     25,000.00           100% I 100%



H41263147104 8/19/2014

ෙදොඩ ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

මලබඩ � රා�ල සංඝරාජ ෙයෝගාශමය ශම පදනම 

මත සංවQධනය TUම

51,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     10,200.00           20% B 35%

F41263847105 8/25/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  

නෑබඩ � ෙ¿තවනාරාමය Xහාරස්ථානෙ= 

සංවQධන කටR" සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,300.00           99% O 0%

G41222847106 9/29/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ලබා pම 85,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     85,000.00           100% I 100%

H41263147107 10/16/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

eයාප�ංx  � මා���"අ මා! ආලය! 

ෙකෝXෙලV ෙගොඩනැde ශම පදනම මත 

සංවQධනය TUම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     29,850.00           100% I 100%

G41222847111 10/17/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස උපකරණ 

ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

G41222847112 11/20/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= නෑV!න, 

මඟව�ත ප�ංx අ> ආදාය ලා@ එස්.ඒ. B£තා 

මහ�cයෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයාවක [රතGමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම
13,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     12,500.00           96% I 100%

F41363848001 2/26/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= න  

කරන ලද දහ   පාස�  උපකරණ ලබාpම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     249,410.00         100% I 100%

F41363848003 2/26/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙපො"Xල B�යබ�ඩාර දහ  පාසලට දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     99,666.00           100% I 100%

F41363848006 3/5/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

අ�හ¥» අභ�යා දහ  පාසලට දහ   පාස� 

උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     50,000.00           100% I 100%

N41222848100 6/25/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසයට අය� 

අ> අදාය ලා@  පu� සඳහා ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම (නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත.)

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     198,120.00         99% I 100%



H41215148102 9/10/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශයට අය� 

�ල�යන ê!ඇළ සංවQධනය T�ම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     250,000.00         100% I 100%

F41263848103 8/19/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx  � පඤ්ඤාවාස  දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     35,000.00           100% I 100%

K41263948104 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= දහ  

පාස� �� AB [Yණතා ඇගEෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     300,000.00         100% I 100%

F41263848106 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙම�තාරාම Xහාරස්ථානෙ= ධQමජය!� දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     100,000.00         100% I 100%

F41263848107 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

මCෙගොන [ෙගෝධාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ධ මදායාද දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     100,000.00         100% I 100%

F41263848108 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

මCෙගොන අÆනවාරාම Xහාරස්ථානෙ= � ^න 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     99,922.00           100% I 100%

F41263848109 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

පාදාෙගොඩ �ංෙහේන ජනපදෙ= � �ණරතනාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= � ෙසෝÆත දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     100,000.00         100% I 100%

F41263848110 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

මාලව!ෙගොඩ � Yෂ්පාරාම  Xහාරස්ථානෙ= දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     100,000.00         100% I 100%

N41222848111 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම සඳහා ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ලබාpම 365,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     365,000.00         100% I 100%

G41222848112 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නැංGම සඳහා  ස්වයං {Tයා  ආධාර  ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ  ලබාpම 70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     70,000.00           100% I 100%



F41222848113 9/17/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     50,000.00           100% I 100%

G41222848114 10/14/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= පයාගල, 

හ�කඳXල, දවටගහල!ද ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

¥පග¦තෙC චc!ද මහතාෙC ±වන ත��වය 

නගා AvGම සඳහා ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම
15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     15,000.00           100% I 100%

F41263848115 10/14/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පයාගල, 

�ෙ�ෙගොඩ � BදQශනාරාම දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     15,000.00           100% I 100%

F41263848116 10/14/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= දQගානගරෙ= 

eයාප�ංx සVරා Xද�ාල පාරධා���දා ö මා 

මස්^දෙ= දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     35,000.00           100% I 100%

F41263848117 10/14/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ෙ²�වල, 

මරදාන, ෙනො.151 V eයාප�ංx Vමස්^S� 

BQකා! ö මා මස්^දෙ=  දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     35,000.00           100% I 100%

F41222848118 10/14/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

ස්වයං {Tයා වල [රත Gමට අවශ� උපකරණ 

ලබා pම 12,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     12,500.00           100% I 100%

G41219848119 10/17/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     50,000.00           100% I 100%

G41222848120 10/17/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     50,000.00           100% I 100%

N41222848121 11/3/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙ²�වල, 

D�Sව�ත, ෙනො.39 ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

è.ඩ². ම�ෂා[ උපමාeකා ෙමනXයෙC ±වන 

ත��වය නගා AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක 

[රත £මට අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ 
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     35,000.00           100% I 100%

G41219848122 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     200,000.00         100% I 100%



N41222848123 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සදහා 

ස්වයං �Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම 400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     398,250.00         100% I 100%

K41263948124 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ඉස්ලා  දහ  

පාස� ��භව"! ඇගEෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     150,000.00         100% I 100%

N41222848126 11/25/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පයාගල, 

ෙපො"Xල, ෙ�රගලක!ද පාර ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ¶.එස්. BමනA� මහතාෙC ±වන 

ත��වය නගා AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක 

[රතGමට අවශ� උපකරණ ලබාpම
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     35,000.00           100% I 100%

K41263949100 6/10/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

නu!">ව Xහාරස්ථානෙ= ආගcක වැඩ 

සටහනF පැවැ�Gම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     25,000.00           100% I 100%

G41219849104 6/24/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ආදාවල ෙපො��ව පරාකම ෙගොX සංXධානයට 

කෘ� උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     24,420.00           98% I 100%

H41263149105 8/19/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

නව�">ව aර!�wය A� Bගතාරාම 

Xහාරස්ථානය ශම පදනම මත සංවQධනය TUම

72,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     71,996.00           100% H 100%

H41263149106 8/19/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  ඕX�ගල 

� Bන!දාරාම Xහාරස්ථානය ශම පදනම මත 

සංවQධනය TUම

52,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     51,802.00           100% I 100%

H41263149107 8/19/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ඇ"ල��දeගම ජයෙබෝµ   Xහාරස්ථානය ශම 

පදනම මත සංවQධනය TUම

82,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     82,000.00           100% I 100%

K41263949108 9/1/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  

සංස්කෘ�ක හා සමාජ ආචාර ධQම ආරFෂා වන 

ස පදා�ක උ�සවයF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     84,000.00           84% I 100%

F41263849109 8/25/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= � 

BදQශනාරාම මහා Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන 

කටR" සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,143.00           98% I 100%



F41263149110 9/17/2014

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= යටෙදොළ � 

Xෙ�කාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා 

pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,168.00           98% I 100%

K41263949112 10/14/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= සාVත� [Qමාණ 

·�´! ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                      0% A 10%

F41263849113 10/17/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx ම"ගම 

පා!�ය � Bමංගල Xහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     24,742.00           99% I 100%

H41263149114 12/5/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= aර!�wය, A� 

Bගතාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

N41222849115 12/30/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයා වල [රත Gමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ  ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     100,000.00         100% I 100%

N41263850100 6/24/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙජ�ෂ්ඨ YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය 

උෙදසා වැඩ සටහනF පැවැ�Gම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     25,000.00           100% I 100%

H41263150101 8/19/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ=  

eයාප�ංx �  ��"මා� අ මා! ෙjවස්ථානය ශම 

පදනම මත සංවQධනය T�ම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     24,960.00           100% I 100%

H41263150102 8/19/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ=  

ය�යන  � Yෂ්පාරාම  Xහාස්ථානය ශම පදනම මත 

සංවQධනය TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     149,640.00         100% I 100%

K41263950103 7/30/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙජ�ෂ්ඨ YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය 

උෙදසා වැඩ සටහ! පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00           100% I 100%

K41263950104 9/1/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

සංස්කෘ�ක හා සමාජ ආචාර ධQම ආරFෂා වන 

ස පදා�ක උ�සවයF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     100,000.00         100% I 100%



F41222850106 8/17/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල ±වන ත��වය නංවාlම 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     30,000.00           100% I 100%

G41219850107 9/2/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx ෙගොX සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ 

ලබාpම

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     79,500.00           99% I 100%

K41222950108 9/22/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

ස්වයං {Tයා  පවQධනය සඳහා ½ෙරෝද රථ 

ෙසේවාව Xµම� T�ම හා [යාමනය TUෙ  වැඩ 

සටහනF පැවැ�Gම 94,900.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 0% O 0%

G41219850109 10/17/2014

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,290.00           99% I 100%

K41263950110 11/11/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ත�ණ 

ත�ණ�!ෙC කලා Dසලතා සංවQධනය TUෙ  

හා ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     100,000.00         100% I 100%

H41263151100 8/19/2014

වල�ලාXට  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

බSෙගොඩ  � �ලාන!දාරාම Xහාරස්ථානය   ශම 

පදනම මත සංවQධනය T�ම

72,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     72,000.00           100% I 100%

H41263151101 8/19/2014

වල�ලාXට  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

උ" ගම  � ධQමාරාම Xහාරස්ථාන  දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත සංවQධනය TUම 

 

 
55,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     55,000.00           100% I 100%

K41263951102 7/30/2014

වල�ලාXට  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙජ�ෂ්ඨ YරවැAය!ෙC අධ�ා�cක සංවQධනය 

උෙදසා වැඩ සටහනF පැවැ�Gම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     -                      0% Q 0%

F41263151104 9/17/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ¥ගහතැ!න 

වැ�cෙගොඩ අÆනවාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     49,932.00           100% I 100%

N41222851105 11/3/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ය:ටපාත, 

Aංහරාජ උද�ානය, 6Ç මාවෙ� ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ෙF.එ�.ôය!ත XකමAංහ මහතාෙC 

±වන ත�තවය නගා AvGම සඳහා ස්වයං 

{Tයාවක [රත Gමට අවශ� ස්වයං {Tයා 
20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     19,550.00           98% I 100%



N41223252001 3/5/2014

පාe!ද�වර පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:◌ාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ කා!තාව!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ආහාර [ෂ්පාදනෙ= [රතGමට 

අවශ�  ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබාpම 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 200,000.00        199,800.00         100% I 100%

N41222852100 7/10/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

අදාය ලා@ පu� සදහා ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ලබාpම (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     -                      0% B 35%

H41263152101 8/19/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

�Fෙහේන � ෙjවc�තාරාම Xහාරස්ථානය   ශම 

පදනම මත සංවQධනය T�ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     99,450.00           99% I 100%

G41219852102 9/2/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx ෙගොX සංXධාන  සඳහා කෘ� උපකරණ 

ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     40,000.00           100% I 100%

K41263952103 9/17/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx � 

සඝc� සාම දහ  පාසල ඇ"} දහ  පාස�වල 

AB ද�ව! ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     -                      0% A 10%

F41263852105 9/24/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

Dඩාඅෙ�ෙගොඩ, ෙමොර��ය � ෙම�තාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 0% O 0%

F41263852106 9/24/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

අ�වැ�ෙතොට ගංගාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     100,000.00         100% I 100%

K41263952108 11/3/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ල�පSර පාe!ද�වර සම! ෙjවාලය ප�ඛව 

Yරාණ සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� ෙපරහැරF 

පැවැ�Gම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     15,000.00           100% I 100%

K41263952110 10/20/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨසෙ= eයාප�ංx � 

සංඝෙබෝµ දහ පාසෙ� AB ද�ව! ඇගEෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     25,000.00           100% I 100%

K41263952111 11/27/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= Xයැa යන 

සංස්කෘ�ක අංගය! නගා AvGෙ  අර�¦! 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනF පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     200,000.00         100% I 100%



K41263952112 11/27/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= V!S 

බැ�ම"!ෙC ආධ�ා�cක සංවQධනය උෙදසා 

V!S ආගcක හා සංස්කෘ�ක වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     50,000.00           100% I 100%

H41263153100 7/7/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

මාව�ගම � Yෂ්පාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde ශම පදනම මත සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     99,742.00           100% I 100%

H41263153101 7/7/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

බැ�ල!"ඩාව A� න!දනාරාම ÆF�¯ 

ආරාමෙ= ෙගොඩනැde ශම පදනම මත 

සංවQධනය TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     99,949.00           100% I 100%

H41263153102 7/30/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

යාලගල Xහාරස්ථානෙ=  ෙගොඩනැde සංවQධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     80,000.00           100% I 100%

H41263153103 7/30/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

දාc!ග�ව BAලාවාස ÆF�¯ ආරාමෙ= ඇ� 

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     49,700.00           99% I 100%

N41215153106 1/1/2015

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= Yර! 

D�� අස්වැjpම ෙව�ෙව!  eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ�කාQcක ෙයදu  ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     -                      0% B 35%

K41263953107 9/11/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙදොඹෙගොඩ කvගහව�ත � Xෙ�කාරාම 

Xහාරස්ථානය ඇ"g Xහාරස්ථාන ආ�තව Yරාණ 

සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� උ�සවයF පැවැ�Gම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     50,000.00           100% I 100%

F41222853108 9/17/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     49,760.00           100% H 100%

F41263153110 9/17/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙබෝතලාව � 

ෙබෝµම} Xහාරයට අ�බjධව පව�වාෙගන යන 

eයාප�ංx දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැde සංවQධනය 

TUම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     49,840.00           100% I 100%

H41263153111 10/16/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  නෑබඩ 

�jධ 
 පuෙ� ෙjවස්ථානය ශම පදනම මත 

සංවQධනය TUම

51,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     50,560.00           99% I 100%



K41263953112 10/10/2014

c�ල[ය පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= කලාක�ව!ෙC 

හැTයාව! එKදැFGෙ  අර�¦! සාVත� 

වැඩ�gවF පැවැ�Gම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     60,000.00           100% I 100%

G41219853113 10/17/2014

c�ල[ය පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබාpම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     124,600.00         100% H 100%

N41222853114 10/17/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= යටවර හ!�ය 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ෙකෝeත �ණවQධන 

මහතාෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයාවක [රත Gමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     35,000.00           100% H 100%

N41222853115 10/17/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වැ�ලව�ත, 

පැ�ෙපොල, පරගස්ෙතොට ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ෙF.¶. අ�ණ ශා!ත මහතාෙC ±වන ත��වය 

නගා AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක [රතGමට 

අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     34,975.00           100% H 100%

N41222853116 10/17/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පරගස්ෙතොට, 

ගලගම, eයනෙගොඩ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

එ�.එ .Xෙ¿A� මහතාෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක [රත Gම සඳහා 

අවශ� ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම
30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     30,000.00           100% H 100%

H41263153117 10/23/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙදොඹෙගොඩ, 

කvගහව�ත Xෙ�කාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     199,975.00         100% H 100%

F41263153118 11/11/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙකෙස�ෙහේනාව Xෙ�කාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     49,995.00           100% H 100%

G41222853119 11/12/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= හ�ෙතොට, 

ලiගම, 24/2 [වෙසේ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

චcලා �ෙ!ෂා මහ�cයෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක [රත Gමට අවශ� 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම
26,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     25,689.00           99% I 100%

N41222853120 11/12/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= හ�ෙතොට, 

කහටගහව�ත ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ව�. Bග� 

වස!ත යD��ය මහතාෙC ±වන තත�වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක [රත Gමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     34,170.00           98% H 100%

H41263153121 11/25/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙද�ෙගොඩ � 

ගංගාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     39,160.00           98% H 100%



G41219853122 12/2/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= �²ෙබොvෙගොඩ, 

ෙපොDzXට eයාප�ංx ෙපොDzXට ෙගොX 

සංXධානය සඳහා කෘ� උපකරණ ලබා pම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     60,000.00           100% I 100%

G41219853123 12/2/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

කහ¢eයාව�ත eයාප�ංx ර�ගම නැෙගනVර 

පහ�ª  ෙගොX සංXධානය සඳහා කෘ� උපකරණ 

ලබාpම 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය 0% O 0%

F41263853124 12/4/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= දැ�කඩ 

පරගස්ෙතොට � Xජය ච!දාරාමෙ= eයාප�ංx � 

Xජය දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     39,330.00           98% H 100%

N41222853125 12/11/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගාAvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයාවක [රත Gමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     34,916.00           100% H 100%

H41263153126 12/17/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= තලV�ය � 

ආන!දාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     49,840.00           100% I 100%

N41219854001 1/2/2015

ඉංd�ය පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=   අ> 

ආදාය ලාÆ Yjගල�!ෙC  ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     99,452.00           99% I 100%

N41221854002 10/20/2014

ඉංd�ය පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලාÆ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං {Tයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     -                      0% C 60%

F41222854100 8/12/2014

ඉංd�ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල ±වන ත��වය නංවාlම  

උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     20,000.00           100% I 100%

F41263154103 9/17/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මාYvගල � 

XකමAංහාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     50,000.00           100% I 100%

H41263154104 9/17/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පQ� ව"යාෙ= 

ෙසෞම�Yර ෙකෝXෙලV ෙගොඩනැde සංවQධනය 

TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     50,000.00           100% I 100%



F41222854105 9/17/2014

ඉංd�ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම උෙදසා ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     100,000.00         100% I 100%

K41263954106 10/10/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= කලාක�ව!ෙC 

හැTයාව! එKදැFGෙ  අර�¦! සාVත� 

වැඩ�gවF පැවැ�Gම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     60,000.00           100% I 100%

G41222854107 10/17/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙපො�වද�ඩ,වගව�ත,අ�ණගම ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ඩCලස් �!නෙගොඩ eයනාර�x 

මහතාෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයාවල [රත Gමට අවශ� ස්වයං {Tයා 
25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     25,000.00           100% I 100%

G41222854108 10/17/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= මහ ඉංd�ය, ශා!ත 

^නරතන ෙපෙදෙසේ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ඩ².එස්.කලං��ය මහතාෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවක [රත Gමට අවශ� 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම
25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     24,955.00           100% I 100%

G41219854109 10/20/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     49,700.00           99% I 100%

H41263154110 10/23/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= හඳපා!ෙගොඩ 

අ�පමා ෙමෙහ[ ආරාමෙ= ෙගොඩනැde ශම 

පදනම මත සංවQධනය TUම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     249,880.00         100% I 100%

F41263854111 11/3/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ඉංd�ය pපාෙලෝක 

Xහාරස්ථානෙ= eයාප�ංx � ධQෙමෝදය දහ  

පාසෙ� ෙගොඩනැd�ල ඉ� TUම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     49,836.00           100% I 100%

G41219854112 11/19/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     49,700.00           99% I 100%

H41263154115 11/26/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ර�ග ව�ත 

උඩෙකොටස � ��"මා� අ මා! ෙකෝXෙ� 

ෙගොඩනැde සංවQධනය සඳහා දව�ාධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     49,936.00           100% I 100%

K41233962001 3/10/2014

බලශF�  සංරFෂණය මd! බස්නාVර පළා� 

ජනතාවෙC ±වන ත�වය ඉහළ  නැංGම අර�z 

කරෙගන ග පහ �ස්ÂFකෙ=    පා�ෙභෝdක�! 

උෙදසා බලශF� සංරFෂණය TUෙ   

ව�ාපෘ�යF �යා�මක TUම
300,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



F41233863100 7/16/2014

ග පහ �ස්ÂFකය "ල  බල ශF� සංරFෂණය 

�Kබඳ දැ�ව� TUම හා බලශF� අවම TUෙ  

Xක�ප කම හS!වා ෙදc! වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 225,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

G41221864002 3/21/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ=, ස්වයං{Tයා පවQධනය 

සඳහා අ> ආදාය ලා@ කා!තාව! ෙවත 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබා pම. (නාම ෙ�ඛනය 

අ�ණා 

ඇත.)
400,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     399,000.00         100% I 100%

N41233964003 3/21/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= අර��මැස්ෙම! XSeය 

භාXතය පවQධනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම. 

 1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K41221964005 8/16/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ=, ස්වයං {Tයා පවQධනය 

සඳහා Âෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� TUෙ  හා 

[යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 
992,800.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     949,000.00         96% I 100%

N41233964006 3/24/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ=, ස්වයං {Tයා පවQධනය 

සඳහා Âෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� TUෙ  හා 

[යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 
1,000,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     905,200.00         91% I 100%

G41222864100 10/1/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ලා@ Yjගල�! 

සඳහා ස්වයං{Tයා උපකරණ ෙලස මහන මැ�! 

ලබාpම.

682,040.25           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     682,040.00         100% I 100%

N41222864101 10/1/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ල@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ෙලස පාපැ� ලබාpම.(නාම 

ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත) 90,640.00             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     90,640.00           100% I 100%

K41222964103 9/23/2014

ෙකොළඹ  �ස්ÂFකෙ=   ස්වයං {Tයා පවQධනය 

සඳහා Âෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� TUම හා 

[යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම(නාම 

ෙ�ඛණය අ�ණා 

ඇත)
693,500.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     693,500.00         100% I 100%

G41222864104 9/23/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ෙලස අµෙ��  මහන 

මැ�! ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත) 134,143.08           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     134,143.00         100% I 100%

K41222964106 9/30/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ=  ½ෙරෝද  රථ ෙසේවාව 

Xµම� TUෙ  හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 0% O 0%



K41221965002 1/10/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= ස්වයං {Tයා පවQධනය 

T�ම සඳහා Âෙරෝද  රථ ෙසේවාව Xµම� T�ෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

693,500.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     678,900.00         98% I 100%

K41219965003 3/5/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= ෙගව" වගාක�ව! ��ම� 

T�ම හා ෙගව" වගාව පවQධනය T�ම උෙදසා 

ෙගව" වගා තරගයF පැවැ�Gම

400,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     399,974.00         100% I 100%

K41221965004 3/5/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ=  ස්වයං {Tයා පවQධනය 

T�ම සඳහා Âෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� T�ෙ  

වැඩ සටහනF පැවැ�Xම

200,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     -                      0% O 0%

K41263965103 9/17/2014

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ= පාස� ළ�!ෙC 

කලා හැTයාව! ඇගEම සඳහා සංස්කෘ�ක 

උෙළලF පැවැ�Gම

50,000.00             

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

K41263965104 9/17/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= සාVත� [Qමාණ ·�´! 

ඇගEම සඳහා සාVත� උෙළලF පැවැ�Gම

15,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     15,000.00           100% I 100%

K41263965105 9/29/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= කX [Qමාණ ·�´! 

ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     50,000.00           100% I 100%

K41263965106 10/2/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= සාVත� [Qමාණ ·�´! 

ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     50,000.00           100% I 100%

K41263965107 10/17/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= ෙජ�ේෂ්ඨ YරවැAය! 

ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

75,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     72,000.00           96% I 100%

G41219865110 11/25/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= eයාප�ංx ෙගොX සංXධාන 

සඳහා අවශ� කෘ� උපකරණ ලබාpම

192,308.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අµකා�ය -                     192,308.00         100% I 100%

D46212101001 4/3/2014

2/4/13 ෙකෙහ�ඇ�ල II iලන අ�ණ  

ප�සංස්කරය

250,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     191,577.38         77% I 100%



D46212102001 4/3/2014

êන�යන යාෙ= ජලය ලබා ග!නා ඇල මාQග 

කැ´ම

600,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     501,643.00         84% I 100%

H46212102101 9/10/2014

ඇ�ගාල යාෙ= ඇල අ�ණ ඉ� TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

H46212102102 10/15/2014

70 ඒ, පහළ කඳවල පහළගම පධාන ඇල සහ ඇල 

මාQග ප�සංස්කරණය TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     71,179.00           7% D 80%

D46212104001 4/3/2014

c�ව!ෙගොඩ 117/එ�ලංගල ඇල මාQග සකස් 

TUම

100,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     94,346.00           94% I 100%

D46212104100 12/8/2014

ගංදර ෙව�යාෙ=  ඇල මාQගය ප�සංස්කරණය 

TUම හා ටැFටQ පැ!�මF ඉ�TUම

800,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     715,123.72         89% I 100%

D46212106001 4/3/2014

�ංD�ර අ�ණ ප�සංස්කරණය

400,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     260,656.46         65% I 100%

H46212106100 9/10/2014

ගලV�යාව යාය සඳහා ව"ර ලබා ගැ£මට 

අ�ණF ඉ� TUම

300,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     249,952.75         83% I 100%

D46212110001 4/3/2014

T��ලවල උ"ර ෙගො!නෙද¦ය අ�ණ 

ප�සංස්කරණය

400,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     374,869.00         94% I 100%

H46212111100 9/10/2014

¥��ගල කරගහෙහේන අ�ණ ඉ�TUම

800,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     290,978.60         36% H 100%

D46212512101 10/16/2014

අgෙබෝXල ෙකො:ඨාශෙහේන ෙවලට බස්නා 

මාQගය ෙකො!�: TUම

499,842.14           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     499,842.14         100% I 100%



D46212129001 4/3/2014

මඩපාත �වව�ත හරහා �ෙවන එgXල ඇල 

ප�සංස්කරණය

300,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     233,328.74         78% I 100%

D46212129100 11/3/2014

කැස්බෑව වැෙ� Aට කෘ� ª  සදහා ජලය ෙගන 

යන ඇළ මාQගය ප�සංස්කරණය TUම

51,656.27             අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     -                      0% I 100%

D46212130001 4/3/2014

ෙනරeවල ෙදසට ඇ� ê! ඇල ප�සංස්කරණය

200,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D46212130002 5/12/2014

මහෙද[ය ෙව�යාය හරහා වැû ඇ� ê! ඇල 

මාQග ප�සංස්කරණය

999,870.86           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 0% O 0%

D46212530100 10/15/2014

කv කැදැ�ල ෙව� යාෙ= කෘ� මාQගය 

සංවQධනය TUම

149,017.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     149,017.00         100% I 100%

D46212130101 11/3/2014

පනාෙගොඩ Rධ හ�දාවට මා� ව ඇ�  ඇළ 

ප�සංස්කරණය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     278,549.20         93% I 100%

D46212131100 10/15/2014

කහටගහ D�� යාෙ= ඇ� ඇල මාQගෙ= ෙ��ල 

�Kසකර TUම

538,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     484,223.17         90% I 100%

H46212133100 9/10/2014

අg ෙබෝගහ D�ර අ�ණ ඉ� TUම

600,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     577,372.16         96% I 100%

D46212141001 4/3/2014

ෙබFෙFගම නාවFTය පාර ඇල ප�සංස්කරණය

200,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                      0% A 10%

D46212144001 4/3/2014

බvXට අ�ණ ප�සංස්කරණය

400,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     113,353.44         28% I 100%



D46212144002 4/3/2014

G�යෙගොඩ අRQෙ�ද ෙරෝහල අසe! ගලායන 

ඇල මාQගය මහඔය දFවා ප�සංස්කරණය

680,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     453,793.00         67% I 100%

D46212145001 4/3/2014

ෙපර�ණගම ෙව�යාෙ= අ�ණ ප�සංස්කරණය

250,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     221,460.00         89% I 100%

D46212150100 11/3/2014

V���ල අ�ෙ! ගංව"�! හා[ 
 ෙ��ල සකස් 

TUම

435,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     422,000.00         97% I 100%

D46212151001 4/3/2014

ෙබෝතලාව පාර අ�ණ ප�සංස්කරණය

350,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     286,000.00         82% I 100%

D46212153001 4/3/2014

eයනෙගොඩ ෙගොඩකප�ල Dඩා ඇල 

ප�සංස්කරණය

150,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     136,820.00         91% I 100%

K46219962001 8/13/2014

ª�තර G වල �ණා�මක භාවය පවQධනය සඳහා 

ෙගොG! සXබල ගැ!Gම

3,450,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     3,448,033.00      100% I 100%

K46221962002 8/13/2014

එලවg,පල"�,ම�/XA"� පැලවල 

�ණා�මකභාවය ඉහල නැංGම සඳහා එම 

[ෂ්පාදන ආයතන සXබල ගැ!Gම

1,050,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     1,047,904.60      100% H 100%

K46221962003 8/13/2014

 පටක ෙරෝ�ත පැලවල  �ණා�මකභාවය ඉහල 

නැංGම සඳහා එම [ෂ්පාදන ආයතන සXබල 

ගැ!Gම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     499,735.00         100% H 100%

N46218562004 3/31/2014

අ!නාA වන වගා ඇ� TUම සදහා ෙයදu  හා 

ෙරෝපන දව� ලබාpම

4,350,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     4,349,120.00      100% I 100%

N46218562005 3/31/2014

ර�ට! නව වගා ඇ� TUම සදහා ෙයදu  හා 

ෙරෝපන දව� ලබාpම

270,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     269,899.00         100% H 100%



N46218562006 3/31/2014

ෙකෙස� නව වගා ඇ� TUම සදහා ෙයදu  හා 

ෙරෝපන දව� ලබාpම

875,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     871,388.50         100% I 100%

N46218562007 3/31/2014

��ය! නව වගා ඇ� TUම සදහා ෙයදu  හා 

ෙරෝපන දව� ලබාpම

80,000.00             අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     79,986.00           100% H 100%

N46218562008 3/31/2014

වැ� ෙදොඩ  නව වගා ඇ� TUම සදහා ෙයදu  

හා ෙරෝපන දව� ලබාpම

900,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     899,359.00         100% H 100%

N46215462009 3/31/2014

ෙකොල එළවg නව වගා ඇ� TUම සදහා ෙයදu  

හා ෙරෝපන දව� ලබාpම

825,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     824,363.50         100% H 100%

N46215462010 3/31/2014

ෙවන� එළවg නව වගා ඇ� TUම සදහා ෙයදu  

හා ෙරෝපන දව� ලබාpම

2,050,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     2,049,202.50      100% H 100%

N46215462012 3/31/2014

අල ෙබෝග නව වගා ඇ� TUම සදහා ෙයදu  හා 

ෙරෝපන දව� ලබාpම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     499,832.00         100% H 100%

A46222162013 4/2/2014

Dඩා කQමා!ත [ෂ්පාදන හා  Y�z මධ�ස්ථාන 

නGකරණය, ප�සංස්කරණය හා පහBක  

සංවQධනය

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ -                     3,518,852.00      88% I 100%

G46221862014 4/2/2014

වෘ��ය Y�z පාඨමාලාව!V �ණා�මක භාවය 

වQධනයට අවශ� ය!ත හා උපකරණ cලp ගැ£ම

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ -                     1,925,450.00      96% I 100%

N46221962015 8/8/2014

ෙqෂ කQමා!ත Fෙෂේතෙ= ෙමෝස්තර ස පාදන 

කටR" පවQධනය

325,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ -                     305,473.00         94% I 100%

N46221862016 4/2/2014

ෙqෂ කQමා!ත Fෙෂේතෙ= පවQධනය උෙදසා  

නව අ� ය!ත [ෂ්පාදනය හා අවශ� උපාංග cලp 

ගැ£ම

3,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ -                     2,979,385.00      99% H 100%



J46215162100 5/12/2014

G අස්වැ!න ඉහල නැංGම සඳහා යාය වැඩ 

සටහන �යා�මක TUම

9,250,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     9,248,805.50      100% H 100%

J46215162101 5/12/2014

G වගාෙ� ඵලදා��වය ඉහල නැංGමට පැර�: 

කමය පචeත TUම

750,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     749,799.00         100% H 100%

N46221162102 7/3/2014

කාෆ්: ලංකා අෙලXසැ� ෙකෙරV පා�ෙභෝdක 

ආකQශනය ඇ� TUම හා ෙසේවා පහBක  සැල�ම

420,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ -                     370,454.00         88% I 100%

N46221962103 7/3/2014

කාෆ්: ලංකා අෙලXසැ� සහ පධාන ෙqෂ 

කQමා!ත ගබඩාව ප�ගණකගත TUම

895,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ -                     895,000.00         100% I 100%

N46221162104 7/3/2014

�ස්ÂF ස බ!µකරණ කාQයාල නGකරණය හා 

පහBක  සංවQධනය

1,360,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ -                     1,330,336.00      98% I 100%

K46263962105 8/29/2014

බස්නාVර පළාෙ� �V� Xහාරස්ථාන "ල 

අභාවයට යc! පව�න ෙහේXA ක�ඩාය  සXබල 

ගැ!Gම

700,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     664,800.00         95% I 100%

K46263962106 12/17/2014

බස්නාVර පළාෙ�  දහ  පාසැ� ද� දැ�ය!ෙC  

කලා Dසලතා සXබල ගැ!Gම

800,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     750,960.00         94% H 100%

K46263962107 8/29/2014

අනගා�ක ධQමපාල �නය ෙව�ෙව! පාසැ� 

AB! අතර ක!ක හා රචනා තරඟයF පැවැ�Gම

1,500,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,500,000.00      100% I 100%

N46219962108 8/29/2014

�ණා�මක පටක ෙරෝ�ත පැළ [ෂ්පාදනය ඉහල 

නැංGම

150,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� -                     149,998.00         100% I 100%

N48263101100 7/24/2014

මරඳගහ�ල, ෙහේ!�ටෙගදර, සකලB!දරාම 

Xහාරස්ථානය ප�සංස්කරණය TUම

9,100.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     7,052.00             77% I 100%



N48263101101 7/24/2014

සරස්ව� ��ෙව! Xහාරය ප�සංස්කරණය TUම

9,090.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     7,052.10             78% I 100%

N48263101102 7/24/2014

�uල��ය,  ෙබෝ�ග මන, ගෙ!ව�ත, ෙබෝµම} 

Xහාරය ප�සංස්කරණය TUම

9,090.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     7,052.10             78% I 100%

N48263101103 7/24/2014

ව��ට, Dඩග මන, Aල Bන!දාරම 

Xහාර ස්ථානය ප�සංස්කරණය TUම

9,090.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     7,052.10             78% I 100%

N48263101104 7/24/2014

වෑෙගො�ව, අ}තෙපොල, ෙගෝත¥ A� ආරාම 

Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැd�ල ප�සංස්කරණය TUම

9,090.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     7,052.10             78% I 100%

N48263101105 7/24/2014

ෙවෙ�ෙගදර න!ද£ A� ආරාම ෙගොඩනැd�ල 

ප�සංස්කරණය TUම

9,090.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     7,052.10             78% I 100%

N48263102100 7/24/2014

කvනායක, � Xමලවංශාරාම Xහාරස්ථානෙ=  

ෙගොඩනැde  ප�සංස්කරණය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 50,000.00          48,500.00           97% I 100%

N48263802101 7/25/2014

රjෙදොgගම, �"වාwය, � XBjධාරාම දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා �ම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 35,000.00          35,000.00           100% I 100%

N48263102102 7/25/2014

අකරගම, ගෙ�ව�ත, ෙබෝµරාජරාමය ශම පදනම 

මත සංවQධනය T�ම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                      0% A 10%

N48263102103 7/25/2014

කටාන, උ"� ක�රාන, Sc!දාරාමය ශම පදනම 

මත සංවQධනය T�ම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 40,000.00          38,500.00           96% I 100%

N48263102104 7/25/2014

�Sව, බ/දඹSරය �. අ!ෙතෝ[ �[©!ෙC 

ෙjවස්ථානය ශම පදනම මත සංවQධනය T�ම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 50,000.00          48,500.00           97% I 100%



N48263102105 8/20/2014

ක�රාන, ජයªම ෙjවස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00        97,000.00           97% I 100%

N48263802106 10/2/2014

��ව,දඹSරය,ග�ලව�ත,7/ආQ V �V� රජෙ= 

eයාප�ංx කටාන කලායතනය සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                      0% A 10%

N48263802107 12/17/2014

රjෙදොgම, ජා.[.ෙයෝ.කමය, 09 Ç/99/ආQ V 

�V� රජෙ= eයාප�ංx [ශාµ කලායතනය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

N48263802108 12/17/2014

රjෙදොgම, ෙකොට�ෙq, 163/5 V �V� රජෙ= 

eයාප�ංx සමාµ රංගායතනය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

N48263103101 10/2/2014

අ� මjරස"� �න�වරා දහ  පාසැ� 

ෙගොඩනැd�ල අg�වැwයාව සඳහා ශම පදනම 

මත දව� ආධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 100,000.00        98,800.00           99% I 100%

N48263104100 7/24/2014

න�වල, � �Qවාරාම Xහාරය ශම පදනම මත 

සංවQධනය T�ම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 50,000.00          49,450.00           99% I 100%

N48263104101 7/25/2014

ග පහ, අස්d�ය, iල� කෙ» හ!�ෙයV �V� 

අස්d�ය Yරාණ රජමහා Xහාරස්ථානය ශම පදනම 

මත සංවQධනය T�ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 100,000.00        97,437.60           97% I 100%

F48363805008 4/7/2014

¥�ගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

කලායතන වලට උපකරණ ලබා�ම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 0% O 0%

H48363105009 3/17/2014

¥�ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= වSරව � 

XBjධාරාම Xහාරස්ථානෙ= � ගාc¯ දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     96,862.00           97% I 100%

H48363105010 3/17/2014

c�ගම පා ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= රjද�ෙගොඩ � 

"ෙ!!දාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ�  

සංවQධන කටR" T�ම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 300,000.00        -                      0% C 60%



N48219105005 4/24/2014

අෙ�Yස්ස �ස්ÂF කෘ�කQම Y�z 

මධ�ස්ථානෙ= ඉ� ෙකෙරන සංචාරක ෙගොXපළ 

සංවQධනය අ�යර 02

4,475,114.28        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 4,475,114.28     4,475,114.28      100% I 100%

N48219105100 6/25/2014

ව��ට �ස්ÂF කෘ�කQම Y�z මධ�ස්ථානයට 

අය�  Y�z Fෙෂේත සංවQධනය හා ෙගොXපල 

පහBක  වැw�Rz  TUම

700,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 700,000.00        697,893.05         100% D 80%

N48219105101 6/25/2014

අෙ�Yස්ස �ස්ÂF කෘ�කQම Y�z 

මධ�ස්ථානයට අය�  Y�z Fෙෂේත සංවQධනය 

හා ෙගොXපල පහBක  වැw�Rz  TUම

1,407,271.46        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,407,271.46     1,393,341.93      99% H 100%

N48263105102 7/24/2014

¥�ගම, ශාසන වQධන ��ෙව! Xහාරය 

ප�සංස්කරණය TUම

9,090.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 9,090.00            8,112.50             89% I 100%

N48263105103 7/24/2014

ප�ෙ�ෙවල, ව�ෙබෝලාන, Xකම·ලා ��ෙව! 

Xහාරය ප�සංස්කරණය TUම

9,090.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 9,090.00            7,514.00             83% I 100%

N48263105104 7/24/2014

අෙ�Yස්ස, ��ස්යාල, ෙසේනානායක මහා ��ෙව! 

Xහාරස්ථානය ප�සංස්කරණය TUම

9,090.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 9,090.00            7,514.00             83% I 100%

N48263105105 7/24/2014

බා©රාෙගොඩ, ගස්ෙq, � Bගෙතෝරස Xහාරස්ථානය 

ප�සංස්කරණය TUම

9,090.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 9,090.00            7,514.00             83% I 100%

N48263105106 7/24/2014

�uල��ය, හංවාෙපොල, අ"ල�[ Xහාරස්ථානය 

ප�සංස්කරණය TUම

9,090.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     -                      0% A 10%

H48363106002 4/23/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො:ටාශෙ= දැඞග�ව · 

ධQමපාල ෙබෞjධ දහ   පාසෙ� දහ   පාස� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ [ම T�ම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

N48263106100 7/24/2014

ෙගොරකෙද¦ය, � Yණ�වQධනාරාමෙ= 

ෙගොඩනැde ප�සංස්කරණය TUම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 75,000.00          75,000.00           100% I 100%



N48263806101 7/24/2014

[කහැ�ක!ද Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාසලට  

උපකරණ ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 25,000.00          24,800.00           99% I 100%

N48263106102 7/24/2014

එ�ලFකල, වලeයjද, � Bමංගල මහා 

��ෙවෙ! දහ  පාසැ� ෙගොඩනැd�ල 

ප�සංස්කරණය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N48263106103 11/24/2014

උ>"�����ය,ෙගොරකෙද¦ය  � 

Yන�වQධනාරාමය Xහාරස්ථානය ප�සංස්කරණය 

TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N48263106104 8/5/2014

[:ට�ව, නාපාෙගොඩ, ෙබෝµමලකාරාම Yරාණ 

Xහාරෙ= සංවQධන කටR" සඳහා

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N48263106105 12/30/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

දහ  පාස� වල ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම 

සදහා.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 250,000.00        250,000.00         100% I 100%

F48363807005 3/5/2014

ග පහ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඉ�ෙගො�ල 

Xද�ාවංශ ��ෙවෙනV පඥාවංශ දහ  පාසැල 

සඳහා උපකරණ ලබා�ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

H48363107011 12/30/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මාෙFXට � 

අ බ�Fඛාරාම Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ සදහා.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

G48263807100 12/17/2014

ග පහ පහල G�යව�ත අරඹෙගොඩැ�ල 

Xහාරස්ථානයට අවශ� උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                      0% A 10%

G48219807101 12/24/2014

ග පහ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශය "ල eයාප�ංx ෙගොX 

සංXධාන වලට කා� උපකරණ ලබා�ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අµකා�ය 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

J48212507102 12/17/2014

ග /බටVර වැeෙ��ය ස�පකාරය අසe! ෙවල 

දFවා �ෙවන අඹකන�ත  මාQගය ෙදපස ඉඩ  

වල මාQග අවVරතාව මග හරවා ගැ£මට කෘ� 

මාQගය සංවQධනය TUම 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 500,000.00        500,000.00         100% I 100%



J48212507103 12/17/2014

ග පහ ඉ��ෙගොඩ රාජAංහ මාවත 6 වන පvමග 

වැෙ� ප!සල දFවා �ෙවන ෙවල මාQගය ෙදපස 

ඉඩ  වල මාQග අවVරතාව මග හරවා ගැ£මට 

කෘ� මාQගය සංවQධනය TUම 412,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 412,000.00        412,000.00         100% I 100%

F48363808003 3/5/2014

ජා ඇල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ශා!ත ෙසබස්�ය! 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                      0% Q 0%

N48263108100 7/24/2014

කඳාන, හYෙගොඩ, � වQධනාරාමය ශම පදනම 

මත සංවQධනය T�ම

34,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 34,000.00          34,000.00           100% I 100%

N48263108101 7/24/2014

රාගම, ව�ෙපොල, A� Bද�තාරාමය ෙගොඩනැde 

ප�සංස්කරණය TUම

33,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 33,000.00          32,939.80           100% I 100%

N48263108102 11/24/2014

ජා ඇල, ද>ගම, �Qවාරාමය ෙගොඩනැde 

ප�සංස්කරණය TUම

33,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 33,000.00          32,813.80           99% I 100%

N48263108103 12/8/2014

කඳාන, ශා!ත ෙසබස්�ය! ෙද�මැSර 

සංවQධනය TUම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 75,000.00          74,529.00           99% I 100%

N48263108104 8/5/2014

රාගම, ඉහළගම, � Bගතාරාම Xහාරස්ථානය 

ප�සංස්කරණය T�ම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 25,000.00          24,987.05           100% I 100%

N48263108106 10/27/2014

ජා ඇල, බටගම උ"ර, යහප�  එෙ$රාෙC 

කන�ාරාමෙ= ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 100,000.00        95,000.50           95% I 100%

G48219808109 12/24/2014

ජා-ඇල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශය "ල 

eයාපදංx  ෙගොX සංXධානවලට කෘ� උපකරණ 

ලබා pම

241,480.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අµකා�ය 241,480.00        241,480.00         100% I 100%

N48263109100 7/25/2014

ප�zගම, ශා!ත öෙසේ �[©!ෙC ෙjවස්ථානය 

ෙගොඩනැde ප�සංස්කරණය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 50,000.00          50,000.00           100% I 100%



N48263109101 8/5/2014

ê!ෙක!ද � Yෂ්පාරාම Yරාන Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

A48212510001 4/24/2014

කඩවත ඉහළ ªය!Xල YiS මාවෙ� දDණට ඇ� 

කෘ� පාර සඳහා ¥ටQ 60 ක පමාණයට ෙකො!�: 

අ"රා නGකරණය TUම

437,115.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 437,115.00        437,115.00         100% I 100%

N48263810100 7/24/2014

i���ය, උ�වල, � Bමන දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

N48263810101 10/2/2014

කඩවත, ර �"ගල, 475 Ç, රජෙ= eයාප�ංx 

Bෙ ධා භාරත කලායතනය සඳහා උපකරණ ලබා 

pම

25,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 25,000.00          24,015.00           96% I 100%

N48263810103 10/2/2014

පරකඩ��ල, 286, රජෙ= eයාප�ංx ස�සර¦ 

කලායතනය සඳහා උපකරණ  ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 10,000.00          10,000.00           100% I 100%

N48263810104 10/2/2014

�eD�"ව, 54/2, රජෙ= eයාප�ංx ��ෙගදර 

කලායතනය සඳහා උපකරණ ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 25,000.00          24,945.00           100% I 100%

N48263810105 10/2/2014

වෑබඩ, වෑබඩ නැෙගනVර, ෙනො 30, රජෙ= 

eයාප�ංx රංගාG රංගායතනය සදහා උපකරණ 

ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 10,000.00          9,925.00             99% I 100%

N48263810106 10/2/2014

�S!ෙගොඩ, මහරගම, 161/21/01, රජෙ= 

eයාප�ංx �Seනා කලායතනය සඳහා උපකරණ 

ලබා 

pම

 
30,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 30,000.00          28,830.00           96% I 100%

N48263811100 7/25/2014

ෙදො ෙප, පහල මා��ගම, � ස ijධ ජය!� 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 10,000.00          9,800.00             98% I 100%

N48263811101 7/25/2014

ව"�ගම, ක![මහර, � Bමංගල දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 10,000.00          9,800.00             98% I 100%



N48263811102 7/25/2014

T��වැල, ෙ�gවනාරාමය, � ^නාවංශ දහ  

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 10,000.00          9,800.00             98% I 100%

N48263111103 7/25/2014

ෙදො ෙප, ෙපෙල!ගස්ෙහේන, ඥානර�න භාවනා 

මධ�ස්ථානය ශම පදනම මත සංවQධනය T�ම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 10,000.00          9,777.60             98% I 100%

N48263811104 7/25/2014

ම�ඩාවල, කර�ෙද¦ය, �[!දාරාමෙ= � 

�ය�ස්ස දහ  පාසැල සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 10,000.00          9,800.00             98% I 100%

N48263811105 7/25/2014

ෙදො ෙප, � Xජය ආන!දාරාමෙ= � Xජයාන!ද 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 10,000.00          9,800.00             98% I 100%

N48263811106 7/25/2014

ම�ඩාවල, Yvපාගල, � ශාසනාෙලෝක දහ  

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 10,000.00          9,800.00             98% I 100%

N48263811107 7/25/2014

ෙදකටන, කvල!ද, � ධ මාධාර දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 10,000.00          9,800.00             98% I 100%

N48263811108 7/25/2014

ම�ඩාවල, ම�eකාරමය, � Bමනවංශ දහ  

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 10,000.00          9,777.60             98% I 100%

N48263811109 7/25/2014

පැ�eවල, d[Vගම උ"ර, � ^නවංශ දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 10,000.00          9,800.00             98% I 100%

N48263811110 7/25/2014

ම�වාන, පහළ මා��ගම, � න!දාරාමය, � 

ස ijධ ජය!� දහ  පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 35,000.00          9,800.00             28% I 100%

N48263811111 7/25/2014

T��වැල, D:�වල � ර�නාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

අÆනව ෙගොඩනැd�ල සඳහා ඇස්බැස්ටස් �: ලබා 

pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 34,944.00          34,944.00           100% I 100%



N48263811112 7/25/2014

T��වැල, මැjෙjගම, �ව! මාවත �V� 

ධ ම�ල දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

A48233711113 3/31/2014

ෙදකටන, ඇ�බ: �ණර�න මාවෙ� අපදව� යාම 

සඳහා ඉ�කර ඇ� කාzව ප�සංස්කරණය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 498,764.64        498,764.64         100% Q 0%

N48263112100 7/24/2014

සYගස්ක!ද, මාෙකොල, අෙ²ෙසේකරාරාමය ශම 

පදනම මත සංවQධනය T�ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 100,000.00        95,194.00           95% I 100%

N48263112101 8/5/2014

ෙද�ෙගොඩ, සමර�වාකර �ලකර�නාරාම 

Xහරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 100,000.00        95,227.20           95% I 100%

N48263113100 12/24/2014

කැළ¦ය, Aංහාර��ල, ජය!� මාවෙ� �V� � 

කල�ා¦ ආරාමය ශම පදනම මත සංවQධනය 

TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     -                      0% A 10%

H48363121002 2/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

දහ පාස� ෙගොඩනැde සංවQධනය සදහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා ගැ£ම සදහා

-                        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ ###### O 0%

H48363121003 2/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

දහ පාස� ෙගොඩනැde සංවQධනය සදහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා ගැ£ම සදහා

-                        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ ###### O 0%

N48263121100 12/17/2014

ෙකොළඹ 02, වෑක!ද පාර අංක: 63/24 දරණ 

ස්ථානෙ= �V� මස්^S� බj�යා ö මා ප�eය 

ශම පදනම මත සංවQධනය TUම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 75,000.00          71,250.00           95% I 100%

N48263121101 12/17/2014

ෙකොළඹ 02, ස්vවQ: G�ෙ= අංක: 42/31 දරණ 

ස්ථානෙ= �V� ශාu� හ¥wයා ö මා ප�eය ශම 

පදනම මත සංවQධනය TUම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 25,000.00          23,750.00           95% I 100%

N48263121102 10/21/2014

ෙකොළඹ 15,මාද ��ය පාර,T�ලා ඇල [වාස, 

අංක 162/488 දරණ ස්ථානෙ= �V�  අ� 

මස්^S� ඉස්ලාVයා ö මා ෙjවස්ථානය ශම 

පදනම මත සංවQධනය T�ම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 100,000.00        94,975.00           95% I 100%



N48263121103 8/5/2014

ෙකොළඹ 10 ෙඛ�තාරාම ප!සල පාර 

,ෙඛ�තාරාම Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" 

ASTUම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 40,000.00          38,000.00           95% I 100%

N48263121104 8/5/2014

ෙකොළඹ 15 ,²}මැ!ඩ� පාර,අංක 593,� 

ෙබෝµම} Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" 

ASTUම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 40,000.00          38,000.00           95% I 100%

N48263121108 12/17/2014

ෙකොළඹ 14, ෙඛ�තාරාම මාවත, අංක 90, � 

ධQම[ෙFතනය ශම පදනම මත  සංවQධනය 

TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 100,000.00        94,960.00           95% I 100%

N48263121109 10/27/2014

ෙකොළඹ 09, ෙදමටෙගොඩ, ආරාමය ෙපෙදස, A� 

අ�යවංශාරාමෙ= සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% A 10%

N48263121110 12/17/2014

ෙකොළඹ 13, ^!"��ය G�ය, අංක 118, � 

සාරාන!ද ෙබෞjධ මධ�ස්ථානය ශම පදනම  මත 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 100,000.00        95,000.00           95% I 100%

J48212121112 12/31/2014

ජාw ඇළ ෙදපස ඉඩ  ජලෙය! යටGම වැළැFGම 

සඳහා එම ඇළ මාQගය සංවQධනය TUම - 11 

අ�යර

2,100,800.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,100,800.00     2,100,777.00      100% I 100%

H48363122001 2/20/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංෙගොඩ 

ෙගොතvව රා�ල දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ෙ� 

වහල සංවQධනය TUම සඳහා

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

N48263122100 7/24/2014

වැ�ල ��ය, � න වෙලෝක Xහාරය 

ප�සංස්කරණය TUම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 19,530.00          19,530.00           98% I 100%

N48263122101 7/24/2014

ෙගොතvව, පාරcතා, � මහ ෙබෝµමg Xහාරස්ථ 

දහ  පාසල ශම පදනම මත සංවQධනය T�ම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 35,000.00          35,000.00           100% I 100%

H48233722102 3/31/2014

96/5/A2 Aට 98/8/N2, හ�ත උයන ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙලො!නාව ෙපොS කාz පjධ�ය සෑpම

500,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 498,931.89        498,931.89         100% I 100%



N48263122104 12/11/2014

අංෙගොඩ,ෙගොතvව,ෙනො 210, ක!ෙj Yරාණ 

Xහාරස්ථානයට අය� � B�ණසාර දහ  පාසැෙ� 

Xහාරස්ථානය ශම පදනc! සංවQධනය  TUම 

සඳහා අවශ� දව� ආධාර ලබා pම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 99,866.00          99,866.00           100% I 100%

N48263823100 10/2/2014

�ෙCෙගොඩ, ගංෙගොඩXල, Bබදාරාම පාර, 95/1/A 

V �V� රජෙ= eයාප�ංx හංසජ කලායතනය 

සඳහා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N48263123105 10/27/2014

රාජd�ය, ධQමපාල ෙපෙදස, A� Xජයාරාමෙ= 

සංවQධන කටR" ASTUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 100,000.00        99,910.00           100% I 100%

N48263123106 10/27/2014

�ෙCෙගොඩ දu�ෙදන ඤා¦ස්සර මහ නාVc 

මාවත (පාෙගොඩ) � Xද�ා Xජය ආරාමස්ථ  

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N48263123107 10/31/2014

�ටෙකෝ:ෙ:, බැjදගාන, �ව පාර, ෙනො.82/9 V 

�V� උ�තර ලංකා � න!දාරාම Xහාරෙ=  

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N48263123109 12/24/2014

උඩහ��ල ^නරතනාරාමය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N48263124102 7/24/2014

පැලව�ත මRරපාද ��ෙවන ශම පදනම මත 

සංවQධනය T�ම

34,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 34,000.00          33,075.00           97% I 100%

N48263124103 7/24/2014

බ�තර��ල, ප![��ය පාෙQ �V� A� 

BදQශනාරාම සදහ  ෙසනBන ශම පදනම මත 

සංවQධනය T�ම

33,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 33,000.00          33,000.00           100% I 100%

N48263124104 7/24/2014

බ�තර��ල, ක>ෙවල පාෙQ �V� � 

BධQමාරාමය ශම පදනම මත සංවQධනය T�ම

33,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 33,000.00          32,335.00           98% I 100%

N48263124105 7/24/2014

ෙපො"අරාව, Bෙබෝධාරාම Xහාරස්ථානය ශම 

පදනම මත සංවQධනය T�ම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 40,000.00          39,984.00           100% I 100%



N48263124106 7/24/2014

නාකඩ��ල, රණාල � ෙම�තාරාම 

Xහාරස්ථානය ශම පදනම මත සංවQධනය T�ම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 25,000.00          24,490.00           98% I 100%

N48263124107 7/24/2014

ක>ෙවල, ෙකොතලාවල, ප��යව�ත පාර, ෙස� 

�වන � ෙසෝම Bමනාරාමෙ= දහ  පාසැ� ශාලාව 

�Kසකර TUම

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 80,000.00          79,750.00           100% I 100%

N48263124108 7/24/2014

ෙහොරෙහේන �ල[ෙFතනාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde ශම පදනම මත සංවQධනය T�ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 100,000.00        99,405.00           99% I 100%

N48263824109 8/5/2014

ක>ෙවල, වැeXට,ඉB�Yර,Xමලාරාමෙ= දහ  

පාසැල සඳහා උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 20,000.00          18,536.00           93% I 100%

N48263924111 9/15/2014

පාර ප�ක අංගං ශාස්තය සංරFෂණය සඳහා 

වැඩසටහ! පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     -                      0% A 10%

N48263124112 9/17/2014

ක>ෙවල රංක> ප��[ ෙjවාලෙ= සංවQධන 

කටR" ASTUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 100,000.00        63,485.00           63% I 100%

N48263124113 9/29/2014

දDz තලංගම, මRරපාද ��ෙව! මහා 

Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" ASTUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 100,000.00        99,225.00           99% I 100%

N48263124114 10/31/2014

ෙහෝක!දර දDණ, � ස ijධ ජය!� 

දF�නාරාම Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" AS 

TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 100,000.00        99,900.00           100% I 100%

N48263124115 10/31/2014

ෙහෝක!දර, ෙහෝක!දර දDණ, රාමනායක 

ෙපෙදස, අංක 49 �V� A� B�ල ධQම 

[ෙFතනෙ= � ඥානාන!ද දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 100,000.00        91,950.00           92% I 100%

N48263124116 12/8/2014

රාජd�ය, කළපgවාව, අඹගහහ!�ය ,අංක 01,� 

BදQශනාරාම Yරාණ මහා Xහාරස්ථ ස ijධ�ව 

ජය!� දහ  පාසැ� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය 

T�ම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 100,000.00        99,225.00           99% I 100%



N48263125100 8/20/2014

උඩහ��ල ^නරතනාරාමය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% A 10%

A48233725101 10/2/2014

අ"�d�ය, ෙපෝෙQ, උ"රාXල දDz ඇළ, 

අපදව� ඇල මාQගය ප�සංස්කරණය

588,915.81           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 588,915.81        585,736.49         99% I 100%

N48263125102 12/11/2014

ෙකෝ:ෙ:, මා�ෙවල, � ඤාණාන!ද ෙබෞjධ 

මධ�ස්ථානෙ= � ච!දෙජෝ� දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 100,000.00        99,900.00           100% I 100%

N48263125103 12/11/2014

මහරගම,අඹගහYර,A� ව^රඤාන දහ  පාසැෙ� 

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත  සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

N48263127100 8/5/2014

ෙදVවල, ග�Xහාර පාර, 269/9 V �V� 

ස්වQණමාl �ල මාතාශමෙ= ෙගොඩනැde 

ප�සංස්කරණය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල 50,000.00          49,970.00           100% I 100%

N48263127104 10/27/2014

ෙදVවල,කgෙබෝXල,භා�ය මාවත අංක 31/181 

A, සාරානා� ධQම [ෙFතන Xහාරස්ථානෙ= 

සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල 100,000.00        99,985.00           100% I 100%

N48263127105 10/31/2014

ෙදVවල, කරග ��ය, �. බා. ජය�ලක මාවත, 

අංක 192 V �V� ශාස්තාන!ද දහ  පාසෙලV  

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල 100,000.00        99,650.00           100% I 100%

H48363128001 2/20/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙමොරvව ඉ�බැjද 

BධQමර�නාරාමය මහා Xහාරෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 299,800.00        299,800.00         100% I 100%

H48363128002 2/20/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � ආන!දෙබෝµ 

Xහාරෙ= අÆනව දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 299,540.00        299,540.00         100% I 100%

H48363128003 2/20/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= A� 

[ෙFතනාරාමෙ= දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 299,920.00        299,920.00         100% I 100%



H48363128004 2/20/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Xජය úපාරාම 

ධQමායතනෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන 

කටR" සඳහා

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 299,670.00        299,670.00         100% I 100%

N48263128100 12/5/2014

ෙමොරvව පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙමොරvව ලFA�Yර A� Xෙ�කාරාමය  

ප�සංස්කරණය TUම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 19,990.00          19,990.00           100% I 100%

N48263128101 10/31/2014

ෙමොරv��ල ෙමෙතෝ�ස්ත ෙjවස්ථාන දහ  

පාසැ�  ෙගොඩනැd�ල ප�සංස්කරණය

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 49,140.00          49,140.00           98% I 100%

N48263128102 10/31/2014

ෙමොරvවැ�ල කල�ා¦ ෙබෝµ Yරාණ Xහාරෙ= 

සංවQධන කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 49,975.00          49,975.00           100% I 100%

N48263128103 10/31/2014

ෙමොරvව, නව ගා} පාර, FෙලෝXස් මාවත, � 

කල�ාණ ෙබෝµ Xහාරෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 99,450.00          99,450.00           99% I 100%

N48263128104 12/8/2014

ග�Tස්ස,ෙතලවල පාෙQ ස්වQණමාe Xහාරස්ථ 

ෙගොඩනැd�ල ප�සංස්කරණය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 0% O 0%

F48363829004 2/20/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�තාංජl ·�පාශමය කලායතනයට උපකරණ 

ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

F48363829005 2/20/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= නා ප�zව � 

[ෙFතරනාරාම දහ  පාසල සඳහා ප�ඝනක 

උපාංග ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H48363129008 2/20/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � Xජය 

B!දරාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙjවාල ම!�රය 

ෙගොඩනැd�ල ඉ�TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 300,000.00        -                      0% O 0%

N48263129100 7/24/2014

�Kය!දල, මා ෙq, වවන ව�ත ෙබෝµ�Fඛ 

ෙයෝගාශම Xහාරස්ථානය ශම පදනම මත 

ප�සංස්කරණය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 50,000.00          47,800.00           96% I 100%



N48263129101 7/24/2014

හැඩගම BදQශනාරාමය ප�සංස්කරණය TUම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 20,000.00          18,690.00           93% I 100%

N48263829103 8/5/2014

ෙබොරලැස්ග�ව, කvවාවල, පරම ධ ම 

X�jධාරාමෙ= � සjධාන!ද දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 10,000.00          9,750.00             98% I 100%

N48263829104 8/5/2014

ෙබොරලැස්ග�ව, £ල මහර, £ල මහර Yරාණ 

Xහාරෙ= £ල මහර ධ මාෙලෝක දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 10,000.00          9,722.00             97% I 100%

N48263829105 8/5/2014

ෙබොරලැස්ග�ව, අඹ ව�ත, අෙ²ර�න මාවත, � 

ර�නාරාමෙ= � ෙQවත දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 10,000.00          9,720.00             97% I 100%

N48263829106 8/5/2014

ෙබොරලැස්ග�ව, ෙදVවල, ධQමරා^කාශමෙ= � 

ෙQවත දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 10,000.00          9,720.00             97% I 100%

N48263829107 8/5/2014

මඩපාත, මාක!දන, සංක�ප Xහාරෙ= මාක!දන 

� සංක�ප දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 10,000.00          9,693.00             97% I 100%

N48263829112 10/20/2014

�Kය!දල මDg�ව Yරාණ Xහාරයට අය� � 

ධQෙමෝදය දහ  පාසැල සඳහා උපකරණ ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

N48263129113 10/27/2014

මඩපාත,කහෙපොල, � සjධQමාරාම මහ Xහාරෙ= 

දහ  පාසැ� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 100,000.00        96,760.00           97% I 100%

N48263129114 10/27/2014

 �Kය!දල, මඩපාත,ජ�{Kය, � 

Yන�වQධනාරාම Xහාරස්ථ � සjධQෙමෝදය දහ  

පාසැෙ�  ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 100,000.00        96,960.00           97% I 100%

N48263129115 10/27/2014

ෙබොරලැස්ග�ව,පැ�eයාන Bෙ!තාෙjG Yරාණ 

රාජ මහා Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" AS 

TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 100,000.00        96,530.00           97% I 100%



N48263129116 10/27/2014

�Kය!දල, මඩපාත,බටකැ�තර � Bමනාරාම 

Yරාණ Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 100,000.00        96,120.00           96% I 100%

N48263129117 10/31/2014

�Kය!දල, ෙහො!න!තර � Xජයන!දනාරාම 

Xහාරස්ථ � Yඤ්ඤාන!ද දහ  පාසල  සංවQධනය 

TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% B 35%

H48212129118 11/20/2014

ෙහො!න!තර දDණ මහD�රෙහේන රබQ ව�ත 

පාර ෙකො!�: TUම හා කාz පjධ�ය සකස් 

TUම

629,390.73           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 629,390.73        629,390.73         100% I 100%

N48263129119 12/8/2014

ප![��ය ර�ම�ෙද¦ය, � Xජයන!දනාරාම 

Xහාරස්ථ A� ^නA� දහ  පාසැෙ� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% A 10%

D48212130001 4/24/2014

ම�ෙතෙගොඩ මහ වැව ප�සංස්කරණය TUම 3 

අ�යර(ii ෙකොටස)

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 5,000,000.00     4,977,881.45      100% I 100%

A48212130002 10/23/2014

ෙපො"D�ෙQ තනා ඇ� ටැFටQ පැ!�  අwයF 

ඉස්�ම හා ෙද�ගහෙවල මහ අ�ෙ� පහළ ඇල 

මාQගය සැක�ම

335,377.50           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 335,377.50        335,377.50         100% I 100%

N48219130100 6/25/2014

ෙහෝමාගම �ස්ÂF කෘ�කQම Y�z 

මධ�ස්ථානයට අය�  Y�z Fෙෂේත සංවQධනය 

හා ෙගොXපල පහBක  වැw�Rz  TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     974,440.60         97% D 80%

N48263130101 7/24/2014

හබරකඩ � ධQමරාජ මහා Xහාරෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% Q 0%

N48263130102 7/24/2014

��ෙ�ගම � Bගතන!දනාරාම මහා Xහාරෙ= 

දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 100,000.00        95,389.35           95% I 100%

N48263130103 7/24/2014

ෙහෝමාගම � Bගතª බාරාමය ප�සංස්කරණය 

TUම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 20,000.00          18,465.00           92% I 100%



N48263830104 8/5/2014

Ajධ��ල, DඩමාSව, � සාං�කාරාමෙ= � 

�යරතන දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 10,000.00          9,475.20             95% I 100%

N48263830105 8/5/2014

ෙපො�ගස්ඕXට, උ!S�ෙගොඩ, � 

Xජයන!දනාරමෙ= � Xජයන!ද දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 10,000.00          9,475.20             95% I 100%

N48263830106 8/5/2014

T�ව�">ව, �යගම, � සාලවෙනෝද�ාලෙ= � 

ෙ&මාන!ද දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 10,000.00          9,475.20             95% I 100%

N48263830107 8/5/2014

ම�ෙතෙගොඩ, බ�ඩාරනායකYර, � 

�යරතනාරාමෙ= � අනගා�ක ධQමපාල දහ  

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 10,000.00          9,475.20             95% I 100%

N48263130111 9/10/2014

ෙහෝමාගම,� Xස්S ෙලෝක ධQමායතනෙ= (ෙවෙ� 

ප!සල) දහ  පාසැ� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය 

TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% Q 0%

D48212130114 11/2/2014

ම�ෙතෙගොඩ මහ වැව ප�සංස්කරණය - 4 අ�යර

4,709,595.00        අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     2,799,595.00      59% I 100%

N48263130118 10/27/2014

ෙහෝමාගම,¥ෙගොඩ,ෙහේනව�ත,� 

�ණරතනාරාමෙ= සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 100,000.00        86,438.62           86% H 100%

N48263130119 10/31/2014

¥ෙගොඩ, කXධජ වා�ස්වර �ණා!Bමරණ භාවනා 

ÆF� මධ�ස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 100,000.00        86,062.75           86% H 100%

N48263130120 10/31/2014

ෙහෝමාගම, හබරකඩ, ධQමXජයාශමෙ= ධQමXජය 

දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 100,000.00        86,164.96           86% I 100%

N48263130121 10/31/2014

හංවැ�ල, ආ�ගල, තැ} ��යාෙගොඩ �V� � 

Xෙ�කාරාම  Xහාරස්ථානෙ= සංවQධන කටR" 

ASTUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 100,000.00        87,903.93           88% I 100%



G48263830122 12/10/2014

�Kය!දල, Ajධ��,DඩාමාSව � සාං�කාරාමෙ= 

� �යරතන දහ  පාසැල සඳහා උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 60,000.00          59,494.00           99% I 100%

H48363131001 2/20/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � Xජයාරාමෙ= 

බ�කාQයය ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

H48363131002 2/20/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= සාලාව ව�ත ඉ!S 

දහ පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

H48363131003 2/20/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අXස්සාෙ��ල 

Dඩගම පාර � ��"මා� අ මා! ෙjවස්ථානෙ= 

පධාන ශාලාව සංවQධනයTUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

H48363131004 2/20/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= හංවැ�ල "ංනාන 

ජයBමනාරාමෙ= ෙගොඩනැd�ල සංවQධන 

කටR" ASTUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

H48212131001 10/23/2014

��තගම දැ�තර ෙව�යාෙ= ඇල මාQගෙ= පැ� 

බැ ම බැpම

146,405.73           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 146,405.73        146,405.73         100% I 100%

A48212531002 5/5/2014

මාව�ගම ෙවෙ�ව�ත කෘ� මාQගෙ= පැ� බැ ම 

ප�සංස්කරණය TUම

646,737.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 646,737.00        646,737.00         100% I 100%

N48263131100 7/24/2014

අXස්සාෙ��ල, ෙහේවාඉ!න Sංෙකොලෙහේන, � 

Bමන Xහාරෙ= අg�වැwයා කටR" AS TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

N48263131101 8/5/2014

ඉ/මා�ල � සමයවQධනාරාම Xහාරස්ථානෙ= දහ  

පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 50,000.00          -                      0% H 100%

N48263131105 10/27/2014

හංවැ�ල, කg අCගල,Tස්Aයාව�ත, A� 

උෙපෝසථාරාමෙ= පව�වාෙගන ය� ලබන � 

රතනාලංකාර දහ  පාසැෙ� සංවQධන කටR" 

ASTUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%



N48263131106 10/27/2014

YවF��ය, ෙ�රෙගො�ලව�ත,අ��cග � 

��"මා� අ මා! ෙකොXෙ� සංවQධන කටR" 

ASTUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00        99,608.90           100% I 100%

N48263131107 10/27/2014

හංවැ�ල,සාලාව ව�ත,� ��" මා� අ මා! 

ෙjවාලෙ= සංවQධන කටR" ASTUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N48263131108 10/31/2014

හංවැ�ල, පහල හංවැ�ල � අ�යදස්සනාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N48263131109 10/31/2014

ෙකොස්ගම, ෙබො�ලතාව � Bභදාරාම 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N48263131110 10/31/2014

වග, මාiල, � සමයවQධනාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00        99,992.00           100% I 100%

N48263131111 10/31/2014

අXස්සාෙ��ල, ෙහේවා�!න, S!කලෙහේන � 

Bමන දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය 

TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00        99,970.00           100% I 100%

N48263132100 8/5/2014

නාරාෙහේ!�ට, නාවල පාර, 45/89 V �V� 

සමෘjµ Xහාරෙ= ෙගොඩනැde ප�සංස්කරණය 

TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 50,000.00          50,000.00           100% I 100%

A48263132101 10/2/2014

සංස්කෘ�ක [ෙFතනෙ= අ�රංග ශාලාව 

නGකරණය TUම - අ�යර 1

429,357.28           අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දQය 

[ෙFතනය 429,357.28        429,357.28         100% I 100%

N48263932102 10/24/2014

ෙසේවාලා@ ආකQෂණය  උෙදසා ආයත[ක 

පහBක  සංවQධනය

1,300,000.00        අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දQය 

[ෙFතනය 1,300,000.00     1,300,000.00      100% I 100%

N48263132103 10/31/2014

ෙකොළඹ 05, හැ�ෙලොFටuම, ඉAපතන මාවත, 

ඉAපතනාරාම මහා XහාරෙයV � සරණපාල දහ  

පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 100,000.00        93,600.00           94% I 100%



A48263132104 11/10/2014

සංස්කෘ�ක [ෙFතනෙ= ෙගොඩනැde ආරFෂා 

කර ගැ[ම සඳහා දැ� ගැ�ම

225,172.00           අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දQය 

[ෙFතනය -                     -                      0% O 0%

N48263132105 12/15/2014

ෙකොළඹ 09, ෙදමටෙගොඩ ආරාමය පාර, �. 

XකමAංහාරාම මහා Xහාරස්ථානයට අය� 

�ලරතන දහ  පාසල සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

H48363133004 2/20/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � 

සමයවQධනාරාමෙ= නව දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල ඉ�TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 300,000.00        288,310.00         96% I 100%

N48219133100 5/26/2014

පාSFක දෙඹෝර  ෙගොX සංXධානය සඳහා 

ඉ�ෙකෙරන පජා ශාලාෙවV  ඉ�� වැඩ [ම T�ම -

 අ�යර 2

217,614.26           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 217,614.26        217,470.52         100% I 100%

N48263133101 7/24/2014

පාSFක, Dරගල, � ෛශලතරාරාමය 

ප�සංස්කරණය TUම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 20,000.00          19,990.00           100% I 100%

N48263833102 8/5/2014

¥ෙගොඩ, ෙදො ෙq, � ෙබෝµවQධනාරා මෙ= � 

ර�නාකාර දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 10,000.00          10,000.00           100% I 100%

N48263133103 8/5/2014

" ෙමෝදර � Bමන ��ෙව! Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 50,000.00          45,219.70           90% I 100%

A48212533104 9/15/2014

460 A අ�Fව�ත ගාම ෙසේවා වසෙ  ඊ�යගහ 

D�රට යන කෘ� මාQගෙ= ඉ�� ෙකොටස 

සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 50,000.00          48,905.10           98% I 100%

H48363141001 2/20/2014

පානSර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකෙස�ව�ත 

ස�Fක��ල ගංගා�ලක Xහාරස්ථානෙ= 

සංඝාවාස ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය T�ම සඳහා

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 300,000.00        291,000.00         97% I 100%

H48363141002 2/20/2014

පානSර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකෙස�ව�ත 

සමd ෙපෙදස ගංගා�ලක Xහාරස්ථානෙ=  

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත සංවQධනය T�ම 

සඳහා 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 100,000.00        97,000.00           97% I 100%



H48363141003 2/20/2014

පානSර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ග�ල ��ය බ�ඩාර 

Xහාරෙ= ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත 

සංවQධනය TUම සඳහා

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 100,000.00        97,000.00           97% I 100%

H48363141004 2/20/2014

වාjSව � ලංකාරාම Xහාරස්ථානෙ= �මා 

ම!�රෙ= සංවQධන කටR" සඳහා

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 300,000.00        291,000.00         97% I 100%

H48363141006 3/17/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= පානSර 

D�qY��ල Bභදරාමෙ= Xහාරස්ථාන 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 200,000.00        194,000.00         97% I 100%

D48212541100 7/17/2014

Vරණ බටVර ගාම [ළධාU වසෙ  සමZ මාවත 

අවසානෙ= �V� කෘ� පෙ�ශ මාQගය සංවQධනය 

TUම

869,954.40           අමා.ෙ�.

පානSර 

පාෙj·ය 

සභාව 869,954.40        869,954.40         100% I 100%

N48263141101 7/25/2014

මහ වාjSව ගංඟාරාම Xහාරස්ථානෙ= ඉ�කරෙගන 

ය� ලබන දහ පාසැ� ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම 

මත සංවQධනය T�ම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 50,000.00          48,500.00           97% I 100%

N48263141102 7/25/2014

පානSර, ෙබFෙFගම Bගතන!දනාරාම 

Xහාරස්ථානය ශම පදනම මත සංවQධනය T�ම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 50,000.00          48,545.00           97% I 100%

N48263141103 10/21/2014

පානSර, ෙගොරකාන � ගංඟා�ලක Xහාරස්ථාන  

සංවQධනය  TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 300,000.00        289,600.00         97% I 100%

N48263141104 8/20/2014

පානSර  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශයට අය� 

ෙකෙස�ව�ත � ෙබෝµෙ��යාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 100,000.00        96,700.00           97% I 100%

N48263842100 7/25/2014

ජාව�ත ව�ත, �  ෙබෝµ�Fඛාරාම Xහාරස්ථ � 

Xමලසාර ධQම Xද�ාලය සඳහා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර 100,000.00        99,760.00           100% I 100%

D48212143001 4/24/2014

ඉරව�ල ඇල ප�සංස්කරණය

970,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 970,000.00        931,026.00         96% H 100%



N48263143100 12/11/2014

�ංවල, පාඨlඉ�තාරාම Xහාරස්ථානෙ= දහ  

පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 50,000.00          48,500.00           97% I 100%

A48233743102 3/31/2014

අgෙබෝ��ල සමරනායක මාවත �ස්ස මහතාෙC 

[වස පහල �V� ෙපොS අපදව� ඇල මාQගය 

ප�සංස්කරණය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 497,967.69        497,967.69         100% I 100%

N48263143104 10/27/2014

බ�ඩාරගම Xකම·ලා Xද�ායතන ��ෙවෙනV  

සංවQධන කටR" ASTUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 100,000.00        97,000.00           97% I 100%

N48263143105 11/25/2014

බ�ඩාරගම පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශයට 

අය� ර�Fකන Xකම·ලා ��ෙවෙ! 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 100,000.00        97,000.00           97% I 100%

F48363844005 3/5/2014

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ග�ඒද>ෙගොඩ සාරංd කලායතනය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 0% O 0%

D48212144001 10/23/2014

මාෙහේන YවFගහeයjද යාෙ= හා[ වන 

ෙකොටසට පැ� බැ ම ඉ�TUම

423,259.14           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 423,259.14        423,259.14         100% I 100%

N48219144100 6/25/2014

ෙහොරණ �ස්ÂF කෘ�කQම Y�z මධ�ස්ථානයට 

අය�  Y�z Fෙෂේත සංවQධනය හා ෙගොXපල 

පහBක  වැw�Rz  TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     999,130.48         100% I 100%

N48263844101 7/10/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ඓ�හාAක 

G�යෙගොඩ රජමහා Xහාරය �eක කරෙගන 

පව�ව� ලබන ඇසල ෙපරහැර කටR" 

සංXධානය සඳහා 110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 110,000.00        110,000.00         100% I 100%

N48263144102 7/25/2014

ෙහොරණ, ම�ෙබ�ගම A� වා�ස්සර ධQමායතනය 

ශම පදනම මත සංවQධනය T�ම

33,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 32,580.00          32,580.00           99% I 100%

N48263144103 7/25/2014

Dඩා උ>ව, නාගලක!ද � ස ijධාෙලෝක 

ෙසේනාසනය ශම පදනම මත සංවQධනය T�ම

33,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 33,000.00          32,735.00           99% I 100%



N48263145100 10/31/2014

නෑෙබොඩ, වරකාෙගොඩ, ග�ෙලන රජමහා Xහාරය 

සංවQධනය TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

F48363846002 2/20/2014

iල�Aංහල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා දහ  පාසැ� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල 0% O 0%

N48263846100 11/21/2014

මහගම, තැ!නෙහේන, සමdYර � ^නාන!ද දහ  

පාසල සදහා උපකරණ ලබා pම

16,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල 16,000.00          16,000.00           100% I 100%

N48219147101 5/26/2014

ෙබෝ�වල ෙසේවා සංස්කරණ අභ�ාස  ආයතනෙ= 

ෙගොXපල සංවQධනය හා  පහBක  වැw �Rz 

T�ම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     999,999.48         100% I 100%

N48263847102 10/2/2014

කgතර, ගමෙගොඩ, cස්සල උයන, රජෙ= 

eයාප�ංx නයනා දමය!� සඳú කලායතනය 

සඳහා උපකරණ ලබා pම

17,330.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 17,330.00          17,240.00           99% I 100%

N48263847103 10/2/2014

ෙදොඩ!ෙගොඩ, �� ඇල��ල, රජෙ= eයාප�ංx 

සඳ�ව! සරත කලායතනය සඳහා උපකරණ ලබා 

pම

17,330.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 17,330.00          17,240.00           99% I 100%

H48363148003 2/20/2014

ෙ²�වල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පයාගල 

ෙගොරකෙද[ය � ලංකාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

H48363148008 3/17/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�.ෙකො.� ෛශලාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධන කටR" 

සදහා

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 400,000.00        400,000.00         100% I 100%

N48263148100 7/25/2014

කvD�©ගහල!ද, ෙ�gවනාරමෙ=  ෙගොඩනැde 

 අg�වැwයා TUම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 25,000.00          25,000.00           100% I 100%

N48263148101 7/25/2014

D�©ව�ත, � ෛශලª බාරාමෙ=  ෙගොඩනැde 

අg�වැwයා TUම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 25,000.00          25,000.00           100% I 100%



N48263148102 7/25/2014

දQගානගරය, ෙකොට��ය � BධQමාරාමෙ= දහ  

පාස� ෙගොඩනැd�ල අg�වැwයා TUම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 25,000.00          25,000.00           100% I 100%

N48263148103 7/25/2014

ෙ²�වල, පාදාෙගොඩ, � ජනන!දනාරාමෙ= දහ  

පාස� ෙගොඩනැd�ල අg�වැwයා TUම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 25,000.00          25,000.00           100% I 100%

N48263948104 9/29/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= පජාව 

ෙව�ෙව!  සාVත� කලා මෙහෝ�සවයF 

පැවැ�Gම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 125,000.00        125,000.00         100% I 100%

N48263849100 11/2/2014

ම"ගම, ෙස!ට�ගා»!,Yස්තකාල Xහාර මාවත 

 ෙනො 400/7V �V� රජෙ= eයාප�ංx ෙහේමාe 

කලායතනය සඳහා උපකරණ ලබා pම

17,340.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 17,340.00          17,320.00           100% I 100%

H48363150001 12/22/2014

අගලව�ත පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකXයාගල 

ෙපො�ග පල Yරාණ ග�ෙල! Xහාරෙ= 

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත සංවQධනය TUම 

සඳහා 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 100,000.00        99,180.00           99% I 100%

H48363150002 12/22/2014

අගලව�ත පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= හ�ඕXට 

අÆනවාරාම Xහාරස්ථ ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන 

කටR" සඳහා ශම පදනම මත Sව�ාධාර ලබා�ම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 50,000.00          49,200.00           98% I 100%

A48212150001 4/24/2014

T"�ෙගොඩ V���ල අ�ණ ප�සංස්කරණය

970,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 970,000.00        737,143.85         76% H 100%

A48212150002 10/23/2014

ජ iගස්��ල ඇeයස්සSව ව�ත ෙදපා ෙ��ල 

ප�සංස්කරණය

636,209.31           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 636,209.31        636,209.31         100% I 100%

H48363151002 12/22/2014

වල�ලාXට පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= න!දනවන 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ල සංවQධන කටR" 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට 0% O 0%

N48263151100 8/20/2014

වල�ලාXට  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශයට 

අය� ප![ල � ශ�ලª භාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට 200,000.00        199,920.00         100% I 100%



F48363852003 2/20/2014

පාe!ද�වරපා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ  

පාසැ� සඳහා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 0% O 0%

H48363152005 5/2/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොස්�ලන 

� ගංගාරාමෙ= සංවQධන කටR" සඳහා දව�ාධාර 

ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 0% O 0%

N48263853100 7/25/2014

මාව�ගම, යාලගල, � �ණරතන දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා pම

16,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය 16,000.00          15,056.25           94% I 100%

N48263153101 7/25/2014

අ§�වාෙතොට, දැ�eවල ෙjවන!දනාරාමය ශම 

පදනම මත සංවQධනය T�ම

16,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය 16,000.00          16,000.00           100% I 100%

N48263153102 12/8/2014

ෙව[වැ���ය Yරාණ ෙඛ�තාරාම  

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde ශම පදනc! 

සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය 50,000.00          49,840.00           100% I 100%

N48263153103 10/31/2014

ෙ²ග�ව, තලV�V�ය,� ආන!දරාමෙ= දහ  

පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම  සඳහා 

ශම පදනම මත දව� ආධාර ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය 0% O 0%

K48263953104 12/30/2014

c�ල[ය පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= කලාක�ව!ෙC 

හැTයාව! එKදැFGෙ  අර�¦! සාVත� 

වැඩ�gවF පැවැ�Gම

49,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය 49,000.00          49,000.00           100% I 100%

N48263154101 7/25/2014

කැDළeය, ෙපෝ�වද�ඩ, කැDළeය A� 

 [ෙFතනාරාම Xහාරය ශම පදනම මත 

සංවQධනය T�ම

34,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය 34,000.00          33,981.00           100% I 100%

N48263154102 7/25/2014

ෙපෝ�වද!ඩ, පැල��යෙගොඩ � 

න!දරතනාරාමෙ= දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය 25,000.00          24,859.00           99% I 100%

J48218463002 10/3/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= පාස� කෘ� සමාජ "K! 

පාස� ෙගව" සංවQධනය

4,050,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 4,050,000.00     4,049,958.00      100% I 100%



J48218464003 10/3/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= පාස� කෘ� සමාජ "K! 

පාස� ෙගව" සංවQධනය

3,150,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 3,150,000.00     3,149,914.00      100% I 100%

N48221164009 5/5/2014

ෙකොළඹ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

කQමා!ත Fෙෂේතෙ= [යැෙලන 

කQමා!තක�ව! �� ගැ!Gම සඳහා ඉ� කල 

Y�z මධ�ස්ථානය වැw �Rz TUම - අ�යර 2 1,000,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

J48218465002 10/3/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= පාස� කෘ� සමාජ "K! 

පාස� ෙගව" සංවQධනය

1,950,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,950,000.00     1,949,964.00      100% I 100%

N48233962003 12/11/2014

බස්නාVර පළාෙ� qරනජාව ප�සර සංරFෂණය 

ෙවත ෙයො� TUම සඳහා ප�සර Xෂයට අදාල �න 

සැමUම

602,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 602,000.00        601,202.00         100% I 100%

G48221862004 10/3/2014

පළාෙ� ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව කQමා!ත Fෙෂේතෙ= 

ෙසේවා අංශෙ= පජා Vතකර  ස්වයං {TයාවF 

බවට ප� TUම

18,942,480.00      අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 18,942,480.00   18,942,480.00    100% I 100%

N48221962006 12/30/2014

හස්ත කQමා!ත,Dඩා කQමා!ත හා ෙqෂ 

කQමා!ත ·�´!ෙC ±වන ත�වය නගා AvGම 

සඳහා අෙලX D� පහBක  සැපEම සහ වැඩ� 

පැවැ�Gම - හස්ත ප�භා වැඩසටහන 907,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 907,000.00        741,832.00         82% H 100%

K48212962005 4/24/2014

GPS උපකරණ භාXතෙය! වා�මාQග ද�ත 

පjධ�ය වැw �Rz TUම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 499,500.00        499,500.00         100% I 100%

N48233962007 6/24/2014

බලශF� සංරFෂණය "K! ප�සරය B{aම 

සදහා  පළාෙ� ජනතාව �� TUම

80,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 80,000.00          71,200.00           89% H 100%

N48233862008 6/24/2014

ෙපොe�! භාXතය අවම TUම සදහා බස්නාVර 

පළාත "ළ පජා සංXධාන සදහා ප�සර Vතකා¥ 

සැරAe ලබා pම

6,100,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 6,100,000.00     6,087,444.00      100% I 100%

N48233962009 12/31/2014

$ල� හා කාFෂ¦ක ආධාර යටෙ� �යා�මක 

වන ෙjශ�¦ක XපQයාස හා නාග�ක කෘ�කQමය 

�Kබඳ පළා� ව�ාපෘ�ය

305,500.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 305,500.00        305,500.00         100% I 100%



N48233962011 12/5/2014

RUAF ආධාර යටෙ� �යා�මක වන ෙjශ�ණ 

ෙවනස් Gම [සා ASවන අVතකර ප�ඵල සදහා 

අ�ගත Gෙ  හා අවම TUෙ  නාග�ක කෘ�කQම 

ව�ාපෘ�ය 500,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 500,000.00        488,415.01         98% I 100%

N48233962012 12/29/2014

බස්නාVර පළාෙ� ප�සර සංරFෂණය සඳහා වන 

�යාකාU සැලB  සකස් TUම

925,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 925,000.00        925,000.00         100% I 100%

K48233962013 1/20/2015

අමාත�ාංශෙ= ෙසේවා කාQයFෂමතාව වQධනය 

සඳහා ෙතොර"� තාFෂණය හා ස![ෙ�දනය 

කම �යා�මක TUම

2,400,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 2,400,000.00     1,943,804.00      81% H 100%

K48233962014 5/5/2014

අමත�ාංශEය [ළධාU!ෙC වෘ��ය සංවQධනය 

සඳහා අÆෙපේරණ වැඩසටහ! �යා�මක TUම

550,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 550,000.00        387,890.00         71% H 100%

K48233962015 5/5/2014

අමාත�ාංශය යටෙ� පව�න ආයතනය!V 

[ළධාU!ෙC වෘ��ය සංවQධනය සඳහා 

අÆෙපේරණ වැඩසටහ! �යා�මක TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,000,000.00     1,953,937.00      98% H 100%

K48233962016 5/5/2014

අමාත�ාංශෙ= වැඩසටහ! සඳහා මෘSකාංග 

හ©!වාpම(වuචQ ෙගGම කwන  TUම සඳහා, 

ෙ�ඛනාගාරය සඳහා,ව�ාපෘ� කළමනාකරණය 

සඳහා, ආයතනය "ල ෙතොර"� ස![ෙ�දනය 

සඳහා: අභ�!තර ජාල-Intra net,   ව�ක  
900,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 900,000.00        899,681.60         100% I 100%

N48233962017 5/5/2014

කෘ�කාQcක ෙතොර"� පjධ�යF සකස් TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,000,000.00     1,975,918.00      99% I 100%

A48221162018 6/24/2014

ෙදපාQතෙ !"වට අ�බjධ [ෂ්පාදන හා  Y�z 

මධ�ස්ථාන නGකරණය, ප�සංස්කරණය හා 

පහBක  සංවQධනය

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 2,000,000.00     1,802,441.05      90% H 100%

K48221962019 5/5/2014

කQමා!ත ෙදපාQතෙ !"ව යට ෙ� ඇ� Y�z 

ආයතනවල Y�zව අවස! කල Y�zලා@!ෙC 

Dසලතා හා ආක�ප සංවQධනය TUම සදහා වන 

Y�zව!න! ��ම� T�ෙ  වැඩ සටහ! 

පැවැ�Gම
500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

K48221962020 6/24/2014

 Y�z පාඨමාලා [මකරන ලද Y�zලා@! හා 

හස්ත කQමා!ත ·�´! සXබල ගැ!Gම

2,725,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 2,725,000.00     2,354,779.07      86% I 100%



N48221862021 12/30/2014

ªSz Yvවට දෑෙ� සXය වැඩ සටහන

4,265,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 4,265,000.00     4,261,094.90      100% I 100%

N48219962023 4/24/2014

�ස්ÂF කෘ�කම Y�z මධ�ස්ථානය!V Y��ව 

ලැ( Y�z ව�වසායක�!ෙC ආQ!ක ශF�ම� 

TUම සදහා පBXපර  වැඩසටහ! �යා�මක 

TUම 200,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

N48221962027 5/5/2014

බස්නාVර පළාෙ� Bg හා මධ� ප�මාණ 

කQමා!තක�ව! සඳහා ව�වසායක�ව 

සංවQධන වැඩසටහ! 03 �යා�මක TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

N48219962024 5/5/2014

කෘ� ෙසේවා අµකා�ය (බ.ප) සඳහා කෙමෝපාය 

සැලැස්මF �Kෙයල කර ප�ෂ්ඨාපනය TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

K48219962025 5/5/2014

[c අගය ඉහළ නැ!
 ෙj�ය කෘ�කාQcක 

[ෂ්පාදන �ණා�මක බව වැw�Rz TUම හා පB 

අස්ව� තාFෂණ කම හS!වා pම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

K48222162100 5/22/2014

ISO 9001-2008 ආයත[ක �ණා�මක ත�වය 

පව�වා ගැ£ම සහ ඒ අ�ශාංdක �යාකාරක  

ASTUම

200,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 200,000.00        171,360.00         86% H 100%

K48222962101 5/22/2014

අභ�!තර හා බාVර ෙසේවාලාÆ!ෙCෙසේවා 

අවශ�තා �ණා�මක ම:ටc! ඉvTUම සඳහා 

පවQධන වැඩසටහ! �යා�මක TUම

450,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 450,000.00        248,346.00         55% I 100%

N48222962102 5/22/2014

අභ�!තර හා බාVර ෙසේවා ලාÆ! සඳහා වන 

ස�කාරක ෙසේවාව!V �ණා�මකභාවය ඉහළ 

නැංGම සඳහා අවශ� ප�ව)හගත TU  හා 

ප�සංXධාන කටR" TUම 400,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 400,000.00        371,444.00         93% H 100%

N48221162103 6/6/2014

පා�ෙභෝdක ආකQෂණය වQධනය වන ප�� 

කාෆ්: ලංකා අෙලX සැ�V අභ�!තර හා භාVර 

අලංකරණය ASTUම

800,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 800,000.00        668,831.74         84% H 100%

K48222962104 6/9/2014

කQමා!ත ෙදපාQථෙ !"ෙ� Y�z පාඨමාලා 

ජනතාව අතර පචeත TUම "e! Y�z 

පාඨමාලා සඳහා AB! වැwකරගැ£මට 

වැඩසටහ! පැවැ�Gම 600,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 600,000.00        583,180.00         97% I 100%



K48221962105 12/30/2014

[ෂ්පාදන හා Y�z මධ�ස්ථානය!V ෙසේවා 

කාQයFෂමතාවය උෙදසා මානව ස ප� 

සංවQධනය

551,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 551,000.00        530,629.95         96% H 100%

N48263862107 10/3/2014

බස්නාVර පළාෙ� �V� පාසැ� සඳහා [වැර� 

ජා�ක �ය ප�ගත කර ෙබදා pම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දQය 

[ෙFතනය 1,000,000.00     714,750.00         71% H 100%

A48263162028 10/3/2014

අමාත�ංශය ෙවත පැව�z නව Xෂයය වන 

සංස්කෘ�ක හා කලා කටR" අංශෙ= [ලධා�! 

හට බස්නාVර පළා� ෙසෞ!දQය [ෙFතනය "ල 

කාQයාල ඉඩ පහBක  පහBක  සපයා pම 286,376.48           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 286,376.48        286,376.48         100% I 100%

J48212162110 12/12/2014

බස්නාVර පළාෙ� වා�මාQග ප�සංස්කරණය 

"e! වගා ª  වැw�Rz TUම

1,200,000.00        අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     825,042.84         69% I 100%

A48212162111 7/7/2014

බස්නාVර පළාත "ල ඇ� Bg වා�මාQග පjධ� 

ප�සංස්කරණය

3,062,146.95        අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     299,412.99         10% I 100%

D48212162112 7/7/2014

බස්නාVර පළාත "ල ඇ� ඇල මාQග පjධ� 

ප�සංස්කරණය -අ�යර 02

3,854,829.23        අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     109,719.12         3% I 100%

H48212162113 7/7/2014

බස්නාVර පළාත "ල ඇ� Bg වා�මාQග පjධ� 

ඉ�TUම

4,681,511.40        අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     662,505.18         14% I 100%

N48222862114 10/2/2014

බස්[Vර පළාෙ� ස්වයං {Tයා �Kබඳ Y�zවF 

ලබා ඇ� Yjගලය!ට ස්වයං  {Tයා උපකරණ 

ලබාpම

6,100,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 6,100,000.00     6,100,000.00      100% I 100%

N48219862115 7/22/2014

ෙගොX සංXධාන ෙවත කෘ� උපකරණ ලබාpම

6,100,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අµකා�ය 6,100,000.00     6,002,943.60      98% I 100%

G48219862116 12/16/2014

ª�තර G [ෂ්පාදනය TUම සඳහා අවශ� 

ය!ෙතෝපකරණ ලබා ගැ£ම

320,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අµකා�ය 320,000.00        320,000.00         100% I 100%



K48212962117 7/22/2014

වා�මාQග Fෙෂේතෙ=  ඉ� TU  ස බ!ධව ෙගොX 

සංXධාන දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහ! පැවැ�Gම

300,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 300,000.00        237,625.20         79% H 100%

N48221862118 7/28/2014

ª©z Yvවට දෑෙ� සXය - අ�යර 02

4,150,000.00        අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 4,150,000.00     4,150,000.00      100% I 100%

N48215662119 9/3/2014

කෘ�කQම පජාව සදහා නාග�ක කෘ�කQම 

තාFෂන ආදQශනයF සකස් TUම

225,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 225,000.00        224,415.13         100% I 100%

K48263962120 12/5/2014

පළා� දහ  �� සශාව �VvGම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00     760,757.00         76% H 100%

K48222962121 12/8/2014

අමාත�ංශෙ= ෙසේවා කාQයFෂමතාව උෙදසා ඉ - 

රාජ� සංක�පය �යා�මක TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00     975,920.00         98% I 100%

F48222862122 12/22/2014

අමාත�ාංශෙ= ෙසේවා කාQයFෂමතාව උෙදසා ඉ- 

රාජ� සංක�පය �යා�මක TUම ෙව�ෙව! 

උපකරණ cලp ගැ£ම

131,040.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 131,040.00        120,000.00         92% H 100%

N48219962123 12/30/2014

කෘ�කාQcක කටR" වලp ෛජව XXධ�වය 

{කගැ[ම �Kබඳ �*ත මාධ� මZ! පජාව 

දැ�ව� TUම

375,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අµකා�ය 375,000.00        375,000.00         100% H 100%

F47263802100 10/2/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, ��ව A� 

Bගතාරාම Xහාරස්ථානය සඳහා ශ²ද Xකාශන 

ය!තයF ලබා pම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     97,890.00           98% I 100%

F47263802101 11/12/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= Dස්වල � 

Yෂ්පාරාම දහ පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     98,910.00           99% I 100%

H47263104100 10/29/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= උ>ග පල 

ෙදොඹවල සjධQම�qත ��ෙව! Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde ප�සංස්කරණය TUම.

1,800,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     1,622,263.03      90% I 100%



F47221807002 7/14/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

�S!ෙගොඩ, ගලV�යාව හා යFකල ෙගොXජන 

ෙසේවා මධ�ස්ථාන සඳහා ප�ගණක ය!ත 3F හා 

�දණ ය!ත 3F ලබා ගැ£ම 306,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

ආQ�ක 

පවQධන 

කාQයාංශය -                     306,000.00         100% I 100%

H47263110100 5/19/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= රාගම 

කැ!දeයැjදපාgව � ධQෙ !දාරාමෙ= දහ  

පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම 500,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     496,000.00         99% I 100%

H47263127100 5/19/2014

ෙදVවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= � සංඝරාජ 

Xහාරෙ= බ�කාQය ෙගොඩනැd�ල  ඉ�TUම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     350,000.00         100% I 100%

K47363929002 3/11/2014

සරසX [Qමාණ රංග ´ඨෙ= ෙක� නාට� 

[Qමාණ ·�´! සXබල ගැ!Gෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

K47363930003 3/19/2014

ෙහෝමාගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= Aංහල 

V!S අ}� අu�jද ෙව�ෙව! පැර¦ ජන �ඩා 

ඇ"ළ� සංස්කෘ�ක උෙළලF පැවැ�Gම 

(ස�ම� �ඩා සමාජය) 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 99,530.00          99,530.00           100% I 100%

F47263830100 11/12/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= � 

සාං�කාරාමෙ= � �යරතන දහ  පාසල සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     74,827.00           100% I 100%

H47363132002 3/26/2014

ෙබෝෙසත ධ ම [ෙFතනෙ= බ�කාQය 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ [ම TUම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබා pම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     233,900.00         94% I 100%

H47363143001 1/31/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාසෙ= ඉeෙ� � 

ධ මාලංකාර �ණා�ස්මරණ දාන ශාලාව සඳහා 

දව�ාධාර ලබා pම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     400,000.00         100% H 100%

N47363862003 1/31/2014

බස්නාVර පළා� ෙසෞ!දQයය [ෙFතනයට 

නQතන ඇ©  ආ��ත  ලබා ගැ£ම

1,500,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N47263862100 12/3/2014

බස්නාVර පළා� ෙසෞ!දQයය [ෙFතනෙ= 

නQතන ක�ඩායම සඳහා නQතන ඇ©  ක:ටල 

එම ආයතනය ෙවත ලබාpම

150,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



N47263101500 12/8/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ඕතරවාwය 

ශා!ත ෙසබස්�ය!  ෙjවස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� 

 ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     500,000.00         100% I 100%

N47222801501 12/8/2014

�uල��ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     499,200.00         100% I 100%

N47222802500 12/8/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය   ලා@! 

සඳහා  ස්වයං {Tයා උපකරණ  ආධාර ලබා pම ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

750,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     709,328.00         95% I 100%

N47222802501 12/9/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     297,815.00         99% I 100%

N47263103500 12/8/2014

¥ග�ව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ම�ව�ත 

ෙjවස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR"  AS TUම

500,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 470,077.00        437,383.69         87% I 100%

N47263103502 12/15/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ¥ග�ව, ශා!ත 

ෙර^නා පාර ෙjවස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS  TUම සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබා pම 200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 199,992.00        199,992.00         100% I 100%

N47263104500 12/8/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

c�ව!ෙගොඩ, මාෙබෝදල, අෙශෝකාරාම 

Xහාරස්ථාන ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන 

කටR" AS TUම 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     198,659.40         99% I 100%

N47263804501 12/29/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

උCග�ෙබොඩ � BAලාධාරාරාම Xහාරස්ථ දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     29,850.00           100% I 100%

N47222804502 12/29/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     99,800.00           100% I 100%

N47222806500 12/8/2014

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා  උපකරණ ආධාර  

ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     299,300.00         100% I 100%



N47222806501 12/8/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     499,500.00         100% I 100%

N47222806502 12/9/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන 

ලද අ> ආදාය  ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ලබා pම  ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත ) 1,500,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     1,500,000.00      100% I 100%

N47222906503 12/19/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ½ෙරෝද  රථ 

ෙසේවාව XµමF TUම හා [යාමනය TUෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

165,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 0% O 0%

N47222807500 12/8/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා  උපකරණ ආධාර  ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     299,920.00         100% I 100%

N47222807501 12/8/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා 

pම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     431,065.00         86% I 100%

N47263807502 12/29/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ග /ෙකොස්A!න රජමහා Xහාර � �ලාන!ද දහ  

පාසලට උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,900.00           100% I 100%

N47222808500 12/8/2014

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා  උපකරණ ආධාර  ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     299,700.00         100% C 60%

N47222809500 12/8/2014

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා ස්වයං {Tයා  උපකරණ ආධාර  

ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 300,150.00        300,000.00         100% I 100%

N47263109501 12/19/2014

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ප�zගම, ශා!ත 

ෙජෝශq  ෙjවස්ථානෙ= දහ  පාස�  

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 120,038.90        100,000.00         100% I 100%

N47222810500 12/8/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා  උපකරණ ආධාර  ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     104,850.00         35% I 100%



N47222810501 12/19/2014

මහර පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 434/ඒ, වෑබඩ 

උ"ර, වෑබඩ ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ ´.ඒ. 

Xමලාව� මහ�cයට ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර ෙලස මහන මැ�මF ලබා pම 32,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     32,000.00           100% I 100%

N47222812500 12/8/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 0% O 0%

N47222821500 12/9/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     999,600.00         100% I 100%

N47263921501 12/9/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC මානAක  හා අධ�ා�cක 

සංවQධනය ඇ� කරlම උෙදසා ඇගEෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 20,000.00          20,000.00           100% I 100%

N47263821502 12/19/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  � 

සරණ �ස්ස දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම.

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 15,000.00          14,612.35           97% I 100%

N47222821503 12/24/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස ස්වයං{Tයා උපකරණ 

ලබාpම. 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 300,000.00        299,300.00         100% I 100%

N47263822500 12/9/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙගොතvව,නව නගරය  � ඤාණXමලාරාම 

Xහාරස්ථ  � ධQමපාල දහ  පාසල සදහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,964.40           100% I 100%

N47263823500 12/24/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය! සදහා අධ��cක �ණාංග සංවQධනය 

TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 0% O 0%

N47263124500 12/9/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කලප}වාව,� 

BදQශනාරාම Yරාණ මහා Xහාරස්ථ ස ijධ�ව 

ජය!� දහ  පාසෙ� දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම.
50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     49,250.00           99% I 100%

N47263124501 12/9/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= තලව"ෙගොඩ  � 

ෙබෞjධාරාම Xහාරස්ථ සංඝාවාස ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     50,000.00           100% I 100%



N47263124502 12/24/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  කහ!ෙතොට 

පාර,මාලෙ²  Bමනා BදQ· �ලමාතා ආශම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය TUමට 

ශම පදනම  මත දව�ාධාර ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

N47263125500 12/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � ච!දෙජෝ� 

Xහාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය 

TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     149,440.00         100% I 100%

N47263125501 12/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මා�ෙවල � 

ඥානාන!ද Xහාරස්ථ � ච!දෙජෝ� දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,500.00           99% I 100%

N47222825502 12/19/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා  ආධාර ෙලස අµෙ�� ෙසෝෙජෝ öa 

මැ�! ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

N47263925503 12/24/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

තලප���ය,�ෙCෙගොඩ ෙජ�ෂ්ඨ YරවැAය! ෙC 

අධ�ා�cක සංවQධනය උෙදසා අධ�ා�cක 

සංවQධන වැඩසටහනF පැවැ�Gම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

N47263127500 12/19/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= නැ�මාල 

ඇ!ඩQස! පාෙQ �මා Xහාරස්ථානෙ= පව�ව� 

ලබන � ෙ&මාන!ද දහ  පාසෙ� දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම.
50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     49,955.00           100% I 100%

N47263128501 12/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඉ�බැjද �  

BධQමර�නාරාම මහා Xහාරස්ථානෙ= 

සංවQධනෙ= සංවQධන කටR" AS TUම සදහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 49,140.00          49,140.00           98% I 100%

N47263129501 12/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= බංගලාව�ත 

සjධාන!ද Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     48,010.00           96% I 100%

N47263830500 12/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙව[වැ�ෙකොළ 

A� න!දනාරාම Xහාරස්ථ දහ  පාසල සදහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     25,804.00           86% I 100%

N47222830501 12/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබාpම.

800,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     796,500.00         100% I 100%



N47263930503 12/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඇ��ගම 

රජමහා Xහාරස්ථානය ප�ඛව Yරාණ සංස්කෘ�ක 

අංග ඇ"ළ� සංස්කෘ�ක ෙපරහැරF පැවැ�Gම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     200,000.00         100% I 100%

N47263130504 12/30/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ��පන Yරාණ 

Xහාරස්ථානෙ= ධQමශාලා ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     146,000.00         73% I 100%

N47222830505 12/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස මහන මැ�! ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     97,250.00           97% I 100%

N47263131500 12/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= YවF��ය 

c�ස්ව�ත � ±වකාරාම Xහාරස්ථ දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     100,000.00         100% I 100%

N47263131501 12/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කන පැ�ල � 

Bමනාරාම Xහාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     100,000.00         100% I 100%

N47263131502 12/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඉහළ මාiල � 

සමයවQධනාරාම Xහාරස්ථ දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම. 250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     250,000.00         100% I 100%

N47263831503 12/24/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අg� 

අ බලම,ඉහල ෙකොස්ගම �V�   රජෙ= eයාප�ංx 

A�මා!න කලායතනය සදහා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

N47263132500 12/9/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ධQමව� 

දසA� මාතා ආරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUමට ශම පදනම දව�ාධාර ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     94,970.00           95% I 100%

N47263832501 12/9/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  වැ�ලව�ත 

� ධQෙමෝදය Xහාරස්ථ  දහ  පාසල සදහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     30,000.00           100% I 100%

N47263132503 12/9/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොළඹ 

09,කැටවල��ල,ධQමව� දසA� මාතා 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය TUමට 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     28,005.00           93% I 100%



N47263841500 12/10/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx  �ංව�ත 

� කල�ාෙනෝද�ාරාම Xහාරස්ථානෙ=  

ෙසෝමාන!ද දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපරණ ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47263841501 12/10/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වලාන, Xජය 

ෙසෞගත දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47263841502 12/10/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ෙකෙස�ව�ත ගංගා�ලකාරාම Xහාරස්ථ දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ බාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47263841503 12/10/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ප�ල��ල වා}කාරාම Xහාරස්ථ BධQමා දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47222841505 12/24/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයා වල [රතGමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47263841506 12/29/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx වලාන � 

ෙ ධාන!ද දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47263841507 12/29/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ෙගොරකාන A� දහ {T දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47222842500 12/9/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයා වල [රත Gමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     150,000.00         100% I 100%

N47222842501 12/9/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයා වල [රතGමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම 400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     399,750.00         100% I 100%

N47263842502 12/19/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx Dඩා 

êන�ය!ගල � Bගත න!දනාරාම Xහාරස්ථ 

දහ පාසෙ� දහ  පාස� ෙගොඩනැde සංවQධනය 

TUම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     100,000.00         100% I 100%



N47263142503 12/31/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මැලෑගම � Bගත 

ªcබාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     49,975.00           100% I 100%

N47263142504 12/31/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙද��ව, 

ගෙ�ව�ත Yරාණ Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     49,975.00           100% I 100%

N47263142505 12/31/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= නා!Sව � 

BධQමාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     49,975.00           100% I 100%

N47263142506 12/31/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= B�යYර 

උස්ෙගොඩැ�ල අÆනවරාම Xහාස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     49,975.00           100% I 100%

N47263142507 12/31/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

Xෙ�ෙගොඩ A� සැ�R� දහ  පාසෙ� 

ෙගොඩනැde සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     49,975.00           100% I 100%

N47263842508 12/31/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

කළYගම � ෙසෝÆත දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     24,950.00           100% I 100%

N47263842509 12/31/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨසෙ= eයාප�ංx ජාව�ත 

ජය��යාරාම Xහාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     24,950.00           100% I 100%

N47263143500 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= උSෙගොඩ 

Xකම�ලා ��ෙවෙනV ෙගොඩනැde සංවQධනය 

TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     400,000.00         100% H 100%

N47263943501 12/30/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= � 

Yන�වQධනාරාම Xහාරස්ථානෙ= � Bදස්� දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     100,000.00         67% H 100%

N47263143502 12/29/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ග ම!�ල � 

ෛශල ª බාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% H 100%



N47263143503 12/29/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

කහ¢eයාව�ත � ෙ�ඛකාරාම Xහාරස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% H 100%

N47263143504 12/29/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ර�ගම රජමහා 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% H 100%

N47263143505 12/31/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= �  

Yන�වQධනාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde 

සංවQධනය TUම සඳහා දව�ාධාර ලබාpම 

 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     50,000.00           100% H 100%

N47263844500 12/23/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙපොDzXට 

රජමහා Xහාරස්ථ දහ  පාසල ආ�තව දහ  පාස� 

ද�ව! ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     100,000.00         100% I 100%

N47263844501 12/24/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

බැ�ල��ය පඤ්ඤාන!ද දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාpම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                      0% O 0%

N47222846500 12/24/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදය ලා@ Yjගල�නෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයාවල [රතGමට අවශ� 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල 0% O 0%

N47222847500 12/9/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයා වල [රතGමට අවශ� 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

N47263147501 12/26/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= �ළcනාව�ත, 

ඉB�Yර Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය 

TUම සඳහ ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

N47222847502 12/24/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයා වල [රතGමට අවශ� 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

N47263148501 12/9/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙ²�වල ශා!ත 

ආනා ෙjවස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය 

TUම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     50,000.00           100% I 100%



N47263148502 12/9/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ෙමොරග�ල ijධA� Xහාරස්ථ දහ  පාසෙ� 

ෙගොඩනැde සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාpම 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     150,000.00         100% I 100%

N47263848503 12/29/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

පයාගල, මෙ�ෙගොඩ � Yෂ්පාරාම Xහාරස්ථ දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     -                      0% O 0%

N47263149500 12/9/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ම"ගම 

කන!පෑතර � අභයරාජාරාම Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

N47263149501 12/9/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ම"ගම 

ඇ"ළ��දe Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

N47222849502 12/9/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

ස්වයං {Tයා වල [රත Gමට අවශ� ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබාpම 340,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     340,000.00         100% I 100%

N47263150500 12/9/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= D��ට � 

ôයදQශනාරාම Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     100,000.00         100% I 100%

N47219850505 12/19/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ෙගොX සංXධාන සඳහා කෘ� උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,375.00           99% I 100%

N47263150506 12/31/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= උඩෙවල 

රජමහා Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැde සංවQධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 0% O 0%

N47263151500 12/9/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බඹ{�ල 

ජනපදෙ= � සරණංකරාරාම Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     97,000.00           97% I 100%

N47263151501 12/9/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ග මන � 

ෙසෝÆතාරාම Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     -                      0% O 0%



N47222851502 12/9/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයා වල [රත Gමට අවශ� 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     149,499.00         100% I 100%

N47263851503 12/24/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx දහ  

පාස� සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාpම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට 0% O 0%

N47263152500 12/9/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බSරeය, 

ෙහොරෙගොඩ � ෙබෝµයංගන Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     100,000.00         100% I 100%

N47222852501 12/9/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා ස්වයං {Tයා වල [රත Gමට අවශ� 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම 260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     140,000.00         54% I 100%

N47222852502 12/31/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

උපකරණ ලබාpම 140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 0% O 0%

N47222864500 12/9/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ලා@ 

කා!තාව!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස  අµෙ�� මහන මැ�! 

ලබාpම. 275,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     259,560.00         94% I 100%

N47222964501 12/9/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ=  ස්වයං{Tයා පවQධනය 

උෙදසා ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� TUෙ  

[යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     197,100.00         99% I 100%

N47222964502 12/9/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= ස්වයං{Tයා පවQධනය 

TUම සඳහා ½ෙරෝද රථ ෙසේවාව Xµම� TUෙ  හා 

[යාමනය TUෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය -                     398,310.00         100% I 100%

N44263104425 8/6/2014

czව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, 

czව!ෙගොඩ ෙදවලෙපොල, ග�ෙ�ෙගදර, � 

ශාඛ�Aංහාරාමෙ= ඉ�TUමට සැලB කර ඇ� 

ෙදමහ� දහ පාස� ෙගොඩනැd�ෙ� ය�මහෙ� 

ඉ�� වැඩ කර ගැ£ම සඳහා දව�  ආධාර ලබා pම.
250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     249,960.00         100% I 100%

N44263104426 10/23/2014

czව!ෙගොඩ පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, 

czව!ෙගොඩ, ෙහොර පැ�ල, ෙදමටෙගො�ල, � 

සjධQෙමෝදයාරාමය Xහාරස්ථානෙ=  Yස්තකාල 

හා දාන ශාලා ෙදමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ 

[ම TUමට.
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     -                      0% I 100%



N44263823425 8/6/2014

�  ජයවQධනYර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, 

�ෙCෙගොඩ, පාෙගොඩ, � Xද�ා  Xජය ආරාමස්ථ 

මධ�ස්ථානය හා දහ  පාස� ෙතමහ� 

ෙගොඩනැd�ල ඉ�TUමට දව� ආධාර ලබා ගැ£ම. 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     -                      0% O 0%

N44263929425 8/6/2014

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, 174/7 සහනය, 

මඩපාත, �Kය!දල, සරසX [Qමාණ රංග ´ඨෙ=, 

31වන සරසX [Qමාණ සමස්ථලංකා ෙක� නාට� 

තරඟය සහ ස මාන පදානය 225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% O 0%

N44263130425 10/23/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, DඩමාSව � 

සං�කාරාම Xහාරස්ථානය හා සණස මාවත 

මා�ෙ  පැ�බැ ම ඉ�� ෙකොටස සංවQධනය 

TUම. 275,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     255,423.90         93% I 100%

N43263102100 11/3/2014

කvනායක, වලාන, A� Bමනාරාම Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00        97,000.00           97% I 100%

N43263103100 11/4/2014

¥ග�ව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශයට අය� 

ම�ව�ත ෙjවස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 100,000.00        97,914.60           98% I 100%

N43263104100 11/3/2014

බලෙබෝව, � ෙබෝµමාලකාරාම Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 100,000.00        97,018.20           97% I 100%

G43212805100 12/5/2014

අෙ�Yස්ස �ස්ÂF කෘ�කQම Y�z 

මධ�ස්ථානෙ= සංචාරක [වාසය සඳහා උපකරණ 

ලබා ගැ£ම

2,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 2,500,000.00     2,478,817.55      99% I 100%

N43263106100 11/3/2014

ෙ�ය!ෙගොඩ, දඩග�ව Yරාණ රාජමහා 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 50,000.00          50,000.00           100% A 10%

N43263106101 11/3/2014

[:ට�ව, ශා!ත අ!ෙතෝ[ ෙද� මැSර 

සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 50,000.00          50,000.00           100% A 10%

N43263108100 11/3/2014

ව�ෙපොල, � Xමලර�නාරාම Xද�ා [වාස මහා 

��ෙව! Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 200,000.00        190,161.30         95% I 100%



N43263108101 11/20/2014

යFක>ව, සjධQෙමෝදය Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 100,000.00        94,335.30           94% I 100%

N43263108102 11/3/2014

මැjෙjෙගොඩ, ධQමායතන Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 100,000.00        95,166.51           95% I 100%

N43263108103 11/3/2014

දDÃ [ව!දම, � £ෙගෝධ ��ෙව! 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 100,000.00        95,177.70           95% I 100%

N43263108104 11/3/2014

ජා ඇල, බටලම උ"ර,  යහප� එෙ$රාෙC 

කන�ාරාමය සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 50,000.00          49,895.50           100% I 100%

N43263110100 11/3/2014

ව�තල, එෙ$ර��ල, ශා!ත ෙසබස්�ය! 

ෙjවස්ථානය සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 50,000.00          49,869.00           100% I 100%

N43263112100 11/3/2014

මාªම, ශා!ත ෙජෝT  ෙද� මැSර සංවQධනය 

TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 50,000.00          47,537.40           95% I 100%

N43263112101 11/3/2014

ප:�වල � ෛශලාරාම Yරාණ Xහාරස්ථානෙ= 

සංවQධන කටR" ASTUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 100,000.00        95,259.60           95% I 100%

N43263113100 11/3/2014

කැල¦ය, �ල��ය, ශා!ත ආනා ෙjවස්ථානය 

සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය 50,000.00          49,914.37           100% I 100%

A43212121100 12/31/2014

ෙකොළඹ 13 ²�මැ!ඩ�V �V� ජාw ඇල 

ප�සංස්කරණය

3,891,100.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,891,100.00     3,891,090.00      100% I 100%

N43263121101 12/2/2014

ෙකොළඹ 10, මාeගාව�ත, ෙඛ�තාරාම ප!සල 

පාර, ෙඛ�තාරාම මහා Xහාරස්ථානය ශම 

පදනc! සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 200,000.00        190,000.00         95% I 100%



N43263121102 12/2/2014

ෙකොළඹ 10,  මාeගාව�ත පාර, ෙබෝෙසවන 

Xහාරස්ථානය ශම පදනc! සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 200,000.00        190,000.00         95% I 100%

N43263121103 12/2/2014

අංක 42/31, ස්vව: G�ය, ෙකොළඹ 02 �V� 

ශාu� හcwයා ö මා ප�eය ශම පදනc! 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% A 10%

N43263121104 12/2/2014

අංක 65/455, ප!සල පාර, ෙකොළඹ 15 �V� 

මස්^S� �Q �ස්e  ෙjවස්ථානය ශම පදනc! 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 100,000.00        95,000.00           95% I 100%

N43263121105 12/2/2014

අංක 128, ජය!ත ම�eමාර�x මාවත, ෙකොළඹ 

14 �V� � } ª¦ Xහාරස්ථානය ශම පදනc! 

සංවQධනය TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 150,000.00        142,500.00         95% I 100%

N43263121106 12/3/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= � සාරාන!ද 

ෙබෞjධ Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ල ශම 

පදනc! සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 300,000.00        285,000.00         95% I 100%

N43263121107 11/14/2014

ෙකොළඹ 12, � ෙබෝµ�Fඛාරාම Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 100,000.00        95,000.00           95% I 100%

N43263122100 11/25/2014

වැ�ල ��ය,  � සංඝෙබෝµ මාවත, පරම 

ධQෙමෝදය Xහාරස්ථානය ශම පදනc! 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 99,500.00          99,500.00           100% I 100%

N43263122101 11/25/2014

අංක 93/118 අXස්සාෙ��ල පාර, 

ඔ�ෙගොඩව�ත, වැ�ල ��ය �V � � 

ස ijධාෙලෝක ධQමායතනය ශම පදනc! 

සංවQධනය TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 99,600.00          99,600.00           100% I 100%

N43263122102 11/25/2014

රාජd�ය, මැ�!නාෙගොඩ, � Bරම�ාරාම Yරාණ 

Xහාරස්ථානය ශම පදනc!  සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 99,250.00          99,250.00           99% I 100%

N43263122103 11/25/2014

ඇ�ෙහේන, ෙගොතvව, අංෙගොඩ, රතනසාර 

Xහාරස්ථානය ශම පදනc! සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 99,340.00          99,340.00           99% I 100%



N43263122104 11/25/2014

අංෙගොඩ, � Bෙ ධාරාම Xහාරස්ථානය  ශම 

පදනc! සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 99,190.00          99,190.00           99% I 100%

N43263122105 11/25/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙකොෙළො!නාව dල!ÆF� මධ�ස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනc!  සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 300,000.00        299,880.00         100% I 100%

N43263123100 11/3/2014

�ෙCෙගොඩ, ගංෙගොඩXල, සමාµ Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 250,000.00        250,000.00         100% I 100%

N43263123101 11/3/2014

රාජd�ය, ධQමපාල ෙපෙදස, A� Xජයාරාම 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N43263123102 11/4/2014

ෙකෝ:ෙ: පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= � මැeබ! 

ආරාමෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන කටR" 

TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 300,000.00        296,220.00         99% I 100%

N43263123103 11/4/2014

ෙකෝ:ෙ: පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= BධQමාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන 

කටR" TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 300,000.00        299,700.00         100% I 100%

N43263123104 11/4/2014

ෙකෝ:ෙ: පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= � Bභදාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන 

කටR" AS TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 300,000.00        299,894.00         100% I 100%

N43263124100 11/3/2014

අ"�d�ය �වe අසYව සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 400,000.00        399,735.00         100% I 100%

N43263124101 11/3/2014

අංක 948, උඩව�ත පාර, තලංගම උ"ර, මාලෙ� 

�V� � සjධQම [ෙFතනාරාම Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 200,000.00        199,725.00         100% I 100%

N43263124102 11/3/2014

උ"� ෙහෝක!දර, ෙහෝක!දර, � ර�නාරාම 

Xහාරස්ථානය (� සjධQම ර�නාරාමය) 

සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 200,000.00        199,675.00         100% I 100%



N43263124103 11/3/2014

තලංගම, Vනû D�ර Yරාණ Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 50,000.00          49,115.00           98% I 100%

N43263124104 11/3/2014

ක>ෙවල පා.ෙ�ෙකො:ඨාශෙ= A� 

න!දනාරාමෙ= දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය කටR" AS TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 300,000.00        294,000.00         98% I 100%

N43263125100 12/2/2014

මහරගම, නාX!න, ඉAපතනාරාම Xහාරස්ථානය 

ශම පදනc! සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 200,000.00        199,600.00         100% I 100%

N43263125101 12/2/2014

මහරගම, මහ ෙ ඝාරාම මාවත, මහා ෙ ඝාරාම 

Xහාරස්ථානය ශම පදනc! සංවQධනය TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 150,000.00        149,930.14         100% I 100%

N43263125102 12/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � ධ ම 

T��යාරාම Yරාණ මහා Xහාරස්ථාන 

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනc! සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 300,000.00        299,000.00         100% I 100%

N43263125103 12/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � අරහ� මV!ද 

ෙබෞjධ මධ�ස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ල ශම 

පදනc! සංවQධන කටR" ASTUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

N43263125104 12/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහල! රණවක 

ආරාම ෙගොඩනැd�ල ශම පදනc! සංවQධන 

කටR" ASTUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 300,000.00        299,805.00         100% I 100%

N43263125105 12/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මහරගම 

Xපශ�ාරාම Xහාරස්ථ ෙගොඩනැd�ල ශම පදනc! 

සංවQධන කටR" AS TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

N43263125106 12/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මාලප�ල 

BදQශනාරාම Xහාරස්ථ ෙගොඩනැd�ල ශම 

පදනc! සංවQධන කටR" AS TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 400,000.00        399,925.00         100% I 100%

N43263125107 12/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මා�ෙවල � 

ඥානාන!ද ෙබෞjධ මධ�ස්ථාන ෙගොඩනැd�ල 

ශම පදනc! සංවQධන කටR" AS TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 300,000.00        299,700.00         100% I 100%



N43263126100 11/4/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � Yන� 

වQධනාරාමෙ= දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 200,000.00        199,774.20         100% I 100%

N43263126101 12/11/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= සමාµ ෙබෞjධ 

මධ�ස්ථානෙ=  ෙගොඩනැd�ල සංවQධන  TUම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 400,000.00        399,700.00         100% I 100%

N43263126102 12/11/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ධQමාරාම 

Yරාණ රජමහා Xහාරෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල  සංවQධනය  TUම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාpම 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 300,000.00        299,550.00         100% I 100%

N43263127100 11/3/2014

ෙදVවල, අනගා�ක ධQමපාල මාවත, BධQමාරාම 

ධQමරාජ Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N43263127101 11/3/2014

ෙදVවල, ෙ ධංකර පාර, � ෙ ධංකර 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල 100,000.00        99,700.00           100% I 100%

N43263127102 11/3/2014

ෙදVවල, නැ�මාල, ôයදQශනාරාම පාර, � 

ôයදQශනාරාම Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල 100,000.00        99,982.00           100% I 100%

N43263127103 11/3/2014

ෙදVවල, ෛවද� පාර, අංක 27, Xද�ාවQධන 

��ෙව! Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල 100,000.00        99,996.00           100% I 100%

N43263127104 11/3/2014

කgෙබෝXල, Xමලසාර පාර, BදQශනාරාම 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල 100,000.00        99,980.00           100% I 100%

N43263127105 11/3/2014

ෙදVවල, කuඩාන, � ධQම ජය!� දහ  පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N43263128100 11/3/2014

ෙමොරvව, }නාව, � ෙබෝµරාජාරාම Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 100,000.00        100,000.00         100% I 100%



N43263128101 11/3/2014

ෙමොරvව, එෙගොඩ උයන, � Bන!ද උපන!ද 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 99,972.00          99,972.00           100% I 100%

N43263128102 11/3/2014

ෙමොරvව, කvD�!ද, වා}කාරාම Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය  TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N43263128103 11/3/2014

ෙමොරvව, �ගෙරෝ�ල පාර, � Xජය ෙබෝµරාජාරාම 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 99,560.00          99,560.00           100% I 100%

N43263128104 11/3/2014

ෙමොරvව, ෙමොරvවැ�ල, Bෙබෝධාරාම 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 99,760.00          99,760.00           100% I 100%

N43263128105 11/4/2014

ෙමොරvව, ක�ෙද��ල � BධQමාරාම Yරාණ 

Xහාරය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 99,760.00          99,760.00           100% I 100%

N43263128106 11/4/2014

ෙමොරvව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙසො�සාරාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

N43263128107 11/4/2014

ෙමොරvව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= සාම 

Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 299,110.00        299,110.00         100% I 100%

N43263129100 11/4/2014

�Kය!දල, ෙකොළ�!න, � ª බාරාම 

Xහාරස්ථානය  සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 200,000.00        193,885.00         97% I 100%

N43263129101 11/4/2014

�Kය!දල, නා ප�zව, අෙශෝකාරාම 

Xහාරස්ථානය  සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 200,000.00        193,780.00         97% I 100%

N43263129102 11/4/2014

ෙබොරලැස්ග�ව, වැව පාර, � නාග�Fඛාරාම 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 100,000.00        96,530.00           97% I 100%



N43263129103 11/4/2014

ෙපො�ගස්ඕXට, හ�Xට, පාසැ� මාවත, � 

Xමලාරාම Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 400,000.00        387,375.00         97% I 100%

N43263129105 11/4/2014

හැwගම, �Kය!දල � BදQශනාරාම 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 100,000.00        95,000.00           95% I 100%

N43263129106 11/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහො!න!තර � 

Xජයාන!දාරාම දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය T�ම සඳහා

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 400,000.00        387,450.00         97% I 100%

N43263129107 11/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ප![��ය � 

Xජයාන!දාරාම දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය T�ම සඳහා

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% Q 0%

N43263129108 11/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ධ මpපාරාමෙ= 

දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 300,000.00        290,933.00         97% I 100%

N43263129109 11/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Bෙ!තාමහාෙjG 

��ෙව! Xද�ාලෙ=  ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� 

සංවQධන කටR" AS TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 300,000.00        276,910.00         92% I 100%

N43263129110 11/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Kය!දල 

Xශ්වකලාව A� රතනපාල දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන කටR" AS TUම සඳහා

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 400,000.00        362,590.00         91% I 100%

N43263129111 12/15/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ප![��ය 

,ර�ම�ෙද¦ය,� Xජයාන!දාරාම දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% Q 0%

N43263130101 11/4/2014

ෙහෝමාගම, කහ">ව, � Bමන Yෂ්�කාරාම 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 150,000.00        145,078.31         97% I 100%

N43263130102 11/4/2014

ෙහෝමාගම, පලාගම, � වQධනාරාම Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%



N43263130104 11/4/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �යගම � සාල 

වෙනෝද�ානාරාම Xහාරස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 300,000.00        278,954.84         93% I 100%

N43263130106 11/4/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � 

ෛශලානතායතන Yරාණ Xහාරෙ= දහ  පාස� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය T�ම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 300,000.00        282,826.70         94% I 100%

N43263130107 11/4/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඇ��ගම 

රජමහා Xහාරෙ= ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය 

කටR" AS TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 300,000.00        267,393.25         89% I 100%

N43263130108 11/4/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ¥ෙගොඩ කXධජ 

වාxස්වර �ණා�ස්මරණ භාවනා ÆF� 

මධ�ස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ල  සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% A 10%

N43263130109 11/4/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= Xෙ�කාරාමෙ= 

ෙගොඩනැde සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 300,000.00        282,747.32         94% I 100%

N43263130110 11/4/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= V���ය Yරාණ 

Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාසැ� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 300,000.00        272,606.07         91% I 100%

N43263130111 11/4/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � Bගත 

ª බාරාමෙ= ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය කටR" 

AS TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 300,000.00        281,999.52         94% I 100%

N43263130112 11/4/2014

ෙහෝමාගම පාෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  � 

Xෙ�කාරාමෙ= දහ  පාසැ� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 300,000.00        285,579.00         95% I 100%

N43263130113 11/20/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= Yරාණ Xහාරෙ= 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 300,000.00        281,955.96         94% I 100%

N43263130114 11/19/2014

�Kය!දල, Ajධ��ල, DඩමාSව පාෙQ � 

සාං�කාරාම Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 100,000.00        86,286.83           86% H 100%



N43263130115 12/3/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= � 

ෛශලපQවතාරාම Yරාණ Xහාරෙ= දහ  පාසැ� 

ෙගොඩනැd�ල  ශම පදනc! සංවQධන කටR" 

ASTUම 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N43263130116 12/24/2014

ෙහෝමාගම, � ෙබෝµ දහ  පාසැ� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N43263130117 12/24/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � අරහ� මV!ද 

ෙබෞjධ මධ�ස්ථානෙ= ෙගොඩනැd�ල ශම 

පදනc! සංවQධන කටR" ASTUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N43263131100 11/4/2014

පාSFක, මාවතගම, වැeකල ෙබෞjධ 

මධ�ස්ථානය සංවQධනය TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

N43263131101 11/4/2014

��wයාවල ආරණ� ෙසේනාසනය සංවQධනය 

TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N43263131102 11/4/2014

ඇස්ව�ත උ"ර, ආන!දාරාම Xහාරස්ථානය 

සංවQධනය TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 150,000.00        150,000.00         100% I 100%

N43263131103 11/4/2014

හංවැ�ල, කgඅCගල, �.කා[Fක ෙjව මාතා 

ෙjවස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00        99,999.20           100% I 100%

N43263131104 11/4/2014

වග, වැeක!න, ජපමාලා මාතා ෙද� මැSර 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 100,000.00        99,722.50           100% I 100%

A43263132100 11/3/2014

සංස්කෘ�ක [ෙFතනෙ= ෙගොඩනැde හා XSe 

පjධ�ය අ}�වැwයාව

4,500,000.00        අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!දQය 

[ෙFතනය 4,500,000.00     3,317,776.00      74% H 100%

N43263132101 12/4/2014

ෙකොළඹ 09, ෙදමටෙගොඩ, ආරාමය පාර, 

අ�යවංශාරාම Xහාරස්ථානය ශම පදනc! 

සංවQධනය  TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 150,000.00        142,215.00         95% I 100%



N43263132102 11/4/2014

ෙදමටෙගොඩ, ෙ²ස්ල�! පාර, � ධQමාශම 

Xහාරස්ථානෙ= � සjධා�ස්ස දහ  පාසල 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N43263132103 12/4/2014

ෙකොළඹ 09, ෙදමටෙගොඩ, � ධQමාරාම පාර, � 

සරණාරාම Xහාරස්ථානය ශම පදනc!  

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 100,000.00        94,050.00           94% I 100%

N43263132104 12/4/2014

ෙකොළඹ 08, ෙබො{�ල, � Xෙ�කාරාම 

Xහාරස්ථානය  ශම පදc! සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 100,000.00        75,105.00           75% I 100%

N43263132105 11/4/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඉAපතනාරාම 

මහා Xහාරෙ= දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 0% O 0%

N43263132106 11/4/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � 

ඥානාලංකාර ÆF� ෙබෞjධ මධ�ස්ථානෙ= 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

N43263132107 12/4/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � ඥානAංහ 

ෛම½ [ෙFතන Xහාරස්ථානෙ=  ෙගොඩනැd�ල 

ශම පදනc! සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 300,000.00        189,200.00         95% I 100%

N43263133100 11/4/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= � BධQමාරාමෙ= 

දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 300,000.00        299,965.00         100% I 100%

N43263133102 11/4/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= A�ගයා 

Xහාරස්ථානෙ= දහ  පාස� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 300,000.00        299,250.00         100% I 100%

N43263133103 12/5/2014

පාSFක, ගලෙගදර, � �ණවQධනාරාම 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 200,000.00        99,880.00           50% I 100%

N43263133104 12/15/2014

වග, �!නවල, � ෛශලª බාරාම රජමහා 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 100,000.00        99,880.00           100% I 100%



N43263133105 12/18/2014

පාSFක, උ>��ල Yරාණ ග�ෙල! ��ෙව! 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 100,000.00        99,750.00           100% I 100%

N43263133106 12/29/2014

උ>��ල Yරාණ ග�ෙල! මහා Xහාරෙ= 

ඉ�කරc! පව�න දහ  පාසැ� ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 200,000.00        199,500.00         100% I 100%

N43263133107 12/29/2014

අංග�ව � ආන!දාරාම Xහාරස්ථානෙ= දහ  

පාසැ� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 100,000.00        99,980.50           100% I 100%

N43263141100 11/4/2014

පානSර, ෙකෙස�ව�ත, � Bභදාරාම 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 50,000.00          48,500.00           97% I 100%

N43263141101 11/4/2014

පර�ත, � XමලTQ� Xහාරස්ථානෙ= � 

XමලTQ� දහ  පාසල සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 200,000.00        194,075.00         97% I 100%

N43263148100 11/4/2014

ෙ²�වල, ප!සල පාර, අÆනවාරාම 

Xහාරස්ථානය සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 400,000.00        400,000.00         100% I 100%

N43222865100 12/30/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= කෘ�කQම Fෙෂේතෙ= 

[R"uව!ෙC ±වෙනෝපාය සංවQධය TUම

800,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘ� 

ෙසේවා 

අµකා�ය 800,000.00        800,000.00         100% I 100%

G43219862100 12/17/2014

බස්නාVර පළාෙ� ස්වයං{TයාවF ෙලස ම� 

වගා කටR"වල [රත
ව!   සඳහා ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ලබා pම

7,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 7,500,000.00     7,482,243.92      100% I 100%

G43222862101 11/3/2014

ස්වයං{Tයා පවQධනය සඳහා ෙqෂ ග මාන ඇ� 

TUම හා ෙqෂ කQමා!තෙ= [R" 
ව! හට 

ස්වයං{Tයා උපකරණ ලබා pම

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 4,000,000.00     4,000,000.00      100% I 100%

G43222862102 11/3/2014

බස්නාVර පලාෙ� ස්වයං {Tයා �Kබඳ Y�zවF 

ලබා ඇ� Yjගලය!ට ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ලබා pම - 2 අ�යර

15,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප� 

කQමා!ත 

සංවQධන 

අµකා�ය 15,000,000.00   15,000,000.00    100% I 100%



N43263962105 11/3/2014

පාර ප�ක සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ල� 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම (දහඅට ස![ය)

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 500,000.00        444,500.00         89% I 100%

N43219962106 12/9/2014

නව තාFෂ[ක කෘ� ෙමවල  �Kබඳ Fෙෂේත 

[ලධා�!  දැ�ව� TU  "e! ආයතන සXබල 

ගැ!Gම

1,200,000.00        අමා.ෙ�. ප.කෘ� අධ� 1,200,000.00     1,195,359.00      100% I 100%

G43233962107 12/23/2014

බලශF� සංරFෂණය "e! ප�සරය B{aම 

සඳහා  පළාෙ� ජනතාව �� TUම -අ�යර 02

1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00     996,828.30         100% I 100%

K41582901100 12/3/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  �ඩක  

�¶කාව!ෙC  �ඩා ධා�තාවය ඉහළ නැංGම 

අර�z කරෙගන  eයාප�ංx  �ඩා සc� සඳහා  

�ඩා උපකරණ ලබා pම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     99,955.00           100% I 100%

N41582801101 8/26/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     99,810.00           100% I 100%

N41582801102 8/27/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා උපකරණ ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     149,810.00         100% I 100%

F41582801104 9/17/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය 0% O 0%

N41582801106 11/11/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

27,350.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     27,300.00           100% I 100%

K41582801107 12/16/2014

�uල��ය   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= �ඩක 

�¶කාව!ෙC �ඩා Dසලතාවය ඉහළ නැංGම 

අර�z කරෙගන eයාප�ංx �ඩා සc� සඳහා 

�ඩා භා�ඩ ලබා pම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     24,970.00           100% I 100%

N41382802002 3/11/2014

කටාන  පා. ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=    න  කරන ලද  

eයාප�ංx  �ඩා සc� සඳහා �ඩා  උපකරණ ලබා 

pම  ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     199,800.00         100% I 100%



N41382802003 3/11/2014

කටාන  පා. ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=   ආwඅ බලම 

සා!ත ම�යා  �ඩා සමාජය සඳහා  �ඩා  

උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,941.00           100% I 100%

F41582802100 7/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා භා�ඩ ලබා pෙ  වැඩසටහන

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,820.00           100% I 100%

N41517802101 7/22/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

óවර�! සඳහා óවර උපකරණ ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     29,960.00           100% I 100%

F41582802102 9/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     350,000.00         100% I 100%

H41535202104 9/23/2014

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= රජය ස" ඉඩෙ  

�V� අරඹ එFස�  ගාම සංවQධන සc� ශාලා 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     238,352.00         95% I 100%

N41582803100 8/26/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc�  සඳහා  �ඩා  උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

K41517903102 9/18/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ>  ආදාය  ලා@ 

óවර�! සඳහා óවර ආ ප!න ලබා pෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 198,700.00        198,700.00         99% I 100%

K41582903103 9/18/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා �ෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

K41517903104 10/29/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

óවර�!ෙC කටR" පවQධනය TUම සඳහා  

ඔuනට óවර ආ ප!න ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 24,310.00          24,310.00           97% I 100%

F41517803105 10/29/2014

¥ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@ 

óවර�! සඳහා óවර උපකරණ ලබා pම

124,550.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 124,410.00        124,410.00         100% I 100%



N41582804100 8/26/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     74,650.00           100% I 100%

N41582804101 9/2/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     149,930.00         100% I 100%

F41535804102 10/15/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ගාම සංවQධන සc� සඳහා උපකරණ ලබා pම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     399,944.00         100% I 100%

F41582804103 9/17/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     99,970.00           100% I 100%

F41535804105 10/16/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ජ iව�ත  ගාම සංවQධන සc�යට   උපකරණ 

ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     24,932.20           100% I 100%

N41582804106 12/12/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙකොvෙගොඩ, c�ස්ව�ත �V� Aන^ ( 

SYNERGY )   �ඩා සමාජය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා pම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     29,835.00           99% I 100%

K41582804108 12/30/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  

�ඩක�!ෙC  �ඩා Dසලතාවය ඉහළ නැංGම 

අර�z කරෙගන අ!තQ ජා�ක සහ�කලා@  

c�ව!ෙගොඩ, ෙහොර පැ�ල, මැ�කැෙ�ව�ත,  

අංක : 233Ç V  ප�ංx  ආQ.ඩ².එ�.ෙ¿. 
75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     74,820.00           100% I 100%

K41582804109 12/16/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= �ඩක 

�¶කාව!ෙC �ඩා Dසලතාවය ඉහළ නැංGම 

අර�z කරෙගන eයාප�ංx �ඩා සc� සඳහා 

�ඩා භා�ඩ ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     49,995.00           100% I 100%

N41582805100 8/27/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා උපකරණ ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     149,580.00         100% I 100%

H41535205101 10/14/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= රජය ස" ඉඩෙ  

�V� උ>�ල  ගාම සංවQධන සc�  

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 0% O 0%



K41582805102 10/31/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  �ඩා  

සc�  පවQධනය හා සXබලගැ!Gම අර�z 

කරෙගන  �ඩා  උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     49,750.00           100% I 100%

K41582805103 12/29/2014

¥Uගම පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  �ඩක 

�¶කාව!ෙC �ඩා ධා�තාවය ඉහල නැංGම 

අර�z කරෙගන eයාප�ංx �ඩා සc� සඳහා 

�ඩා භා�ඩ ලබා pම 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 0% O 0%

F41335806001 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  කඳඔgවාව 

ක��ෙගොඩ ගාම සංවQධන සc�යට  උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                      0% I 100%

N41382806002 2/26/2014

අ�තනග�ල   පා . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=  න  

කරන ලද  eයාප�ංx  �ඩා සc� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     249,360.00         100% I 100%

N41565806100 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  පැ��ට, 

එ�ලFකල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ ´.එ�. 

Bෙලෝචනා ôයාදQශ£ මහ�cයට ස්වයං {Tයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස úපලාවන� උපකරණ 

ලබා pම
20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     18,000.00           90% I 100%

N41582806101 7/3/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  

D�ව��ල, අ�තනග�ල �V� Bමඟ ෙයෞවන 

�ඩා සමාජය සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     9,600.00             96% I 100%

H41535206102 7/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  මාතලාන 

ෙ²�ව�ත ගාම සංවQධන සc� ශාලාෙ� 

සංවQධන කටR" AS TUම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     20,000.00           100% I 100%

F41582806103 7/22/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

�ඩා සc� සඳහා  �ඩා භා�ඩ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     98,420.00           98% I 100%

F41535806104 9/26/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

ර!ෙපොDණගම A�පැරD  ගාම සංවQධන 

සc�යට  හ: හා  Yv ලබා pම

94,150.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     93,794.00           100% I 100%

F41535806105 8/6/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ගාම සංවQධන සc� සඳහා කැන� හ: ලබා pම - 

එF සc�යකට �.35000/- බැd!

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     64,000.00           91% I 100%



K41582906106 10/15/2014

අ�තනග�ල  පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,920.00           100% I 100%

K41582806107 12/29/2014

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  

�ඩක�!ෙC �ඩා Dසලතාවය ඉහළ නැංGම 

අර�z කරෙගන  ජා�ක  ම:ටෙ   සහ�කලා@  

ෙ�ය!ෙගොඩ, පාර��ල , අංක : 268/3  ප�ංx 

ඩ².´. ෙකෞ�  යන �¶කාවට  �ඩා උපකරණ 
10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00           100% I 100%

K41382907001 2/28/2014

ග පහ   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  XXධ �ඩාවල 

[R" �ඩක  �ඩක �¶කාව! ස බ!ධ 

කරෙගන �ඩා Y�z වැඩසටහනF පැවැ�Gම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

N41382807003 2/28/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=   න  කරන ලද  

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම - එF 

සc�යකට �.100000/- බැd!  ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත ) 700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 300,000.00        300,000.00         43% C 60%

F41335807005 2/28/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=   1. මාTලංග�ව 

ගාම සංවQධන සc�ය හා 2. පහළ යාෙගොඩ ගම 

සංවQධන  සc�ය යන සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම - එF සc�යකට �. 100000/- බැd! 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 199,400.00        199,400.00         100% I 100%

F41535807100 7/4/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග /ඉහළ 

ඉ��ෙගොඩ ශF� ගාම සංවQධන සc�යට 

උපකරණ ලබා pම

65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     64,425.00           99% I 100%

F41582807101 7/22/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  �ඩා 

සc� සඳහා   �ඩා උපකරණ ලබා pම

14,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                      0% A 10%

F41535807102 10/28/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ගාම 

සංවQධන සc� සඳහා උපකරණ ලබා pම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 499,720.00        499,720.00         100% I 100%

N41582807103 9/29/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා  භා�ඩ ලබා pම

265,385.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

N41582807104 9/24/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                      0% A 10%



F41535807105 12/10/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

ගෙ���ල උ"ර ගාම සංවQධන සc�යට 

උපකරණ ලබා pම

67,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 66,725.00          66,725.00           100% I 100%

N41582807106 11/4/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

H41535207107 11/18/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ගෙ!��ල, 

ෙබො�ලත �V� Bහද ගාම සංවQධන සc� 

ශාලාෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

47,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     47,500.00           100% I 100%

G41535807108 11/24/2014

ග පහ පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

ෙකෙස�ව"ෙගොඩ දDණ ගාම සංවQධන සc�යට 

උපකරණ ලබා pම

17,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 16,875.00          16,875.00           99% I 100%

K41582807109 11/25/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  �ඩක�!ෙC �ඩා 

Dසලතාවය ඉහළ නැංGම අර�z කරෙගන 

අ!තQ ජා�ක සහ�කලා@  ගෙ!��ල, 

ෙකොස්A!න, ම�!නාව�ත පාර, අංක : 450/1 

ප�ංx එ�.¶.එස්. GරAංහ  යන �¶කාවට  �ඩා 
75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%

G41535807110 11/28/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග /ෙබො�ලත 

උ"ර නෙවෝද�ා ගාම සංවQධන සc�යට අවශ� 

උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 99,715.00          99,715.00           100% I 100%

F41535807111 11/28/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග /ෙහොරෙගො�ල  

උ"ර   ගාම සංවQධන සc�යට අවශ� උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 99,715.00          99,715.00           100% I 100%

F41535807112 12/1/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= පහළ ඉ��ෙගොඩ 

සමd ගාම සංවQධන සc�යට උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 99,715.00          99,715.00           100% I 100%

N41382808001 2/28/2014

ජාඇල  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද  

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

291,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     290,500.00         100% I 100%

N41382808003 3/3/2014

ජාඇල  පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=   eයාප�ංx 1. 

ත�ණ අ�ණ  �ඩා සමාජය, 2. ස ෂව  �ඩා 

සමාජය හා 3. මංCස්ටQස්  �ඩා සමාජය යන  

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     300,000.00         100% I 100%



F41335808004 3/3/2014

ජාඇල  පා. ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=  1. �ලu�ල  ගාම 

සංවQධන සc�ය හා අංක : 184, බටVර කඳාන  

ගාම සංවQධන සc�ය යන  ගාම සංවQධන සc� 

සඳහා උපකරණ ලබා pම 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,410.00         100% I 100%

N41382808005 3/3/2014

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා භා�ඩ ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත )

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     249,950.00         100% I 100%

F41582808100 9/29/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 1. ෙහ:�යගම, 

ජාඇල �V� ශF� �ඩා සමාජය, 2. ෙෂේXයQ පාර, 

ජාඇල �V� �ස්තරාජ  එFස�  �ඩා සමාජය හා 

3. වෑවල, ජාඇල �V� සා!ත පැ!Aස් ෙෂේXයQ 

�ඩා සමාජය යන �ඩා සc� සඳහා  �ඩා භා�ඩ 
300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     299,900.00         100% I 100%

N41516208101 7/14/2014

ජාඇල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  ස්වයං {TයාවF 

ෙලස  ගෘහ ආ�ත DD� පාලනෙ= ෙයෙදන  අ> 

ආදාය  ලා@!ෙC  ±වන ත�වය ඉහල නැංGම 

අර�z කරෙගන  ස්වයං {TයාවF ෙලස 

DDල!ඇ� TUම සඳහා DD� පැටu!  ලබා pම
400,000.00           අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     399,000.00         100% I 100%

N41516208102 8/6/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං {TයාවF 

ෙලස  ගෘහ ආ�ත DD� පාලනෙ= ෙයෙදන  අ> 

ආදාය  ලා@!ෙC  ±වන ත�වය ඉහල නැංGම 

අර�z කරෙගන   DD� පැටu!  ලබා pම 100,000.00           අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     94,500.00           95% I 100%

N41582808103 8/22/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                      0% I 100%

N41582808104 8/22/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                      0% I 100%

F41565808105 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං {Tයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස úපලාවන� උපකරණ ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     29,700.00           99% C 60%

F41535808107 10/29/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=   eයාප�ංx ලංකා 

මාතා ගාම සංවQධන සc�යට  උපකරණ ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     35,000.00           100% I 100%

K41582808108 11/4/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සමාජවල �ඩා Dසලතාවය ඉහළ නැංGෙ  

අර�¦! �ඩා සමාජ සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා 

pම 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     149,900.00         100% I 100%



K41582808109 12/11/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  �ඩා ධා�තාවය 

ඉහළ නැංGම අර�z කරෙගන eයාප�ංx �ඩා 

සc� වන 1. නැෙගනත� �ඩා සමාජය හා 2. 

ජයලංකා �ඩා සමාජය යන �ඩා සc� සඳහා 

�ඩා උපකරණ ලබා pම
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,500.00         100% O 0%

K41582808110 12/11/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  �ඩක�!ෙC �ඩා 

Dසලතාවය! ඉහළ නැංGම අර�z කරෙගන 

eයාප�ංx �ඩා සc�යF වන බvව�ත è� �ඩා 

සමාජයට �ඩා උපකරණ ලබා pම 60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     59,500.00           99% O 0%

F41335809001 3/3/2014

ව�තල  පා .ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ=   �යාකා�  ගාම 

සංවQධන සc� සඳහා උපකරණ  ලබා pම   ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

198,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 198,000.00        198,000.00         100% I 100%

N41382809002 3/3/2014

ව�තල  පා . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=   eයාප�ංx  

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 300,000.00        299,500.00         100% I 100%

N41465809003 3/3/2014

ව�තල  පා . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@!ට ස්වයං {Tයා උපකරණ 

ආධාර ෙලස úපලාවන�  හා ෙකො�ඩා සැක�ෙ  

උපකරණ  ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත ) 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

F41582809100 9/18/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

41,790.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 41,300.00          41,300.00           99% I 100%

K41582809101 11/25/2014

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  �ඩක�!ෙC 

�ඩා Dසලතාවය ඉහළ නැංGම අර�z කරෙගන  

ජා�ක  ම:ටෙ   සහ�කලා@  රාගම, ෙහොරෙq, 

ප!සල පාර, අංක : 64  ප�ංx ´.එස්. ර!��  

ෙපෙQරා   යන �ඩකයාට  �ඩා උපකරණ ලබා pම
10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 10,000.00          10,000.00           100% I 100%

F41535809102 12/10/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙහොරෙq ගාම 

සංවQධන සc�යට උපකරණ ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 34,840.00          34,840.00           100% I 100%

F41535810100 7/16/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ගාම 

සංවQධන සc� සඳහා කැන� හ: ලබා pම

700,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     696,000.00         99% I 100%

N41582810101 7/16/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා p ම

375,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     374,540.00         100% I 100%



K41582910102 10/31/2014

�ඩක�! සXබල ගැ!Gම අර�z කරෙගන මහර 

පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 43, පස්ග මන 

බටVර, i���ය �V� නව [�c¦ �ඩා සමාජය 

 සඳහා  එ�ෙ�  තරඟාවeයF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     49,580.00           99% I 100%

N41582810103 12/2/2014

මහර  පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx මහර, 

ත�ණ  �ඩා සc�යට  �ඩා උපකරණ ලබා pම

45,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

N41382811001 5/22/2014

ෙදො ෙq  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද  

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 99,950.00          99,950.00           100% I 100%

F41335811002 5/22/2014

ෙදො ෙq   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 397Ç, 

පරකඩ��ල ගාමෙසේවා වසෙ  �V� පරකඩ��ල 

ගාම සංවQධන සc�යට කැන� හ: එකF ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 35,000.00          35,000.00           100% I 100%

N41565811100 6/27/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 164/2/Ç, 

XහාරD�ර, T��වැල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

ව�.චල[ "ෂා�කා දයාන!ද මහ�cයට ස්වයං 

{Tයා උපකරණ ආධාර ෙලස úපලාවන� 

උපකරණ ලබා pම
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 35,000.00          35,000.00           100% I 100%

N41516211101 8/6/2014

ෙදො ෙq  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං {TයාවF 

ෙලස  ගෘහ ආ�ත DD� පාලනෙ= ෙයෙදන  අ> 

ආදාය  ලා@!ෙC  ±වන ත�වය ඉහල නැංGම 

අර�z කරෙගන  DD� පැටu!  ලබා pම

95,000.00             අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     -                      0% A 10%

F41535811102 8/7/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ගාම 

සංවQධන සc� සඳහා qලාස්�F Yv ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 24,724.00          24,724.00           99% I 100%

H41535211103 7/22/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ව"�ගම ගාම 

සංවQධන සc� ශාලාෙ� ප�සංස්කරණ කටR" 

AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 100,000.00        -                      0% I 100%

N41582811104 11/4/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

63,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 62,900.00          62,900.00           100% I 100%



K41582811105 12/15/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  �ඩක�!ෙC 

�ඩා Dසලතාවය!  ඉහළ නැංGම අර�z 

කරෙගන  අංක : 36, පහල මා��ගම, ම�වාන 

�V� eයාප�ංx ක!ද උඩ Bජාත �ඩා සමාජය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

F41535812101 7/22/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  ගාම 

සංවQධන සc� සඳහා  උපකරණ  ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     99,860.00           100% I 100%

F41582812102 7/22/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 0% O 0%

F41535812103 10/9/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ගාම 

සංවQධන සc� සඳහා උපකරණ ලබා pම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     385,000.00         96% I 100%

N41382813001 3/6/2014

කැළ¯ය  පා  . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=  න  කරන 

ලද  �ඩා සc�  සඳහා  �ඩා භා�ඩ  ලබා pම ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     349,975.00         100% I 100%

F41335813002 3/6/2014

කැළ¦ය  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  ග�ෙබො{�ල  

ගාම සංවQධන සc�යට උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     -                      0% A 10%

N41382813003 3/6/2014

කැළ¦ය  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  ග�ෙබො{�ල  

ෙෆ!»ස්  �ඩා සමාජයට  �ඩා භා�ඩ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     99,625.00           100% I 100%

F41335821002 6/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, ^!"��ය ගාම 

සංවQධන සc�ය සඳහා උපකරණ ලබා 

pම.

 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,853.70          49,853.70           100% I 100%

F41465821003 6/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, ෙකොළඹ15, 

ම:ටFDeය,ශා.මා�යා පvමග, අංක 39, V �V� 

මරණාධාර සc�යට Yලාස්�F Yv 

ලබාpම

 
30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 29,224.70          29,224.70           97% I 100%

N41582821100 7/15/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙකොළඹ 10,මාKගාව�ත ,ö මා මස්^�  පාෙQ   

M.J.M.  පාප!S �ඩා සc�ය සදහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 99,875.00          99,875.00           100% I 100%



F41535821101 8/11/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx පජා 

සංවQධන සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම.

505,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 505,000.00        499,645.90         99% I 100%

F41535821103 11/12/2014

ෙකොළඹ qරාණ.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

276/9,ෙ²ස්ල�! පාර,ෙදමටෙගොඩ,ෙකොළඹ 09 

qQජා සංවQධන සc�ය   සඳහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

H41552321105 12/15/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකො පඤ්ඤG�ය 

FR ෙපො�!: පාර ෙමෝග! පාර) ෙපොS  මාQගය 

සංවQධනය TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 200,000.00        197,449.00         99% I 100%

N41582821106 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සදහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.(නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 299,850.00        299,850.00         100% I 100%

N41582821107 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සදහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.(නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

N41582821108 11/25/2014

ෙකොළඹ  ප.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.(නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 175,000.00        174,690.00         100% I 100%

N41582821109 12/29/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

ෙකොළඹ 12,පළ� ප�eය පvමග,මධ�ම ත�ණ 

�ස්e  �ඩා සc�ය සදහා �ඩා උපකරණ 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

K41382922001 3/14/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, එ�ෙ� 

�ඩාව පවQධනය TUෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Xම.

 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     200,000.00         100% I 100%

N41582822100 7/10/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙලව! ලය!ස් �ඩා සc�ය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,960.00           100% I 100%

F41535822102 8/9/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ම�ගම,503/� ගාම සංවQධන සc�ය සදහා 

උපකරණ ලබාpම.

45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     44,420.00           99% I 100%



N41582822103 8/9/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මා�!නාෙගොඩ එFස� �ඩා සc�ය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,805.00           100% I 100%

N41582822104 11/10/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

ෙකොෙළො!නාව �ඩා සc�ය  සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,950.00           100% I 100%

N41582822106 12/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

කැළ¦��ල,ජයc¯ �ඩා සc�ය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 0% O 0%

F41535823100 9/25/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ගාම සංවQධන සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     49,270.00           99% I 100%

N41582823104 11/25/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

රාජd�ය,බ�ඩාරනායකYර සරසX �ඩා සc�ය 

සදහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     74,975.00           100% I 100%

F41535824100 9/18/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

XකමAංහYර  ගාම  සංවQධන සc�යට උපකරණ 

ලබාpම.

90,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     89,489.28           99% I 100%

F41535824101 7/15/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

XකමAංහYර ගාම සංවQධන සc�ය සදහා 

උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     30,000.00           100% I 100%

F41582824103 8/18/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx අංක 

ඔ/ක>/ස.ෙසේ/122/06 දරණ ඉහළ ෙබෝc�ය 

ක>ෙවල රස්සපාන �ඩා ,මරණාධාර හා 

Bභසාධක සc�යට උපකරණ ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     95,740.00           96% I 100%

N41582824104 7/31/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     20,410.00           68% I 100%

H41535224105 9/22/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �ව!Yර වට 

රuම පාර (�ං Kඳ පාර) සංවQධනය TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     188,389.23         94% I 100%



F41535824106 8/9/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx එFස� 

පජා සංවQධන සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     24,847.00           99% I 100%

F41535824107 8/12/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ගැ�z  

පජා ම�ඩලය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     39,567.36           99% I 100%

F41535824108 9/3/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

"!අදෙහේන ෙද�ගහ එක�" පජා සංවQධන 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     24,944.64           100% I 100%

F41582824109 9/3/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙබෝc�ය 

රFසපාන �ඩා හා Bබ සාධන සc�ය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම.

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     79,805.00           100% I 100%

H41552324110 9/19/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �ව!Yර වටරuම 

පාර  (�ං Kඳ පාර) ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     280,905.51         94% I 100%

F41535824118 11/3/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙපො"අරාව ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

N41582824120 11/18/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙපෝෙQ 

ශF� �ඩා සc�ය සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     19,950.00           100% I 100%

H41552324121 11/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= තලංගම උ"ර 

êනැ�D�ර Yරාණ Xහාරස්ථානෙ= � 

Bච�තවQධන දහ  පාසලට ඇ"gවන ෙපොS 

මාQගය සංවQධනය TUම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     94,274.75           94% I 100%

H41552624122 12/2/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= උ"� ෙහෝක!දර 

ර�නාරාම පාරට ආර භ වන ස්ථානෙ=  

ෙගොඩගම අ"�d�ය පධාන පාර ෙදපැ�ෙ� 

බස්ම� ආවරණ සංවQධනය TUම. 39,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 0% O 0%

N41582825100 6/17/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

සැළeV¦ �ඩා සc�ය සඳහා �ඩා උපකරණ 

ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,810.00           99% I 100%



F41535825101 6/17/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

මා�ෙවල ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 98,804.00          98,804.00           99% I 100%

F41535825102 6/25/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, මහරගම  අංක 

532 ගාමෙසේවා වසෙ  eයාප�ංx ෙගොwග�ව 

උ"ර ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා  උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ  අ�ණා ඇත) 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 24,752.00          24,752.00           99% I 100%

F41535825103 8/19/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙගොwග�ව,උ"ර ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 29,848.00          29,848.00           99% I 100%

F41535825104 10/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx අංක 

මහ/මත/9/212/15 දරන දඹෙහේන පජා  ස�කාරක  

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 24,752.00          24,752.00           99% I 100%

H41552325106 8/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �Fමෙ� ප!සල 

පාෙර! හැU යන 3 වන මාවෙ� සංවQධන 

කටR" AS TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     95,000.00           95% I 100%

H41552325108 11/11/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Vමd�ව�ත 

උද�ාන  පාර  සංවQධනය TUම.

380,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     361,000.00         95% I 100%

F41535825109 8/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

ෙගොwග�ව උ"ර ගාම සංවQධන සc�ය සදහා 

උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 49,884.00          20,384.00           41% I 100%

H41552325110 11/10/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අඹගහYර 

පෙjශෙ= කvවාවල උද�ාන මාවත සංවQධනය 

TUම.

75,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     -                      0% H 100%

H41535225112 8/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකො:ටාව දDණ 

ගාම [ලධාU වසෙ  මැ/20 රජයට අය� tcෙ= 

�V� පජා ශාලා ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම.

30,000.00             ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     30,000.00           100% I 100%

H41552325113 9/3/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කළ�ෙගොඩ 

රණවක ව�ත ෙපොS පාර ෙකො!�: TUම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     237,500.00         95% I 100%



H41552325114 9/3/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කළ�ෙගොඩ 

පැරD  මාවත [ස්සරණ A�මාතා ෙසනBන පාර 

සංවQධනය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     95,000.00           95% I 100%

F41535825115 9/3/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ප�රෙගොඩ  ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     24,940.00           100% I 100%

F41582825117 9/3/2014

මහරගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම.

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     69,910.00           100% I 100%

F41535825118 12/29/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

eයනෙගොඩ 496/E,ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     35,000.00           100% I 100%

F41535825119 9/3/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

මහරගම පජා ෙසේවා සc�ය සඳහා උපකරණ  

ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 24,752.00          24,752.00           99% I 100%

H41552325120 10/7/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මහරගම ග මාන  

පාෙර! හැෙරන   "!වන පvමග ෙපොS මාQගය  

සංවQධනය TUම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

N41516325121 7/10/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

අංක240/25,Gරමාවත,ෙදපානම,ප![��යප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ මාD�රෙC සc� Yෂ්පලා� 

මහතාෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  

ගෘහ
35,000.00             අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     35,000.00           100% I 100%

H41552325123 12/10/2014

මහරගම qරා◌ි.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ග මාන පාQ 

අංක 46/12,එ!.එමe! මහ�cයෙC [වස 

අසe! යන ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම.

115,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

N41582826102 7/31/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     29,825.00           99% I 100%

N41517826103 12/19/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

óවර කQමා!තෙ= [R" Yjගල�! සදහා óවර 

උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     99,779.00           100% I 100%



F41535826104 11/2/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

කvD�S ව�ත දDණ ගාම සංවQධන සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     25,000.00           100% I 100%

H41552326105 9/17/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ර�මලාන පරණ 

�ව!ෙතොvපල පාෙරV ෙපොS අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     71,022.44           95% I 100%

F41535826106 9/17/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

වටරqපල ගාම සංවQධන සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     29,610.00           99% I 100%

F41582826107 9/22/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අ��wය  දDණ  �ඩා සc�ය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     20,000.00           100% I 100%

N41582826109 11/25/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ර�මලාන Rන�ට» ස්ෙපෝQ: Fල² �ඩා සc�ය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     74,499.00           99% I 100%

N41582827100 7/31/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     49,830.00           100% I 100%

N41582827102 10/20/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     24,870.00           99% I 100%

N41582827104 12/4/2014

ෙදVවල  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx �ඩා 

සc�  සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     14,890.00           99% I 100%

N41382828001 6/4/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=,eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම. (නාම 

ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත.)

 
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 199,950.00        199,950.00         100% I 100%

F41535828100 7/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx දහ Yර 

ගාම සංවQධන සc�ය සදහා  උපකරණ ලබාpම.

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 59,298.48          59,298.48           99% I 100%



N41582828101 7/31/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 59,960.00          59,960.00           100% I 100%

N41517828102 8/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= óවර 

කQමා!තෙ= [R" Yjගල�! සඳහා óවර 

උපකරණ ලබාpම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 199,914.00        199,914.00         100% I 100%

F41535828103 8/12/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අ�ලාන උ"ර ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 39,532.32          39,532.32           99% I 100%

F41535828104 9/25/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ගාම 

සංවQධන සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 499,678.08        499,678.08         100% I 100%

K41582928105 11/4/2014

ෙමොරvව qරා◌ැ.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= FUකඩක�! 

සXබල ගැ!Gම උෙදසා FUලඩා සc� අතර  

F�රක: තරඟයF පැවැ�Gම හා FUකඩක�! 

ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම 265,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 265,000.00        264,564.00         100% I 100%

N41582828106 12/4/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

72/5,ෙස!�F ෙපෙදස,කvD�!ද,ෙමොරvව 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ජා�ක ම:ටෙ  බ�Aක� 

ධාවන +රයD  වන එ .Ç.ජයල� පනා!S  

මහතාෙC �ඩා  ෙකෞශල� �Rz 
10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 9,750.00            9,750.00             98% I 100%

F41535829100 8/8/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ජන 

YiSව සංවQධන සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     30,000.00           100% I 100%

F41535829102 7/21/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�Kය!දල " ෙබෝXල උ"ර ගාම සංවQධන 

සc�ය  සදහා උපකරණ ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     34,470.00           98% I 100%

N41582829103 7/31/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම.

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     125,000.00         100% I 100%

N41582829115 8/12/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     25,000.00           100% I 100%



N41582829116 9/25/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සදහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

F41535829117 11/18/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ගාම 

සංවQධන සc� සදහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00           100% I 100%

N41382830003 3/18/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, �ඩා සc� 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා 

pම

 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% B 35%

N41582830101 7/31/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 59,950.00          59,950.00           100% I 100%

N41582830102 8/1/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ඊ.එස්.�. බහ්මණගම එක�" �ඩා සc�ය සඳහා 

�ඩා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,890.00           99% I 100%

N41582830105 8/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

හබරකඩ �ඩා සc�ය සඳහා �ඩා උපකරණ 

ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     24,885.00           100% I 100%

F41535830107 8/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

පනාෙගොඩ අ�ණg පජා ම�ඩලය  සදහා 

උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 49,880.00          49,880.00           100% I 100%

K41565830109 8/12/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@  

කා!තාව!ෙC  ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං{Tයා ආධාර ෙලස   úපලාවන� උපකරණ 

ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     22,400.00           90% I 100%

F41535830110 8/12/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

T�ව�">ව සමd ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 39,000.00          39,000.00           98% I 100%

F41582830111 2/10/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

රණාල ජ�තර ක!ද පාර ෙගෝ�ඩ! ලය! �ඩා 

සc�ය සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     14,870.00           99% I 100%



F41582830112 2/10/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

��පන  සඳ� �ඩා සc�ය සදහා �ඩා උපකරණ 

ලබාpම.

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     9,845.00             98% I 100%

N41582830113 12/2/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සදහා  �ඩා උපකරණ  ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 34,890.00          34,890.00           100% I 100%

H41552630115 12/10/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අeෙද!නා 

ප!සල අසල ම�  ආවරණය සංවQධනය TUම.

42,500.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 0% O 0%

F41535830116 12/31/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

පාලාගම ගාම සංවQධන සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H41535231100 8/1/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= රජය ස" tcෙ= 

�V� �ෙසේ[යා ව�ත පජා ශාලෙ� ඉ�� වැඩ [ම 

TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     200,000.00         100% I 100%

F41535831101 8/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

උඩගම,පාSFක Xජය පජා ම�ඩලය සදහා 

උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

H41535231103 8/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= රජය ස" ,cෙ=  

�V� �ෙසේ[යා ව�ත පජා ශාලා ෙගොඩනැd�ෙ� 

ඉ�� වැඩ [ම TUම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     150,000.00         100% I 100%

H41552631104 10/28/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ක} අCගල-BS 

වැ�ල බස් නැව" පල සංවQධනය TUම.

85,000.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 0% O 0%

H41552331105 8/20/2014

�තාවක  qරා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කහට��ය 

පාස� මාවත  ෙපොS  පාර ප�සංස්කරණය TUම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     300,000.00         100% I 100%

N41582831107 10/30/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අXස්සාෙ��ල ෙසෙනXYර චැෙල!ජQස් �ඩා 

සc�ය සදහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%



N41582831108 11/27/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

YවF��ය �යක�  �ඩා සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     22,000.00           100% I 100%

H41552331109 10/28/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Vඟරල 

ෙව!ෙjAව�ත ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම.

90,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

N41382832002 6/4/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, �ඩා සc� 

සඳහා �ඩා  උපකරණ ලබා pම. (නාම ෙ�ඛන 

අ�ණා 

ඇත.)

 
400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     399,919.20         100% I 100%

N41582832100 7/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ�  ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     349,925.32         100% I 100%

F41535832102 7/31/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අංක PHD/HE/NCDC/03/2005  දරණ Bහද 

පජා සංවQධන සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     24,635.70           99% I 100%

H41535232104 7/31/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙබො{�ල 

ෙ²ස්ල�! මාවත,  හ�ගහD�ර, සඳහා මළ නළ 

පjධ�ය එlම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     -                      0% O 0%

H41535232106 7/31/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙබො{�ල 

ච!ෙද�ඛා මාවත ÆF� dලාෙනෝපස්ථාන 

Xහාරස්ථානය අසල  කාz පjධ�ය �Kසකර 

TUම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     -                      0% O 0%

H41535232107 7/31/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

125,ආරාමය පාර,ෙදමටෙගොඩ  පෙjශෙ=   ෙපොS 

වැATK පjධ�ය ප�සංස්කරණය TUම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     243,274.65         97% I 100%

F41535832108 8/12/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx පජා 

සංවQධන සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම.

430,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     429,880.00         100% I 100%

H41535232109 8/12/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙකොළඹ 

05,නාවල පාර උසාXව�ත පජා ශාලා 

ෙගොඩනැZ�ල සඳහා XSe ආෙලෝකය ලබාpම.

30,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     20,250.00           68% I 100%



N41582832110 8/12/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

42,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     38,500.00           92% I 100%

N41582832111 9/2/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

එFස� ෙ²ස්ල�! �ඩා සc�ය සඳහා  �ඩා 

උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     24,965.00           100% H 100%

N41582832112 9/2/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

T�ළපන නාගස්ව�ත බ!S±ව �ඩා සc�ය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     29,970.00           100% H 100%

F41535832114 9/2/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=   eයාප�ංx 

Yංx ෙබො{�ල ,797 ව�ත  පජා සංවQධන සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම.

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     69,490.00           99% I 100%

F41535832115 9/25/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ගාම සංවQධන සc� සදහා උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     99,500.00           100% I 100%

F41535832116 11/28/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

Xෙ�කාරාම ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     60,000.00           100% I 100%

H41552333100 7/31/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකො�ගලෙහේන 

පජා ශාලාවට යන  ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 200,000.00        190,244.00         95% I 100%

F41535833101 8/5/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙබෝෙq 

පාSFක cVර පජා   ම�ඩලය  සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 29,989.64          29,989.64           100% I 100%

F41535833102 8/8/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 455 

ෙ�රගල ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.(බප/ෙකො�/ක/8/455-19)

25,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 24,940.00          24,940.00           100% I 100%

H41552333103 7/23/2014

පාSFක  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= වග නැෙගනVර 

හ�ෙපව�ත නව ජනපද මාQගය ප�සංස්කරණය 

TUම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 250,000.00        238,117.00         95% I 100%



H41552333104 9/2/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

178,ගෙ!ෙගොඩ,අ�Fව�ත  

එ�.Ç.´.ෙF.�ණවQධන මහතාෙC [වස දFවා 

ඇ� ෙපොS  මාQගය ෙකො!�: කර සංවQධනය 

TUම.
125,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 125,000.00        119,097.00         95% I 100%

H41582141100 7/7/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= Vරණ 

ෙකොස්ගහල!දව�ත ෙවොeෙබෝ� �ඩා ��ය ශම 

පදනම මත සංවQධනය T�ම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     72,250.00           96% I 100%

F41535841103 8/8/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

න�}�ව ùනෑ!ස් ව�ත ගාම සංවQධන සc�යට 

උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     59,465.00           99% I 100%

H41552341105 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ෙගොරකෙපොල 

Dමාර"ංග �[දාස මාවෙ� ෙපේමදාස ස�ගාS 

මහතාෙC [වස අසළ ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම 189,386.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     182,557.70         96% I 100%

H41552341106 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= බටVර මාල��ල 

ධQමාරාම පාර, ෙපොS අ"� මාQගය (B[� 

මහතතාෙC [වස අසළ) සංවQධනය TUම

188,380.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     183,560.64         97% I 100%

H41552341108 11/3/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= තං½��ල 

ඉ!දෙජෝ� මාවෙ� D�!දට යන ෙපොS මාQගය 

සංවQධනය TUම

275,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     266,486.29         97% I 100%

N41582841109 11/3/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx වාj�ව 

ත�ණ ෙබෞjධ �ඩා සc�ය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     49,870.00           100% I 100%

N41582841112 11/25/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     99,590.00           100% I 100%

H41552341113 11/25/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

ස�Fකා��ල පානSර ශා!ත ආනා 

ෙjවස්ථානෙ= �XB  මාQගය සංවQධනය T�ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     96,481.20           96% I 100%

F41535841114 12/17/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx වාjSව 

ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     24,650.00           99% I 100%



N41582841115 12/22/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පානSර, 

ස�Fකා��ල, ෙපොS ෙසේවා මාවත eයාප�ංx 

ස�Fකා��ල è� �ඩා සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 16,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     12,530.00           78% I 100%

N41382842003 2/26/2014

කgතර පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx කgතර ඕ�» Xද�ාeය!ස් �ඩා  

උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     99,800.00           100% I 100%

F41382142004 2/26/2014

කgතර  පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙපො"��ය �ඩා සc�ය සදහා �ඩා උපකරණ 

ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     19,870.00           99% I 100%

N41582842101 10/17/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     49,980.00           100% I 100%

H41552342102 10/17/2014

කgතර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ලංගම wෙපෝව 

ඉ���ට අෂ ෙසේනානායක මහතාෙC [වස 

දFවා ඇ� ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     241,307.00         97% I 100%

H41552342103 10/17/2014

කgතර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= කgතර උ"ර 

Xෙ�ෙගොඩ එතන මඩල පාෙQ "Xෙ¿මා!න 

මාවත" ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     238,465.00         95% I 100%

H41552342104 10/17/2014

කgතර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= කල��ල ශා!ත 

ම�යා ප�eය �vපස ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     145,657.00         97% I 100%

N41582842106 11/25/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     139,932.00         100% I 100%

N41582842108 12/4/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     49,916.00           100% I 100%

F41535842109 12/22/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx ච eYර 

ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     29,610.00           99% I 100%



N41382843001 6/4/2014

බ�ඩාරගම  පාෙj·ය  ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  

eයාප�ංx �ඩා සc� සඳහා �ඩා  උපකරණ 

ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 20,000.00          200,000.00         100% H 100%

F41523843102 8/8/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

අංක 198, T�ෙ²�ය පාර, ව©රං��ල �මා සVත 

�ංවල එFස� ස�පකාර ණය ග�ෙද� සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     40,000.00           100% H 100%

F41535843106 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

වSරා��ලව�ත eයාප�ංx ගාම සංවQධන සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     30,000.00           100% H 100%

N41582843107 11/3/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වැ�c�ල, 

Tෙඳ���ය, කහටෙවල පාර eයාප�ංx ජය!� 

�ඩා සc�ය සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     15,000.00           100% H 100%

N41582843108 11/3/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අgෙබෝ��ල, 

මහව�ත eයාප�ංx එක�" �ඩා සc�ය �ඩා 

උපකරණ ලබාpම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     15,000.00           100% H 100%

H41552343109 11/3/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙQ�කාන, 

කYෙහේන ෙපොS මාරගය සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

N41582843110 11/12/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අgෙබෝ��ල ෙර» ල�! �ඩා සc�ය සඳහා 

�ඩා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     30,000.00           100% H 100%

F41535843111 11/12/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

සමරනායකYර ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     60,000.00           100% H 100%

F41535843112 11/20/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ර�ගම බටVර ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     20,000.00           100% H 100%

F41535843113 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

මැදගම ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     40,000.00           100% H 100%



H41552344100 9/17/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

"මාෙලොස් ඇල පාර" ෙපොS මාQගය ෙකො!�: 

කර සංවQධනය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     97,030.00           97% I 100%

H41552344101 9/17/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

වැ�c�ල හාල��ය A�සර උයන පධාන පාර 

ෙකො!�: TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,839.00           100% I 100%

H41552344102 9/17/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

Tෙඳ���ය මාªeයාක!ද අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     19,952.00           50% I 100%

N41535844103 10/23/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙහොරණ, 

¥වනපලාන, ෙගො!නෙගදරව�ත eයාප�ංx 

එක�" ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     30,000.00           100% I 100%

N41582844104 12/15/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

F41535845100 11/25/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx පජා 

සංවQධන සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     75,000.00           100% I 100%

N41582845101 12/4/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

H41552346101 9/17/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= �Fවැ���ල 

- ෙකොල[ය ෙපොS මාQග ස බ!ධවන ස්ථානය 

සංවQධනය TUම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     20,000.00           100% I 100%

N41535846102 10/23/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

iල�Aංහල, ෙද�මෑ�ල මධ�ම ගාම සංවQධන 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     24,480.00           98% I 100%

N41582846103 12/4/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     49,375.00           99% I 100%



N41582847101 10/23/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     9,900.00             99% I 100%

N41582847102 11/27/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ස්වQණ හංස �ඩා සc�ය සඳහා �ඩා උපකරණ 

ලබාpම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     75,000.00           100% I 100%

N41582847103 12/4/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,600.00           99% I 100%

F41335848002 2/26/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx ගාම සංවQධන සc� සධහා උපකරණ 

ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     199,920.00         100% I 100%

N41382848004 3/5/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= පයාගල 

ෙගෝ�» ස්ටාQ �ඩා සමාජයට �ඩා උපකරණ 

ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     100,000.00         100% I 100%

N41382848005 3/5/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc� සඳහා �ඩා  උපකරණ 

ලබාpම

240,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     240,000.00         100% I 100%

K41382948007 3/5/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාශෙ= 

පාප!S �ඩාව ඉහළ නැංGම උෙදසා �ඩා  Y�z 

වැඩ�gවF පැවැ�Gම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     60,000.00           100% I 100%

H41516848003 2/26/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

ස්වයං {Tයා උපකරණ ලබාpම

375,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     -                      0% O 0%

H41535248100 6/24/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසයට අය� 

�ංෙහේන පජාශාලාව ශාලාව සංවQධනය TUම 

සඳහා දව�ාධාර ලබාpම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     125,000.00         100% I 100%

N41582848102 6/24/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx �යාකාU �ඩා සමාජ සඳහා  ක.ඩිා 

උපකරණ  ලබාpම (නාම ෙ�ඛනය අ�නා ඇත.)

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     99,925.00           100% I 100%



H41552348106 10/14/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= පයාගල, යටෙදොළ 

පාෙQ, G ෙමෝල හ!�ය Aට කvD�Sගහල!ද 

දFවා කාප: මාQගෙ= දDz පA! ඇ� ¶.අ^� 

ෙරෝහණ මහතාෙC [වස අසK! අවස! වන 

ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම
120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 0% O 0%

F41535848107 10/16/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

පයාගල, ෙ�රගල eයාප�ංx  එක�" පජා 

සංවQධන සc�ය සඳහා  උපකරණ ලබාpම

42,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     42,000.00           100% I 100%

H41552348108 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= කgවාෙමෝදර 

ෙjවාල පාර අසළ ඇ� ෙපොS මාQගය (හරස් පාර) 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     100,000.00         100% I 100%

N41582848110 11/25/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     100,000.00         100% I 100%

N41582848111 12/4/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     -                      0% O 0%

N41582849100 8/19/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

වලෙගදර, D��q�ට Xශ්cත උයන eයාප�ංx 

වලෙගදර එක�" �ඩා සc�ය  සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම 26,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     25,850.00           99% I 100%

N41582849101 8/19/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

eයාප�ංx  ම"ගම, කgතර පාර eයාප�ංx  ¥මැA 

�ඩා සc�යට �ඩා උපකරණ  ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     9,850.00             49% I 100%

N41582849103 12/4/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     80,000.00           100% I 100%

N41582850100 10/10/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     100,000.00         100% I 100%

N41535850101 10/23/2014

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අංක �/62 

යටෙ� eයාප�ංx �cත ෙපො�ග පල සණස 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     30,000.00           100% I 100%



N41382851001 3/18/2014

වල�ලාXට පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  

eයාප�ංx  �ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ 

ලබාpම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     150,000.00         100% I 100%

F41535851100 6/25/2014

වල�ලාXට පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශයට අය� 

ප![ල ෙගෝන��ල පජා ශාලාව සංවQධනය  

TUම සඳහා උපකරණ  ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     100,000.00         100% I 100%

N41582851101 8/19/2014

වල�ලාXට පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

පෙර�ගම, Dඩා ම"ගම eයාප�ංx  සමනල  �ඩා 

සc�ය  සඳහා �ඩා උපකරණ  ලබාpම

36,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     36,000.00           100% I 100%

H41552351102 9/29/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වල�ලාXට, 

ෙ�ෙදොළ පාර ධQමදාස මහආර�x මහතාෙC 

[වස අසළ Aට ඉ��යට මාQගය ෙකො!�: TUම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     75,000.00           100% I 100%

N41582851103 11/27/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

මාකල!දාව එක�" �ඩා සc�ය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     49,950.00           100% I 100%

N41535851104 12/24/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ගලතර ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     99,897.00           100% I 100%

N41382852001 3/5/2014

පාe!ද�වර පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  

eයාප�ංx �ඩා සc� සදහා  �ඩා උපකරණ  

ලබාpම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 1,497,300.00     14,973.00           10% I 100%

H41535852100 7/3/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

836 F ගලV�ය ගාම [ලධාU වසෙ  

ෙකොස්ගස්හ!�ය අසල පජා ශාලාව ශම පදනම 

මත සංවQධනය TUම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     49,988.00           100% I 100%

H41552352101 10/17/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වලකඩ 

බටෙහේන, ෙකොස්ෙහේන ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     100,000.00         100% I 100%

F41535852102 11/3/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= සමdYර, 

හැÁග�ල ජනපදය eයාප�ංx හැÁග�ල ගාම 

සංවQධන සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     20,000.00           100% I 100%



H41552352103 11/19/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙකෝ!ගස් 

හ!�ෙ= Aට බාcපාර ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     99,950.00           100% I 100%

H41552353101 9/17/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= උ>වර 

රාjදෙගොඩ මාQගය සංවQධනය TUම TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     97,762.00           98% I 100%

N41582853102 10/17/2014

c�ල[ය පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     49,920.00           100% H 100%

H41552353103 10/17/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= දැ�කඩ, අFකර 

හය [වාස 20 ෙයෝජනා කමෙ= මැද පාර ඉ�� 

ෙකොටස සංවQධනය TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     142,864.00         95% I 100%

H41552353104 11/27/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ග�පාත, 

බ��ෙපොල ෙF.G ඇCනස් ´�ස් මහ�cයෙC 

[වස ෙදසට ඇ� ෙපොS මාQගය ආර භෙ= Aට 

ෙකො!�: කර සංවQධනය TUම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය 0% O 0%

N41582853105 12/4/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     49,680.00           99% I 100%

N41382854001 7/10/2014

ඉංd�ය පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  

eයාප�ංx  මහ ඉංd�ය Bහද �ඩා සමාජය සඳහා 

�ඩා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     49,970.00           100% I 100%

H41552354100 9/17/2014

ඉංd�ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙදොඹගස්ක!ද ටැංTෙදොල මාQගය සංවQධනය 

TUම TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     100,000.00         100% I 100%

H41552354101 11/3/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මාYvගල මාෙන� 

[වාස ෙයෝජනා කමෙ= ෙපොS මාQගය ෙකො!�: 

TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     500,000.00         100% I 100%

H41552354102 11/11/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මාYvගල, 

බu!ඩQ පාර අ"� මාQගය සංවQධන TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     50,000.00           100% I 100%



N41582864100 6/17/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= eයාප�ංx �ඩා සc� සඳහා 

 �ඩා උපකරණ ලබාpෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත)

350,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     349,866.00         100% I 100%

K41524965100 7/10/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= සංචාරක ෙසේවා සපයන 

Yjගල�! සXබල ගැ!Xම සඳහා වැඩ සටහනF 

පැවැ�Xම

500,000.00           අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) -                     500,000.00         100% I 100%

N41582865101 8/21/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ=, එ�ෙ� �ඩාව පවQධනය 

TUම උෙදසා eයාප�ංx �ඩා සc� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා pම.

325,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     325,000.00         100% I 100%

N41582865102 8/25/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ=, ෙතෝරාග� පාෙj�ය 

ෙ�ක  ෙකො:ඨාශවල �ඩා සc� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා pම.

200,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     200,000.00         100% I 100%

H46535201101 11/21/2014

�uල��ය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= උ�රපාන AAල 

ෙසවන ගාම [ලධාU වසෙ  ගම මැද පාර 

සංවQධනය ( ¥ටර 300 F පමණ)

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

H46524103101 12/12/2014

ඒ�"කාල ෙවරළ උද�ානය සංවQධනය TUෙ  

ව�ාපෘ�ය යටෙ� පෙ�ශ Gෙ  ෙදොරvව සකස් 

T�ම ජල උද�ානය ඉ�TUෙ  අවස! අ�යර 

�යා�මක T�ම (අ�යරvii) 8,000,000.00        අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) -                     5,000,000.00      63% I 100%

H46582103103 9/1/2014

කෙඩො�කැෙ� ෙජයරා¿ පනා!SY�ෙ� 

�ඩාංගනෙ= කාය වQධන මධ�ස්ථානය 

සංවQධනය TUම සඳහා

1,500,000.00        ප.පා.ෙකො.

¥ග�ව මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

H46582103104 12/3/2014

තලාෙහේන ෙපොS �ඩා ��ය සංවQධනය TUම 

සඳහා

2,000,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව -                     -                      0% Q 0%

H46582103105 12/3/2014

��පන ෙපොS �ඩා ��ය සංවQධනය T�ම

1,500,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව -                     -                      0% Q 0%

H46552303106 10/13/2014

¥ග�ව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= [[ය! මාවත 

කා� පjධ�ය සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 500,000.00        489,352.29         98% I 100%



H46552303107 10/13/2014

¥ග�ව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= තලා�ව පාර ශා!ත 

�» ෙjවස්ථානය හා ෙවොeෙබෝ� �ඩා��ය අතර 

ෙපොS පාර ෙකො!�: TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 1,000,000.00     986,461.49         99% I 100%

H46552303108 11/5/2014

¥ග�ව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ශා!ත 

ෙසබස්�ය! ෙjවස්ථානය �V� ෙපොS මාQගය 

සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 492,233.90        484,445.03         97% I 100%

H46552303109 10/27/2014

¥ග�ව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ¥ග�ව තFTයා 

පාර 3 අ"� මාQගය ෙකො!�: 

T�ම

 1,000,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 976,500.00        928,653.48         93% I 100%

H46552303110 10/13/2014

¥ග�ව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ¥ග�ව }Xස් 

ෙපෙදස පාෙQ අංක 45/3 ! ඇරෙඹන අ"� 

මාQගය සංවQධනය

500,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 496,137.50        472,495.97         94% I 100%

H46582103111 11/12/2014

¥ග�ව පා.ෙ� ෙකො ෙදො! ෙබොස්ෙකො �ඩා ��ය 

සංවQධනය TUම

1,200,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 1,198,693.13     1,132,112.50      94% I 100%

H46582103112 10/23/2015

¥ග�ව පා.ෙ� ෙකො. දgව ෙකොvව ශා!ත ආනා 

පාථcක XSහ� �ඩා ��ය ෙබොරg පස් දමා 

සංවQධනය TUම

287,560.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                      0% D 80%

H46582103113 1/2/2015

තලාෙහේන XSහ� �ඩා ��ය සංවQධනය TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% B 35%

H46552305100 7/10/2014

¥�ගම පා.ෙල ෙකො:ඨාශෙ= හD�D�ර 

මහව�ත පාර ෙකො!�: TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     460,840.53         92% I 100%

H46552305102 9/1/2014

¥�ගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ක!ඩලම ක!ද 

මාQගය සංවQධනය T�ම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     980,218.00         98% I 100%

H46552306102 11/12/2014

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙගොරකෙද[ය ප�eය අසල මාQගය සංවQධනය 

TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     388,000.00         97% I 100%



H46552306103 11/12/2014

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= සා�Y�ත 

Xද�ා´ඨය අසල මාQගය සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     388,000.00         97% I 100%

H46552306104 11/12/2014

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

උඩ"����ටය වැව අසල මාQගය සංවQධනය 

TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     200,000.00         100% I 100%

H46552307100 12/23/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

වැeෙ��ය දDz ඇඹර}ව පග�ව�ත පාර 

සංවQධනය කර ෙකො!�: T�ම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     500,000.00         100% I 100%

H46552307101 11/12/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ග පහ 

ම�ෙතොට X�ංකර ල!ද මාQගය ෙකො!�: T�ම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     500,000.00         100% I 100%

H46582109100 11/12/2014

ව�තල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ශා!ත අ!ෙතෝ[ 

Xද�ාලෙ= පැAප!S ��ය සංවQධනය T�ම සඳහා

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 990,000.00        970,170.32         97% I 100%

H46582109101 11/12/2014

හැදල සාගර �ඩා �ටය ෙබොරg පස් දමා 

සංවQධනය TUම

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙj�ය 

සභාව 999,931.25        999,931.25         100% I 100%

H46552610100 1/2/2015

කඩවත නව බස්නැව" පල සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     500,000.00         100% I 100%

H46552311100 10/13/2014

ෙදො ෙප පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ¥��ගල 

ෙදොමගහව�ත ම�ඩෙද[ය මාQගය ෙකො!�: 

TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 500,000.00        494,956.00         99% I 100%

H46552312101 12/10/2014

ªයගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙගෝනවල ත�ව�ත 

අංක 13/1 [වස අසe! ආර භ වන මාQගෙ= 

ෙකො!�: දැ¥ම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 0% O 0%

H46552325100 7/10/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කvවාවල පාර 

ෙමොනරෙC හං�ය අසe! වමට ඇ� කvවාවල 

පvමග ෙකො!�: T�ම ( අw 10 පළල  ¥ 250 

�ග) 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     475,000.00         95% I 100%



H46552325101 7/10/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= £ල මහර පාර 

ෙහේනෙගදර පාර අ"� මාQගය සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     475,000.00         95% I 100%

H46552325102 9/1/2014

ප![��ය S �ය මාවෙ� [ෙවස් අංක 766 Aට 

මාල£ අෙ²ර�න cයෙC 16/5 [වස  දFවා 

මාQගය සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     475,000.00         95% I 100%

H46552329100 10/13/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= මාeගාව�ත 

පාෙQ ¥ටර 200 ෙකොටස ෙකො!�: දමා 

සංවQධනය TUම

550,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     550,000.00         100% I 100%

H46552330101 10/30/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ��පන දDණ 

පස!නYර මාQගය අවසාන ෙකොටස සංවQධනය 

T�ම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                      0% B 35%

H46552330102 10/30/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ��පන දDණ 

හා ව!ෙකෝ»ව�ත පාර සංවQධනය TUම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     299,628.00         100% I 100%

H46552333100 10/13/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඪාශෙ= මාSලාව දDණ 

වැeකල ආරාම මාවත ෙපොS පාර ෙකො!�: T�ම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක -                     476,347.09         95% I 100%

H46552641100 7/21/2014

පානSර බස්නැව" පල සංවQධනය TUම ( 2 

අ�යර පළ� �යවර)

19,640,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     19,640,000.00    100% I 100%

H46552342100 10/27/2014

කgතර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙව!ෙjAව�ත 

ෙදවන පvමග සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     -                      0% O 0%

H46552343100 7/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අෙලෝ[යාව 2 

වන පvමග ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�: TUම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     400,000.00         100% I 100%

H46552348100 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කාලXල 

එ:vවාෙගොඩ පාර සංවQධනය T�ම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     300,000.00         100% I 100%



H46552348101 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පාදාෙගොඩ 

c�ස්ව�ත පාර සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 0% O 0%

H46552349100 11/12/2014

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ත�ගස්ෙගොඩ  

මාQගය සංවQධනය T�ම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     290,144.00         97% I 100%

A46516754100 12/8/2014

ඉංd�ය ප� ෛවද� කාQයාලය ඉ�T�ම

3,915,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     847,192.00         22% I 100%

F46516862101 12/19/2014

ප� ෛවධ� කාQයාල සඳහා අවශ� උපකරණ සහ 

කාQයාලEය ශෘහ භා�ඩ සැපEම

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     1,982,220.00      99% I 100%

K46516962102 5/26/2014

ප� ස ප� පවQධන ස� පැවැ�Gම "e! 

ස��ව පාලන කQමා!තය ෙගොG! අතර පචeත 

TUම

1,475,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     1,470,097.41      100% I 100%

N46516362103 5/26/2014

ජැප£ස් එ!ෙසපල�ûස් ෙරෝගයට එෙරVව 

ඌර! එ!න� TUෙ  වැඩසටහන

200,000.00           අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     182,000.00         91% I 100%

N46516362104 5/26/2014

වාහකය!ෙග! ෙබෝවන �µරගත පරෙපෝ·ත 

ෙරෝග වැලැFGෙ  වැඩසටහන

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     917,012.30         92% I 100%

N46516362105 5/26/2014

ගවය!ෙC සහ T� ෙද�!ෙC i�} පදාහය 

වැලැFGෙ  වැඩසටහන

700,000.00           අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     646,810.00         92% I 100%

N46516362106 5/26/2014

ජංගම ප� ෛවද� ෙසේවාව! �යා�මක T�ෙ  

වැඩසටහ! පව�වා පළාෙ� ස��ව ගහණෙ= 

ෙසෞඛ� ම:ටම ඉහළ නැංGම

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     1,999,645.20      100% I 100%

N46516362107 5/26/2014

[ස� ෙද�!ට ප�කාර TUෙ  වැඩසටහන

500,000.00           අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     498,372.51         100% I 100%



N46516362108 5/26/2014

eංග [Qණය කරන ලද ගව ශක භාXතෙය! 

කෘ�ම Aංචනය TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     994,947.75         99% I 100%

N46516362109 5/26/2014

කෘ�ම Aංචනය කරන ලද ෙද�!ෙC ගැ² 

පUFෂා T�ම සහ එම පැටu! eයාප�ංx T�ම

2,600,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     2,596,630.62      100% I 100%

N46516362110 5/26/2014

වැw�Rz කරන ලද තෘණ වQග වගා TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     475,842.58         95% I 100%

K46524962111 5/26/2014

අXµම� සංචාරක ෙසේවාවල වෘ��ය [Yණ�වය 

ඉහළ නැංGම සඳහා Y�� වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම(අ�යරvii)

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) -                     2,000,000.00      40% I 100%

N46524962113 6/1/2014

බස්නාVර පළාෙ� සංචාරක පවQධන වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම

5,000,000.00        අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) -                     5,000,000.00      100% I 100%

K46523962114 6/16/2014

අෙලX පවQධනය හා පා�ෙභෝdක ස�කාරය 

�Kබඳ 

වැඩසටහන

 300,000.00           අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     218,172.00         73% I 100%

K46523962115 6/16/2014

ස$පකාර නායකය! Y�z TUෙ  වැඩසටහන

300,000.00           අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     274,032.00         91% I 100%

K46523962116 8/14/2014

ස$පකාර සc�වල අභ�!තර Xගණකක�ව! 

Y�z T�ෙ  වැඩසටහන

400,000.00           අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     209,558.00         52% I 100%

K46523962117 6/16/2014

ස$පකාර £� U� �Kබඳව සණස සc�වල 

අධ�Fෂ ම�ඩල දැ�ව� TUෙ  වැඩ�gව

400,000.00           අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     277,621.00         69% I 100%

K46523962118 6/16/2014

ෙදපාQතෙ !" [ලධාU! සඳහා $eක XමQශන 

පැවැ�Gෙ  Dසලතා සංවQධන වැඩසටහන

400,000.00           අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     192,455.00         48% I 100%



K46523962119 8/15/2014

ෙදපාQතෙ !" [ලධාU! සඳහා ෙjපල Xෂය 

පථය අධ�යන හා ආෙයෝජන ඇගE  �Kබඳ 

වැඩ�gව

400,000.00           අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     287,012.00         72% I 100%

K46523962120 6/16/2014

ෙදපාQතෙ !" [ලධාU! සහ සc� වල Xධායක 

[ලධාU! සඳහා ව�ාපෘ� කළමනාකරණය 

�Kබඳ වැඩ�gව

400,000.00           අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     122,527.00         31% I 100%

K46523962121 6/16/2014

මාAක ෙමෙහR  වාQතා [වැර�ව සකස් TUම 

�Kබඳ වැඩ�gව

400,000.00           අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     373,979.00         93% I 100%

K46517962122 6/24/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= XA"� ම�ස� හා c��ය 

වගාක�ව!ෙC ධා�තා සංවQධනය

1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     999,430.00         100% I 100%

K46517962123 6/24/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= XA"� ම�ස� හා c��ය 

ම�ස� වගාක�ව!ෙC ධා�තා සංවQධනය

1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     999,780.00         100% I 100%

K46517962124 6/24/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= XA"� ම�ස� හා c��ය 

ම�ස� වගාක�ව!ෙC ධා�තා සංවQධනය

3,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,999,846.00      100% I 100%

K46582962125 9/1/2014

කාය වQධන ඇ"g අෙනD� �ඩාව!ෙC 

උ!න�ය සඳහා වන Y�z වැඩසටහ! පැවැ�Gම

1,070,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,069,583.00      100% I 100%

N46524962126 9/1/2014

අෙ Aං � ලංකා සඟරාව vi සහ viii ෙවgම 

�දණය TUම

4,000,000.00        අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) -                     4,000,000.00      100% I 100%

F46523862128 11/12/2014

ගා¥ය බැංD [යාමන ඒකකය සඳහා උපකරණ 

cලp ගැ£ම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     1,000,000.00      100% I 100%

A46516762129 12/10/2014

කඩවත ප� ෛවද� කාQයාලය නGකරණය TUම

235,000.00           අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     202,765.30         86% I 100%



A46516762130 12/10/2014

�කර සංවQධන ඒකකය නGකරණය TUම

1,850,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව -                     -                      0% C 60%

K46524962132 1/2/2015

අෙ Aං � ලංකා සගරාව ල!ෙjA භාෂාෙව! 

�දණය TUෙ  ව�ාපෘ�ය ( 1 අ�යර )

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) 0% O 0%

J48516701102 6/3/2014

මරදගහ�ල ප� ෛවද� කාQයාලය ඉ�T�ම සඳහා 

ඉඩ  අ�ප� කර ගැ£ම

1,800,000.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව 1,800,000.00     1,800,000.00      100% I 100%

K48587901103 12/16/2014

�uල��ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ගෘහ 

ආQ!ක කටR" පවQධනය TUමට අ> 

ආදාය ලා@!ට ස්වයං{Tයා සඳහා අවශ� 

ආ ප!න ලබාpම 1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය 1,000,000.00     999,600.00         100% I 100%

H48552601106 12/26/2014

�uල��ය බස් නැව" පෙළV ෙපොS පහBක  

සැපEම (පළ� අ�යර)

2,177,732.00        අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 2,177,732.00     2,177,731.36      100% I 100%

K48516901107 1/2/2015

�uල��ය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශය "ල ස��ව පාලන 

කටR" පවQධනය TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව 150,000.00        -                      0% O 0%

K48587902100 12/23/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ස්වයං{Tයා Y�z වැඩසටහ! පැවැ�Gම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 350,000.00        -                      0% O 0%

K48582802101 11/12/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�යාකාU �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය සඳහා 

කාය වQධන ක:ටල ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,600.00           99% I 100%

N48535802102 12/10/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= Dස්වල 

ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,000.00        99,665.00           100% I 100%

H48552602103 12/10/2014

ඇව�ව�ත බස්නැව" පල ෙපොS පහBක  

සැපEම ( 1 අ�යර)

1,500,000.00        අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 1,500,000.00     1,493,310.01      100% I 100%



K48517903100 12/31/2014

¥ග�ව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= óවර 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං{Tයා Y�z 

වැඩසටහ! පැවැ�Gම

2,644,779.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 2,644,779.00     2,644,779.00      100% I 100%

K48517903102 6/4/2014

¥ග�ව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙය óවර 

පෙjශවල ද�ව!ෙC ධා�තා සංවQධනය සඳහා 

�ඩා උපකරණ හා පහBක  සැපEම

3,000,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 3,000,000.00     2,999,700.00      100% I 100%

N48517103104 7/18/2014

¥ග�ව ��පන ජල±X මධ�ස්ථානෙ= �Qය XSe 

ආෙලෝකකරණ ඒකකයF සX TUම

152,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 152,000.00        152,000.00         100% I 100%

K48582803106 9/1/2014

¥ග�ව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

2,500,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 2,500,000.00     2,492,325.00      100% I 100%

D48552303107 11/12/2014

ෙකො�xකෙ» බ�ඩාරව�ත ෙදවන අ"� මාQගය 

ෙකො!�: TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 999,600.00        949,234.51         95% I 100%

H48582103108 11/12/2014

කෙඩො�කැෙ� ස.ණ.ස �ඩාංගනය 

ප�සංස්කරණය

1,500,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 1,500,000.00     1,467,077.50      98% I 100%

H48552603109 12/26/2014

¥ග�ව බස් නැව" පෙලV ෙ�ලාසටහ! ක�ව! 

සඳහා මැ��යF ඉ�TUම

89,277.00             අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 89,276.56          72,240.00           81% I 100%

H48535203110 12/10/2014

¥ග�ව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= }Xස් ෙපෙදස 

�ඩා��ය අසල ඇ� නගර සභා පජා ශාලා 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය T�ම

600,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥ග�ව නගර 

සභාව -                     -                      0% D 80%

H48524103111 12/10/2014

¥ග�ව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ඒ�"කාල ෙවරළ උද�ානය හා ආ�ත කලාපය 

සංවQධනය TUම (අ�යර VI)

9,610,000.00        අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) 9,610,000.00     9,610,000.00      100% I 100%

N48582803112 12/10/2014

¥ග�ව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc� සඳහා �ඩා භා�ඩ ලබාpම

2,000,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 1,999,975.00     1,999,975.00      100% I 100%



H48582104100 11/24/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

වෑeය �ඩාංගනය XSe ආෙලෝකය සVතව 

සංවQධනය Tඍ◌ීම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 200,000.00        196,710.00         98% I 100%

K48582804101 11/24/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 99,980.00          99,980.00           100% I 100%

K48582804102 12/10/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරන ලබාpම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 149,875.00        149,875.00         100% I 100%

K48582805101 11/12/2014

¥�ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 199,960.00        199,960.00         100% I 100%

H48535206100 9/1/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= V���ය 

දDණ ගාම සංවQධන සc� ෙදමහ� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ [ම T�ම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     400,000.00         100% I 100%

H48535206101 9/1/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ර!ෙපොDණ 

ගම ෙදවන අ�යෙQ ෙපොS Kඳ ඉ� TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 1,000,000.00     958,934.65         96% I 100%

K48587906102 12/16/2014

අ�තනග�ල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ස්වයං{Tයා Y�z පාඨමාලා පැවැ�Gම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 300,000.00        273,400.00         91% I 100%

K48582806103 11/12/2014

අ�තනග�ල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �යාකාU �ඩා සc�වල ධා�තා 

සංවQධනය සඳහා කාය වQධන ක:ටල ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00           100% I 100%

K48582806104 12/23/2014

අ�තනග�ල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

598,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     596,846.00         100% I 100%

H48582106105 11/12/2014

අ�තනග�ල ඌරාෙපොල මහා Xද�ාලයට �ඩා 

Y�z ආවරණයF ඉ� T�ම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     143,300.00         96% I 100%



K48582807100 11/12/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     149,940.00         100% I 100%

K48582907102 12/10/2014

ග පහ කලාප අධ�ාපන කාQයාලයට අය� 

ෙකො:ඨාශවල A�න ද�ව!ෙC මලල �ඩා 

Dසලතාව! වQධනය T�ෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 100,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

ග පහ -                     98,500.00           99% I 100%

K48582808100 11/12/2014

ජා ඇල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �යාකා� �ඩා සc�වල ධා�තා 

සංවQධනය සඳහා කාය වQධන ක:ටල ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 49,800.00          49,800.00           100% I 100%

N48587908102 12/10/2014

ෙනොXµම� අධ�ාපන වැඩසටහන යටෙ� ¥ග�ව 

අධ�ාපන කලාපෙ= ජා ඇල අධ�ාපන 

ෙකො:ඨාශෙ= ස්වයං{Tයා Y�z වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම 200,000.00           

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Fෂ - 

¥ග�ව 200,000.00        -                      0% H 100%

K48582910100 9/1/2014

බප/කැල/කඩවත මධ� මහා Xද�ාලෙ= �ක: 

�ඩාංගනයට දැ� ආවරණයF සකස් TUම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

K48587910101 12/23/2014

මහර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ස්වයං{Tයා Y�z වැඩසටහ! පැවැ�Gම

150,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     97,575.00           65% I 100%

K48582810102 11/12/2014

මහර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�යාකාU �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය සඳහා 

කාය වQධන ක:ටල ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 99,000.00          99,000.00           99% I 100%

K48582810103 11/12/2014

මහර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම

250,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 249,400.00        249,400.00         100% I 100%

H48552610105 1/2/2015

කඩවත බස්නැව" පෙළV ය�තල පහBක  

සංවQධනය TUම

732,991.00           අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 732,991.00        732,991.00         100% I 100%

H48352312001 8/4/2014

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ෙගෝනවල 

බටVර ගාම [ලධා� වසෙ  කöගහ�ල හ!�ය 

ලඟ ඔ�! කඩය අසe! ඇ� අ"� මාQගෙ= 

කාzව බැඳ සංවQධනය TUම 400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 400,000.00        388,440.00         97% I 100%



H48352312002 10/10/2014

ªයගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කöගහ �ල �V� 

පාෙQ ෙකො!�: කර ෙනොමැ� ¥ටQ 100 F 

පමණ SරF ෙකො!�: TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 500,000.00        484,166.75         97% I 100%

K48587912100 11/12/2014

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ස්වයං{Tයා Y�z වැඩසටහ! පැවැ�Gම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     230,000.00         66% I 100%

K48582912101 1/2/2015

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 200,000.00        199,945.00         100% I 100%

K48582813101 11/12/2014

කැල¦ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     105,000.00         100% I 100%

H48552621100 9/1/2014

�ණAංහYර බස් නැව"  ස්ථාන �XB  මාQගය 

හා මාQගපථය �Kසකර TUම

1,330,000.00        අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 1,330,000.00     1,241,544.27      93% I 100%

H48552621101 9/1/2014

�ණAංහYර බස් නැව"  ස්ථානෙ= �Qයය XSe 

පහ! ස්ථා�ත TUම

2,350,000.00        අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 2,350,000.00     2,280,000.00      97% I 100%

K48582821102 11/12/2014

ෙකොළඹ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx ෙහළ "�z සXය �ඩා සමාජෙ=  

ධා�තා සංවQධනය සඳහා �ඩා ඇගg  ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 25,000.00          24,700.00           99% I 100%

K48582821103 11/12/2014

ෙකොළඹ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

270,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 270,000.00        269,840.00         100% I 100%

K48587923100 12/16/2014

ෙකෝ:ෙ: පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ස්වයං{Tයා Y�z වැඩසටහ! පැවැ�Gම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 75,000.00          75,000.00           100% I 100%

K48587923101 1/2/2015

ෙකෝ:ෙ: පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

නායක�ව Y�z කදuරF පැවැ�Gම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර 150,000.00        150,000.00         100% I 100%



H48352324003 10/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= වරාකග�ෙ� 

සමෘjµ මාවත සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 500,000.00        474,939.33         95% I 100%

H48352624008 3/19/2014

බ�තර��ල නව කාQයාල සංaQණෙ= ඉ��වැඩ 

[ම TUම සඳහා

10,000,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 0% O 0%

F48353824009 3/19/2014

බ.ප පවාහන හා ස$පකාර අමාත�ාංශෙ= 

කාQයාල සංaQණෙ= නව ෙගොඩනැd�ලට 

උපකරණ ලබාගැ£ම සඳහා

2,313,409.08        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K48587924100 11/12/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ස්වයං{Tයා Y�z වැඩසටහ! පැවැ�Gම

475,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 475,000.00        475,000.00         100% I 100%

H48582125100 11/12/2014

නාX!න මහරගම �Vz  තටාකය ඉ�TUම (3 

අ�යර)

46,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     16,438,467.25    36% C 60%

K48587925101 11/12/2014

මහරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ස්වයං{Tයා Y�z වැඩසටහ! පැවැ�Gම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 100,000.00        99,400.00           99% I 100%

K48582825103 11/12/2014

මහරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

155,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 155,000.00        154,660.00         100% I 100%

K48582825104 11/12/2014

මහරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම (අ�යර 2)

300,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     300,000.00         100% I 100%

H48552325105 12/10/2014

මහරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ච!දවමල මාවෙ� 245/42! ආර භ වන අ"� 

මාQගය සංවQධනය T�ම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 498,725.68        427,500.00         86% I 100%

K48582825106 1/2/2015

මහරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx  �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා කාය වQධන ක:ටල උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 39,880.00          39,880.00           100% I 100%



K48582826100 11/12/2014

ර�මලාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 34,775.00          34,775.00           99% I 100%

H48552327100 12/23/2014

ෙදVවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

කgෙබෝXල ප!සල පාර අඹගහව�ත පාෙQ 

[ෙවස් අංක 29/4 A 1! ආර භ වන අ"� 

මාQගය සංවQධනය T�ම 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල 150,000.00        139,088.12         93% I 100%

K48582828100 11/12/2014

ෙමොරvව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 39,790.00          39,790.00           99% I 100%

H48352329011 10/10/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කvවාවල 

ෙද[යව�ත අ}� පාර ෙවෙ� Aට පධාන පාර 

දFවා පැ�බැ ම සකස් TUම හා පාර ෙකො!�� 

TUම(¥ටQ 100) 600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 600,000.00        600,000.00         100% I 100%

K48582829101 11/12/2014

කැස්බෑව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% B 35%

H48552329102 12/10/2014

කැස්බෑව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 296 

ෙගොරක��ය බස් මාQගෙ= D�g උයන 03 වන 

පvමෙගV [ෙවස් අංක 325/12/68! ආර භ වන 

අ"� මාQගය සංවQධනය T�ම 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

D48552330100 10/13/2014

ෙහෝමාගම නගර �මා මාවත සඳe පvමග මාQගය 

සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 500,000.00        427,755.83         86% I 100%

K48587930102 11/12/2014

ෙහෝමාගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ස්වයං{Tයා Y�z වැඩසටහ! පැවැ�Gම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 75,000.00          75,000.00           60% I 100%

K48582830103 11/12/2014

ෙහෝමාගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx කvවාන ස්වQණ ෙයෞවන �ඩා 

සමාජෙ=  ධා�තා සංවQධනය සඳහා කාය වQධන 

ක:ටල ලබාpම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 20,000.00          20,000.00           100% I 100%

K48582830104 11/12/2014

ෙහෝමාගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 19,910.00          19,910.00           100% I 100%



H48582130105 11/12/2014

ෙහෝමාගම ��පන 1�කා මාවත ෙවොeෙබෝ� 

�ඩා ��ය සංවQධනය T�ම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% O 0%

H48582130106 11/12/2014

ෙහෝමාගම T"ලෙහේන ගාම [ලධා� වසෙ  

ADරාදා ෙපොළ දහ  මාවත ෙවොeෙබෝ� �ඩා 

��ය සංවQධනය T�ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% O 0%

H48535230107 12/10/2014

ෙහෝමාගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

වට{ක ග මාන පාර පෙjශෙ= බ�කාQය 

ෙගොඩනැd�ෙලV ෙකොටසF ඉ�T�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 500,000.00        -                      0% H 100%

H48552331100 6/10/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= "!නාන 

�ඩ}Xල අ"� මාQගය සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

H48552331101 6/10/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= "!නාන Dඩා 

ක!ද අ"� මාQගය සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

K48587931102 11/12/2014

�තාවක පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ස්වයං{Tයා Y�z වැඩසටහ! පැවැ�Gම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 125,000.00        125,000.00         100% I 100%

K48582831103 12/29/2014

හංවැ�ල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

පහ�ගම ර!ත� �ඩා සමාජෙ= ධා�තා 

සංවQධනය සඳහා උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 19,808.00          19,808.00           99% I 100%

K48582832100 11/12/2014

�¢�ගස්යාය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 49,875.00          49,875.00           100% I 100%

K48582832101 11/12/2014

�¢�ගස්යාය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �දා �ඩා සමාජෙ= ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය 20,000.00          20,000.00           100% I 100%

H48352333002 10/10/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පාSFක ගලෙගදර 

9 වන පvමග සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 500,000.00        476,371.28         95% I 100%



K48587933100 11/12/2014

පාSFක පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ස්වයං{Tයා Y�z වැඩසටහ! පැවැ�Gම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 74,050.00          74,050.00           99% I 100%

K48582841100 11/12/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම

107,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 107,000.00        107,000.00         100% I 100%

H48552641101 12/1/2014

පානSර නව බස්නැව" පළ සංවQධනය TUම ( 2 

වන අ�යර ෙදවන �යවර)

2,500,000.00        අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 2,500,000.00     2,500,000.00      100% I 100%

K48582843100 11/12/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

170,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     170,500.00         100% I 100%

K48582843101 11/12/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම (2 අ�යර)

300,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     300,000.00         100% I 100%

H48552648100 9/1/2014

අg�ගම බස් නැව" පළ නGකරණය TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 991,202.70        851,044.30         85% I 100%

K48582848101 11/12/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

300,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

K48582849100 11/12/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම

158,750.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 158,750.00        158,700.00         100% I 100%

K48336252002 10/10/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� 

ත�ණ ත�ණ�! සඳහා ව�වසායක�ව Y�zව 

ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     94,600.00           95% I 100%

K48582853100 11/12/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx �ඩා සc�වල ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය 14,850.00          14,850.00           99% I 100%



G48517863100 11/25/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= óවර කQමා!තෙ= ම�ස� 

අස්ව� ඉහල නැංGම හා óවර පu� නගා AvGම 

සඳහා óවර�!ට óවර ආ ප!න ලබාpම

12,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 12,000,000.00   11,997,380.00    100% I 100%

G48517863101 9/24/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= óවර පu� ආQ!ක වශෙය! 

සXබල ගැ!Gමට óවර කා!තාව!ට 

ස්වයං{Tයා කටR" සඳහා උපකරණ ලබාpම

9,750,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 9,750,000.00     9,728,157.00      100% I 100%

G48517863104 12/26/2014

ග පහ �ස්ÂF óවර කාQcක�! සඳහා óවර 

යාතා හා එ!^! ලබාpම

3,920,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,920,000.00     3,920,000.00      100% I 100%

K48582863106 12/10/2014

ග පහ �ස්ÂFකෙ= eයාප�ංx �ඩා සc�වල 

ධා�තා සංවQධනය සඳහා �ඩා උපකරණ 

ලබා�ම

 500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     499,100.00         100% I 100%

N48582863107 1/2/2015

ග පහ �ස්ÂFකෙ= eයාප�ංx �ඩා සc� සඳහා 

�ඩා භා�ඩ ලබාpම

180,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     180,000.00         100% I 100%

H48582163108 1/2/2015

බස්නාVර පළා� ග පහ � ෙබෝµ �ඩාංගනෙ= 

ස්ථාන භාර [ලධා� කාQයාලය හා ෙගොඩනැd�ල 

සංවQධනය T�ම

750,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     727,288.52         97% I 100%

G48517864102 12/26/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= óවර කQමා!තෙ= [රත 

óවර කාQcක�! සඳහා óවර ආ ප!න ලබාpම

5,080,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 5,080,000.00     5,078,400.00      100% I 100%

G48517864103 12/9/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= óවර පu�වල ස්වයං{Tයා 

වල [රතව!න!ට අවශ� ආ ප!න ලබාpම

1,290,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,290,000.00     1,286,275.00      100% I 100%

N48517865101 9/24/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= µවර කQමා!තෙ= ම�ස� 

අස්ව� ඉහළ නැංGම හා óවර පu� නගා සvGම 

සඳහා óවර�!ට óවර ආ ප!න ලබාpම

2,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,000,000.00     1,998,000.00      100% I 100%

N48524962001 3/7/2014

ඇෙ Aං � ලංකා සඟරාව �දණය TUම (VII 

ෙවgම)

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) 0% O 0%



G48517862002 9/24/2014

බස්නාVර පළාෙ� óවර සc� ශF�ම� TUම හා 

පව�වාෙගන යාම සඳහා සාමා^ක óවර පජාවෙC 

සc� වල ෙපොS කටR" සඳහා උපකරණ ලබා pම

11,575,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 11,575,000.00   11,571,216.00    100% I 100%

K48517962100 12/8/2014

බස්නාVර පළාෙ� ඒකාබjධ ජල±X 

වගාක�ව!ෙC ධා�තා සංවQධනය සඳහා අවශ� 

ආ ප!න ලබාpම                             

 

 
1,350,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,350,000.00     1,349,615.00      100% I 100%

K48517862102 11/25/2014

බස්නාVර පළාෙ� óවර ෙපර පාසැ� ද�ව!ෙC 

ධා�තා සංවQධනය සඳහා ෙපර පාසැ� උපකරණ 

ලබාpම

5,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 5,000,000.00     4,997,650.00      100% I 100%

N48517862105 12/16/2014

බස්නාVර පළාෙ� µවර කාQcක�!ට සැටල�: 

ඇ"g óවර ආ ප!න ලබාpම

3,175,750.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,175,750.00     3,175,750.00      100% I 100%

N48516262108 11/11/2014

බස්නාVර පළාෙ� ගෘහා�ත DD� පාලන ඒකක 

�VvGම

9,685,580.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව 9,685,580.00     9,681,053.36      100% I 100%

F48553862001 6/3/2014

බස්නාVර පළා� පවාහන අමාත�ාංශෙ= නව 

කාQයාල ප�ශය සඳහා අවශ� උපකරණ සහ 

උපාංග cලp ගැ£ම හා සX TUම

6,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     5,909,138.00      98% I 100%

H48553962002 6/3/2014

බස්නාVර පළා� පවාහන අමාත�ාංශෙ= නව 

කාQයාල ප�ශය ��සැකB  කටR" TUම

9,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K48524962115 6/4/2014

බස්නාVර පළාෙ� පජා සංචාරක පවQධන 

වැඩසටහ! �යා�මක TUම

15,000,000.00      අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) 15,000,000.00   15,000,000.00    100% I 100%

N48517862116 6/3/2014

බස්නාVර පළාෙ� óවර කාQcක�! සඳහා 

±XතාරFෂක කබා ලබාpම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00     999,740.00         100% I 100%

K48587962117 12/26/2014

බස්නාVර පළාත "ල ගෘහ ආQ!ක කටR" 

පවQධනය සඳහා ව�වසායක�ව හා තාFෂ¦ක 

Y�z වැඩ�gව පැවැ�Gම

1,847,250.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,847,250.00     1,371,010.00      74% I 100%



K48517962118 7/1/2014

බස්නාVර පළාෙ� ම�ස� ෙවලදා  කටR" 

පවQධනය සඳහා ෙවළS!ෙC ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා ම�ස� ෙප:�, පාපැ�, T�  c�  

උපකරණ ලබාpම 3,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,000,000.00     2,998,844.00      100% I 100%

K48516962119 11/11/2014

බස්නාVර පළාත "ල Dර හා �ඛ ෙරෝග 

වැලැFGම සඳහා එ!න� T�ෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම

2,109,800.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව 2,109,800.00     2,109,800.00      100% I 100%

N48524962120 7/18/2014

ෙj�ය Xෙj�ය සංචාරක පවQධන වැඩසටහ! 

�යා�මක TUම

3,000,000.00        අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) 3,000,000.00     300,000.00         10% I 100%

N48587962121 12/26/2014

බස්නාVර පළාෙ� ගෘහ ආQ!ක පවQධනය සඳහා 

කා!තාව! සXබල ගැ!Gෙ  ව�ාපෘ�යF 

ආර භ TUම

1,355,250.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,355,250.00     1,291,250.00      95% I 100%

K48587962123 12/26/2014

බස්නාVර පළාෙ� ගෘහ ආQ!ක පවQධන 

ස්වයං{Tයා වැඩසටහන යටෙ� ස්වයං{Tයා 

ලා@!ෙC ධා�තා සංවQධනය සඳහා අවශ� 

ආ ප!න හා පහBක  ලබාpම 13,952,750.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 13,952,750.00   13,938,344.00    100% I 100%

K48582962124 9/1/2014

බස්නාVර පළාෙ� ෙපොS ජනතාවෙC ශUර ෙසෞඛ� 

නංවාlම සඳහා ව�ායා  වැඩසටහ! �යා�මක 

T�ම

300,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     298,135.00         99% I 100%

K48587962125 10/17/2014

බස්නාVර පළා� ගෘහ ආQ!ක පවQධන 

වැඩසටහන යටෙ� හSනාග� ස්වයං{Tයා 

ලා@!ෙC Dසලතා [ෂ්පාදන එeදැFGෙ  

වැඩ�g හා පදQශන පැවැ�Gම 2,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 2,000,000.00     2,000,000.00      100% I 100%

G48587262126 12/9/2014

ගෘහ අQ!ක පවQධන වැඩසටහන යටෙ� 

ස්වයං{Tයාලා@!ට Aය කQමා!තවල 

[රතGමට අවශ� ය!ත හා ය!ෙතෝපකරණ 

සපයා pම, ඒ සදහා සහන සැල�ම 5,110,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 5,110,000.00     4,970,000.00      97% I 100%

K48582962127 10/13/2014

බස්නාVර පළාෙ� eයාප�ංx �ඩා සc�වල හා 

�wක �wකාව!ෙC දFෂතා නැංGම සඳහා �ඩා 

උෙළලF පැවැ�Gම.

1,950,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,950,000.00      100% I 100%

F48582862128 10/13/2014

බස්නාVර පළාෙ� eයාප�ංx �ඩා සමාජ සඳහා 

�ඩා භා�ඩ ලබාpම

2,700,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,700,000.00      100% I 100%



N48587262129 10/17/2014

බස්නාVර පළාෙ� ගෘහ ආQ!ක පවQධනය සඳහා 


 කා!තා සXබල ගැ!Gෙ  ව�ාපෘ� කාQයාල 

සඳහා අවශ� කාQයාlය අවශ�තා හා Y�z 

වැඩසටහ!  සදහා අවශ� ශව� දෘශ� උපකරණ 

සපයා ගැ£ම
1,600,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,600,000.00     1,598,588.00      100% I 100%

K48587962130 10/13/2014

බස්නාVර පළාෙ� ගෘහ ආQ!ක පවQධන 

වැඩසටහන යටෙ� ස්වයං{Tයා  ලා@!ෙC 

ධා�තා සංවQධනය සඳහා ෙපොS උපකරණ සපයා 

pම 3,500,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,500,000.00     3,499,230.00      100% I 100%

F48582862131 10/13/2014

පළා� �ඩා උ�සව සඳහා භාXතා TUමට අවශ� 

X[B� Yව� සැක�ම හා �ඩා උපකරණ ලබාpම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     998,941.77         100% I 100%

K48582862132 11/12/2014

බස්නාVර පළාෙ� eයාප�ංx �ඩා සc� 10ක 

ධා�තා සංවQධනය සඳහා �ඩා උපකරණ ලබාpම

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     499,950.00         100% I 100%

K48517862133 11/12/2014

බස්නාVර පළාෙ� óවර පෙjශ වල ද�ව!ෙC 

අධ�ාපන සංවQධනය සඳහා උපකරණ ලබාpම

5,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K48516962134 11/12/2014

බස්නාVර පළාෙ� ස�ව පාලන කටR" වැw�Rz 

TUම

6,404,620.00        අමා.ෙ�.

 අධ�Fෂ 

පළා� ස��ව 

[ෂ්පාදන 

ෙදපාQතෙ !

"ව 6,404,620.00     4,361,633.20      68% D 80%

N48535862135 12/26/2014

බස්නාVර පළා� ගාම සංවQධන සc� ශF�ම� 

T�ම සඳහා අවශ� උපකරණ ලබාpම

6,300,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     6,295,794.00      100% I 100%

N48582962139 12/10/2014

�ඩා සංවQධනය හා ආධාර ලබාpම සඳහා �ඩා 

අර�දල තර T�ම

2,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,000,000.00      100% I 100%

H48552662140 12/10/2014

බ�තර��ල කාQයාල සංaQනෙ= ශවනාගාරෙ= 

ඉ�� වැඩ [ම TUම - 2 අ�යර

4,320,000.00        අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 4,320,000.00     4,320,000.00      100% I 100%

K48582962141 12/23/2014

ජා�ක �ඩාව හා සා පදා�ක �ඩා නංවාlම 

අර�z කර ග[c! �ඩා උෙළලF පැවැ�Gම

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     500,000.00         100% I 100%



N48517962143 1/2/2015

බස්නාVර පළාෙ� óවර ෙපර පාසැ� පාeකා! 

සඳහා pමනා ලබාpම

3,390,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 3,390,000.00     3,390,000.00      100% I 100%

N48582962144 1/2/2015

බස්නාVර පළා� �ඩා උපහාර උෙළල - 2013 

පැවැ�Gම

2,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,000,000.00      100% I 100%

G48582862145 1/2/2015

බස්නාVර පළාෙ� eයාප�ංx �ඩා සc� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබාpම

774,100.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     746,775.00         96% I 100%

F48582862146 12/26/2014

�ඩා අංශෙ= භාXතය සඳහා කාQයාල උපකරණ 

cලp ගැ£ම

1,120,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,095,000.00      98% I 100%

K48582862147 1/2/2015

බස්නාVර පළාෙ� �ඩක �wකාව!ෙC ධා�තා 

සංවQධනය සඳහා අවශ� �ඩා භා�ඩ ලබාpම

1,500,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,500,000.00      100% I 100%

K48582962148 1/2/2015

බස්නාVර පළාෙ� eයාප�ංx �ඩා සමාජ සඳහා 

මාQෙගෝපෙjශන වැඩ සටහනF පැවැ�Gම

1,600,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,600,000.00      100% I 100%

N48582962149 1/2/2015

බස්නාVර පළා� �ඩා සමාජ සXබල ගැ!Gම

900,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     900,000.00         100% I 100%

N48582862150 1/2/2015

බස්නාVර පළාෙ� eයාප�ංx �ඩා සc� සඳහා 

�ඩා උපකරණ ලබා pම 3 අ�යර

200,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     199,650.00         100% I 100%

N47582830101 12/15/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

pපංෙගොඩ ර!ත� �ඩා සc�ය සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H47552343100 11/27/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ග ම!�ල 

ඉeෙ� ධ මාලංකාර මාවත පළ� පvමග ෙපොS 

මාQගය සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     300,000.00         100% H 100%



H47353248003 3/3/2014

Development of Beruwala Siriniwasa By 

road

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     500,000.00         100% I 100%

H47353248004 3/3/2014

Development of Magalkanda Pansala 

Mankada Road

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     499,932.00         100% I 100%

H47353248005 3/3/2014

Development of Kotapitiya Arunodaya 

Mawatha

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     499,933.00         100% I 100%

H47353248006 3/3/2014

Development of Maggona Munhena 

Anandagama Road Nearby Shrine

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     499,210.00         100% I 100%

H47552348100 11/18/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= සාe හා¿^යාQ 

�XB  පාල  මාQගය සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     200,000.00         100% I 100%

N47582801500 12/8/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     200,000.00         100% I 100%

N47582803500 12/8/2014

¥ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

1,500,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 1,499,975.00     1,499,975.00      100% I 100%

N47582804500 12/19/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ඩා සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     299,970.00         100% I 100%

N47535807500 12/29/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

ග /ඉහළ ඉ��ෙගොඩ ශF� ගාම සංවQධන  

සc�යට  උපකරණ ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 34,425.00          34,425.00           98% I 100%

N47582808500 12/8/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  �ඩා 

සc� සඳහා �ඩා උපකරණ ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,800.00         100% I 100%



N47552322500 12/23/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  හ�ත 

උයන,ෙමෙගොඩ ෙකොෙළො!නාව,වැ�ල ��ය 

අංක 96/5/L Aට 96/5/I දFවා ෙපොS මාQගය 

සංවQධනය TUම. 100,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 0% O 0%

N47582824500 12/9/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

නවග�ව නව ෙයොu! �ඩා සc�ය සදහා �ඩා 

උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

N47535828500 12/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ද 

ෙසො�සාYර දDණ ෙජ�ෂ්ඨYරවැA  ගාම සංවQධන 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 14,727.11          14,727.11           98% I 100%

N47535828501 12/24/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  ද 

ෙසො�සා දDණ ෙජ�ෂ්ඨ YරවැA ගාම සංවQධන 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 14,727.11          14,727.11           98% I 100%

N47552331500 12/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ක>ෙගොඩ ෙපොS 

අ"� මාQගය සංවQධනය TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

N47552331501 12/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

පහ�ගම,ඊ�යෙගො�ල ෙපොS අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

N47552331502 12/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

V§රල,හ�ගස්ෙද[ය ෙපොS අ"� මාQගය 

සංවQධනය TUම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

N47552333500 12/9/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙබෝෙq,ජනසX මාවත ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 50,000.00          47,375.11           95% I 100%

N47552333501 12/9/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ¥ෙq,ෙදක©වල 

ෙපොS අ"� මාQගය සංවQධනය TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 0% O 0%

N47535833502 12/19/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාහෙ= eයාප�ංx 457,වග 

නැෙගනVර ගාම සංවQධන සc�ය සදහා 

උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 29,240.00          29,240.00           97% I 100%



N47552333503 12/24/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ¥ෙq 

ක ම���යව�ත ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 0% O 0%

N47535841500 12/10/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= නැෙගනVර 

මාල��ල eයාප�ංx ගාම සංවQධන සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47552341501 12/29/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙහොෙQ">ව, 

එ .ෙ¿.�. මාවෙ� ඩCලස් පනා!S මහතාෙC 

[වස අසළ ෙපොS මාQගය ෙකො!�: ෙයොදා 

සංවQධනය TUම 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47582143500 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

T�පැ�ලගහව�ත රජෙ= ඉඩෙ  �V� �ඩා 

��ය සංවQධනය TUම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

N47582850500 12/9/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අගලව�ත �ක: �ඩා සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,950.00           100% I 100%

N47552352500 12/31/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= D�©ගස් 

මානාන, 3 වන පvමග (මාෙ�වන ඖෂධාලය 

පාර) ෙපොS මාQගය ෙකො!�: කර සංවQධනය 

TUම 450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     450,000.00         100% I 100%

H43552325725 11/25/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

�ෙCෙගොඩ,ෙසෝරත මාවත අසළ �V� ෙ:ෂQ 

ගා»!ස් මාවත සංවQධනය TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

H43552348725 12/17/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පයාගල, 

Bව!දා�x��ල මංöල ෙහොරවල මහතාෙC [වස 

ඉ���ට ෙපොS අ"� මාQගය සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 0% O 0%

H43582102100 12/10/2014

කටාන පාෙj�ය සභාව ස" රjෙදොgගම [වාස 

කමෙ= ෙදවන කලා´ය AZ� �ඩා ��ය XSe 

ආෙලෝකය සVතව සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     294,050.00         98% I 100%

H43582103102 1/2/2015

¥ග�ව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ෙපෝ� 

ෙතොට �ඩා ��ය සංවQධනය TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව -                     -                      0% Q 0%



H43582103103 1/2/2015

¥ග�ව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= දgපන ජය මාවත 

�ඩා ��ය සංවQධනය T�ම

2,000,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව -                     -                      0% Q 0%

H43582103104 1/2/2015

ෙකො�xකෙ» මහා Xද�ාලෙ= �ඩාංගනය 

සංවQධනය TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     540,253.08         27% B 35%

D43552305100 12/10/2014

¥�ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ඒකාඹරව�ත ච!ද�ලක මාවත ¥ටQ 500 F 

සංවQධනය T�ම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 699,980.10        686,127.00         98% I 100%

H43582105102 12/10/2014

¥�ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= සමනළ 

�ඩා සමාජයට අය� අ�ප!S �ඩා ��ය XSe 

ආෙලෝකය සVතව සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 98,000.00          98,000.00           98% I 100%

H43552305103 1/2/2015

¥�ගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඒකාඹරව�ත 

ච!ද�ලක මාවත සංවQධනය TUම ( 11 අ�යර )

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 484,885.00        483,767.00         97% I 100%

K43582806100 12/10/2014

අ�තනග�ල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

[:ට�ව ශා!ත අ!ෙතෝ[ �ඩා සමාජෙ= ධා�තා 

සංවQධනය සඳහා �ඩා භා�ඩ ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,865.84         100% I 100%

D43552307100 12/10/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= යFකල 

උS බරා ගා»!ස් අංක 9/17 [වස අසල Aට 

ජලය බැස යන කාz පjධ�ය ප�සංස්කරණය 

TUම 50,000.00             ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 50,000.00          38,000.00           76% I 100%

H43582107101 12/19/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

පරක!ෙද¦ය පාස� �ඩා ��ය සංවQධනය TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) -                     -                      0% O 0%

H43582107102 12/30/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ}�ගම 

ෙබෝග�ව D�g උයන �ඩා ��ය සංවQධනය 

TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො. නගර සභාව -                     -                      0% A 10%

H43582107103 12/30/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

�S!ෙගොඩ මහජන �ඩාංගනය සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙj�ය 

සභාව 500,000.00        -                      0% D 80%



H43552607104 1/2/2015

ෙමෝටQ රථ පවාහන ෙකොමසා�ස් කාQයාලෙ= 

ග පහ බලපත අංශෙ= වහල අg�වැwයා TUම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     350,000.00         100% I 100%

H43582108100 12/10/2014

ජා ඇල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= කඳාන 

ශා!ත ෙසබස්�ය! �ඩා ��ය සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                      0% O 0%

H43582111100 12/10/2014

�ෙගොඩ Dමා���ල �ස්e  මහා Xද�ාලෙ= 

Rන�ට» �ඩා සමාජෙ= ෙවොeෙබෝ� �ඩා ��ය 

සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq -                     -                      0% O 0%

H43552312100 1/2/2015

ªයගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 280 

නැෙගනVර ªයගම ගාමෙසේවා වසෙ  ඉB� උයන 

මාQගෙ= ඉ�� ෙකොටස සංවQධනය TUම

575,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     -                      0% O 0%

H43582121100 12/16/2014

ෙකොළඹ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= වෑක!ද 

�ඩා සමාජයට අය� �ඩාගාරයට යන පාර D:� 

ග� ෙයොදා සංවQධනය TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% O 0%

H43552325101 12/24/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකොටඨාශෙ= කල�ෙගොඩ 

¥මනෙගොඩ පාර 6 වන පvමග සංවQධනය T�ම

525,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

H43582130100 12/10/2014

ෙහෝමාගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ගලXලව�ත XදQශන මාවෙ� ම�ව�ත පvමග 

ළමා �ඩාංගනෙ= බැ»c!ට! ��ය සංවQධනය 

TUම 325,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 324,304.50        218,425.68         67% I 100%

D43552342100 12/10/2014

කgතර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= නාෙගොඩ 

නාම�ගම රණX� මාවෙ� පළ� වන පvමග 

සංවQධය TUම

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර 450,000.00        429,714.32         95% I 100%

H43524148100 12/10/2014

ෙ²�වල ෙමොරග�ල ෙවරළ �රෙ= 

මාQෙගෝපෙjශක�! සඳහා Xෙ�ක මධ�ස්ථාන 

ඉ� T�ෙ  

ව�ාපෘ�ය

 
2,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 2,000,000.00     229,397.00         11% B 35%

H43524148102 12/10/2014

ෙමොරග�ල කාලXලව�ත ෆැ!A ෙ¿ ස් දFවා 

යන ෙවරළ �XB  මාQගය සංවQධනය TUෙ  

ව�ාපෘ�ය

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 500,000.00        500,000.00         100% I 100%



H43524148103 12/10/2014

ෙ²�වල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Aනම! ෙ² 

ෙහෝටලය අසe! ඇ� ෙවරළ �XB  මාQගය 

සංවQධනය T�ෙ  ව�ාපෘ�ය

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

H43524148104 12/24/2014

අg�ගම �නව�ත S �ය සමා!තර මාQගෙ= 

අ"� මාQගය සංවQධනය TUෙ  ව�ාපෘ�ය

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 350,000.00        350,000.00         100% I 100%

H43524148105 12/10/2014

ෙ²�වල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහේන 

මරFකලව�ත පාෙරV 2 වන පvමග සංවQධනය 

TUෙ  ව�ාපෘ�ය

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

H43524148106 12/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= හ�කඳXල 

බ�ඩාරනායක මාවත ෙකො!A මාවත සංවQධනය 

TUෙ  ව�ාපෘ�ය

650,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 650,000.00        650,000.00         100% I 100%

H43524148107 12/31/2014

ෙ²�වල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අg�ගම 

�නව�ත S �ය සමා!තර මාQගය සංවQධනය 

T�ම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 1,000,000.00     999,999.90         100% I 100%

H43552348108 1/2/2015

ෙ²�වල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශයට අය� �යලෙගොඩ 

"ල��ය මාQගෙ= කාz පjධ�ය සංවQධනය 

T�ම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

H43552348109 1/2/2015

ෙ²�වල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශයට අය� කරඳෙගොඩ 

Xහාරස්ථානය අසe! �නාව�ත ප![ල දFවා 

�ෙවන මාQගෙ= පැ� බැ ම ඉ�T�ම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 500,000.00        -                      0% B 35%

H43552348110 1/2/2015

පයාගල මෙ�ෙගොඩ D�©ව�ත මාQගය 

සංවQධනය TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

D43552352100 12/10/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙකො�ෙහේන රංෙකො� මාවත ෙකො!�: T�ම

800,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     760,000.00         95% I 100%

A43552354100 1/2/2015

ඉංd�ය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 626 

කඳන��ය වසෙ  කvගා�ගම ෙපො�ෙහේන පාර 

ෙකො!�: T�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%



A43552354101 1/2/2015

ඉංd�ය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 626 

කඳන��ය වසෙ  කvගා�ගම ෙසොෙහො! tcයට 

යන පාර ෙකො!�: T�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

H43582163100 12/10/2014

බස්නාVර පළා� ග පහ �ස්ÂF �ඩා [ලධාU 

කාQයාලය වැw�Rz TUම

375,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     314,048.00         84% I 100%

K43582864100 12/10/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකය "ල eයාප�ංx �ඩා සc�වල 

සැහැ�} ප!S �ක: ක�ඩාය  වල ධා�තා 

සංවQධනය සඳහා �ඩා භා�ඩ ලබාpම

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     499,900.00         100% I 100%

H43553962100 12/10/2014

බස්නාVර පලා� පවාහන අමාත�ාංශෙ= නව 

කාQයාල ප�ශය �� සැකB  කටR" T�ම - ඉ�� 

ෙකොටස

8,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     5,500,559.28      69% I 100%

H43524162101 12/12/2014

බස්නාVර පළාෙ� ෙවරළ ආ�තව Xක�ප �Qය 

බලශF� XSe පහ! සXT�ෙ  හා සංවQධනය 

T�ෙ  ව�ාපෘ�ය

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) 2,000,000.00     1,996,000.00      100% I 100%

K43587262103 12/10/2014

ගෘහ ආQ!ක පවQධන වැඩසටහන යටෙ� 

බස්නාVර පළාෙ� ස්වයං{Tයාලා@!ෙC ධා�තා 

සංවQධනය සඳහා උපකරණ ලබාpම

19,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 19,500,000.00   19,500,000.00    100% I 100%

G43587262104 12/10/2014

ගෘහ ආQ!ක පවQධන වැඩසටහන යටෙ� 

බස්නාVර පළාෙ� ස්වයං{TයාලාÆ! සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

16,500,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 16,500,000.00   16,496,718.00    100% I 100%

A43582162105 12/10/2014

ෙපො�ව�ත �ඩා Xද�ායතනෙ= අ}�වැwයා 

කටR" සඳහා

1,900,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,897,259.90      100% I 100%

K43582962106 1/2/2015

බස්නාVර පලාෙ� eයාප�ංx �ඩා සc� වල 

ධා�තා සංවQධනය සඳහා �ඩා භා�ඩ ලබාpම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,000,000.00      100% I 100%

K43524962107 1/2/2015

බස්නාVර වපළාෙ� සංචාරක Fෙෂේත ෙ= 

පහBක  සපය!න!ෙC ධා�තා සංවQධනය 

සඳහා උපෙjශනා�මක ෙසේවා සැපEෙ   හා 

පහBක  සැපEෙ  ව�ාපෘ�ය 1,300,000.00        අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම�ඩලය(බ.ප

) 1,300,000.00     1,300,000.00      100% I 100%



H44552307001 10/23/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= හංසd� 

පvමග 1A මාQගය සංවQධනය T�ම.

746,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     558,860.70         75% I 100%

H44552312001 8/11/2014

ªයගම පාෙj�ය සභාවට අය� ෙබො�ලෑගල, 

රණX� ôය!ත Dමාර මාවත ෙකො!�: ෙයොදා 

සංවQධනය TUම.

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     643,353.18         92% I 100%

H44552333001 10/23/2014

පාSFක පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, මලගල 

Aයඹලා ගලයට මාQගෙ= ඉ�� ෙකොටස 

සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක -                     -                      0% O 0%

H44552333002 10/23/2014

පාSFක පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=,මලගල 

ගාම!: එක අසල පැර¦ ෙව!ෙjA ඉඩම 

මාQගය සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක -                     -                      0% O 0%

H44535241001 10/23/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  

ෙකො:ඨාශෙ=,ක�ණාර�න මාවෙ� අ"� 

මාQගෙ= කාz පjධ�ය සකස් TUම.

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     308,956.12         88% I 100%

N44535246001 8/11/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, මහගම, 

ෙපො�ෙගොඩ ඉ�ෙවc! පව�න බ�කාQයය 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� වැඩ අවස! TUම.

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     450,000.00         100% I 100%

N44552350001 8/11/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, D��ට 

හර!කහපත හරහා �ෙවන ෙහේ!යාය පාර  

සංවQධනය TUම.

923,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     602,539.08         65% I 100%

H44552324725 10/21/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ක>ෙවල, ෙකොරෙතොට,ග�ව�ස පාර, නXS 

ෙපෙදස ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�:  කර 

සංවQධනය TUම 250,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     212,605.06         85% I 100%

H44552324726 10/21/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙහෝක!දර දDණ දQශණ මාවත මැද ෙකොටෙසේ 

ඉ��  ෙකොටස ෙකො!�: කර සංවQධනය TUම

550,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     470,023.65         85% I 100%

H44552324727 10/21/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙහෝක!දර දDණ [වාස අංක 21/6 [වස ඉ�� 

��! 
 ෙපොS මාQගෙ= ඉ�� ෙකොටස මැද VRc 

ප�qපයF ෙයොදා ෙකො!�: කර සංවQධනය 

TUම
200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     189,532.88         95% I 100%



H44552324728 10/21/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ක>ෙවල, ෙකොරෙතොට,වැeV!">ව පාර අ"� 

මාQගය වන Bග� �සානායක මහතාෙC [වස 

ඉ����! 
 ෙපොS මාQගය  ෙකො!�: TUම 200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     189,648.07         95% I 100%

H44552324729 10/21/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ක>ෙවල, ෙකොරෙතොට,වැeV!">ව නවx!තන 

පජා ම�ඩලය දFවා 
 ෙපොS මාQගෙ=  ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!�: TUම 250,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     236,710.09         95% I 100%

H44552324730 10/21/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

නවග�ව දDණ ස$පකාර මාවෙ� 

ෙපොලැ�ෙහේනව�තට යන ෙපොS මාQගය 

සංවQධනය TUම 250,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     212,093.64         85% I 100%

H44552325726 10/21/2014

මහරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ප![��ය,ෙකො:ටාව නැ ෙඟනVර,එක�" පvමග 

[වාස අංක 1027/3 උපාe මහතාෙC  [වස 

ඉ����! 
 මාQගය ෙකො!�: කර සංවQධනය 

TUම
500,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මහරගම 475,000.00        475,000.00         95% I 100%

H44552329725 10/21/2014

කැස්බෑව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙහො!න!තර දDණ,අFකර 4,අංක 129/3B 

[වස ඉ����! �ෙවන ෙපොS මාQගය ෙකො!�: 

කර සංවQධනය TUම 550,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     550,000.00         100% I 100%

H44552329726 10/21/2014

කැස්බෑව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

කහෙපොල,මඩපාත,ෙතොටගහව�ත,අංක 131 

[වස ඉ����! 
 ෙපොS මාQගය ෙකො!�: කර 

සංවQධනය TUම 500,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     500,000.00         100% I 100%

H44535246725 10/21/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

මහගම ෙපොෙ�ෙගොඩ පජාශාලාෙ� ඉ��  වැඩ 

අවස! TUම

700,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     700,000.00         100% I 100%

H44582148725 10/21/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, හ�ක!දXල 

ඇeස්ට!ව�ත �ඩා ��ය සංවQධනය 

TUම.

 500,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     500,000.00         100% I 100%

H44552348726 10/21/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අFකර 

80 iS මැSර අසල මාQගෙ= අවස! ෙකොටස 

ෙකො!�: TUම( 3 අ�යර )

600,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     600,000.00         100% I 100%

H44552348727 12/15/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= මරදාන 

බාaQ මාකQ අ"� මාQග ෙකො!�: TUම

750,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     750,000.00         100% I 100%



H44582148729 12/15/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= �න 

ෙකොvව පාථcක XSහෙ� �ඩා tcය සංවQධනය 

TUම

 500,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     500,000.00         100% I 100%

H44552348730 12/15/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= සාe 

හා¿^යාQ �XB  පාල  මාQගය සංවQධනය TUම.

200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     200,000.00         100% I 100%

F41485801001 5/22/2014

�uල��ය   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද  

මරණාධාර  සc� සඳහා  qලාස්�F  Yv   ලබා pම 

 ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

160,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     159,712.00         100% I 100%

F41485801002 2/26/2014

�uල��ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද 

eයාප�ංx මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබා 

pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     399,993.00         100% I 100%

H41531101001 5/22/2014

�uල��ය   පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

 අ> ආදාය  ලා@!   සඳහා [වාස ආධාර ලබා 

pම ( නෙම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

180,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     178,330.00         99% I 100%

H41531101002 5/22/2014

�uල��ය   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 53 

ව"යාය, Dඩග මන, �uල��ය ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ ඒ.ඒ. p�කා ôයංග£ මහ�cයට  [වාස 

ආධාර ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     34,902.00           100% I 100%

H41531101003 5/22/2014

�uල��ය   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද  

අ> ආදාය  ලා@!ට  [වාස ආධාර  ෙලස ෙසXe 

තහ>  ලබාpම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     149,303.00         100% I 100%

F41134201003 3/14/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙගොwග�ව පජා 

ජල ෙයෝජනා කමයට ව"ර ෙමෝටරයF ලබා pම

50,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     49,561.12           99% I 100%

H41441201100 7/1/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කර� ලබන 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න අ> 

ආදාය  ලා@!ෙC [ෙවස් වලට XSeය ලබා pම - 

එF අයDට �.15000/- බැd! ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත )
45,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     30,000.00           67% I 100%

H41431101102 7/18/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 22, 

´ටQV�ව�ත, මඩ පැ�ල, කටාන ප�ංx අ> 

ආදාය   ලා@ ෙ � Uටා මහ�cයට [වාස ආධාර 

ලබා pම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     24,165.00           97% I 100%



F41485801103 7/22/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ¥Uගම, 

T"�වල ෙමෝලව�ත එක�" Bභසාධක හා 

අවමංගල�ාධාර සc�යට උපකරණ ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     30,000.00           100% I 100%

H41431101104 7/31/2014

�uල��ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද 

අ>  ආදාය  ලා@! සඳහා  [වාස ආධාර ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     48,475.00           97% I 100%

F41485801105 8/5/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

Bභසාධක හා මරණධාර සc� සඳහා  කැන� හ: 

ලබා pම

27,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     24,000.00           87% I 100%

H41441201107 11/11/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බඩ�ගම, 

ශා!ත ම�යා ජනපදය ප�ංx අ>  ආදාය  ලා@ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න ආQ.එ . 

ර�නායක මහතාෙC [වසට  XSeය ලබා pම 17,650.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     17,650.00           100% I 100%

H41431101109 8/13/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     79,992.00           100% I 100%

G41485801110 8/20/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

Bභසාධක හා මරණධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     19,740.00           99% I 100%

G41485801111 8/26/2014

�uල��ය පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     499,982.00         100% I 100%

H41441201113 8/26/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න [ෙවස්  

සඳහා XSeය ලබා pම

400,000.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     382,400.00         96% I 100%

H41431101114 8/26/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ෙටෝස් 

�: ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     199,717.00         100% I 100%

F41485801115 9/2/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා pම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     249,865.00         100% I 100%



H41431101116 9/2/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     64,884.00           100% I 100%

F41485801117 8/27/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     199,955.00         100% I 100%

F41485801118 9/2/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ  

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     99,659.00           100% I 100%

H41431101119 9/17/2014

�uල��ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     99,339.00           99% I 100%

F41485801120 11/3/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     449,946.00         100% I 100%

H41441201121 9/17/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ව��ට 

}zcෙද�ලව�ත 1 වන පvමග ( ෙ¿.ඩ².ෙF. 

GරAංහ මහතාෙC [වස �V� ෙපොS පාර ) XSeය 

pQඝ TUම 100,000.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     100,000.00         100% I 100%

H41441201122 9/17/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= �යග ෙපොල 

ක!ෙj වස!ත මහතාෙC [වස �V� ෙපොS පාරට 

XSeය ලබා pම

100,000.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     100,000.00         100% I 100%

H41431101124 9/18/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     38,780.00           97% I 100%

H41431101125 9/18/2014

�uල��ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     48,475.00           97% I 100%

F41485801126 9/24/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     99,946.00           100% I 100%



H41431101127 9/24/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ෙසXe තහ> 

ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     24,225.00           97% I 100%

F41485801128 10/20/2014

�uල��ය  පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc�  සඳහා  උපකරණ 

ලබා pම

61,775.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     61,381.00           99% I 100%

H41431101129 10/20/2014

�uල��ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

66,400.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     66,390.00           100% I 100%

F41485801130 10/29/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

�uල��ය නැෙගනVර ෙබෝ�ග මන 

අවමංගල�ාධාර සc�යට උපකරණ ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     35,000.00           100% I 100%

H41431101131 11/18/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  කටාන, 

නැෙගනVර ක}වා�qYව, අංක : 268/Ç V ප�ංx 

අ> ආදාය  ලා@ එ�.එ . එQ� අ�රාංග£ 

මහ�cයට  [වාස ආධාර ෙලස  ෙසXe තහ>  

ලබා pම
5,600.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     3,875.00             69% I 100%

H41441201132 11/19/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අමරXල, 

නාවාන ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ පාස� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! A�න  ඒ.ඒ .අ�ලා අමරAංහ 

මහ�cයෙC [වසට XSeය ලබා pම 16,500.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     16,500.00           100% I 100%

G41485801133 11/24/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

අකර!ගහ එFස� අවමංගල�ාධාර මරණාධාර 

සc�යට  උපකරණ ලබා pම

65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     64,946.00           100% I 100%

H41441201134 12/22/2014

�uල��ය  පා.ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@ පu�වල පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙC  [ෙවස් සඳහා XSeය ලබා pම

240,000.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     110,000.00         46% I 100%

F41485802001 2/26/2014

කටාන    පා .ෙ�.  ෙකො:ඨාශෙ=   න  කරන  ලද 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා හ: හා Yv 

ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

900,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     899,722.00         100% I 100%

H41531102001 2/26/2014

කටාන  පා . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=    න  කරන ලද  

අ> ආදාය  ලා@!ට [වාස ආධාර ලබා pම ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     245,461.00         98% I 100%



F41485802002 3/10/2014

කටාන  පා . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=  දDz 

$කල!ග�ව එFස� Bභසාධක හා මරණාධාර 

සc�යට qලාස්�F Yv ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,814.00           100% I 100%

F41485802003 7/16/2014

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  1. බ/දඹ"ෙQ 

එFස� මරණාධාර සc�ය හා 2. රාජපFෂYරය 

එFස� Bභාසාධක හා අෙනෝන�ාධාර  සc�ය 

යන සc� සඳහා qලාස්�F Yv ලබා pම - එF 

සc�යකට �.50000/- බැd!
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,814.00           100% I 100%

F41485802004 3/11/2014

කටාන  පා . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=   eයාප�ංx 

මරණාධාර සc� සඳහා qලාස්�F Yv ලබා pම ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     299,442.00         100% I 100%

F41431102100 6/25/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද අඩ 

ආදාය  ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     699,056.00         100% I 100%

H41441202101 6/25/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද අ> 

ආදාය  ලා@ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

A�න [වාස සඳහා XSeය ලබා pම ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත ) 72,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     70,950.00           99% I 100%

K41431902102 9/17/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= [වාස ආධාර 

අෙqF�ත අ> ආදාය   ලා@! සඳහා [වාස 

ආධාර ලබා pෙ    වැඩසටහනF  පැවැ�Gම

750,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     749,993.00         100% I 100%

H41431102104 7/2/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද අ> 

ආදාය  ලා@!ට [වාස ආධාර ලබා pම ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

750,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     749,855.00         100% I 100%

H41431102105 7/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන අ> 

ආදාය  ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

320,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     319,999.00         100% I 100%

F41485802106 7/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මහ ඇ�ගාල, 

කටාන �V� යංC ඊග� මරණාධාර හා Bභසාධක 

සc�යට  උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,750.00           100% I 100%

H41441202107 7/18/2014

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 309/2, 

ඇ�ගාල, ෙකො�xකෙ» ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�[ ආQ.එස්. 

2ෙටො මහතාෙC [වසට XSeය ලබා pම 18,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     17,650.00           98% I 100%



H41431102109 7/23/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද අ> 

ආදාය  ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

352,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     350,787.00         100% I 100%

G41485802112 7/22/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     9,492.00             95% I 100%

F41485802113 8/26/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක  සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

37,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     37,500.00           100% I 100%

H41431102114 8/26/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     149,855.00         100% I 100%

F41485802115 8/26/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,150.00           99% I 100%

H41441202116 12/29/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ��ව, 

eයනෙC��ල �ස්"රාජ මාවෙ� ව  අත �V� 

පළ� අ"� මාQගෙ= අංක 252 දරණ ඉඩම �V� 

මාQගයට අවVර 
 999/1  XSe කzව එම ඉඩෙ  

ෙකළවර මා�ෙ   BSB ස්ථානයක  AvGම
70,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     67,515.49           96% I 100%

F41485802117 9/2/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා pම

154,615.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     154,025.00         100% I 100%

H41431102118 9/2/2014

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ෙසXe තහ>  ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,720.00           100% I 100%

F41485802119 9/2/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාහෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ  ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,225.00           99% I 100%

H41431102120 9/2/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     299,996.00         100% I 100%



H41431102121 9/10/2014

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     499,142.00         100% I 100%

H41431102123 9/17/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     98,421.00           98% I 100%

H41431102125 9/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     39,700.00           99% I 100%

K41431902126 9/30/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     73,870.00           98% I 100%

K41431102127 12/26/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     79,605.00           100% I 100%

H41431102128 9/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය   ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     29,370.00           98% I 100%

F41485802129 9/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc�  සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,666.00           100% I 100%

F41485802130 9/23/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     29,832.00           99% I 100%

H41441202131 9/23/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 461/16, 

මැලව�ත, $කල!ග�ව, ��ව ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න 

ෙ¿.එ�.�. අ�රර�න මහතාෙC [වසට XSeය 

ලබා pම
18,000.00             පා.ෙ�

ලංකා 

XSeබල 

ෙපෞjගeක 

සමාගම -                     17,544.00           97% I 100%

F41485802132 9/24/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,750.00           100% I 100%



H41441202133 9/24/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= උද cට, 

ෙමො:vව�ත, ෙසෝෙ  මහතාෙC [වසට යන 

ෙපොS පාෙQ �V� XSe කzව Xතැ! TUම

50,000.00             පා.ෙ�

ලංකා 

XSeබල 

ෙපෞjගeක 

සමාගම -                     -                      0% A 10%

H41441202134 11/19/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කටාන, උද cට 

ෙ²ක�ය අසල පාෙQ ඉ�� ෙකොටසට XSeය ලබා 

pම

40,000.00             පා.ෙ�

ලංකා 

XSeබල 

ෙපෞjගeක 

සමාගම -                     -                      0% O 0%

F41485802135 10/14/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

511,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     509,925.00         100% I 100%

H41441202136 10/17/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= දඹSරය, YiS 

මාවෙ�  XSe කzව Xතැ! TUම

50,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     42,707.24           85% I 100%

F41485802137 10/20/2014

කටාන පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc�  සඳහා  උපකරණ 

ලබා pම

281,050.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     280,775.00         100% I 100%

H41431102138 10/20/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

140,550.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     140,550.00         100% I 100%

H41431102139 10/28/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

390,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     389,036.00         100% I 100%

F41485802140 10/28/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

D�©ව�ත පාර, අම!ෙදොgව, ��ව �V�  

අෙන�න�ාධාර මරණධාර සc�යට  උපකරණ 

ලබා pම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     39,750.00           99% I 100%

H41441202141 10/28/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 32/56/03, 

ෙහොරෙහේන ජනපදය, T�ලා��ය ප�ංx අ> 

ආදාය   ලා@ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

A�න එ .û.¶. ôයංකර මහතාෙC [වසට XSeය 

ලබා pම
27,250.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     27,250.00           100% I 100%

F41485802142 11/11/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

156,835.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     156,540.00         100% I 100%



H41431102144 11/13/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ෙදමංහ!�ය , 

ක�රාන, ෙවස්ට!�ට! ජනපදය, අංක : 30, 

ප�ංx අ> ආදාය  ලා@  ක�ණාර�න A�වා 

මහතාට [වාස ආධාර ලබා pම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     25,000.00           100% I 100%

H41431102145 12/15/2014

කටාන පා.ෙ�.  ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

164,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

G41485802146 12/17/2014

කටාන පා.ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

කvනායක, සර� මාවත, අංක : 251 V �V� 

දDz කvනායක මරණාධාර හා Bභසාධක සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

H41531103001 2/26/2014

¥ග�ව   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@! සඳහා [වාස ආධාර  ලබා pම 

( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

1,000,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව -                     999,400.00         100% I 100%

F41485803100 6/23/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ¥ග�ව ආèQෙ�ද 

ෛවද� Bභසාධක මරණාධාර සc�යට උපකරණ 

ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 26,000.00          20,000.00           100% I 100%

H41431103101 7/1/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද අ> 

ආදාය  ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

800,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 799,900.00        799,900.00         100% I 100%

H41441203102 8/1/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 265/6ඒ, 

ෙපෝරෙතොට, ෙකො�xකෙ» ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න 

එ .´.අ�.එෆ්. �ස්නා මහ�cයෙC [වසට XSeය 

ලබා pම
15,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 17,650.00          15,000.00           100% I 100%

H41431103103 8/1/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව -                     24,700.00           99% I 100%

H41431103104 8/1/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: ලබා pම

500,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 499,700.00        499,700.00         100% I 100%

H41431103105 8/13/2014

¥ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාහෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 19,994.00          19,994.00           100% I 100%



G41485803106 8/22/2014

¥ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක  සc� සඳහා  

උපකරණ ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 149,780.00        149,780.00         100% I 100%

G41431103107 8/22/2014

¥ග�ව පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස දව�ාධාර ලබා pම

75,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 74,984.00          74,984.00           100% I 100%

F41485803108 9/26/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

Bභසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 49,924.00          49,924.00           100% I 100%

K41431903109 9/18/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස  ආධාර ලබා pෙ   වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

618,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 616,642.00        616,642.00         100% I 100%

F41485803110 9/18/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

675,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 674,424.00        674,424.00         100% I 100%

K41485803111 9/18/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  1. අංක : 116/4, 

මඩම පාර, නැ/පළඟ"ෙQ, ෙකො�xකෙ» ප�ංx 

ෙF.ෙනX� පනා!S මහතා හා 2. ස$පකාරය 

�vපස, නැ/පළඟ"ෙQ, ෙකො�xකෙ» ප�ංx 

ෙජෝ!ස්ට! පනා!S මහතා යන ආබාµත 
30,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 29,000.00          29,000.00           97% I 100%

H41431103112 9/24/2014

¥ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

615,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 613,700.00        613,700.00         100% I 100%

H41431103113 9/26/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ¥ග�ව ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ ·රා£ පනා!S මහ�cයට [වාස 

ආධාර ලබා pම

9,500.00               අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 9,490.00            9,490.00             100% I 100%

H41431103114 10/15/2014

¥ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ>  ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 99,996.00          99,996.00           100% I 100%

F41485803115 10/20/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 267,  

හලාවත පාර, ක:vව, ¥ග�ව �V� ධQමා@ 

වQධන අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc�යට 

උපකරණ ලබා pම 44,275.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 42,400.00          42,400.00           96% I 100%



H41431103116 10/28/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම  ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත )

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 99,996.00          99,996.00           100% I 100%

H41431103117 11/18/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

117,996.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 117,800.00        117,800.00         100% I 100%

H41431103118 11/19/2014

¥ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස  ආධාර ලබා pම

75,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 74,984.00          74,984.00           100% I 100%

H41431103119 12/30/2014

¥ග�ව  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 28,500.00          28,500.00           95% I 100%

F41485804001 2/26/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ඇ[ක: 

පාර එFස� මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබා 

pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00           100% I 100%

F41485804100 6/25/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

හ�ගහෙවල, c�ව!ෙගොඩ �Sල සහෙයෝdතා 

මරණාධාර හා Bබසාධක සc�යට උපකරණ ලබා 

pම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     19,516.00           98% I 100%

H41431104101 7/31/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන 

ලද අ>  ආදාය  ලා@! සඳහා  [වාස ආධාර ලබා 

pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     99,405.00           99% I 100%

F41485804102 10/27/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා  ෙර� හ:  

ලබා pම

190,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     190,000.00         100% I 100%

G41485804104 7/22/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

G41485804105 8/26/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     124,516.00         100% I 100%



F41485804106 9/2/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා pම

425,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 424,364.00        -                      0% I 100%

F41485804108 8/27/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 299,516.00        -                      0% I 100%

H41431104109 9/25/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 24,972.00          -                      0% I 100%

H41431104110 9/17/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 174,980.00        -                      0% I 100%

F41485804111 11/20/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 249,779.00        -                      0% I 100%

F41485804112 9/18/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

68,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 67,759.00          -                      0% I 100%

H41431104113 9/18/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 24,969.00          -                      0% I 100%

F41485804114 10/16/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

67,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 66,365.00          -                      0% I 100%

F41485804117 10/20/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

56,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 56,000.00          -                      0% I 100%

F41485804118 10/20/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ=  ෙපො�ව�ත, 

c�ව!ෙගොඩ �V� ර!eය c"� අවමංගල�ාධාර 

හා Bභසාධක සc�යට උපකරණ ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 35,000.00          -                      0% I 100%



F41485804119 10/28/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මS�Xට, ෙකොvෙගොඩ �V� එFස� මරණාධාර 

හා Bභසාධක සc�යට උපකරණ ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 19,516.00          -                      0% I 100%

N41485804120 11/3/2014

c�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා qලාස්�F 

Yv ලබා pම

33,750.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 33,456.00          -                      0% I 100%

G41485804121 11/26/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc�  සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 99,971.00          -                      0% I 100%

H41431104122 12/26/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය  ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

අ> ආදාය  ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ 99,975.00          -                      0% I 100%

H41531105001 2/26/2014

¥Uගම   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@! සඳහා  [වාස ආධාර ලබා pම  

( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

275,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     275,000.00         100% I 100%

F41485805001 5/22/2014

¥Uගම  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  ෙද�ගහමැw�ල 

මරණාධාර සc�යට  උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     99,841.60           100% I 100%

F41485805002 5/22/2014

¥Uගම  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  හා��ගම 

ෙපොSජන අවමංගල�ාධාර මරණාධාර සc�යට 

 උපකරණ ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     14,982.24           100% I 100%

F41485805003 5/22/2014

¥Uගම  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  මFකා[ෙගොඩ 

එFස�  අවමංගල�ාධාර මරණාධාර සc�යට 

 උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     44,856.00           90% I 100%

F41485805004 5/22/2014

¥Uගම  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  පනාවල එFස� 

අවමංගල�ාධාර මරණාධාර සc�යට  උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     99,861.00           100% I 100%

F41485805005 2/26/2014

¥Uගම   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  ¥Uගම c£ ඔgව 

මරණාධාර   සc�යට  උපකරණ ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     19,977.69           100% I 100%



F41485805006 2/26/2014

¥Uගම  පා.ෙ�.  ෙකො�ඨාශෙ=   න  කරන ලද  

eයාප�ංx මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ  ලබා 

pම  ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     999,529.44         100% I 100%

F41485805007 2/26/2014

¥Uගම   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද 

eයාප�ංx මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබා 

pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     399,526.40         100% I 100%

F41485805008 2/26/2014

¥Uගම   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

eයාප�ංx මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබා 

pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     600,000.00         100% I 100%

H41441205100 7/1/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 17/4/ඒ, 

එ�ලර��ල, පස්යාල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න 

එ .එ�.එ . ෆාA� මහතාෙC [වසට XSeය ලබා 

pම
15,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% O 0%

H41431105101 7/3/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 1. අංක : 358/1, 

Dඹ�ඔ}ව, ෙ�ය!ෙගොඩ ප�ංx ඩ².´. ෙරෝV¯ 

ජයB!දර මහ�cය හා 2. අංක : 375�, 

Dඹ�ඔ}ව, ෙ�ය!ෙගොඩ ප�ංx එ�.´. දයාව� 

මහ�cය යන අ> ආදාය  ලා@!ට [වාස ආධාර 
15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     -                      0% A 10%

H41431105102 7/3/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 391, 

Dඹ}ඔ}ව, ෙ�ය!ෙගොඩ ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

එ!.´. [�කා දමය!� මහ�cයට [වාස ආධාර 

ෙලස ෙසXe තහ> ලබා pම 8,800.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     -                      0% A 10%

H41441205103 9/9/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ෙලෝ}වාෙගොඩ, 

¥Uගම ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ පාස� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! A�න ¶. අසංක මහතාෙC [වසට  

XSeය ලබා pම 17,650.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% O 0%

H41431105104 7/7/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 135, 

ෙලෝ}වාෙගොඩ, T"ලක!ද ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ ඩ².ඒ. ceෙනෝනා මහ�cයට [වාස ආධාර 

ලබා pම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     40,000.00           100% I 100%

H41431105105 7/7/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 116¶, 

Yරාණ ¥Uගම, ¥Uගම ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

DBමා දහනායක මහ�cයට [වාස ආධාර ලබා pම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     40,000.00           100% I 100%

H41431105106 7/7/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 117, Yරාණ 

¥Uගම, ¥Uගම ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ [�කා 

[}[ ජයAංහ මහ�cයට [වාස ආධාර ලබා pම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     40,000.00           100% I 100%



H41431105107 7/7/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 73, 

ම>ෙගො�ලව�ත, ¥Uගම ප�ංx අ> ආදය  ලා@ 

අ�.´. න!දාව� මහ�cයට [වාස ආධාර ලබා 

pම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     15,000.00           100% I 100%

H41431105108 7/7/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 62, කටාන 

පාර,හD�D�ර, ¥Uගම ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

එස්.ආQ ෙසෝමාව� මහ�cයට [වාස ආධාර ලබා 

pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     50,000.00           100% I 100%

H41431105109 7/7/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ල�"�, 

ෙපොෙහො!න�ව, ¥Uගම ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

ලයනා ආ�ය"ංග මහ�cයට [වාස ආධාර ලබා 

pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     50,000.00           100% I 100%

H41431105110 8/8/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  හරංකහව, 

ෙලෝ}වාෙගොඩ ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ එස්.ආQ.ඒ. 

ආන!ද මහතාට [වාස ආධාර ලබා pම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     75,000.00           100% I 100%

H41431105111 7/9/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  මාGෙහේන, 

අෙ�Yස්ස ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ ෙF.�.ඒ. 

ෙසෝමGර මහතාට [වාස ආධාර ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     25,000.00           100% I 100%

H41441205112 7/7/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 20, අFකර 

20, ද}Cගල, ¥Uගම ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න û.එ . 

සම!ලතා මහ�cයෙC [වසට XSeය ලබා pම

20,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% O 0%

H41441205113 7/7/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 66/ඒ/2, 

óරාන!ද මාවත, ���ග පල, ¥Uගම ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

A�න එ�.´. aQ�ෙසේන මහතාෙC  [වසට XSeය 

ලබා pම 20,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% O 0%

F41485805114 7/7/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  මාeගාතැ!න 

Bභසාධක හා මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබා 

pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     19,767.00           99% I 100%

H41431105115 7/7/2014

¥Uගම  පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 56, 

�jදරගම, ප�ංx අ> ආදාය  ලාÆ 

¶.ෙF.ආQ.ර!.�. �සානායක මහ�cයට [වාස 

ආධාර ලබා pම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     20,000.00           100% I 100%

H41431105116 7/7/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 379�, 

මාGෙහේන,අෙ�Yස්ස ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

ව�.ඒ.¶. ôයංකා ෙ ධ£ මහ�cයට [වාස ආධාර 

ලබා pම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     40,000.00           100% I 100%



F41485805117 7/16/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= දාෙස!ප�ව, 

බාSරාෙගොඩ Bහද අවමංගල�ාධාර  සc�යට 

කැන� හ: එකF ලබා pම

27,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     27,500.00           100% I 100%

F41485805118 7/18/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා කැන� හ: 

ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     -                      0% O 0%

F41485805119 7/18/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා qලාස්�F 

Yv   ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     99,881.60           100% I 100%

H41431105120 7/22/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@!ට  [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ෙටෝස් 

ෙසXe තහ> ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     15,000.00           100% I 100%

F41485805121 7/22/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා  Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ  ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     20,000.00           100% I 100%

H41434205122 7/22/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 09/Ç, 

D�Sව�ත සමd පජා $ල සංXධානෙ= 2 iiල 

ෙකොටස පා£ය ජල ව�ාපෘ�ෙ= ඉ�� ෙකොටස 

සඳහා අවශ� කටR" AS TUම 50,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     50,000.00           100% I 100%

F41485805123 8/25/2014

¥Uගම   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා හ:, Yv සහ 

උපකරණ  ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     99,707.52           100% I 100%

H41431105124 7/31/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද අ>  

ආදාය  ලා@! සඳහා  [වාස ආධාර ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     29,575.00           99% I 100%

F41485805125 8/5/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා කැන� හ:  ලබා pම

82,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     74,700.00           91% I 100%

H41441205126 8/1/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@ 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න [ෙවස් 

සඳහා XSeය  ලබා pම

25,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% O 0%



F41485805127 8/6/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක  සc� සඳහා 

උපකරණ  ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     18,900.00           95% I 100%

H41431105128 8/13/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර   ලබා pම

320,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     318,275.00         99% I 100%

F41485805129 8/13/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

73,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     72,750.00           100% I 100%

H41441205130 8/13/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= හD�D�ර, නා�ල 

පාර, අංක : 7ඒ ප�ංx අ> ආදාය  ලාÆ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න ආQ.ඒ.ඩ². 

Xෙ¿නායක මහතාෙC [වසට XSeය ලබා pම 25,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% O 0%

G41485805131 8/26/2014

¥Uගම  පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     49,940.50           100% I 100%

F41485805132 9/10/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක  සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

37,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     33,600.00           90% I 100%

H41431105133 11/10/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස  ඇස්බැස්ෙටෝස් �:  

ලබා pම

190,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     188,700.00         99% I 100%

F41485805134 8/26/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     99,200.00           99% I 100%

F41485805135 9/2/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

අවශ� උපකරණ ලබා pම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     39,952.00           100% I 100%

F41485805136 8/27/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     298,800.00         100% I 100%



H41441205137 9/10/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 14/5/ඊ, 

මාKගාතැ!න, ෙ�ය!ෙගොඩ ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න û.ඒ. 

BAලා මහ�cයෙC [වසට XSeය ලබා pම 17,750.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% O 0%

H41431105138 9/10/2014

¥Uගම පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

14,250.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     14,248.00           100% I 100%

H41431105139 9/30/2014

¥Uගම  පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 51/1, 

අ බල!ව�ත, ප�ෙ�ෙවල ප�ංx  අ> ආදාය  

ලා@ ¶.û.¶. රාජක�ණා මහතාට  [වාස ආධාර 

ලබා pම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     29,790.00           99% I 100%

H41485105140 9/23/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= රජය ස" ,cෙ= 

�V� බා©රාෙගොඩ, කැq��වලාන අවමංගල�ාධාර 

සc� ශාලාවට XSeය ලබා pම

18,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     18,500.00           100% I 100%

H41485105141 9/23/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= රජය ස" ,cෙ= 

�V� මාKගාතැ!න, අරාමය පාර අවමංගල�ාධාර 

සc� ශාලාෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 0% O 0%

H41431105143 9/26/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද  අ> 

ආදාය  ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ෙසXe 

තහ> ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     109,150.00         99% I 100%

F41485805144 9/26/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ං�  

Bභසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     34,200.00           98% I 100%

F41485805145 10/16/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර  හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

87,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     86,781.33           100% I 100%

H41441205146 10/17/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 273/11/1, 

ෙදොඩ ගහ��ය, ෙකොෙහොXලව�ත, පස්යාල ප�ංx 

අ>  ආදාය  ලා@ පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! A�න ඩ².´. හස!න ජයනා� 

ක�ණාර�න මහතාෙC  [වසට XSeය ලබා pම
18,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% O 0%

H41431105147 10/17/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 18/එ�/1, 

Yරාණ ¥Uගම, ¥Uගම ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

අංජන ඉB� සම! GරAංහ මහතාට [වාස ආධාර 

ලබා pම 9,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     9,000.00             100% I 100%



K41485805148 11/4/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 15/�, 

හරමා[ස් මාවත, මFකා[ෙගොඩ, පස්යාල  ප�ංx 

අබාµත �.එ� චc!ද ජානක �ව! Dමාර 

මහතාට  තම ආබාµත ත�වය අ> කරlමට 

උපකා� වන Xෙශේ�ත උපකරණයF ෙලස ෙරෝද  
15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     15,000.00           100% I 100%

F41485805149 12/19/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ¥Uගම, T��වල 

ශF�  මරණාධාර හා Bබසාධක සc�යට 

උපකරණ ලබා pම

44,275.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 0% O 0%

F41485805150 10/27/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc�  සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     49,940.80           100% I 100%

H41431105151 10/29/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ>  ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත )

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     24,962.00           100% I 100%

K41431905152 10/29/2014

¥Uගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

47,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     46,250.00           98% I 100%

H41431105153 11/10/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

¥Uගම, ෙලෝ}වාෙගොඩ ප�ංx අ> ආදාය  ලා@  

è.´. මV!ද ෙරෝහන  Dමාර මහතාට [වාස 

ආධාර ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     49,600.00           99% I 100%

K41485805154 11/24/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ක�එeය, 

හා��ගම, අංක : 04  ප�ංx අබාµත ±.ආQ. 

ෙසෝමා ච!දලතා මහ�cයට තම ආබාµත ත�වය 

අ>කරlමට උපකා� වන Xෙශේ�ත උපකරණයF 

ෙලස ෙරෝද YvවF ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 0% O 0%

H41431105155 12/8/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ෙ�වැ�ෙද[ය, 

ද�ක!ද, අංක : 252/1/ඒ ප�ංx  �ස්ස ලයන� 

හ�ස්ච!ද මහතා හා  ෙ�වැ�ෙද[ය, ද�ක!ද, 

අංක : 254/2/1 ප�ංx අ�.¶. මාල£ මහ�මය යන 

අ> ආදාය  ලා@!ට [වාස ආධාර ලබා pම - එක 

අයDට �.50000/- බැd! 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     99,540.00           100% I 100%

F41485806001 2/26/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙමොරගහල!දව�ත ( ක��ෙගොඩ, ෙබ ��ල ) 

එFස� Bභසාධක හා මරණාධාර සc�යට 

 උපකරණ ලබා pම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,897.60           100% I 100%



F41485806002 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  

රංෙපොDණගම එකස� අවමංගල�ාධාර හා 

මරණධාර සc�යට   උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     49,948.80           100% I 100%

F41485806003 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  

මගෙ�ෙගොඩ අෙනෝන�ාධාර  මරණධාර සc�යට  

 උපකරණ ලබා pම

65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     64,328.00           99% I 100%

F41485806004 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  කඳඔgවාව 

ක��ෙගොඩ එFස� මරණාධාර සc�යට  

 උපකරණ ලබා pම

65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     64,328.00           99% I 100%

F41485806005 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  

රංෙපොDණගම ඉB� Bභසාධක හා මරණාධාර 

සc�යට   උපකරණ ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     30,000.00           100% I 100%

F41485806006 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  

කල�ගස්Xල එFස� මරණාධාර සc�යට 

 උපකරණ ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,379.20           96% I 100%

F41485806007 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  ව�ෙපොල 

එක�" අවමංගල�ාධාර සc�යට  උපකරණ ලබා 

pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     9,838.40             98% I 100%

F41485806008 2/26/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  

අ�තනග�ල, �හ!�ර ව�ත එක�" මරණධාර 

හා Bභසාධක සc�යට කැන� හ: එකF ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     33,000.00           94% I 100%

F41485806009 2/26/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙහොරෙගො�ලාගම එFස� මරණධාර සc�යට 

උපකරණ ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,676.80           98% I 100%

F41485806011 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=   �ණA� 

සගෙබෝ Xහාරස්ථ අවමංගල�ාධාර  සc�යට 

 උපකරණ ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,379.20           96% I 100%

F41485806012 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=   අලවල  

අවමංගල�ාධාර  සc�යට  උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     49,948.80           100% I 100%



F41485806013 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=   නාෙගොඩ 

එFස� මරණාධාර  සc�යට  උපකරණ ලබා pම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     74,923.20           100% I 100%

F41485806014 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=   

එ�ලFකල  මරණාධාර  සc�යට  උපකරණ ලබා 

pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     49,948.80           100% I 100%

F41485806015 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=   

ෙවලෙගදර එFස�   මරණාධාර  සc�යට 

 උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     9,838.40             98% I 100%

F41485806016 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=   හq��ය  

එFස�   මරණාධාර  සc�යට  උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,897.60           100% I 100%

H41531106001 5/22/2014

අ�තනග�ල   පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 

637/6, බ�ඩාරනායක පාර, ෙ�ය!ෙගොඩ ප�ංx 

අ> ආදාය  ලා@ Ç.±. Bෙjර ෙසේනක ධQමෙසේන 

මහතාට  [වාස ආධාර ලබා pම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     34,960.00           100% I 100%

H41431106100 8/11/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා  [වාස ආධාර  ලබා pම

12,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     11,450.00           95% I 100%

F41485806101 6/9/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= [:ට�ව, 

ශා!ත අ!ෙතෝ£ අවමංගල�ාධාර සc�යට 

qලාස්�F Yv ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     9,988.00             100% I 100%

H41441206102 6/11/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= pනාප�zව, 

XSe කzව �( ස්ථානෙය! ෙවන� ස්ථානයක 

ස්ථාපනය TUම

50,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     42,656.00           85% I 100%

F41485806103 7/23/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�.  ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන 

ලද  මරණාධාර Bභසාධක සc� සඳහා හැන�යQ 

හ: ලබා pම - එF සc�යකට �.55000/- බැd! 

( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත ) 440,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     440,000.00         100% I 100%

F41485806104 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

"!ෙනෝTඳ, උඩෙද[ය සමd අවමංගල�ාධාර 

සc�ය හා රතඹෙ� අවමංගල�ාධාර සc�ය යන 

සc� සඳහා තහ> ලබා pම - එක සc�යකට �. 

20000/- බැd!
40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     38,880.00           97% I 100%



F41485806105 6/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන 

ලද අවමංගල�ාධාර Bභසාධක සc� සඳහා 

qලාස්�F පv ලබා pම - එF සc�යකට 

�.15000/- බැd! ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත ) 60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     59,928.00           100% I 100%

F41485806108 6/27/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= පග� 

අවමංගල�ාධාර සc�යට qලාස්�F Yv ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,964.00           100% I 100%

H41441206109 7/1/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 

355/1, වාරණ පාර, �හා�ය ප�ංx ඒ.�. 

ජලා�¶! මහතාෙC [වස ඉ���ට ඇ� XSe 

කzව Xතැ! TUම 25,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     25,000.00           100% D 80%

H41441206110 7/1/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 09, 

කහෙටෝXට ප�ංx එ .è.එ . ඉ��ස්  මහතාෙC 

[වස ඉ���ට ඇ� XSe කzව Xතැ! TUම

9,000.00               පා.ෙ� ලං.X.ම -                     8,145.00             91% D 80%

H41431106111 8/5/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@ Yjගල�!ට  [වාස ආධාර ෙලස ශම පදනම 

මත දව�ාධාර  ලබා pම

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     224,999.00         100% I 100%

H41441206112 7/3/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  

ක මෙ�ව�ත පාර, රතඹෙ�, ඌරාෙපොල  ප�ංx 

අ> ආදාය  ලා@ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

A�න  û.±. A�මාව� මහ�cයෙC [වසට XSeය 

ලබා pම 25,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     25,000.00           100% D 80%

H41431106113 9/26/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 

35/3, ෙබෝෙගොඩ, [:ට�ව ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ ෙF.එ . Xරා[ ම�ජා මහ�cයට [වාස 

ආධාර ෙලස  ඇස්බැස්ටස් �:  ලබා pම 18,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     17,875.00           99% I 100%

H41431106114 9/26/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 104�, 

D�ව��ල, ව"�ගම ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

ෙF.¶. ලස!ත Xෙ¿��ය මහතාට [වාස ආධාර 

ෙලස ඇස්බැස්ටස් �:  ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,625.00           98% I 100%

F41485806115 7/3/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මගෙ�ෙගොඩ 

එFස� අෙනෝන�ාධාර මරණාධාර පජා සංවQධන 

සc�යට හ: හා Yv ලබා pම

72,075.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     71,504.00           99% I 100%

F41485806117 7/3/2014

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 67ඒ, 

මාඉ�ල පාර, ව�ෙපොල, �CගහXල �V� උ>ගහ 

ව�ෙපොල එක�" අවමංගල�ාධාර සc�යට 

qලාස්�F Yv ලබා pම 22,075.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     21,403.00           97% I 100%



F41485806118 7/3/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

ර!ෙපොDණගම අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක 

සc�යට හ: හා Yv ලබා pම

94,150.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     54,223.00           58% I 100%

F41485806119 7/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා කැන� හ: 

ලබා pම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     690,800.00         99% I 100%

F41485806120 7/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා  qලාස්�F 

Yv  ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     299,644.00         100% I 100%

H41485106121 7/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කෙලෝvවාව 

මරණාධාර සc� ශාලාෙ� සංවQධන කටR" AS 

TUම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     20,000.00           100% I 100%

F41485806122 10/31/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා කැන� හ: 

සහ Yv ලබා pම

110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     109,477.00         100% I 100%

H41431106123 7/23/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 91/3,  

හා�ප!ෙද[ය, අ�තනග�ල ප�ංx  අ> ආදාය  

ලා@ එ�.´. සංජයර�න මහතාට [වාස ආධාර 

ලබා pම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,810.00           99% I 100%

H41431106124 7/23/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 20/3,  

ව�ග ��ල, ෙ�ය!ෙගොඩ  ප�ංx  අ> 

ආදාය ලා@ නයනා සායFකාර මහ�cයට [වාස 

ආධාර ලබා pම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,995.00           100% I 100%

F41485806125 7/23/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 367, 

ෙබෝපැ�ත, ඌරාෙපොල �V� ෙබෝපැ�ත 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc�යට හ: හා Yv ලබා 

pම 72,075.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     71,319.00           99% I 100%

F41485806126 9/26/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

ර!ෙපොDණගම Ç 13 කලාපෙ= මරණාධාර හා  

Bභසාධක සc�යට හ: හා  Yv ලබා pම

72,075.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     70,671.00           98% I 100%

F41485806127 8/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා හ:, Yv සහ 

උපකරණ  ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     299,422.00         100% I 100%



F41485806128 8/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා හ:, Yv සහ 

උපකරණ    ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     98,500.00           99% I 100%

H41431106129 7/31/2014

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන 

ලද අ>  ආදාය  ලා@! සඳහා  [වාස ආධාර ලබා 

pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,760.00           99% I 100%

F41485806130 8/5/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා කැන� හ:  ලබා pම

82,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     82,500.00           100% I 100%

F41485806131 8/6/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක  සc� සඳහා කැන� හ: 

ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     32,000.00           91% I 100%

H41431106132 8/8/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                      0% B 35%

H41431106133 8/13/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර   ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,450.00           96% I 100%

F41485806134 8/13/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමගංල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     13,950.00           93% I 100%

G41485806135 7/22/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     109,549.00         100% I 100%

G41431106136 8/22/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස දව�ාධාර ලබා 

pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,640.00         100% I 100%

H41431106138 8/26/2014

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස  ෙසXe තහ>   

ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     149,640.00         100% I 100%



H41431106139 9/2/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     39,950.00           100% I 100%

H41431106140 9/25/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,800.00           99% I 100%

K41431906141 10/29/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pෙ  

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     79,980.00           100% I 100%

H41431106142 10/30/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ෙටෝස් 

ෙසXe තහ> ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,125.00           99% I 100%

F41485806143 11/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කහෙටෝXට, 

ඕෙගොඩෙපොළ, අංක : 17/02 V �V� අමානා  

කා!තා මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,499.00           98% I 100%

F41485806144 11/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

Bබසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

116,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     115,531.00         100% I 100%

G41485806146 11/24/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

කලෙගwෙහේන ෙවස්ට! පාQF Bභසාධක හා 

මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබා pම

17,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     16,409.00           97% I 100%

H41431106147 12/8/2014

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙ�ය!ෙගොඩ, අලවල, අ!ග!තැ!න, අංක : 

124/2 ප�ංx  අ>  ආදාය  ලා@ ෙF.ආQ. 

ස©!ලා�  මහතාට   [වාස ආධාර ලබා pම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,980.00           100% I 100%

F41485807001 2/28/2014

ග පහ   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

මරණාධාර සc� සඳහා හ: හා Yv ලබා pම ( නාම 

ෙ�ඛණ  අ�ණා ඇත )

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 99,700.00          99,700.00           100% I 100%

F41485807002 5/22/2014

ග පහ   පා.ෙ�.  ෙකො:ඨාශෙ=  අ}�ගම, 

�vව�ෙගොඩ, පැෙපො�ගස්ෙද[ය �V� එFස� 

Bභසාධක  සc�යට කැන� හ: එකF ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 35,000.00          35,000.00           100% I 100%



F41485807003 10/9/2014

ග පහ   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  1. ග /Aයනෑ 

එක�" මරණාධාර හා Bභසාධක හා  සc�ය, 2. 

ග පහ සංVඳ  මරණාධාර හා Bභසාධක සc�ය 

යන සc� සඳහා උපකරණ  pම - එF සc�යකට 

�. 100000/- බැd! 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 199,400.00        199,400.00         100% I 100%

F41485807004 12/1/2014

ග පහ   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  ග /යFකල 

ෙපො�ෙහේන Bභසාධක හා  මරණාධාර සc�යට 

qලාස්�F Yv ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 24,975.00          24,975.00           100% I 100%

F41485807005 2/28/2014

ග පහ   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  ග පහ, 

වැeෙ��ය, ෙබෝමgව ඉB� උයන Bභසාධක හා 

මරණාධාර සc�ය හා ග පහ පරක!ෙද[ය  

ඇෙටෝරාXල පාර අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක 

සc�ය යන සc� සඳහා  qලාස්�F Yv ලබා pම - 

එF සc�යකට �. 20000/- බැd!

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 39,825.00          39,825.00           100% I 100%

H41531107001 2/28/2014

ග පහ   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  1. පහල 

යාෙගොඩ, මාෙහේන, ගෙ���ල   ප�ංx  ත�ජා 

ôය!� මහ�cය, 2. අංක : 202/¶, öªe මාවත, 

මාකXට, ජාඇල  ප�ංx එස්.ඒ. නාeකා දමය!� 

මහ�cය හා 3. අංක : 34, cෙද�ලXට, 

ගෙ���ල ප�ංx Ç.ෙF.±. ඇ!ට£ �*" 

මහ�cය යන  අ> ආදාය  ලා@!ට   [වාස 

ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: ලබා pම - එF 

අයDට �. 20000/- බැd! 60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                      0% C 60%

H41431107100 6/9/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 294/33/3, 

හංසd� පාර, ග පහ ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

ෙF.¶. වස!� Dමා�  මහ�cයට [වාස ආධාර 

ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: ලබා pම

12,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 11,550.00          11,550.00           96% I 100%

F41485807101 7/18/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 99,700.00          99,700.00           100% I 100%

F41485807102 7/18/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා කැන� හ: 

හා Yv   ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,700.00           100% I 100%

F41485807103 11/4/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

255,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 254,850.00        254,850.00         100% I 100%



H41431107105 7/22/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

27,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 26,202.00          26,202.00           97% I 100%

F41485807109 8/25/2014

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා හ:, Yv සහ 

උපකරණ  ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,755.00           100% I 100%

G41485807110 8/19/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     35,000.00           100% I 100%

H41431107111 8/26/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස දව�ාධාර ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 19,980.00          19,980.00           100% I 100%

F41485807112 9/29/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා  උපකරණ 

ලබා pම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 399,880.00        399,880.00         100% I 100%

H41431107113 8/26/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@!  

[වාස ආධාර ෙලස ෙසXe තහ> ලබා pම

1,057,692.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 1,057,595.00     1,057,595.00      100% I 100%

K41485807114 11/17/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@ 

පu�වල A�න ආබාµත Yjගල�!ට ඔu!ෙC  

±වෙනෝපාය  සංවQධනය TUම සඳහා උපෙයෝ�   

වන උපකරණ ලබා pම 400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 314,931.00        314,931.00         79% I 100%

F41485807115 9/4/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

275,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 274,250.00        274,250.00         100% I 100%

H41485107116 9/4/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  රජයට අය� 

ඉඩෙ  �V�  සහන  අවමංගල�ාධාර  සc� 

ෙගොඩනැd�ෙ�  සංවQධන කටR" AS TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                      0% O 0%

H41431107117 9/10/2014

ග පහ  පා .ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 29,315.00          29,315.00           98% I 100%



F41485807118 9/24/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 99,700.00          99,700.00           100% I 100%

F41485807119 10/16/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

�S!ෙගොඩ එක�" අෙනෝන�ාධාර මරණාධාර 

සc�යට උපකරණ ලබා pම

67,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 66,675.00          66,675.00           100% I 100%

H41431107120 10/16/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@ 

YjගලෙයF සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 49,700.00          49,700.00           99% I 100%

F41485807121 10/20/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

බංගලාව�ත, T��ලවල, කඩවත �V� 

බංගලාව�ත Bභසාධක හා මරණාධාර සc�යට 

උපකරණ ලබා pම 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 9,450.00            9,450.00             95% I 100%

F41485807122 10/20/2014

ග පහ  පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

84,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 84,000.00          84,000.00           100% I 100%

N41485807123 11/3/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා qලාස්�F 

Yv ලබා pම

54,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 54,000.00          54,000.00           100% I 100%

F41485807124 11/13/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙපො�ෙහේන Bභසාධක හා මරණාධාර  සc�යට 

උපකරණ ලබා pම

47,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 46,475.00          46,475.00           99% I 100%

G41485807127 11/28/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග /අ}�ගම 

Bභසාධක හා මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබා 

pම

55,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 54,425.00          54,425.00           99% I 100%

G41485807128 12/2/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙමොරෙගොඩ අෙන�ොනාධාර Bභසාධක හා 

මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 49,850.00          49,850.00           100% I 100%

H41431107129 12/30/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත )

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%



F41485808001 2/28/2014

ජාඇල  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා qලාස්�F 

Yv  ලබා pම  ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     499,560.00         100% I 100%

F41485808002 2/28/2014

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ   

ලබා pම  ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     200,000.00         100% I 100%

F41485808003 3/3/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  1. නාෙගොඩ -

කඳාන �V� ශා!ත öව! අවමංගල�ාධාර හා 

අෙනෝන�ාධාර සc�ය හා 2. කෘස්ව�ත-

ෙකොvෙගොඩ �V� කා!තා Bභසාධක හා 

අවමංගල�ාධාර සc�ය යන සc� සඳහා ෙර� හ: 

ලබා pම 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     150,000.00         100% I 100%

F41485808101 6/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර Bභසාධක සc� සඳහා ෙර� හ: හා ඊට 

අදාල උපකරණ ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත ) 1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     1,000,000.00      100% I 100%

F41485808102 7/8/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද 

eයාප�ංx මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම - එF සc�යකට �. 100000/-

 බැd!  ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත ) 400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     399,370.00         100% I 100%

H41431108103 7/11/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 93, Bහද 

මාවක, වෑවල, ජාඇල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

·ෙරෝc පනා!S මහ�cයට [වාස ආධාර ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,871.00           99% I 100%

H41431108104 7/31/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ෙසXe  �: ලබා pම

32,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     32,449.00           100% I 100%

F41485808105 8/5/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

අවමංගල�ාධාර හා මරණධාර සc� සඳහා කැන� 

හ:  ලබා pම

27,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     27,500.00           100% I 100%

G41431108106 8/19/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස දව�ාධාර ලබා pම

27,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     26,352.00           98% I 100%

G41485808107 8/19/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     105,000.00         100% I 100%



G41485808108 8/22/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     499,450.00         100% I 100%

G41431108109 8/22/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස දව�ාධාර ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     149,815.00         100% I 100%

G41485808110 8/22/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාදක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     249,410.00         100% I 100%

H41431108111 8/26/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස දව�ාධාර ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     24,472.00           98% I 100%

H41434208112 10/16/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ද>ගම මහෙකොvව 

පා£ය ජල ව�ාපෘ�ෙ=  ඉ�� වැඩ කටR" AS 

TUම

21,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     21,000.00           100% I 100%

F41485808113 9/2/2014

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     39,725.00           99% I 100%

F41485808114 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     150,000.00         100% I 100%

H41431108115 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     119,771.00         100% I 100%

H41485808116 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     100,000.00         100% I 100%

H41431108117 9/25/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

95,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     94,850.00           100% I 100%



H41431108118 9/17/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,718.00           99% I 100%

H41431108119 9/24/2014

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර  ලබා pම

18,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     17,968.00           100% I 100%

F41485808120 10/1/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා හ: හා Yv 

ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,850.00           100% I 100%

H41431108121 9/26/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@! 

 සඳහා  [වාස ආධාර ලබා pම

95,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     94,826.00           100% I 100%

H41431108122 10/15/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ>  ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,972.00           100% I 100%

H41431108123 10/28/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 191, 

ෙqරල!ද, රාගම ප�ංx අ> ආදාය  ලා@  

ඒ.ෙF.එස්. �ණ�ලක මහතාට [වාස ආධාර ලබා 

pම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     24,840.00           99% I 100%

F41485808124 10/29/2014

ජාඇල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

ෙදොලෙහේන අවමංගල�ාධාර හා මරණාධාර 

සc�යට උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     9,450.00             95% I 100%

F41485808125 11/18/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     299,700.00         100% I 100%

H41431108126 11/18/2014

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  බvව�ත, අංක : 

194/1 ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ ෙ¿. ස ප� මයාට 

[වාස ආධාර ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     24,840.00           99% I 100%

G41485808127 11/24/2014

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  ජාඇල, 

ශා!ත ම�යා මරණාධාර හා Bභසාධක සc�යට  

උපකරණ ලබා pම

65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     65,000.00           100% I 100%



G41485808128 11/26/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර  සc� සඳහා උපකරණ ලබා pම

159,625.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     159,300.00         100% I 100%

H41431108129 12/10/2014

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     104,140.00         99% I 100%

F41485808130 12/10/2014

ජාඇල පා. ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     139,425.00         100% I 100%

F41485809001 3/3/2014

ව�තල  පා.ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ=   �යාකා� 

මරණාධාර  සc� සඳහා උපකරණ  ලබා pම   ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

198,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     198,000.00         100% I 100%

F41485809002 12/19/2014

ව�තල  පා.ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ=   �යාකා� 

මරණාධාර  සc� සඳහා qලාස්�F Yv  ලබා pම   

( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

119,437.75           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     119,437.75         100% I 100%

H41531109001 12/19/2014

ව�තල  පා.ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ=   න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@! සඳහා [වාස ආධාර   ලබා pම 

  ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

39,964.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     39,964.00           100% I 100%

F41485809004 12/19/2014

ව�තල  පා . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

eයාප�ංx මරණධාර සc� සඳහා උපකරණ  ලබා 

pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

132,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     132,000.00         100% I 100%

H41531109002 12/19/2014

ව�තල   පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=   අංක : 205, 

උස්වැටෙක�යාව ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ මාෙන� 

ර!ෙද[ය මහ�cයට [වාස ආධාර ෙලස 

ඇස්බැස්ටස් �: ලබා pම 7,828.80               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     7,828.80             100% I 100%

H41531109003 3/3/2014

ව�තල  පා .ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@!ට  [වාස  ආධාර ෙලස  ෙසXe 

තහ>  ලබා pම   ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     449,859.20         100% I 100%

F41485809100 7/16/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ê!ෙක!ද 

Bභසාධක අවමංගල�ාධාර සc�ය හා රාගම 

මාග මන Aංහ Bභසාධක මරණාධාර සc�ය යන 

සc� සඳහා ෙර� ආවරණ ( කැන� ) ලබා pම 55,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 56,000.00          55,000.00           100% I 100%



G41485809101 8/19/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අෙන�ොන�ාධාර හා මරණාධාර සc� සඳහා  

උපකරණ  ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

G41431109102 8/19/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා  [වාස ආධාර ෙලස දව�ාධාර ලබා 

pම

12,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 13,944.00          12,000.00           100% I 100%

F41485809103 9/18/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

H41431109104 12/19/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 78/Ç/03, 

��යම�ව�ත, උස්වැටෙක�යාව ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ £� ෙහFටQ මහතාට [වාස ආධාර 

ලබා  pම 34,986.60             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 34,986.60          34,986.60           100% I 100%

F41485809105 12/19/2014

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර  හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

69,680.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 69,680.00          69,680.00           100% I 100%

H41431109106 10/15/2014

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ>  ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 99,275.00          99,275.00           99% I 100%

F41485809107 10/20/2014

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= මහභාෙC �V� 

එFස� අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc�යට 

උපකරණ ලබා pම

17,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 17,420.00          17,420.00           100% I 100%

H41431109108 11/24/2014

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය   

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 99,275.00          99,275.00           99% I 100%

G41485809109 11/26/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

සදාහ�ත ප�සර සංXධාන Bබසාධක හා 

මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබා pම

65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 0% O 0%

F41485810001 3/4/2014

මහර පා.ෙ�.  ෙකො:ඨාශෙ=  කvD�!ද  

එFස� අවමංගල�ාධාර පජා සංවQධන මරණාධාර 

සc�යට කැන� හ: එකF ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     35,000.00           100% I 100%



F41485810002 3/4/2014

මහර පා.ෙ�.  ෙකො:ඨාශෙ=  උ>�ල සමd 

අෙනෝන�ාධාර මරණාධාර සc�යට කැන� හ: 

එකF ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     35,000.00           100% I 100%

F41485810003 3/5/2014

මහර පා.ෙ�.  ෙකො:ඨාශෙ=  අ�ග මන, 

"!හඳෙහේන එFස� අවමංගල�ාධාර මරණාධාර 

සc�යට කැන� හ: එකF ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     35,000.00           100% I 100%

F41485810004 3/5/2014

මහර පා.ෙ�.  ෙකො:ඨාශෙ=  දDz i���ය, 

ජයමාවත අවමංගල�ාධාර සc�යට qලාස්�F Yv 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     99,900.00           100% I 100%

F41485810007 3/5/2014

මහර   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  මහර, �ෙCෙගොඩ 

නැෙගනVර අෙනෝන�ාධාර මරණාධාර සc�ය හා 

මහර, ෙගෝනෙහේන,නාරංවල, �qපාෙගොඩ එFස� 

මරණාධාර සc�ය යන සc� සඳහා උපකරණ  

ලබා pම - එF සc�යකට �.20000/- බැd!

40,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     39,825.00           100% I 100%

H41431110100 10/1/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදායම ලා@!ට 

[වාස ආධාර  ලබා pම

182,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     149,999.00         82% I 100%

F41485810101 6/9/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= රදාවාන, එFස�ගම 

අවමංගල�ාධාර සc�යට කැන�  හ: එකF ලබා 

pම

35,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     35,000.00           100% I 100%

F41485810102 9/22/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx   

Bභසාධක හා මරණාධාර  සc� සඳහා   qලාස්�F 

Yv ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     9,450.00             95% I 100%

F41485810103 6/9/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මංගල මාවත, ඉහල 

කරගහ�ණ  �V� YiS Bභසාධක සc�යට 

කැන� හ: එකF ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     35,000.00           100% I 100%

F41485810104 6/9/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= රාගම, 

කැ!දeයjදපාgව, ෙබෞjධ මධ�ස්ථාන බටVර 

Bභසාධක සc�යට qලාස්�F Yv  ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     9,450.00             95% I 100%

F41485810105 6/9/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බeXල, රදාවාන, 

ෙම� A�න අවමංල�ාධාර සc�යට qලාස්�F 

Yv ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     9,450.00             95% I 100%



H41431110109 6/23/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 

61,A�[ෙFතනා රාම පාර, දg��ය, කඩවත 

ප�ංx Sලංග ච!දDමාර මහතා හා අංක : 

156/3/ඒ, T�මැ�යාගාර, කඩවත ප�ංx ´.එ�. 

ෙරෝVත මහතා යන අ> ආදාය  ලා@!ට [වාස 

ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: ලබා pම - එF 

අයDට �.15000/- 30,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     14,634.00           49% I 100%

H41431110110 8/5/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@ 

Yjගල�!ට [වාස ආධාර ෙලස  ශම පදනම මත 

දව�ාධාර  ලබා pම 

 75,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     73,649.00           98% I 100%

F41485810111 7/3/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  මාKගාතැ!න 

ෙබෞjධ මරණාධාර හා Bභසාධක සc�යට හ: හා 

Yv ලබා pම

72,075.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     71,575.00           99% I 100%

H41431110113 7/16/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද අ> 

ආදාය  ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස 

ඇස්බැස්ටස් �: ලබා pම

1,367,307.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     1,367,035.00      100% A 10%

K41485810114 7/16/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 241/1, ආA� 

මාවත, පහළ කරගහ�ණ, කඩවත ප�ංx 

ශවණාබාµත එ .ඩ². cතෙසේන මහතාෙC 

අබාµත ත�වය අ> කරlමට උපකා� වන ශවන 

උපකරණයF ලබා pම
50,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                      0% O 0%

F41485810115 10/9/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

60,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     30,000.00           50% I 100%

H41431110117 7/22/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=   අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ෙසXe තහ> ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     99,952.00           100% I 100%

F41485810118 8/25/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා  හ:, Yv 

සහ උපකරණ  ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     150,000.00         100% I 100%

F41485810119 8/25/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා හ:, Yv සහ 

උපකරණ    ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     49,950.00           100% I 100%



H41431110120 7/31/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද අ>  

ආදාය  ලා@! සඳහා  [වාස ආධාර ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     49,998.00           100% I 100%

G41431110121 8/22/2014

මහර පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස දව�ාධාර ලබා pම

250,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     248,720.00         99% I 100%

F41485810123 9/24/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx මරණාධාර 

හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ ලබා pම

109,615.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     109,150.00         100% I 100%

F41485810124 10/16/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයප�ංx මරණාධාර 

හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ ලබා pම

152,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

H41431110125 10/16/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 420/3 , 

කැ!දeයjදපාgව, ගෙ���ල ප�ංx  අ> ආදය  

ලා@ න!දා ජයෙකොw මහ�cයට [වාස ආධාර 

ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     49,185.00           98% O 0%

H41431110127 10/9/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 20/07, 

T¦ගම, i���ය ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

එස්.එ . ôයං�කා මහ�cයට [වාස ආධාර ෙලස 

ඇස්බැස්ෙටෝස්  �: ලබා pම 10,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     9,525.00             95% I 100%

H41441210129 10/20/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= වැeෙ��ය, 

ඇ�ෙකෙහ�ග�ල ෙනො : 217/1ඒ, e�නය අසල  

ෙපොS �XB  මාQගෙ=  අවVර XSe කzවඉව� 

TUම 38,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% O 0%

H41431110130 10/20/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ෙටෝස් �: ලබා 

pම  ( ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

95,750.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     95,250.00           99% I 100%

F41485810131 10/20/2014

මහර  පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

168,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     168,000.00         100% I 100%

H41431110132 10/30/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 43, ක©��ල, 

අඹගස්��ය ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ ෙF. }Xස්  

මහතාට [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ෙටෝස් �: 

ලබා pම 10,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     9,756.00             98% I 100%



N41485810133 11/3/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx මරණාධාර 

හා Bභසාධක සc� සඳහා qලාස්�F Yv ලබා pම

101,250.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     101,250.00         100% I 100%

F41485810137 12/15/2014

මහර  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ක©��ල එFස� 

අවමංගල�ාධාර Bභසාධක සc�යට  හ: හා Yv    

ලබා pම

72,075.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     71,575.00           99% I 100%

F41485811001 5/22/2014

ෙදො ෙq  පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc�  සඳහා qලාස්�F 

Yv  ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq -                     150,000.00         100% I 100%

F41485811002 5/22/2014

ෙදො ෙq   පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  

බ�ඩාරනායකYර, T��වැල �V� 

බ!ඩාරනායකYර අවමංගල�ාධාර සc�ය හා 

ෙ �ලෑ!», ව"�ගම �V� බංගලාව�ත 

අවමංගල�ාධාර සc�ය යන සc� සඳහා කැන� 

හ: ලබා pම - එF සc�යකට �. 35000/- බැd!
70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq -                     70,000.00           100% I 100%

F41485811003 3/6/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද 

eයාප�ංx මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබා 

pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq -                     200,000.00         100% I 100%

H41431111100 5/22/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද අ> 

ආදාය  ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස 

ඇස්බැස්ටස් �: ලබා pම ( නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත ) 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 199,472.00        199,472.00         100% I 100%

F41485811101 5/22/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා තහ> ම>  

සඳහා උපකරණ ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත ) 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq -                     148,807.50         99% I 100%

F41485811102 6/9/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= රංවල, ¥��ගල 

�V� සාෙමෝදය මරණධාර Bභසාධක සc�යට 

qලාස්�F Yv ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq -                     10,000.00           100% I 100%

F41485811103 11/13/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙහේෙ!ගම, 

කෑරගල, රණX� මරණධාර  සc�යට qලාස්�F 

Yv ලබා pම

12,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq -                     11,258.25           94% I 100%



F41485811104 7/23/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= T��වැල, 

c�ලෙ�, මහd අවමංගල�ාධාර Bභසාධක 

සc�යට හැන�යQ හ: එකF ලබා pම

55,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq -                     55,000.00           100% I 100%

H41431111105 6/27/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@!ට [වාස ආධාර ෙලස 

ඇසැබැස්ෙටෝ �: ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත 

) 
453,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 452,648.00        452,648.00         100% I 100%

H41441211106 6/27/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 195/ඒ, 

�යවාල, T��වැල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න ඒ.ඒ. �යා¦ 

පjමලතා මහ�cයෙC [වසට XSeය ලබා pම

25,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 25,000.00          25,000.00           100% I 100%

H41485111107 6/27/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයෙ!ලම 

එFස� අෙනෝන�ාධාර මරණධාර සc� ශාලාෙ� 

සංවQධන කටR" AS TUම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 75,000.00          74,985.00           100% I 100%

F41485811108 6/27/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද 

eයාප�ංx මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උ>Xය! ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 94,400.00          94,400.00           94% I 100%

F41485811109 6/27/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද 

eයාප�ංx මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

qලාස්�F Yv ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත ) 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq -                     100,000.00         100% I 100%

F41485811110 6/27/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

eයාප�ංx මරණාධාර සc� 3 F සඳහා තහ> ම> 

සඳහා උපකරණ ලබා pම - එF සc�යකට 

�.50000/- බැd! ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත ) 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq -                     148,807.50         99% I 100%

F41485811111 7/4/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ෙදො ෙq 

මැදල!ද අවමංගල�ාධාර Bභසාධක සc�යට හ: 

හා Yv ලබා pම

72,075.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 71,203.00          71,203.00           99% I 100%

H41431111113 7/16/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද අ> 

ආදාය  ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස 

ඇස්බැස්ටස් ෙසXe �: ලබා pම

57,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 56,622.00          56,622.00           98% I 100%

F41485811114 11/4/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

Bභසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 199,879.00        199,879.00         100% I 100%



F41485811115 8/1/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා qලාස්�F 

Yv ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 99,779.00          99,779.00           100% I 100%

K41485811116 8/1/2014

ෙදො ෙප පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අබාµත 

Yjගල�!ට තම ආබාµත ත�වය අ> කර 

ගැ£මට උපකා� වන උපකරණ ෙලස ෙරෝද Yv 

ලබා pම 60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 60,000.00          60,000.00           100% I 100%

H41434211117 10/31/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= පැලහැල 

VFගහව�ත  පජා ජල ව�ාපෘ�ෙ= ඉ�� කටR" 

AS TUම

50,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 46,000.00          46,000.00           92% I 100%

G41431111118 7/22/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස දව�ාධාර ලබා 

pම

110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 110,000.00        110,000.00         100% I 100%

G41485811119 8/22/2014

ෙදො ෙq  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 99,779.00          99,779.00           100% I 100%

G41431111120 8/22/2014

ෙදො ෙq  පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස දව�ාධාර ලබා 

pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 199,472.00        199,472.00         100% I 100%

H41485111121 9/30/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  රජය 

ස" tcෙ= �V� �ෙගොඩ ෙපෙහක  [වාස 

වා�!ෙC  මරණාධාර සc�  ශාලාෙ� සංවQධන 

කටR" AS TUම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 14,154.00          14,154.00           94% I 100%

H41431111122 10/2/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 1. අංක : 

121/ඒ/1/�, �!නල!ද, �ෙගොඩ ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ ච!*කා ôයදQශ£ හා 2. සDරා 

මාවත, අ�රෙගොඩ ප�ංx එ .ඒ. pපා �ණAංහ 

මහ�cය යන අ> ආදාය  ලා@!ට [වාස ආධාර 

ලබා pම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 49,968.00          49,968.00           100% I 100%

H41431111123 10/1/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 177/ඒ, 

කYෙගොඩ, d�දර, ෙදො ෙq ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ è.ඒ. DBමාව�  මහ�cයට [වාස ආධාර 

ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: ලබා pම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 14,579.00          14,579.00           97% I 100%



H41434211124 10/20/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= ෙදො ෙq, 

ෙjගව�ත, ෙදොඩ ගහව"ක!ද  පා£ය ජල 

ව�ාපෘ�ෙ= ජල නල එlෙ  කටR" AS TUම

150,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 122,956.00        122,956.00         82% I 100%

F41485811125 10/20/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

280,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 279,128.00        279,128.00         100% I 100%

H41431111126 10/28/2014

ෙදො ෙq  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 305/1, 

¥අඹව�ත, ම�ඩාවල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

එ�.ඒ. �ය�ස්ස හYආර�x මහතාට [වාස ආධාර 

ලබා pම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 29,923.00          29,923.00           100% I 100%

N41485811127 11/3/2014

ෙදො ෙq   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා qලාස්�F 

Yv ලබා pම

202,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 202,207.00        202,207.00         100% I 100%

H41431111128 11/5/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 78/ඒ, 

ෙකොරාෙ�, ෙදො ෙq ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ ඕ.´. 

ඇªය! Aංෙඥෝ  මහතාට [වාස ආධාර ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 14,154.00          14,154.00           94% I 100%

H41431111129 12/17/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 29,988.00          29,988.00           100% I 100%

F41485812001 3/6/2014

ªයගම  පා .ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  ෙහ�ය!">ව 

නැෙගනVර Bහද  මරණාධාර හා Bභසාධක 

සc�යට උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     -                      0% O 0%

H41431112100 6/9/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද අ> 

ආදාය  ලා@!ට [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් 

�: ලබා pම - එF අයDට �.12000/- බැd! ( 

නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත ) 96,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     95,890.00           100% I 100%

F41485812101 6/9/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ප�zXල, 

ග�ඒද�ඩ අවමංගල�ාධාර සc�යට qලාස්�F 

Yv ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     9,660.00             97% I 100%

H41431112102 6/23/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 204/Ç/4, 

ෙjවc�ත ෙපෙදස පාර, ෙහ�ය!">ව ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ ෙF.ඒ.¶. A�පාල මහතාට [වාස 

ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: ලබා pම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     19,000.00           95% I 100%



F41485812103 6/23/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ප:�Xල Aයනෑ A� 

½ෙරෝද රථ Bභසාධක හා අවමංගල�ාධාර 

සc�යට qලාස්�F Yv ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     14,490.00           97% I 100%

H41431112104 4/7/2015

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ෙගෝනවල, 

සYගස්ක!ද පාර, අංක : 606/8/Ç V  ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ ආQ.±. �ෂා!� Dමා�  මහ�cයට 

[වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     13,980.00           93% I 100%

F41485812105 6/23/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 150, 6වන 

පvමග, A�මංගල පාර, මාෙකොල දDණ, මාෙකොල 

�V� Bහද එFස� සංවQධන Bභසාධක හා 

මරණාධාර සc�යට qලාස්�F Yv ලබා pම
12,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     11,730.00           98% I 100%

H41441212106 9/9/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 128/3/Ç, 

A�මංගල පාර, මාෙකොළ දDණ ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න  

Ç.ෙF. [Qමලා ôයදQශ£ මහ�cයෙC [වසට 

XSeය ලබා pම 18,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     17,650.00           98% I 100%

H41485112107 11/4/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ම�වාන, ව�ගම,  

රජයට අය� ඉඩෙ  �V� සමd අෙනෝන�ාධාර 

මරණාධාර සc� ෙගොඩනැd�ලට XSeය ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     18,500.00           93% I 100%

F41485812108 7/22/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx   

Bභසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා  උපකරණ 

ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     50,000.00           100% I 100%

F41485812109 7/23/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 118/20, 

Aංහ මාවත, ෙකොෙහෝ� Xල, කැළ¦ය �V� 

ෙගෝනවල බටVර Bභසාධක හා මරණාධාර 

සc�යට  qලාස්�F Yv ලබා pම 72,075.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     71,720.00           100% I 100%

H41431112110 8/1/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ෙසXe �: ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     98,800.00           99% I 100%

G41431112111 7/22/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස දව�ාධාර ලබා pම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     58,905.00           98% I 100%



G41485812112 12/4/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     199,490.00         100% I 100%

H41431112113 10/9/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: ලබා pම

950,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     950,000.00         100% I 100%

H41431112114 9/24/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     24,700.00           99% I 100%

F41485812115 10/16/2014

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx ඉහළ 

ªය!Xල, ෙහොරගහෙහේනව�ත එFස� Bභසාධක 

හා මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබා pම

67,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     66,305.00           99% I 100%

H41431112116 10/16/2014

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අංක : 404/3, 

මාෙකොළ උ"ර ,මාෙකොළ ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ 

�ණව�  �සානායක මහ�cයට [වාස ආධාර 

ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     49,400.00           99% I 100%

K41485812117 10/16/2014

ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 104 , 

Yෂ්පාරාම මාවත, පහළ ªය!Xල , කඩවත ප�ංx 

අබාµත රං^� XකමAංහ මහතාට  තම ආබාµත 

ත�වය අ> කරlමට උපකා� වන Xෙශේ�ත 

උපකරණයF ෙලස ෙරෝද  YvවF ලබා pම
10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     -                      0% Q 0%

F41485813001 11/7/2014

කැළ¦ය  පා . ෙ�  ෙකො�ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ   

ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

245,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     245,000.00         100% I 100%

F41485813003 11/7/2014

කැළ¦ය  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

පග� අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     69,580.00           99% I 100%

H41531113001 3/10/2014

කැළ¦ය  පා.ෙ� .  ෙකො:ඨාශෙ=  න  කරන ලද 

අ> ආදාය  ලා@!ට [වාස ආධාර  ෙලස ෙසXe 

�:  ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     98,488.00           98% I 100%

H41431113100 11/7/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදායම 

ලා@!ට [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: ලබා 

pම

90,912.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     90,912.00           100% I 100%



F41485813101 6/9/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙප�යාෙගොඩ 

ජා.[. කමෙ= අවමංල�ාධාර සc�යට qලාස්�F 

Yv ලබා �ම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     9,940.00             99% I 100%

H41431113102 7/15/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= න  කරන ලද 

අඩ ආදාය  ලා@ පu� සඳහා [වාස ආධාර ෙලස 

ෙසXe �: ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     98,488.00           98% I 100%

H41431113103 7/15/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 12/1, 

ෙබෞjධ මධ�ස්ථාන පාර, ග�ෙබො{�ල, කැළ¦ය 

ප�ංx අ> ආදාය  ලා@ සම!ත ච!දන XතානෙC 

මහතාට [වාස ආධාර ෙලස ෙසXe තහ> ලබා pම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     14,300.00           95% I 100%

H41441213104 8/12/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 250, 

Xහාර මාවත, �z��ය, ව�තල ප�ංx 

එ .ෙ¿.එ . �ස්c මහතාෙC [වසට අවVර G ඇ� 

XSe කzව ෙවන� ස්ථානයකට මා� TUම

8,004.00               පා.ෙ�

ලංකා 

XSeබල 

ෙපෞjගeක 

සමාගම -                     8,004.00             100% I 100%

G41485813105 7/22/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා pම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     9,940.00             99% I 100%

G41431113106 8/22/2014

කැළ¦ය  පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස දව�ාධාර ලබා 

pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     299,252.00         100% I 100%

F41485813107 9/24/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     149,480.00         100% I 100%

F41485813108 10/16/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

T�බ�ෙගොඩ මාහා මාවත, Bහද එFස� 

Bභසාධක හා මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබා 

pම 67,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     66,950.00           100% I 100%

F41485813109 11/7/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

ෙවwක!ද Aංහත� අවමංගල�ාධාර සc�යට  

උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     99,400.00           99% I 100%

F41485813110 10/20/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ග�ෙබො{�ල  අවමංගල�ාධාර සc�යට  

උපකරණ ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     29,820.00           99% I 100%



H41431113112 11/21/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     49,244.00           98% I 100%

H41431113113 12/23/2014

කැළ¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  කැළ¦ය, 

දgගම, පැ!Aස් මාවත, අංක : 245 V ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ එ�.û. දයාන!ද මහතාට [වාස 

ආධාර ෙලස ෙසXe �: ලබා pම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය 0% O 0%

H41141221002 3/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, පාස� යන 

ද�ව! ද A�න අ> ආදාය ලා@!ෙC  [ෙවස් 

සඳහා XSeය ලබා pම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත)

 
200,000.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     200,000.00         100% I 100%

F41485821001 6/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, eයාප�ංx 

Bභසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා 

pම.

 
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 500,000.00        499,398.55         100% I 100%

F41485821002 6/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, Aයgම Bභ සාධක 

හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබා 

pම.

 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 299,982.95        299,982.95         100% I 100%

H41531121001 6/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස 

ඇස්බැස්ටQස් �: ලබා 

pම.

 
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,120.00        499,120.00         100% I 100%

F41531121002 6/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ=, අ> ආදාය  

ලා@! සදහා [වාස ආධාර ලබා pම. (නාම 

ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත.)

 
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 499,120.00        499,120.00         100% I 100%

H41531121003 6/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, අ> ආදාය ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටQස් �: ලබා 

pම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත)

 
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     499,120.00         100% I 100%

H41531121004 3/11/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: ලබාpම 

(නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත.)

 
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% C 60%

H41531121005 6/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, අ> ආදාය ලා@! 

සඳහා [වසාධාර ලබා pම. (නාමෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත.)

 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 198,180.00        198,180.00         99% I 100%



H41531121006 6/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම. (නාම 

ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත.)

 
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 198,180.00        198,180.00         99% I 100%

H41431121100 5/29/2014

ෙකොළඹ qරා..ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: 

ලබාpම (නාම ෙ�ඛන අ�ණා ඇත.)

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     398,195.00         100% I 100%

H41431121101 6/18/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත) 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 100,000.00        99,799.00           100% I 100%

F41485821102 7/15/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොළඹ 

15,²�මැ!ඩ� පාෙQ වරාය  [වාස  Bබ සාධක 

හා මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 99,977.50          99,977.50           100% I 100%

H41431121103 8/4/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 59,990.00          59,990.00           100% I 100%

H41431121104 8/8/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර  

ලබාpම. 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 498,881.00        -                      0% I 100%

H41441221105 8/8/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@   

සහ පාස�  යන AB ABXය!ද A�න  [වාස 

සඳහා XSe බලය ලබාpම.

200,000.00           පා.ෙ� ලං.X.ම 134,500.00        134,500.00         67% I 100%

H41431121106 8/9/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට  අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 49,680.00          49,680.00           99% I 100%

F41485821107 9/2/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx එFස� 

මැ[ං ෙපොS ෙවළ©!ෙC අවමංගල�ාධාර හා Bබ 

සාධක සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 99,977.50          99,977.50           100% I 100%

F41431821109 9/17/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 68,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 67,830.00          67,830.00           100% I 100%



F41485821110 9/17/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ��ය 

කා!තා Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 29,224.70          29,224.70           97% I 100%

H41431121114 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 299,397.00        299,397.00         100% I 100%

H41431121116 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 299,397.00        299,397.00         100% I 100%

F41485821117 10/20/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

ෙකොටෙහේන,BA� Dලගන  Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

H41431121118 10/28/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=   අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

F41485821120 11/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 250,000.00        249,269.50         100% I 100%

F41485821124 11/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 75,000.00          74,780.85           100% I 100%

F41431821126 11/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 500,000.00        498,946.00         100% I 100%

F41431821127 11/10/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 525,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 525,000.00        524,875.00         100% I 100%

K41485821128 11/25/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

103/02,මහව�ත පාර, ෙකොළඹ 14 ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ සහ ආබාµත ත�වෙ= පBවන  

´.�තා මහ�cයෙC  අබාµත ත�වය අ>කරlම 

"K! ෛද[ක ±Xතය පහBකරවන  Xෙශේ�ත 

උපකරණයF ලබාpම.
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 35,000.00          35,000.00           100% I 100%



H41431121129 12/2/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 50,000.00          48,958.00           98% I 100%

F41485821130 12/30/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

76,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 76,000.00          75,640.00           100% I 100%

H41431121131 12/30/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය  නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     999,994.00         100% I 100%

H41431121132 12/30/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 700,000.00        699,972.00         100% I 100%

F41485822001 3/14/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, eයාප�ංx 

Aයg මරණාධාර සc� ස ඳහා උපකරණ ලබා 

pම.

 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,880.00           100% I 100%

K41531922001 6/4/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, [වාස 

ආධාර අෙqF�ත අ> ආදාය ලාÆ! සඳහා ධා�තා 

සංවQධන වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 
400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     399,980.00         100% I 100%

H41431122100 6/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම  උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත) 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     199,946.00         100% I 100%

H41431122101 8/1/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

223,සැළeV¦ මාවත,කැළ¦��ල ,අංෙගොඩ 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ එ�.û.¶.ඩයස් මහ�cයට 

[වාස ආධාර ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     75,000.00           100% I 100%

F41485822102 7/15/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

��ෙ��යාව,කලvවාව�ත Yරාණ Xහාරස්ථ  

අවමංගල�ාධාර හා අෙන�න�ාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,915.00           100% I 100%

H41431122103 7/16/2014

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව� ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     40,000.00           100% I 100%



H41431122106 7/31/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාසාධාර ෙලස [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     9,996.00             100% I 100%

F41485822107 8/1/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

වැ�ල ��ය සමාµ Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     36,420.00           91% I 100%

F41485822108 8/1/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙගොතvව, ඇ�ෙහේන එFස� Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

90,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     89,860.00           100% I 100%

F41485822109 8/1/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

වැ�ල ��ය  උස්ව�ත  එFස� �ඩා Bබ සාධක 

හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     19,740.00           99% I 100%

F41485822110 8/9/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

උස්ව�ත  එFස� Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     25,000.00           100% I 100%

F41485822111 9/5/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙප�යාෙගොඩ � රණමRරා �ඩා  සමාජ   Bබ 

සාධක හා අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම. 90,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     89,860.00           100% I 100%

H41431122114 10/20/2014

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත) 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     299,999.00         100% I 100%

H41431122115 10/20/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල ±වන ත�වය නංවාlම 

උෙදසා  [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය  

ආධාර ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     69,985.00           100% I 100%

F41431122116 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�  ෙකො:ඨාශෙ=  අ> 

ආදාය ලා@  Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 6,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     6,000.00             100% I 100%

F41485822117 11/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබ සාධක සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

130,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     129,680.00         100% I 100%



H41431122119 12/2/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙකොෙළො!නාව අ> ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC 

±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00           100% I 100%

H41431122120 12/2/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත)
168,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     168,000.00         100% I 100%

H41431122121 12/2/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=   

16/3,��ෙවන පාර,ෙකොෙළො!නාව ප�ංx  අ> 

ආදාය ලා@ එස්.ඒ.සම! බ!Sල මහතාෙC  ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,584.00           98% I 100%

H41431122123 12/26/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     250,000.00         100% I 100%

H41431122124 12/30/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 16,675.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     15,810.00           95% I 100%

F41485823100 7/31/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

Bබ සාධක හා මරණාධාර සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     59,671.20           99% I 100%

H41431123101 8/1/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ආධාර ෙලස [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම. 68,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     67,000.00           99% I 100%

H41431123102 8/9/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     38,605.00           97% I 100%

F41485823103 8/9/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �ෙCෙගොඩ 

ජනතා ෙපොළ එFස� ෙවළද Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     49,862.00           100% I 100%

F41485823104 9/2/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ගංෙගොඩXල එFස� Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     40,000.00           100% I 100%



H41431123105 10/17/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙනො.421, 

අ�ෙණෝදය මාවත,ඔෙ²ෙසේකර Yර,රාජd�ය 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@  BදQශ£ ජය�ලක 

මහ�cයෙC [වස ෙගොඩනැංGමට අවශ�  දව�මය 

ආධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     50,000.00           100% I 100%

H41431123106 10/20/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල  ±වන ත�වය නංවාlම 

උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     29,980.00           100% I 100%

F41485823107 10/20/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

� ලංකාෙ� කා!තාව!ෙC සංවQධන ෙසේවා 

ස$පකාර Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සදහා 

උපකරණ ලබාpම. 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     40,000.00           100% I 100%

F41485823108 10/20/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

� Xජයාරාම යෙශෝධරා Dළඟන Bබ  සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     39,330.00           98% I 100%

F41485823109 10/20/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

Bගත සරණ ෙජ�ෂ්ඨ YරවැA Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     39,955.00           100% I 100%

H41431123114 12/15/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     70,000.00           100% I 100%

F41485823115 12/18/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

පාෙගොඩ ෙජ�ෂ්ඨ YරවැA Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     50,000.00           100% I 100%

F41485824001 6/4/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, ක>ෙවල 

,ෙහේවාගම,සමd මාවත, �Kණªම පාර, අංක 

296/10, සමd මාවත Bභසාධක හා මරණාධාර 

සc�යට හා ෙහෝක!දර, දDz ෙහෝක!දර 

,ම�ව�ත, � ස ijධ ජය!� දF�ණාරාමය, 

අ�ඇට��ල පාර Bභසාධක හා මරණාධාර 

සc�යට උපකරණ ලබා pම 55,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 55,000.00          53,664.00           98% I 100%

F41485824100 6/25/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 50,000.00          49,714.56           99% I 100%



F41485824101 6/25/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc�!V ධා�තා පවQධනය  

 සඳහා උපකරණ ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත) 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 500,000.00        49,954.46           10% I 100%

F41485824102 7/15/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අරංගල, 

ෙහෝක!දර eයාප�ංx උ"� ෙහෝක!දර  එFස� 

Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 50,000.00          49,889.28           100% I 100%

H41441224103 7/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 261/Ç,ෙපෝෙQ 

,අ"�d�ය ප�ංx අ> ආදාය ලා@ පාස� යන AB 

ද� දැ�ය! A�න ±.නpකා ôයදQශ£ 

මහ�cයෙC [වසට XSe බලය ලබාpම. 15,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 15,000.00          15,000.00           100% I 100%

H41441224104 8/28/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

285/ඒ.අෙශෝකාරාම පාර,ඉහළ ෙබෝc�ය ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ පාස� යන AB ද� දැ�ය! A�න 

 ලeතා රංජ£  මහ�cයෙC [වසට XSe බලය 

ලබාpම.
15,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 15,000.00          15,000.00           100% I 100%

H41441224105 7/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  49/3/¶,සමනළ 

මාවත,අ"�d�ය ප�ංx අ> ආදාය ලා@  සහ 

පාස� යන AB ද� දැ�ය!ද A�න  

¶.±.XකමAංහ මහ�cයෙC [වසට XSe බලය 

ලබාpම. 15,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 15,000.00          15,000.00           100% I 100%

H41485124106 7/22/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= රජය ස" ඉඩෙ  

�V�  ෙකොරෙතොට ර!Ag උයන එFස� Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� ෙගොඩනැZ�ල 

සංවQධනය TUම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 25,000.00          24,570.00           98% I 100%

H41431124107 10/23/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ම�ව�ත 

පාර,ෙහෝක!දර  දDණ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

එ .wලා[ මහ�cයෙC ±වන ත�වය නංවාlම 

සදහා [වාස ආධාර ෙලස [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�මය ආධාර  ලබා�ම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 25,000.00          25,000.00           100% I 100%

H41431124108 7/25/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස  ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර  

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 167,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 167,000.00        159,221.00         95% I 100%

H41431124112 7/31/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ආධාර ෙලස  [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 55,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 55,000.00          53,350.00           97% I 100%

F41485824113 7/31/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 75,000.00          74,643.84           100% I 100%



F41485824114 8/4/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ක>ෙවල 

ෙකොරෙතොට ර!A� උයන එFස� Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 50,000.00          49,889.28           100% I 100%

F41485824115 8/4/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

නාගහ��ල,බ�තර��ල eයාප�ංx එFස� Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 100,000.00        99,482.88           99% I 100%

H41441224116 8/5/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

254/2/ඒ,බටෙපොත,තලංගම දDණ ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ සහ පාස� යන AB ද� දැ�ය!ද 

A�න එ .ආQ.è.ෙපෙQරා මහ�cයෙC  [වසට 

XSe බලය ලබාpම. 15,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 15,000.00          15,000.00           100% I 100%

F41485824117 10/16/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx සහන  

මරණාධාර හා Bබ සාධක සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 30,000.00          29,988.00           100% I 100%

F41485824118 8/11/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

��zYර Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 30,000.00          29,940.00           100% I 100%

F41485824119 8/11/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබ සාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 60,000.00          33,000.00           55% I 100%

H41485124120 9/2/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  රජය ස" tcෙ= 

�V� අව�ෙහේන මරණාධාර හා Bබ සාධක සc� 

ෙගොඩනැZ�ල  සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     48,230.00           96% I 100%

F41485824121 9/2/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙහෝක!දර නැෙගනVර ශF�දාන Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     24,847.20           99% I 100%

H41441224122 11/25/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 293/ඒ, 2 

Ç,අෙ²�ස්ස මාවත,ඔ�වල,අ"�d�ය  අ> 

ආදාය ලා@ සහ   පාස� යන ද�ව!ද A�න  

එස්.ôයංdකා [�c¯ මහ�cයෙC  [වසට 

XSeය ලබාpම. 15,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     15,000.00           100% I 100%

F41485824124 9/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙකොරෙතොට ,ර!A� උයන එFස� Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     49,694.40           99% I 100%



F41431824125 9/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     9,480.00             95% I 100%

F41485824126 11/2/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx   Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     98,763.84           99% I 100%

H41431124127 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@  

අංක 219/ඒ/1,BදQශන මාවත,මාලෙ² ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ එ�.අ^� Dමාර මහතාෙC [වස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     29,987.00           100% I 100%

H41441224128 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

13/1,ෙරොබ: �ණවQධන මාවත,බ�තර��ල 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ සහ   පාස�  අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! A�න  ෙF.´.è.එ�.ෙF.ඩයස්  

මහතාෙC [වසට XSeය ලබාpම. 18,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     18,000.00           100% I 100%

F41485824129 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මාලෙ²,�:vගල,B�� උයන X�F� මාවත 

මරණාධාර හා Bබ සාධක සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     19,783.00           99% I 100%

F41485824130 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ක>ෙවල,අ"�d�ය අෙන�න�ාධාර  Bබ සාධක 

හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     19,783.00           99% I 100%

F41485824131 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx රණාල 

,පාස� මාවත,Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     20,000.00           100% I 100%

F41485824132 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 45,cV© 

මාවත,මාලෙ² eයාප�ංx cV© Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     19,783.00           99% I 100%

H41485124133 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  රජයට 

අය� ඉඩෙ  �V� ක>ෙවල,වැeXට දැහැc 

එFස� Bබ සාධක හා මරණාධාර සc� 

ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය TUමට  ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     49,950.00           100% I 100%



H41431124134 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 227,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     225,940.00         99% I 100%

F41485824135 10/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අ"�d�ය රජෙහේන Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     24,944.64           100% I 100%

H41431124139 10/20/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     124,285.00         99% I 100%

H41431124140 10/20/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙනො.80/4,තලාෙහේන ,මාලෙ² ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ එස්.ආQ.එ .¶.ලF�කා �ණAංහ 

මහ�cයෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     74,775.00           100% I 100%

H41441224141 10/20/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙනො.685/2ඒ,වරා කන�ත,ෙකොරෙතොට,ක>ෙවල 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ සහ පාස� යන ද�ව!ද 

A�න  ¶.එර!� මායාS!න මහ�cයෙC [වසට 

XSe බලය ලබාpම.
25,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     25,000.00           100% I 100%

H41441224142 10/28/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

667/3,ෙකොරෙතොට උ"ර,ක>ෙවල  යන 

e�නෙයV �V�  අ> ආදාය ලා@ සහ පාස� යන  

ද�ව!ද A�න  ආQ.ඒ.ආQ.Dමා� මහ�cයෙC 

[වසට XSe බලය ලබාpම. 25,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     25,000.00           100% I 100%

H41431124143 10/28/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 340,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     339,992.00         100% I 100%

H41441224144 10/28/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

295/1/ඒ,ආ�ය Aංහල මාවත,කළප}වාව ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ සහ පාස�  යන ද�ව!ද A�න 

Ç.චා!ද£ ද A�වා මහ�cයෙC [වසට XSe 

බලය ලබාpම.
25,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     23,726.00           95% I 100%

F41485824145 11/10/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

ෙහෝක!දර Bච�ත Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     24,944.64           100% I 100%



H41431124147 11/18/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     199,080.00         100% I 100%

H41431124148 12/2/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

322/¶/4,පාස� මාවත,ෙකොතලාවල,ක>ෙවල 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ �තා ෙසේනානායක 

මහ�cයෙC ±වන ත�වය නංවාlම සඳහා [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     25,000.00           100% I 100%

H41431124149 12/3/2014

ක>ෙවල qරාඅ.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 380/B-

1,වැeV!">ව පාර,ෙකොරෙතොට  ,ක>ෙවල 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ [ම� මාලෙC මහතාෙC 

[වස ෙගොඩනැංGමට අවශ්යස j��යමමය ආධාර 

ලබාpම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     34,940.00           100% I 100%

H41431124150 12/2/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

763/1,BමනෙසේකරYර,දැwග�ව,වැe��ලෑව 

ප�ංx  අ> ආදාය ලා@  දc� [ශා! දාබෙQ 

මහතාෙC [වස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     19,360.00           97% I 100%

F41485824151 12/2/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx අරංගල 

ගම  ෙව�ෙව! අ� මරණාධාර හා Bබ සාධක 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     19,783.68           99% I 100%

H41431124152 12/8/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම  උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 15,700.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     14,220.00           91% I 100%

F41485824153 12/15/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ඔ�වල 

දDණ Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සදහා 

උපකරණ ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

H41431124154 12/31/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

N41485824155 12/29/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙකොරෙතොට ර!A� උයන එFස� Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%



F41485824156 12/30/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

dහා!පාර මරණාධාර හා Bබ සාධක සc�ය සදහා 

උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

H41431124157 12/30/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ>  ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 108,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     107,440.00         99% I 100%

F41485824158 12/30/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ව�ෙපොල එFස� Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 0% O 0%

F41485825002 6/4/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, මරණාධාර සc� 

සඳහා උපකරණ ලබා pම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත)

 85,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     84,880.00           100% I 100%

H41431125100 6/18/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�! සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම.(නාම 

ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත)

540,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 533,670.00        533,670.00         99% I 100%

H41431125101 6/18/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංXමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත) 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     296,500.00         99% I 100%

H41431125102 6/18/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= T/1 ,ප�රෙගොඩ 

පාර,නාX!න ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

නාරෙහේ!�ටෙC �තා ෙපෙQරා මහ�cයට [වාස 

ආධාර ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,720.00           100% I 100%

H41431125103 6/18/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= T2/2 ,ප�රෙගොඩ 

පාර,නාX!න ප�ංx අ> ආදාය ලා@ úපAංහ 

ආර�xෙC ෙ නා කාංචනා ෙපෙQරා මහ�cයට 

[වාස ආධාර ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,720.00           100% I 100%

H41431125104 6/18/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 350/A, � 

ෙජෝ�කාරාම මාවත,තලව"ෙගොඩ ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ±.ලe� ෙපෙQරා මහතාට [වාස 

ආධාර ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,720.00           100% I 100%

F41485825105 6/25/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ,eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,033.00           99% I 100%



H41485125106 6/30/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

තලප���ය කන�තපාර ෙස� c"�  Bබ සාධක 

හා මරණාධාර සc� ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය 

TUම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     95,000.00           95% I 100%

F41485825107 7/7/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකො:ටාව 

,ෙබො{�ල මාQගෙ= කළ�ෙගොඩ ක!ද උඩ 

½ෙරෝද  රථ �යSර!ෙC Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�යට උපකරණ ලබාpම. 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 39,692.00          39,692.00           99% I 100%

H41431125108 11/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 108/1,කvවාවල 

පාර,මහරගම යන e�නෙ= ප�ංx  අ> 

ආදාය ලා@  ලFෂ්ම! ගමෙC මහතාෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා [වස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�මය ආධාර 
30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     30,000.00           100% I 100%

F41485825109 7/15/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ටාශෙ= කළ�ෙගොඩ,අංක 

493 B , ගාමෙසේවා වසෙ  eයාප�ංx  කළ�ෙගොඩ 

c"� හuල Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 99,736.00          99,736.00           100% I 100%

H41431125110 7/16/2014

මහරගම   පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව� ලබාpම.(නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 420,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 419,360.00        419,360.00         100% I 100%

H41441225111 7/17/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 39/1,[සංසල 

මාවත,ප�zව,මහරගම  ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

පාස� යන AB ද� දැ�ය! A�න  ඩ².ෙහේමලතා 

මහ�cයෙC [වසට XSe බලය ලබාpම. 13,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     13,000.00           100% I 100%

H41431125112 7/21/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

67,ධ මරතන මාවත,මා�ෙවල,ෙකෝ:ෙ: ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ එ!.A�ෙසේන මහතාට 

[වාසාධාර ෙලස දව�  ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     9,900.00             99% I 100%

H41431125114 7/31/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ආධාර ෙලස [වාස ෙගොඩ නැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා pම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     28,500.00           95% I 100%

F41485825115 8/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙකො:ටාව දDණ A�ෙම�තාරාම �ජා  මරණාධාර 

හා Bබ සාධක සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 49,884.00          49,884.00           100% I 100%

H41431125116 8/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     149,800.00         100% I 100%



F41485825117 8/11/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx සමd  

අවමංගල�ාධාර   සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 29,848.00          29,848.00           99% I 100%

F41485825118 8/12/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙහේනව�ත  මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 39,500.00          39,500.00           99% I 100%

H41434225119 9/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  මහරගම 

ප�රෙගොඩ පාෙQ ෙපොS අ"� මාQගෙ=  අංක 

226/9 ඒ  [වස දFවා ෙපොS නළ ජල පjධ�ය 

pQඝ TUම. 30,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     25,504.82           85% I 100%

H41485125120 8/12/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  රජය ස" tcෙ=  

ඉ�ෙකෙරන  එFස� Bබ සාධක සc�  

ෙගොඩනැZ�ල ශම පදනම මත සංවQධනය TUම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 299,985.00        299,985.00         100% I 100%

F41485825121 9/3/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

උඩහ��ල තලප���ය  මරණාධාර හා Bබ 

සාධක සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     34,926.00           100% I 100%

F41485825122 9/3/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

උඩහ��ල  ෙද�ගහව�ත මරණාධාර හා Bබ 

සාධක සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 74,984.00          74,984.00           100% I 100%

F41485825123 9/3/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

c�හාන සමd මරණාධාර හා Bබ සාධක සc�ය 

සදහා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 29,848.00          29,848.00           99% I 100%

F41485825124 9/3/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙදපානම එFස� මරණාධාර  හා Bබ සාධක 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 34,400.00          34,400.00           98% I 100%

H41431125125 9/3/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ�  දව�ාධාර ලබාpම.

425,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     423,600.00         100% I 100%

H41485125127 9/18/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  රජය ස" tcෙ= 

�V� ෙදපානම Gර මාවත Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc� ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,700.00           99% I 100%



F41485825128 9/22/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

�Fමෙ� න>ෙද[ය මරණාධාර හා Bබ සාධක 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,444.00           99% I 100%

F41431825129 9/22/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@  

Yjගල�!ෙC  ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ�  දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,980.00           100% I 100%

H41431125132 2/10/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

39/140,AෙCරා පාර ප�ංx අ> ආදාය ලා@ බ�z 

ආර�xෙC �ම� අෙශෝකා මහ�cෙC [වස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     25,000.00           100% I 100%

F41485825133 10/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= උඩහ��ල ශාලාව 

පාෙQ eයාප�ංx අංක මහ/සB/07/2009/02 දරණ 

�Qව සංවQධන  Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සදහා උපකරණ ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,500.00           98% I 100%

H41431125134 10/20/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     38,880.00           97% I 100%

F41431825136 11/17/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 1461/1/3 

,ෙමොරගහක!ද,ෙහෝක!දර  පාර,ප![��ය 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ¶.එ .¶.�සානායක 

මහතාෙC ±වන ත�වය නංවාlම සදහා [වස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම.
50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00           100% I 100%

F41485825137 11/18/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  Bබ 

සාධක හා මරණාධාර  සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     38,000.00           95% I 100%

F41485825138 12/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙදපානම වැwV�   මරණාධාර  හා  Bබ සාධක 

සc�ය  සඳහා උපකරණ ලබාpම.

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

F41485825139 12/2/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx අංක 

මහා/සාB/07/2014/13 දරණ 

ග මානපාර,මහරගම   මරණාධාර හා Bබ සාධක 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     19,656.00           98% I 100%

F41485825140 12/4/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙකො:ටාව එFස� Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     24,752.00           99% I 100%



H41431125141 12/15/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC  ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     199,260.00         100% I 100%

H41431125143 12/29/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 116,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

F41485825144 12/29/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

55,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

F41485825145 12/30/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �Qණ 

සංවQධන Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සදහා 

උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

F41485826001 6/4/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, ග�Tස්ස,  

ෙට ප� පාර අංක 97/1,එFස� මරණාධාර 

සc�යට qලාස්�F Yv 

ලබාpම.

 
30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     29,820.00           99% I 100%

H41431126101 7/15/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ��wය 

පෙjශෙ= අ> ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�ාධාර ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     73,700.00           98% I 100%

H41431126102 7/16/2014

ර�මලාන  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව� ලබාpම.(නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     98,825.00           99% I 100%

F41485826103 7/25/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අ��wය උ"ර පජා සංවQධන හා අෙන�න�ාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     19,740.00           99% I 100%

F41485826104 7/31/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,350.00           99% I 100%

H41431126107 8/4/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     73,866.80           98% I 100%



H41431126108 10/9/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩ නැංGමට අවශ�  දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 130,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     129,862.00         100% I 100%

H41431126109 8/9/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

36/4,හරමා[ස් පාර,අ��wය ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ එ�.±.ක�ෙjරා මහ�cයෙC [වස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     18,425.00           92% I 100%

H41431126111 11/2/2014

ර�මලාන   පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 72/2,සමd 

මාවත ,ක�ඩාන,ෙදVවල ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

û.ලeතා ´�ස් මහ�cයට  [වාස ආධාර ෙලස 

[වස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර  ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     39,700.00           99% I 100%

F41485826112 11/30/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

මරණාධාර හා Bබ සාධක සc�  සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,350.00           99% I 100%

F41485826113 11/27/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

කvD�Sව�ත අවමංගල�ාධාර හා පජා සjකාරක 

 සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     45,000.00           100% I 100%

F41485826114 12/12/2014

ර�මලාන qරාස.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=   ර�මලාන 

,eයාප�ංx  ර�මලාන YරවැA කcv අ�බjධ  

මරණාධාර හා Bබ සාධක සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම 40,750.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     40,685.00           100% I 100%

F41485826115 11/27/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙබො�පන එFස� Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

45,750.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     45,710.00           100% I 100%

F41485826116 9/25/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

��ස්තර එFස� Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සදහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,385.00           99% I 100%

F41485826121 10/20/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ර�මලාන පග��e Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     34,764.00           99% I 100%

F41431826122 11/10/2014

ර�මලාන  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     299,825.00         100% I 100%



F41485826123 11/25/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ඉ�ගහෙද¦ය Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සදහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,350.00           99% I 100%

H41431126124 12/17/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     224,250.00         100% I 100%

H41531127001 6/4/2014

ෙදVවල පා. ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=,  අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ෙසXe 

තහ> ලබාpම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත)

 
1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල 1,000,000.00     100,000.00         10% I 100%

F41485827100 7/15/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

Bන!දාරාම Xහාරස්ථ බටVර කgෙබෝXල 

අවමංගල�ාධාර හා  Bබ සාධක සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     49,686.00           99% I 100%

H41434227101 7/15/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙපොS �ජ£ය 

Ajධස්ථානයF වන ෙදVවල �වQ පාෙQ �ස්e  

ප�eය සඳහා ජල පහBක  ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල 51,900.00          50,000.00           100% I 100%

F41485827103 7/31/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     75,000.00           100% I 100%

F41431827104 11/10/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     150,000.00         100% I 100%

F41485827105 11/26/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙකො�වල 3� මාවෙ� අංක 3/3 ,ජයශF� 

කා!තා Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සදහා 

උපකරණ ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     49,471.00           99% I 100%

F41485827106 11/25/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙදVවල 

ප�eෙදොර පාෙQ  [වැAය!ෙC එක�" Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     99,983.00           100% I 100%

F41485827108 12/2/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබ සාධක සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     19,708.00           99% I 100%



F41485827109 12/17/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබ සාධක සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     75,000.00           100% I 100%

K41485928001 6/4/2014

ෙමොරvව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය! සඳහා ආධ�ා�cක සංවQධන 

වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 
150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 149,920.00        149,920.00         100% I 100%

F41485828002 6/4/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, eයාප�ංx Aය}ම 

Bභසාධක  හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම. 

 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 99,654.39          99,654.39           100% I 100%

F41485828003 6/4/2014

ෙමොරvව පා .ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, ෙමොරvව, 

කඩලාන පාර, 24/1, කඩලාන එFස� මරණාධාර 

සc�යට qලාස්�F Yv ලබා 

pම

 
30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 29,649.24          29,649.24           99% I 100%

H41531128001 3/17/2014

ෙමොරvව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ෙසXe 

තහ> ලබා pම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත.)

 
250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 249,900.00        249,900.00         100% I 100%

H41531128002 6/4/2014

ෙමොරvව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ෙසXe 

තහ> ලබා pම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා 

ඇත)

 
400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 399,840.00        399,840.00         100% I 100%

H41531128003 6/4/2014

ෙමොරvව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම. (නාම 

ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත.)

 
300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 299,460.00        299,460.00         100% I 100%

H41531128004 6/4/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@!  සඳහා [වාසාධාර ෙලස ෙසXe තහ> ලබා 

pම.(නාම ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත)

 
250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 249,900.00        249,900.00         100% I 100%

H41431128100 6/18/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත) 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 199,965.00        199,965.00         100% I 100%

H41431128101 7/15/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙමොරv��ල 

සමරෙකෝ!ෙවල,කඩලාන ෙකෝXල 

පාෙQ,YවFගහ ෙතොvපල පාර,ෙහේනව�ත 

පෙjශෙ= අ> ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට 
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 99,960.00          99,960.00           100% I 100%



H41431128102 7/15/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙමොරvව, උයන 

උ"ර අ> ආදාය ලාª Yjගල�!ෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව� ආධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 49,980.00          49,980.00           100% I 100%

H41431128103 7/16/2014

ෙමොරvව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව� ලබාpම.(නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 79,980.00          79,980.00           100% I 100%

H41431128104 7/25/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම සදහා 

[වාසාධාර ෙලස ෙසXe තහ> ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 98,825.00          98,825.00           99% I 100%

H41431128105 7/31/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ආධාර ෙලස [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 20,000.00          20,000.00           100% I 100%

F41485828106 7/31/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 74,539.62          74,539.62           99% I 100%

H41431128107 8/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 444,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 443,970.00        443,970.00         100% I 100%

H41441228108 8/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොරළවැ�ල ද 

ෙම� පvමග, එ .ෙF.එ .73-2-1 අංක දරණ  

ෙපොS මාQගය අවVර වන XSe කzව BSB ප�� 

ස්ථානගත TUම. 8,000.00               පා.ෙ�

ලංකා 

XSeබල 

ෙපෞjගeක 

සමාගම 8,234.00            8,000.00             100% I 100%

F41485828109 8/11/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx එක�" 

සමාජ ෙසේවා මරණාධාර  හා Bබ සාධක සc�යට 

උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 19,766.00          19,766.00           99% I 100%

F41485828110 8/12/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

එෙගොඩ උයන දDණ �නA� මාවත Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 39,424.90          39,424.90           99% I 100%

H41431128112 9/2/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 699,720.00        699,720.00         100% I 100%



F41431828113 9/18/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ^වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 325,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 324,870.00        324,870.00         100% I 100%

F41485828118 9/24/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අ§ලාන Bහද අවමංගල�ාධාර හා Bබ සාධක 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 49,477.40          49,477.40           99% I 100%

F41485828119 10/9/2014

ෙමොරvව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Aය}  

Bබ සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 34,590.00          34,590.00           99% I 100%

H41431128120 9/25/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 499,970.00        499,970.00         100% I 100%

H41431128121 9/25/2014

ෙමොරvව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර  

ලබාpම. 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 39,715.00          39,715.00           99% I 100%

K41485828122 9/25/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ආබාµත 

Yjගල�!ෙC ආබාµත බව අ> කරlම සඳහා 

Xෙශේ�ත උපකරණ ලබාpම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 199,300.00        199,300.00         100% I 100%

H41431128123 10/20/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

F41485828124 10/20/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර කටR"වල [යෙලන ෙහළ ෙබොS සXය 

Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම. 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 39,507.32          39,507.32           99% I 100%

H41431128126 11/25/2014

ෙමොරvව  ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ආධාර ෙලස [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම.- II අ�යර 1,700,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 1,699,571.00     169,971.00         10% I 100%

H41431128127 11/25/2014

ෙමොරvව  ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ආධාර ෙලස [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම.- I අ�යර 1,800,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 1,799,446.40     1,799,446.40      100% I 100%



H41431128129 11/25/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

8/2,එ .ඊ.ෙපෙQරා  

 

මාවත,ෙකොරලවැ�ල,ෙමොරvව ප�ංx අ>  

ආදාය ලා@ ඇන: ෙපෙQරා මහ�cයෙC ±වන 
75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 74,480.00          74,480.00           99% I 100%

H41431128130 12/2/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 26/4,ද මැ� 

පvමග,ෙකොරලවැ�ල,ෙමොරvව ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Ç.ස්වQණා ´�ස් මහ�cයෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා [වස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම.
50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 48,400.00          48,400.00           97% I 100%

F41485828131 12/4/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙබො�පන,එෙගොඩෙහේන A� X�jධාරාම Xහාරස්ථ 

�Xෙපළ ත�ණ Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සදහා උපකරණ ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 29,649.24          29,649.24           99% I 100%

H41431128133 12/29/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 0% O 0%

K41485929001 6/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය! සඳහා ආධ�ා�cක සංවQධන 

වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 
250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     250,000.00         100% I 100%

F41485829002 3/18/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, Aයgම වැwV� 

හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබා 

pම.

 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     199,696.00         100% I 100%

F41485829003 3/18/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, Aය}ම 

Bභසාධක මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබා 

pම.

 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     199,510.00         100% I 100%

F41485829004 3/18/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, eයාප�ංx Aයg 

මරණාධාර සc� ස ඳහා උපකරණ ලබා 

pම.

 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

F41485829005 6/4/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ=, කැස්බෑව 

සංස්කෘ�ක පදනම අවමංගල�ාධාර සc�යට 

උපකරණ ලබා 

pම

 
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     96,000.00           96% I 100%

H41431129100 6/17/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 522,උ"� 

මා ෙq,Xජය පාර,�Kය!දල e�නෙ= ප�ංx  අ> 

ආදාය ලා@ එ!.A�යාව� ෙගෝමස් මහ�cය 

සදහා [වාස ආධාර ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     9,450.00             95% I 100%



H41431129101 6/17/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

201/1Ç,ග�වල පාර,£ල මහර,ෙබොරලැස්ග�ව 

යන e�නෙ= ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

එ�.ඒ.ඉ!�කා සම!මl මහ�cයට [වාස ආධාර 

ලබාpම.
10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     9,450.00             95% I 100%

H41431129102 6/18/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත) 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     98,280.00           98% I 100%

H41485129103 6/18/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= එෙගොඩව�ත 

පාර,ෙබොරලැස්ග�ව eයාප�ංx අෙන�න�ාධාර  

Bබ සාධක හා අවමංගල�ාධාර සc� 

ෙගොඩනැd�ෙ� සංවQධන කටR" AS TUම 

සඳහා.
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     182,756.00         91% I 100%

F41485829104 9/23/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% A 10%

H41485129105 6/30/2014

කැස්බැව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

පැලැ!ව�ත මරණාධාර හා Bබ සාධක සc� 

ෙගොඩනැZ�ල සංවQධනය TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,534.00           100% I 100%

H41485129106 6/30/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= බටකැ�තර 

ගැට�වාන එFස� Bබ සාධක හා මරණාධාර  

සc�ෙ= පජා ශාලා ෙගොඩනැZ�ෙ� සංවQධන 

කටR" AS TUම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,297.20           99% I 100%

H41431129107 7/16/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව� ලබාpම.(නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 210,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     209,790.00         100% I 100%

F41485829108 7/21/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�Kය!දල " ෙබෝXල බ:�යව�ත �"කැට Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     19,880.00           99% I 100%

H41431129110 7/31/2014

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම සඳහා 

[වාස ආධාර ෙලස [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව� ලබාpම. 1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     999,810.00         100% I 100%

F41485829111 7/31/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

මරණාධාර හා Bබ සාධක  සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     600,000.00         100% I 100%



F41485829112 7/31/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  Bබ 

සාධක   හා මරණාධාර  සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     250,000.00         100% I 100%

F41485829113 7/31/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර හා Bබසාධක සc� සඳහා ශ²ද 

වාV£ ය!ත හා උපකරණ ලබාpම.

135,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     135,000.00         100% I 100%

F41485829114 8/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙ�රහැර පජා Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම.

28,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     27,636.00           99% I 100%

F41485829115 8/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙ�රහැර දDණ එක�" Bබසාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

28,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     27,636.00           99% I 100%

F41485829116 8/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙ�රහැර දDණ සහන  Bබසාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

28,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     27,636.00           99% I 100%

H41431129117 8/9/2014

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     64,260.00           99% I 100%

F41485829118 9/9/2014

කැස්බෑව qරා..ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx අංක 

181/9,වවනව�ත පාර,මා ෙq ,�Kය!දල 

එක�" Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සදහා 

උපකරණ ලබාpම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     34,790.00           99% I 100%

H41431129119 8/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     149,310.00         100% I 100%

F41485829120 8/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙ�රහැර 

ෙබෝµරාජYර Bව සහන Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% O 0%

F41485829121 8/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙපො�ෙහේන Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�යට 

උපකරණ ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     72,500.00           97% I 100%



F41485829122 8/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�Kය!දල ෙපොS ෙවළඳපල නාග�ක  Bබ සාධන 

හා මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% O 0%

F41485829123 8/11/2014

කැස්බෑව ප.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,400.00           99% I 100%

H41434229124 9/2/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  මාX�තර සcS 

පvමග ෙදවන iS �Kමය අසල ඇ� අ"� 

මාQගෙ=  167/3 Aට 167/3/18 දFවා ඇ�  

[වාසවා�!ට පා£ය ජලය ලබාpම. 24,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     24,000.00           100% I 100%

F41485829125 9/2/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,357.00           99% I 100%

H41434229126 12/30/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙ�රහැර ජය!� 

ෙපෙදස අංක 30 දරණ [වසට �Xෙසන ෙපොS 

මාQගෙ= ජල නළ එeම.

185,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     165,820.00         90% I 100%

F41485829127 9/2/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබ සාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

F41485829128 9/17/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx පජා 

අවමංගල�ාධාර හා Bබ සාධක සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

F41431829129 9/18/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 7,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     6,732.00             96% I 100%

H41431129131 9/25/2014

කැස්බෑව   පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර  

ලබාpම. 342,692.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     342,692.00         100% I 100%

F41431829132 10/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

68,එ�.එස්.ව�ත,බටකැ�තර ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ±.ඩ².�තා ෙනෝනා මහ�cයෙC 

±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා [වස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම.
15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     15,000.00           100% I 100%



H41431129133 10/1/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

YjගලයDෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ�  දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     34,020.00           97% I 100%

H41431129134 10/20/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@  

පu�වල ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා   [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     149,310.00         100% I 100%

H41431129135 11/25/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

254/2,උස්ව�ත පාර,ෙ�රහැර,ෙබොරලැස්ග�ව 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ අ�.¶.�යා[ මහ�cයෙC 

±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම.
50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,980.00           100% I 100%

F41485829136 11/20/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

H41485129137 12/15/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= රජය ස" tcෙ= 

�V� කැස්බෑව වැwV� Bබ සාධක හා මරණාධාර  

සc� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H41431129138 12/31/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 190,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     190,000.00         100% I 100%

N41485829140 12/26/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මාක!දන,මඩපාත  කැDg ෙපළ සංXධානය 

සහන ෙසේවා පදන  සහ Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H41431129141 12/31/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     173,880.00         99% I 100%

F41485830001 9/11/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, eයාප�ංx 

Bභසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම. (නාම ෙ�ඛනය අ�ණා 

ඇත.)

 
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 499,800.00        499,800.00         100% I 100%

K41485930003 6/4/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙජ�ෂ්ඨ 

YරවැAය! සඳහා ආධ�ා�cක සංවQධන 

වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,940.00           100% I 100%



K41485930004 3/18/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙඩං� ෙරෝග 

[වාරණ වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 599,690.00        599,690.00         100% I 100%

K41485930005 3/18/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙබෝවන ෙරෝග 

[වාරණ වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම.

 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     499,590.00         100% I 100%

F41485830006 3/18/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, eයාප�ංx Aයg 

මරණාධාර සc� ස ඳහා උපකරණ ලබා 

pම.

 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 97,500.00          97,500.00           98% I 100%

F41485830007 11/2/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, Aය} eයාප�ංx 

Bභ සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

 70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     70,000.00           100% I 100%

F41485830008 10/30/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, මරණාධාර 

සc� සඳහා උපකරණ ලබා pම. (නාම ෙ�ඛන 

අ�ණා 

ඇත)

 
18,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     12,902.00           72% I 100%

H41431130100 6/18/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත) 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     294,974.00         98% I 100%

H41431130101 6/18/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 250/1/A, 

��ෙ�ගම,ෙහෝමාගම ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

වස!ත ච!දDමාර �ණවQධන මහතාට [වාස 

ආධාර ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 75,000.00          74,500.00           99% I 100%

F41485830102 6/25/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

මරණාධාර හා Bබ සාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 132,152.00        125,000.00         100% I 100%

H41431130103 7/11/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර   

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත) 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 99,900.00          99,900.00           100% I 100%

H41431130105 7/15/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGම සදහා අවශ� දව� ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 99,830.00          99,830.00           100% I 100%



H41431130106 7/16/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව� ලබාpම.(නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 210,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 210,000.00        208,468.00         99% I 100%

H41434230108 8/8/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= හබරකඩ 

,ස$පකාර මාවෙ� ,4ලනාග ෙපෙදෙසේ 

පෙjශවා�!   සදහා නළ ජල පහBක  ලබාpම.

150,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 147,854.96        147,854.96         99% I 100%

H41441230109 7/21/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= වට{ක 

දDණ,ගාලබැ�ෙහේන ෙවෙල! එෙගොඩ ෙකොටෙසේ 

XSeය pQඝ TUම.

150,000.00           පා.ෙ� ලං.X.ම 147,695.00        147,695.00         98% I 100%

H41441230110 12/29/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කහ">ව දDණ 

අ}ෙබෝගහව�ත XSe මාQගය ෙතකලා TUම හා 

XSeය pQඝ TUම.

157,190.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     157,190.00         100% I 100%

F41485830111 7/21/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

32,කvවාන පාර,ෙහෝමාගම යන e�නෙ= 

eයාප�ංx  [වාස සංවQධන Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 24,752.00          24,752.00           99% I 100%

H41431130112 7/21/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

175/2,වට{ක,පාSFක ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

è.±.Xම�ච!ද මහතාෙC ±වන ත�වය නංවාlම 

සදහා [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් තහ> 

ලබාpම.
10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 9,750.00            9,750.00             98% I 100%

H41431130114 7/31/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාසාධාර ෙලස [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව� ලබාpම. 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 499,380.00        499,380.00         100% I 100%

F41485830115 7/31/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     74,516.00           99% I 100%

H41431130116 8/4/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 85,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 84,130.00          84,130.00           99% I 100%

F41485830118 8/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙකොස්වැ�යන පාර,බහ්මණගම  සමd සමාජ Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     25,000.00           100% I 100%



H41431130119 8/9/2014

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ^වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     198,360.00         99% I 100%

F41485830121 8/11/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

130,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 130,000.00        129,584.00         100% I 100%

F41485830123 8/11/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

බහ්මණගම මා��ෙගොඩ මරණාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% O 0%

H41431130125 9/1/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙනො.221/2ඒ,DඩාමාSව,Ajධ��ල ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ස!ධ�ා XමලA�  මහ�cයෙC [වස 

ඉ�TUම සදහා [වාසාධාර ලබාpම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 14,994.00          14,994.00           100% I 100%

F41485830126 9/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,871.00           100% I 100%

H41431130127 9/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබා�ම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,020.00           98% I 100%

H41431130128 9/3/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     149,000.00         99% I 100%

F41431130130 9/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය ෙගොඩනැංGම සඳහා   

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,978.00           100% I 100%

F41485830131 9/18/2014

ෙහෝමාගම qරාත.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

¥ෙගොඩ D�©ව�ත එFස� Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 39,000.00          39,000.00           98% I 100%



F41431830132 9/25/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 493/2,මV!ද 

මාවත,��පන දDණ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

Ç.[රංජලා ම�කා!� DෙQ මහ�cයෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා [වස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම.

6,500.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     6,270.00             96% I 100%

H41431130136 2/10/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

105/07,��පන උ"ර,ෙහෝමාගම ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ¶.ෙF.�ෙ!ෂ් Bස!ත මහතාෙC 

±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා [වස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     9,906.00             99% I 100%

H41431130137 12/16/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

61/�,පාස� මාවත,Ajධ��ල,�Kය!දල ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ ෙමො�! �ණෙසේකර මහ�cයෙC 

[වස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     9,900.00             99% I 100%

H41431130138 2/10/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

 Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට  අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා ඇත.)

170,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     169,860.00         100% I 100%

H41431130139 2/10/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

336/5/11,හ�ෙලව� ගා»!,� ෙසෝමර�න 

මාවත,වට{ක,පාSFක ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ක!ෙදෙගදර  රාළලාෙC  මV!දලා� ජයA�  

මහතාෙC [වස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     74,996.00           100% I 100%

F41485830140 10/20/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

288/76,��" උයන,ෙකොස්ව�ත පාර,T�ව�">ව 

 ��" උයන  Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     24,596.00           98% I 100%

F41485830141 12/16/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

ම�ෙ�ෙගොඩ ආA� උයන Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා  උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,692.00           99% I 100%

H41431130142 10/20/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     697,574.00         100% I 100%

F41485830147 11/10/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

එක�" සXය Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සදහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,000.00           98% I 100%



H41441230148 11/17/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= උ>වන ප!සල 

පාෙQ ෙපොS මාQගෙ= අවස! ෙකොටසට XSe 

��වF  ලබාpම.

30,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 0% O 0%

F41485830149 11/25/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

¥ෙගොඩ,වට{ක,ෙයොu!ගම එFස� 

අවමංගල�ාධාර හා Bබ සාධක සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     24,752.00           99% I 100%

F41485830150 11/25/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

පනාෙගොඩ,පැළෑඳෙගොඩ YiSබල Bබ සාධක හා  

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     24,752.00           99% I 100%

H41431130151 11/25/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H41431130152 12/2/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 711/2-

3,ෙරොcෙය� මාවත,පනාෙගොඩ,ෙහෝමාගම ප�ංx  

අ> ආදාය ලා@ ඒ.එස්.මායාS!න මහ�cයෙC 

±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා [වස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,992.00           100% I 100%

H41431130153 11/25/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= [වාසාධාර 

අෙqF�ත අ> ආදාය ලා@ Yjගල�! සදහා 

ඇස්බැස්ටQස් ෙසXe තහ> ලබාpම.

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     59,160.00           99% I 100%

F41485830155 12/2/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=eයාප�ංx වල�ව 

පාර,එFස� Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සදහා උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     100,000.00         100% I 100%

F41485830156 12/2/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙගොඩගම දDණ ෙජ�ෂ්ඨ YරවැA මරණාධාර හා 

Bබ සාධක සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     30,000.00           100% I 100%

F41485830157 12/2/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

��පන නගරෙ= ෙජ�ෂ්ඨ YරවැA මරණාධාර හා 

Bබ සාධක සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,500.00           98% I 100%

H41431130158 12/8/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

352/5,කvවාන පාර,ෙහෝමාගම ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ¶.එ�.කමලාව� මහ�cයෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,140.00           96% I 100%



F41485830160 12/15/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

පහලගම අෙන�න�ාධාර සමාජ Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�යසදහා උපකරණ  ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H41431130161 12/18/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N41485830162 12/30/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

43,350.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     42,952.00           99% I 100%

N41485830163 12/26/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

යෙසෝධරා  මාවත ,YවFව�ත,¥ෙගොඩ Bබ සාධක 

හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

43,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     42,402.00           97% I 100%

N41485830164 12/26/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx උ"� 

��පන,ෙහ:�ෙගොඩ Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,656.00           98% I 100%

N41485830165 12/26/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

T�ව�">ව,ප!සල පාර වැwV� Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,656.00           98% I 100%

N41485830166 12/26/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

බහ්මණගම එක�" අෙන�න�ාධාර Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,500.00           98% I 100%

H41431130167 12/30/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 320,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     318,420.00         100% I 100%

H41485131001 3/18/2014

�තාවක පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ=, ඌ�වල 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධක සc� ශාලාෙ� 

ප�සංස්කරණ කටR" AS 

TUම.

 
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     100,000.00         100% I 100%

H41431131100 6/18/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත) 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     100,000.00         100% I 100%



H41431131101 6/18/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 371/B 

,පහළ හංවැ�ල,හංවැ�ල ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

උY� ඉ!�ක ජය�ස්ස මහතාට [වාස ආධාර 

ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     75,000.00           100% I 100%

F41485831102 6/18/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �තාවක 

නෙවෝදය පදනම මරණාධාර හා Bබ සාධක සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     100,000.00         100% I 100%

F41485831103 6/18/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

අXස්සාෙ��ල සංවQධන පදනම මරණාධාර හා 

Bබ සාධක සc�යට උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     100,000.00         100% I 100%

H41431131105 7/1/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

220,G/2,බැෙQගල,ෙකොස්ගම ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ôයංකර Yෂ්පDමාර මහතාට [වාස 

ආධාර ෙලස දව� ලබාpම. 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     35,000.00           100% I 100%

H41431131106 7/1/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

292/C,Yස්සැ�ල පාර,බැෙQගල,ෙකොස්ගම ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ [ම� රණGර මහතාට [වාස 

ආධාර ෙලස දව� ලබාpම. 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     35,000.00           100% I 100%

F41485831107 12/10/2014

�තාවක  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     200,000.00         100% I 100%

H41431131108 7/16/2014

�තාවක    පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව� ලබාpම.(නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 205,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     205,000.00         100% I 100%

H41431131110 7/21/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

8/4,ග���ල,පහ�ගම,හංවැ�ල   ප�ංx  අ> 

ආදාය ලා@ ±.¶.අ^� Yෂ්පDමාර මහතාට [වාස 

ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: ලබාpම. 12,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     12,000.00           100% I 100%

F41485831111 7/23/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

කන පැ�ල Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     50,000.00           100% I 100%

F41485831112 7/23/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ආන!දගම �තාවක Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�යට උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     50,000.00           100% I 100%



H41485131115 7/23/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොස්ගම 

අරප!ගම eයාප�ංx ජනෙසත Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc� ෙගොඩනැZ�ල ඉ�TUම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     250,000.00         100% I 100%

H41431131116 8/4/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     50,000.00           100% I 100%

F41485831117 8/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මාවතගම,පාSFක සමZ Bබ සාධක  හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     30,000.00           100% I 100%

F41485831118 8/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙබeඅ�තXල,මලගල  එFස� Bබ සාධක හා 

මරණාධාර  සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                      0% Q 0%

F41485831119 8/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ෙබෝෙq 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                      0% Q 0%

F41485831120 8/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අ�Fව�ත දDණ  මරණාධාර හා වැwV� Bබ 

සාධක  සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                      0% Q 0%

H41434231121 10/28/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඉහළ ෙකොස්ගම 

බැෙQගල පෙjශවා�!  සඳහා පා£ය ජල 

ව�ාපෘ�යF �යා�මක TUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     100,000.00         100% I 100%

H41431131122 8/11/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම.

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     60,000.00           100% I 100%

F41485831125 9/2/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

මරණාධාර හා Bබ සාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     100,000.00         100% I 100%

H41431131126 9/3/2014

�තාවක පා.ෙ�  ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     150,000.00         100% I 100%



F41485831128 10/9/2014

�තාවක  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Aය}  

Bබ සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     20,000.00           100% I 100%

H41431131130 9/25/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර  

ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     25,000.00           100% I 100%

H41431131131 9/30/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  

[වස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     35,000.00           100% I 100%

H41431131132 2/10/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

H41431131133 10/13/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

319,ළV�ගම,වැeක!න,වග ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@  ෙF.එ�.ලe� XකමAංහ මහතාෙC 

[වස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     20,000.00           100% I 100%

H41431131134 10/13/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

200/H/C/2,S!තලෙහේන,ෙහේවා�!න,අXස්සාෙ�

�ල ප�ංx අ> ආදාය ලා@  ඩ².අ�. ±ව! 

Yෂ්පDමාර මහතාෙC [වස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     30,000.00           100% I 100%

F41485831135 10/28/2014

�තාවක  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙසනXYර Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

F41485831136 10/28/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙකොටහැර �Vට Bබ සාධක හා මරණාධාර  සc�ය 

සඳහා  උපකරණ ලබාpම.

22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     22,000.00           100% I 100%

F41485831137 10/28/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

අXස්සාෙ��ල,යාහැ�ල ෙපෙදස එFස� Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම. 22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

H41431131138 10/20/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     300,000.00         100% I 100%



H41431131139 10/20/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

F41485831140 10/28/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �තාගම 

Bහද c"ෙරෝ මරණාධාර හා Bබ සාධක සc�ය 

සඳහා  උපකරණ ලබාpම.

22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

F41485831141 10/28/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අXස්සාෙ��ල ආරාධනාව�ත ෙසොS� c"�  Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම. 22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     22,000.00           100% I 100%

F41485831142 10/28/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අXස්සාෙ��ල T�ව!දල උFව�ත Bබ සාධක 

හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     22,000.00           100% H 100%

F41485831143 10/28/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

පග�Yර එක�" අවමංගල�ාධාර හා Bබ සාධක 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     22,000.00           100% I 100%

F41485831144 11/10/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ෙCව�ත ෙපොS   ෙසොS� c"� Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     75,000.00           100% I 100%

H41431131147 12/15/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස  ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 38,400.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     38,000.00           99% I 100%

H41431131148 12/2/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය @ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත) 125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     125,000.00         100% I 100%

F41485831149 12/18/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx �තාගම 

� Xජය වැwV� Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සදහා උපකරණ ලබාpම.

22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

H41134232001 3/18/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙදමටෙගොඩ, 

ඇ�ªය! පvමග [වැAය! සඳහා ව"ර 

ෙමෝටරයF ෙයොදා ජලය ලබා 

pම.

 
150,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     70,486.10           47% I 100%



F41485832001 6/4/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, eයාප�ංx 

Aය}ම පජා සංවQධන මරණාධාර සc� සඳහා 

උපකරණ ලබා 

pම.

 
170,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     169,500.00         100% I 100%

F41485832100 7/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර සc� සදහා උපකරණ ලබාpම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     499,500.00         100% I 100%

H41431132101 7/16/2014

�¢�ගස්යාය  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

100/4,නාරෙහේ!�ට ,දාබෙQ මාවෙ� ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ එ�.එ .නාලක චc!ද මහතාෙC 

±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා  [වාස ආධාර 

ෙලස [වස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 
10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     -                      0% O 0%

H41431132102 8/12/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම. 282,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     281,972.00         100% I 100%

F41485832103 8/12/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙකොටා ෙරෝ»  මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     39,750.00           99% I 100%

F41485832104 11/28/2014

�¢�ගස්යාය qරාහ.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙබො{�ල සQප!ට�! පාර,කාදQනානා ව�ෙ� 

151 ව�ත ෙබෝෙසවණ එක�" ත�ණකැළ Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම.
70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     69,500.00           99% I 100%

F41485832105 9/2/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

එFස� ෙ²ස්ල�! Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     99,790.00           100% I 100%

F41485832106 9/9/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබ සාධක සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     19,320.00           97% I 100%

H41431132107 9/9/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 6,000.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     5,500.00             92% I 100%

F41485832110 10/9/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොළඹ 

08,සQප!ට�! පාෙQ eයාප�ංx අංක 

11/4/1/781/86 දරණ Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය  සඳහා උපකරණ ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     99,820.00           100% I 100%



F41431832112 11/10/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     49,987.00           100% I 100%

F41485832113 12/4/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx  

ෙකොළඹ 10,Yංx ෙබො{�ල ඊ.ඩ².ෙපෙQරා මාවත  

ෙබෝ ෙසවන ෙයෞවන මරණාධාර හා Bබ සාධක 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     99,750.00           100% I 100%

H41431133100 6/18/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත) 200,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 199,858.00        199,858.00         100% I 100%

H41431133102 9/16/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

350/E/8,ඉB� උයන,අ�Fව�ත උ"ර,පාSFක 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ එ .සඳමාe ව�සලා 

ෙමනXයට  [වස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය 

ආධාර  ලබාpම. 40,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 39,960.00          39,960.00           100% I 100%

F41485833103 9/2/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Bබ 

සාධක හා මරණාධාර  සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 99,736.00          99,736.00           100% I 100%

H41431133104 7/9/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 328/1,මලගල 

,පාSFක යන e�නෙ= ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

Ç.±.�මා[� මහතාට [වාස ආධාර ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 34,979.00          34,979.00           100% I 100%

F41485833105 7/9/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබසාධක සc� සදහා උපකරණ 

ලබාpම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

150,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 149,640.00        149,640.00         100% I 100%

F41485833106 7/21/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx Dමාර 

මාවත,එක�" Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 19,656.00          19,656.00           98% I 100%

H41431133107 11/19/2014

පාSFක qරාය.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

11/4/ඒ,මාSලාව උ"ර ප�ංx අ> ආදාය ලාÇ 

û.එ .[}කා මහ�cයෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා  [වස ෙගොඩනැංGමට අවශ්යං 

jර1�යකමය ආධාර ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 9,450.00            9,450.00             95% I 100%

H41441233108 11/19/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Yස්වැe මාවත 

ෙjවාලයට යන ෙපොS අ"� මාQගය මැද මාQගය 

අවVර වන ෙසේ ඇ� ල�: කz ෙදක ඉව� කර 

මාQගය අ�ෙ! නැවත ස්ථා�ත TUම. 25,831.42             පා.ෙ� ලං.X.ම 25,831.42          25,831.42           100% I 100%



H41431133109 7/22/2014

පාSFක  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

240,T�මැ�ය,ෙබෝෙq,පාSFක  ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@  එස්.G.ඉ!දා[ මහ�cයට [වාස 

ආධාර ෙලස [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා�ම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 49,998.00          49,998.00           100% I 100%

H41431133110 8/4/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර  

ලබාpම. 155,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 154,970.00        154,970.00         100% I 100%

H41441233111 11/10/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පාස�  අධ�ාපනය ලබන  ද� දැ�ය! A�න  

[වාස   සඳහා XSe බලය ලබාpම.

30,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 30,000.00          15,000.00           50% I 100%

F41485833112 8/8/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

c�යග�ල අංග�ව එFස� Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.(w/P/පා/සසං/06/4/27) 25,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 24,752.00          24,752.00           99% I 100%

H41431133113 8/9/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ^වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 99,225.00          99,225.00           99% I 100%

F41485833114 8/21/2014

පාSFක qරා .ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අ�Fව�ත උ"ර උදාර Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 48,800.00          48,800.00           98% I 100%

F41485833115 7/23/2014

පාSFක  qරා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙ�රගල ෙ»� [වාස සංaQණෙ= �ජා සංවQධන 

Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 49,300.00          49,300.00           99% I 100%

H41431133116 9/2/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

178/¶/01,ගෙ!ෙගොඩ,අ�Fව�ත ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ අ�ර ක�ෙjරා මහතාෙC [වස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 29,981.00          29,981.00           100% I 100%

H41431133118 9/3/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම.

75,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 74,997.00          74,997.00           100% I 100%

F41431133119 9/9/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය ෙගොඩනැංGම සඳහා   

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 59,986.50          59,986.50           100% I 100%



F41485833120 10/9/2014

පාSFක   පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Aය}  

Bබ සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 34,918.00          34,918.00           100% I 100%

F41431833121 2/10/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  

ෙනො.59,�v ෙq,පාSFක ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ඩ².ෙරෝVත මහතාෙC [වස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම. 5,000.00               අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 4,500.00            4,500.00             90% I 100%

H41431133122 2/10/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. (නාම ෙ�ඛන අ�ණා ඇත.) 80,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 79,930.00          79,930.00           100% I 100%

F41485833123 10/13/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අXස්සාෙ��ල," ෙමෝදර,ප�ෙ�වාසල,වග,එFස

� Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 19,780.00          19,780.00           99% I 100%

F41485833124 11/18/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  පාSFක 

සරණ Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 29,240.00          29,240.00           97% I 100%

F41485833125 12/29/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ,ෙබෝෙq  

Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම.

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක -                     -                      0% O 0%

F41485833126 12/2/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx Dමාර 

මාවත එක�" Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සදහා උපකරණ ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 29,848.00          29,848.00           99% I 100%

H41431133127 12/4/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 19,250.00          19,250.00           96% I 100%

H41441233128 12/15/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  " ෙමෝදර,වග 

,ඉ�දා ෙපොළ අරෙනෝeස් සමරAංහ මාවෙ� 

ෙහේ!යාය ළද� පාස� මාවෙ� ෙපොS මාQගය 

සඳහා ෙතකලා XSeය ලබාpම. 55,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% O 0%

H41431133129 12/31/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක -                     -                      0% O 0%



H41431133130 12/17/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙනො.60,ගලෙගදර,පාSFක ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

 ෙF.¶.අ�ණ උදය Dමාර මහතාෙC [වස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම.

9,600.00               අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 9,250.00            9,250.00             96% I 100%

H41431133131 12/26/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  ෙනො.164,සමd 

මාවත,මාSලාව,පාSFක ප�ංx අ> ආදාය ලා@  

එ!.ච!දාව� මහ�cයෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 0% O 0%

H41431133132 12/18/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාහෙ= 

ෙනො.146/5,දඹෙගො�ල පාර,දා ෙq,¥ෙගොඩ ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ B[� ශා!ත මහතාෙC ±වන 

ත�වය නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 0% O 0%

N41485833133 12/26/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ගෙ!ෙගොඩෙපෙදස,අ�Fව�ත,පාSFක  

ගෙ!ෙගොඩ ආA�  වැwV�  Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 0% O 0%

F41485841001 3/5/2014

පානSර පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  �²බjද 

සමZ මාවත Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 30,000.00          30,000.00           100% I 100%

F41531141001 3/5/2014

පානSර පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

50/Ç සඝෙබෝ මාවත, පර�ත e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ එ� ච!*කා පjමA� මහ�cයට 

[වාස ආධාර ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 20,000.00          19,968.00           100% I 100%

H41452341100 8/8/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙගොරකාන ෙනg  මාවෙ� ඉහළ ෙකොටස  ශම 

පදනම මත සංවQධනය T�ම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     194,000.00         97% I 100%

H41452341101 8/8/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ= බටVර 

මාල��ල රණX� ග මානෙ= ෙදවන පvමඟ ශම 

පදනම මත සංවQධනය T�ම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     48,543.00           97% I 100%

H41452341102 8/8/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙහේන��ල පානSර අ��බාරF  ^ ආ මස්^j 

ෙjවස්ථානයට යන  �XB  මාQගය ශම පදනම 

මත සංවQධනය T�ම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     97,087.00           97% I 100%



F41485841103 8/8/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ= 344/1 

D�qYෙහේන පාර නැෙගනVර මාල��ල පානSර 

ජයමග Bභ සාධක හා මරණාධාර සc�යට 

උපකරණ ලබාpම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     19,560.00           98% I 100%

H41431141105 8/8/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නැංGම සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

445,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     445,000.00         100% I 100%

H41452441109 9/24/2014

පානSර පාෙj�ය  ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අංක  

501/3 ගා} පාෙQ හරස් පාෙQ ඩ²e�. එ!. 

පනා!S මහතාෙC [වස ඉ���ට  ෙපොS  මාQගෙ= 

පැ�කා�ව ශම පදනම මත  සංවQධනය T�ම
50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     48,425.00           97% I 100%

F41485841110 8/8/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= වෑකඩ  

කැටකෑ�ලගහව�ත, පාඨl �Fකාරාම පාර Bභ 

සාධක හා මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     19,880.00           99% I 100%

F41431841119 9/29/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගලය!ෙC  ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� උපකරණ ලබා pම

115,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     113,870.00         99% I 100%

F41485841121 9/25/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= �²බැjද පාර, 

ෙගොරකගහෙද[ය ව�ත eයාප�ංx මරණාධාර හා 

Bබසාධක සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     59,465.00           99% I 100%

F41485841125 10/14/2014

පා�Sර පා.ෙ� ෙකො:ඨාසෙ= නැෙගනVර 

මාල��ල eයාප�ංx මාල��ල අ�ණg ගා»!ස් 

Bබසාධක හා අවමංගල�ාධාර සc�යට උපකරණ 

ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     24,820.00           99% I 100%

F41431841126 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 499,855.00        -                      0% I 100%

F41485841127 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx Vරණ 

එFස� පෙරෝපකාර අවමංගල�ාධාර සc�ය සදහා 

උපකරණ ලබාpම

18,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     18,000.00           100% I 100%

H41431141128 10/14/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= පානSර,න�}�ව, 

සංඝාන!ද පාර, අංක 378 V ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ එ�.[úපා සම!� ද A�වා 

මහ�cයෙC ±වන ත��වය නගා AvGම සඳහා 

[වාස ආධාර ලබාpම 13,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     12,978.00           100% I 100%



H41431141129 10/23/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�තවය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

185,830.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     185,080.00         100% I 100%

F41485841130 11/3/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ෙමො�eෙගොඩ පාරcතා අවමංගල�ාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

47,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     46,860.00           100% I 100%

F41485841131 11/12/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙහොෙQ">ව 

eයාප�ංx ජනධාර අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     44,960.00           100% I 100%

F41485841133 11/12/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     42,380.00           85% I 100%

N41485841134 12/2/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පානSර, ව�පල 

eයාප�ංx ව�පල ජනශF� අවමංගල�ාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     40,000.00           100% I 100%

H41431141135 12/2/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     39,770.00           99% I 100%

H41434141137 12/10/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= නාර ��ය 

ෙපොDණ පාෙQ පැර¦ ෙපොDණ පා£ය ජලය ලබා 

pම සඳහා සංවQධනය TUම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 56,156.60          56,156.00           94% I 100%

H41431141138 12/24/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

22,234.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     22,234.00           100% I 100%

H41485842001 3/5/2014

කgතර පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx ඈතගම එFස� Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�යට උපකර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     49,700.00           99% I 100%

H41531142001 3/5/2014

කgතර පාෙj·ය  ෙ�ක   ෙකො:ඨාෙශෙ= 

ඈතගම ධQෙමෝදය මාවත කgතර ප�ංx අ>  

ආදාය ලාÆ රා[ මලවලආර�x මහ�cයට 

[වාස ආධාර ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     24,960.00           100% I 100%



H41531142002 3/5/2014

කgතර පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ආධාර ලබාpම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     120,000.00         100% I 100%

H41431142100 6/25/2014

කgතර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ආධාර ලබාpම (නාම 

ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත). 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     299,880.00         100% I 100%

H41441242102 11/24/2014

කgතර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= වාj�ව, 

ෙපො"��ය, වැ�ලබඩ අංක 347/E [වෙසේ ප�ංx 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න අ> 

ආදාය ලා@  එ .එ�. Xමලදාස මහතාෙC [වසට 

XSeය ලබාpම 25,000.00             පා.ෙ�

ලංකා 

XSeබල 

ෙපෞjගeක 

සමාගම -                     25,000.00           100% I 100%

H41431142103 7/17/2014

කgතර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= වාj�ව - 

ෙපො"��ය උ"ර පැලව�ත  අංක 198/ඒ  V ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@  එ .එ�.BAලාව� මහ�cයෙC  

±වන ත��වය ඉහළ නැංGම සඳහා [වාස ආධාර 

ලබාpම 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     74,982.00           100% I 100%

H41431142104 7/30/2014

කgතර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  අ> 

ආදාය ලා@ පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම උෙදසා [වාස ආධාර ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     29,985.00           100% I 100%

H41431142105 8/19/2014

කgතර  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@  පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     80,000.00           100% I 100%

F41431142106 9/17/2014

කgතර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගලය!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 107,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     107,500.00         100% I 100%

F41485842107 9/29/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     50,000.00           100% I 100%

F41431842108 9/29/2014

කgතර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගලය!ෙC  ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� උපකරණ ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     100,000.00         100% I 100%



F41431842109 10/14/2014

කgතර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     40,000.00           100% I 100%

H41431142111 10/3/2014

කgතර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= නාෙගොඩ,පග� 

මාවෙ�, 179/ඒ [වෙසේ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

±.ෙරෝV¯ මහ�cයෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     25,000.00           100% I 100%

F41431842112 10/17/2014

කgතර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= කgතර උ"ර, 

ජාවාව�ත, අංක 140V ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

´.ඒ.ijµක ධෂ Dමාර මහතාෙC ±වන 

ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�ාධාර ලබාpම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     15,000.00           100% I 100%

F41431842113 10/17/2014

කgතර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

210,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     209,700.00         100% I 100%

F41431842114 10/23/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     125,000.00         100% I 100%

F41431842115 11/3/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= කgතර, නාෙගොඩ, 

ෙකෝසල මාවත ප�ංx අ> ආදාය ලා@ xතා[ 

රාජක�ණා මහ�cයෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     40,000.00           100% I 100%

F41431842116 11/3/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම 65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     65,000.00           100% I 100%

H41431142119 11/12/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 172,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     172,200.00         100% I 100%

F41485842121 12/24/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබා pම

479,615.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     479,250.00         100% I 100%



H41431142122 11/25/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= නාෙගොඩ, 

�ව!ගම ප�ංx අ> ආදාය ලා@ එස්. Bරං^ 

මහ�cයෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     39,795.00           99% I 100%

H41431142123 11/19/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     250,000.00         100% I 100%

F41485842124 11/19/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     149,810.00         100% I 100%

H41431142125 12/2/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     110,000.00         100% I 100%

G41485843100 6/6/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසය සඳහා 

�ණා�මක පා£ය ජල පහBක  ලබාpම 

ෙව�ෙව! නාම ෙ�ඛණෙ= සඳහ! eයාප�ංx 

සc� සඳහා ය!ෙතොපකරණ ලබාpම (නාම 

ෙ�ඛණය අ�නා ඇත) 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     150,000.00         100% I 100%

H41431143103 7/30/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම උෙදසා [වාස ආධාර ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     200,000.00         100% H 100%

F41485843104 8/8/2014

බ�ඩාරගම පාෙ◌j�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨසෙ=  

T�පැ�ලගහව�ත, අ}ෙබෝ��ල ජන ෙසේවා සහ 

අවමංගල�ාධාර Bභ සාධක සc�යට උපකරණ 

ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     30,000.00           100% H 100%

H41431143106 8/8/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@ පu� වල  ±වන ත��වය ඉහල 

නැංGම සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     25,000.00           100% H 100%

F41485843108 7/30/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

eයාප�ංx Bභ සාධක  හා මරණාධාර සc� සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

205,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     204,360.00         100% I 100%

H41485143109 7/30/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

රජයට අය� ඉඩෙ  �V� ඇව�යව�ත මරණාධාර 

 Bභ සාධක සc�ෙ= ෙගොඩනැd�ල  ශම පදනම 

මත  සංවQධනය TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     100,000.00         100% H 100%



F41431143112 9/17/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගලය!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     99,440.00           99% H 100%

H41485143113 9/17/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= රජයට අය� 

ඉඩෙ  �V� එFස� Bබසාධක හා මරණාධාර 

සc� ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

F41485843114 9/17/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ ආබාµත Yjගල�!ෙC ආබාµත 

ත��වය අ> TUම සඳහා  ආධාර ෙලස  අවශ� 

උපකරණ ලබා pම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     10,000.00           100% H 100%

F41485843115 9/29/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

බ�ඩාරගම, අgෙබෝ��ල, අ!නාAෙකොvව, 

අංක 207 ඊ, ශF� Bබසාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,650.00           99% I 100%

F41431843117 10/14/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල ±වන ත��වය උසස් TUම 

සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම 95,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     94,995.00           100% H 100%

F41485843118 10/16/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

eයාප�ංx මහXල එFස�  අවමංගල�ාධාර හා 

Bබසාධක සc�යට උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,650.00           99% H 100%

H41441243120 10/16/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= 

අ!නාAෙකොvව A�ෙසේන මහතාෙC ඉඩම අසළ 

�V� XSe කzව BSB ස්ථානයකට Xතැ! TUම

30,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     30,000.00           100% I 100%

H41441243121 10/16/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

ව�ගම ප�ංx අ> ආදාය ලා@ සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න ෙQzකා 

මහ�cයෙC [වසට XSeය ලබාpම 24,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     24,000.00           100% H 100%

H41431143122 10/16/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� ආධාර 

ලබාpම 116,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     115,532.00         100% H 100%

F41485843123 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මහXල 

eයාප�ංx මහXල එFස� අවමංගල�ාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,765.00           99% H 100%



F41485843124 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙකෝ:ටෙගොඩ 

පාර eයාප�ංx එFස� Bබසාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,200.00           97% H 100%

N41485843125 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අgෙබෝ��ල, 

ගාෙමෝදය මාවත eයාප�ංx එFස� 

අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,768.00           99% H 100%

N41485843126 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

උයන පාර, ෙකොතලාවල eයාප�ංx එක�" 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,200.00           97% H 100%

H41434243127 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

ගැල[ගම, එක�" මාවත ෙපොS මාQගෙ= ජල නල 

එlම

128,958.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     128,958.00         100% I 100%

H41434243128 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

බැ�ල!"ඩාව, ගෙ�කෙ» හ!�ෙ= Aට �ෙවන 

ෙපොS මාQගෙ= (ප!සල පාෙQ ධ මාන!ද 

ෙපෙදසට හැෙරන ස්ථානෙ= Aට 177/Ç [වස 

දFවා) ජල නල එlම 154,212.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     154,212.00         100% I 100%

H41431143129 10/23/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     148,160.00         99% H 100%

F41431843130 11/3/2014

බ�ඩාරගමපා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පානSර, 

මාල��ල, 164ඒ/1 [වෙසේ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ඒ ෙසෝමA� ෙපෙQරා මහතාෙC ±වන ත��වය 

උසස් TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

F41485843131 11/12/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ර�ගම, 

කහªeයාව�ත eයාප�ංx ර�ගම එක�" 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,435.00           99% H 100%

F41485843132 11/12/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ර�ගම - 

දDණ eයාප�ංx ර�ගම - දDණ අවමංගල�ාධාර 

හා Bබසාධක සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     57,900.00           97% H 100%

F41485843133 11/12/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙකොතලාවල 

eයාප�ංx එක�" Bබසාධක හා අවමංගල�ාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     59,840.00           100% H 100%



F41485843135 11/12/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     49,640.00           99% H 100%

F41431843136 11/12/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨසෙ= අgෙබෝ��ල, 

අ�Fෙගොඩ, ර�යලාෙගොඩ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

[ෙරෝෂ! Yෂ්පDමාර මහතාෙC ±වන ත��වය 

උසස් TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     9,680.00             97% H 100%

H41431143137 11/20/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

අට}ගම, (wෙCව�ත ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

එ .ඒ. ර�මා! මහතාෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     9,990.00             100% H 100%

F41485843138 12/2/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

ර�ගම,ර�ග  බ�ඩාර මාවත, ෙකොස්ගහව�ත 

eයාප�ංx ර�ගම නව එFස� අවමංගල�ාධාර හා 

Bබසාධක සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     40,000.00           100% H 100%

F41485843139 12/2/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අgෙබෝ��ල, 

වල�ව�ත eයාප�ංx වල�ව�ත එFස� 

Bබසාධක හා අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම 60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     59,840.00           100% H 100%

H41441243141 12/2/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

මස්Xල ප�ංx අ> ආදාය ලා@ හා පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න අෙශෝකා 

ෙපෙQරා යන අයෙC [වසට XSe බලය ලබාpම

20,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     20,000.00           100% I 100%

F41431843142 12/2/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     29,096.00           97% I 100%

F41431843143 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අgෙබෝ��ල, 

එස්.මV!ද මාවත, අංක 40/ඒ-2/3 [වෙසේ ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ ඩ². අ^� ôය!ත මහතාෙC 

±වන ත��වය ඉහළ නැංGම සඳහා [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,850.00           99% H 100%



H41431143145 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අgෙබෝ��ල, 

මැද මාවත, T�පැ�ලගහව�ත, අංක 301/3 

e�නෙ= ප�ංx අ> ආදාය ලා@ උපාe ජයල� 

මහතාෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     14,985.00           100% H 100%

H41431143146 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�zගම, 

අgෙබෝ��ල, �ගන">ව පාර, අංක 362 

e�නෙ= ප�ංx අ> ආදාය ලා@ මRරා ධ cකා 

මහ�cයෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     14,960.00           100% H 100%

K41485843149 12/10/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මහව�ත, 

අgෙබෝ��ල, අංක 169 e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ආබාµත YjගලෙයF වන 

ෙහ:�යාක!දෙC pපා� පනා!S මහතාෙC 

ආබාµත ත��වය අ> TUම සඳහා උපකාU වන 

උපකරණය ෙලස ෙරෝද YvවF ලබාpම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     8,000.00             53% H 100%

K41485843150 12/17/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අgෙබෝ��ල, 

ෙපෙQරා පාර, අංක 337/2 e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ආබාµත YjගලෙයF වන 

එ�.න!දෙසේන ෙපෙQරා මහතාෙC ආබාµත 

ත��වය අ> TUම සඳහා උපකාU වන 

උපකරණයF ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

H41431143151 12/17/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

N41485843152 12/22/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වැ�c�ල 

හ!�ය, Tෙඳ���ය, ජයAංහ ව�ත eයාප�ංx 

එFස� මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

F41485844001 2/26/2014

ෙහොරණ පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  

eයාප�ංx නQතනගල මරණාධාර හා 

අෙන�න�ාධාර සc�යට උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,480.00           99% I 100%

H41531844001 2/26/2014

ෙහොරණ පාෙj·ය ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�න!ෙC ±වන  ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ආධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     100,000.00         100% I 100%



F41485844101 8/19/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

Dඩාඋ>ව eයාප�ංx Dඩාඋ>ව  අවමංගල�ාධාර  

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     29,610.00           99% I 100%

H41431144102 8/12/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@  පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නැංGම සඳහා  [වාස ආධාර  ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     19,952.00           100% I 100%

F41431844103 9/10/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= Dඩා 

උ>ව ෙහොරණ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ Ç.ඒ. 

�ණෙසේන මහතාෙC ±වන ත��වය නංවාlම 

සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම. 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,816.00           99% I 100%

F41431144105 9/17/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගලය!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,332.00           99% I 100%

H41441244107 9/17/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න අ> 

ආදාය ලා@!ෙC [වාස සඳහා XSeය ලබා pම.

12,500.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     12,500.00           100% I 100%

H41434144109 9/17/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

Tෙඳ���ය ෙන�ගල ෙපොS නාන Kඳ 

අ}�වැwයා TUම.

60,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 59,998.83          59,998.83           100% I 100%

F41431144111 9/17/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මහා Xද�ාලය 

අසළ ෙකොස්ෙහේන, c�ලෑව e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Ç. මාල£ ෙපෙQරා මහ�cයෙC 

±වන ත��වය ඉහළ නැංGම සඳහා [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� ආධාර ලබා pම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     20,000.00           100% I 100%

F41485844112 9/29/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx ෙහොරණ 

,කන!Xල,කහටගහල!ද මරණාධාර හා 

Bබසාධක සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     9,945.00             99% I 100%

F41431844113 9/29/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     59,840.00           100% I 100%

F41485844114 9/29/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     64,535.00           99% I 100%



F41485844115 9/25/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= �FෙහේනYර 

eයාප�ංx මධ�ම පා!�ක [වාස මරණාධාර හා 

Bබසාධක සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     74,915.00           100% I 100%

F41431844116 9/29/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙහොරණ,$ණගම,512 [වෙසේ ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ´.ඒ.[හා� න!ද�¦ මහතාෙC 

±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස 

ෙගොඩනැංGඹට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     15,000.00           100% I 100%

N41485844118 10/23/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= c�ලෑව, ඉහළ 

c�ලෑව දDණ, A"cණ ෙපෙදස eයාප�ංx 

A"cණ ෙපොS ෙසේවා හා මරණාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     29,920.00           100% I 100%

F41431844119 10/23/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjග�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,214.00           99% I 100%

F41431844120 11/3/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම 135,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     134,596.00         100% I 100%

F41485844122 12/24/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     74,392.00           99% I 100%

F41431844123 11/25/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙහොරණ, 

ෙරෝහ�ව�ත, 14/33 e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ´. මාල£ අ�ෙ දා මහ�cයෙC 

±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම
15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     15,000.00           100% I 100%

F41485844124 11/26/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= Dඩා උ>ව, 

කරගහෙද¦ය, XකAත උයන, 2වන අ�යර 

eයාප�ංx එFස� මරණාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     35,000.00           100% I 100%

N41485844127 12/2/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙපොDzXට, 

වැeග ��ය eයාප�ංx ජෙනෝපකාර 

අවමංගල�ාධාර හා Bබසාධක සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00           100% I 100%



F41485844128 12/4/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,897.00           100% I 100%

H41431144129 12/4/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,636.00           100% I 100%

H41431144130 12/4/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 24,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     23,598.00           98% I 100%

F41431844131 12/18/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙගෝනපල, 

�²බැjද, ජා�ක ත�ණ ෙසේවා මාවත, ෙනො. 319 

e�නෙ= ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ඊ.¶. Xම� 

ෙසෝමපාල මහතාෙC ±වන ත�වය උසස් TUම 

සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,968.00           100% I 100%

F41485844132 12/22/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරව�ත - 

ෙහේෙ!ගම eයාප�ංx එFස� මරණාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,806.00           99% I 100%

H41434145100 5/21/2014

මSරාවල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

වරකාෙගොඩ ´�ලෙහේන පෙjශෙ= පජා ජල 

ව�ෘපෘ�ය යටෙ� පෙjශවා�!ට ජල පහBක  

ලබාpම (අ�යර 11) 1,000,000.00        පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     1,000,000.00      100% D 80%

N41485845101 6/10/2014

මSරාවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසය සඳහා 

�ණා�මක පා£ය ජල පහBක  ලබාpම 

ෙව�ෙව! නාම ෙ�ඛණෙ= සඳහ!  eයාප�ංx  

සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     100,000.00         100% I 100%

H41431145102 8/19/2014

මSරාවල  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@  පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     20,000.00           100% I 100%

F41431145104 9/17/2014

මSරාවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගලය!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා pම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     49,590.00           99% I 100%

F41431845105 9/29/2014

මSරාවල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     20,000.00           100% I 100%



F41431845106 10/14/2014

මSරාවල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= 

අ��වාෙතොට,ෙකොරvව,ෙවෙහරව�ත ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ඒ.ඩ².ෙF.ôය!� ච!දමාe 

මහ�cයෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම
30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     29,580.00           99% I 100%

H41485145107 10/14/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ=  වරකාෙගොඩ, 

ෙගොඩපරගහෙහේන රජයට අය� ඉඩෙ  �V� 

eයාප�ංx �/ස එFස� මරණාධාර සc�ෙ= 

ෙගොඩනැd�ල ප�සංස්කරණය TUම 80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     80,000.00           100% I 100%

N41485845109 10/23/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= කන!Xල, 

අFකර 13, නාගහක!ද [වාස ෙයෝජනා කමය 

eයාප�ංx එFස� Bබසාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     29,920.00           100% I 100%

N41485845110 10/23/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨසෙ= නෑබඩ, 

වරකාෙගොඩ, ඉහළ කර!නාෙගොඩ eයාප�ංx ජන 

ෙසවණ අවමංගල�ාධාර හා Bබසාධක සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     39,330.00           98% I 100%

F41431845111 10/23/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     49,590.00           99% I 100%

H41441245112 10/23/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= නෑබඩ, 

වරකාෙගොඩ, මහව�ත, උය!ව�ත ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ සහ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

A�න කÂඅ�xෙC ෙරෝV¯ මහ�cයෙC [වස 

සඳහා XSeය ලබාpම
18,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     17,650.00           98% I 100%

H41434245113 11/3/2014

මSරාවල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= වරකාෙගොඩ 

�Fල!ද ග මානෙ= පෙjශවා�! සඳහා 

�Fල!ද පජා $ල ජල ව�ාපෘ�ය යටෙ� පා£ය 

ජලය ලබාpම 200,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     200,000.00         100% I 100%

F41431845114 11/3/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     50,000.00           100% I 100%

F41431845115 11/4/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබාpම 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     -                      0% Q 0%



F41485845116 11/12/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වරකාෙගොඩ 

eයාප�ංx ත�ණ එFස� Bබසාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     59,910.00           100% I 100%

F41431845117 11/12/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     30,000.00           100% I 100%

H41431145118 11/19/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

1. අ��වාෙතොට, ෙර�ණ, 222/6 [වෙසේ ප�ංx ±. 

ඩ².ර�නපාල මහතාෙC හා 2. නෑබඩ, නාහ�ල, 

54ඒ [වෙසේ ප�ංx එ»ගාQ ජයලා� ආ�යAංහ 

මහතාෙC Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා එF අෙයDට �. 5000 බැd! [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     10,000.00           100% I 100%

F41431845120 11/25/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙහොරණ, 

බැ�ල��ය, එළවැ�ල e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ´.¶. චානක අcල Dමාර මහතාෙC 

±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     20,000.00           100% I 100%

F41431845121 11/25/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     99,824.00           100% I 100%

F41485845122 12/2/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= �ංනෙකොළෙහේන, 

ව�Xට eයාප�ංx එFස� අවමංගල�ාධාර හා 

Bබසාධක සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     59,910.00           100% I 100%

N41485845123 12/2/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= නෑෙබොඩ, 

නාහ�ල eයාප�ංx ම�ගහෙගොඩ එFස� 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     64,900.00           100% I 100%

F41485845124 12/4/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     99,960.00           100% I 100%

H41431145125 12/4/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     100,000.00         100% I 100%



H41431145126 12/11/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙහොරණ, 

බැ�ල��ය, ව��ට පාර, ෙනො.96 ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Sෂා! ස©! මහතාෙC ±වන 

ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�ාධාර ලබාpම 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     74,948.00           100% I 100%

H41431145127 12/29/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     24,360.00           24% C 60%

H41531146001 3/14/2014

iල�Aංහල  පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලාÆ Yjගල�!ෙC ±වන  ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ආධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     49,420.00           99% I 100%

F41485846100 8/19/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

iල�Aංහල, ��}ග මානය eයාප�ංx Vතc"� 

අවමංගල�ාධාර හා Bබ සාධක සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     34,590.00           99% I 100%

F41485846101 8/19/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

මහගම,ෙසෞම�ගම eයාප�ංx  උ"� මහගම සමd 

Bබසාධක හා මරණාධාර   සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     24,480.00           98% I 100%

F41485846102 8/19/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ=  

eයාප�ංx   මහගම,ෙසෞම�ගම eයාප�ංx  

ෙබෝගහව�ත ෙබෝ"� Bබ සාධක හා මරණාධාර  

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     24,850.00           99% I 100%

H41441246103 8/19/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙසෞම�ගම ආදQශ ග මානෙ=  රජයට අය� 

ඉඩෙ  �V� පජා ශාලාව සඳහා  XSeය ලබාpම

22,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% O 0%

H41441246104 8/19/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ= 

iල�Aංහල,පරෙගොඩ, ෙදV��ය පාර සඳහා 

XSeය 

ලබාpම

 
70,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     64,305.00           92% I 100%

H41452346105 8/19/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

ග මැjදෙගොඩ ගාමෙ= 3 වන පvමග ශම පදනම 

මත සංවQධනය T�ම

36,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     36,000.00           100% I 100%

H41431146106 8/19/2014

iල�Aංහල  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@  පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     49,527.00           99% I 100%



F41485846107 8/15/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx Bභ සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     69,748.00           100% I 100%

H41441246108 7/30/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

මහගම, ඉ}Fකා�යක!ද e�නෙයV ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ සහ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

A�න ෙF. �ය!�  මහ�cයෙC [වසට XSeය 

ලබාpම 15,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     15,000.00           100% I 100%

H41452346109 8/17/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

මහගම තැ!න�ට ඉ c�ල හරහා �ෙවන මාQගය 

බැෙකෝ ය!තයF ෙයොදා සංවQධනය T�ම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     75,000.00           100% I 100%

F41431846110 9/10/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙගොX!න ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ෙපේමර�න 

Xෙ¿�ණවQධන මහතාෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම.
10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     9,907.00             99% I 100%

F41431146111 9/17/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගලය!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා pම. 105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     104,135.00         99% I 100%

F41431846112 9/17/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගලය!ෙC  ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGම සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා pම 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     199,800.00         100% I 100%

F41485846113 9/17/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     299,735.00         100% I 100%

H41434146114 9/17/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ඉහළ නාරගල 

ආQ.එ�.එස්.ෙපෙQරා මහතාෙC [වස අසළ 

�Vටා ඇ� පා£ය ජලය ලබා ග!නා ෙපොS Kද 

ප�සංස්කරණය TUම 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     9,707.00             97% I 100%

F41431846115 9/29/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගලය!ෙC  ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGම සඳහා අවශ� 

උපකරණ ලබා pම 190,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     189,681.00         100% I 100%

F41431846116 10/14/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ෙපොෙ�ෙගොඩ, 

අඹගහක!ද බටVර, 819 Ç ගාම ෙසේවා වසෙ  

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ඩ².ෙQzකා මාෙන� 

මහ�cයෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම
30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     29,907.00           100% I 100%



H41441246118 10/23/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙද�මෑ�ල 

පජා ශාලාව සඳහා XSeය ලබාpම

18,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     18,000.00           100% I 100%

F41431846119 11/3/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබාpම 105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     104,586.00         100% I 100%

F41485846120 11/12/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     49,640.00           99% I 100%

H41431146121 11/19/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     59,127.00           99% I 100%

F41431846122 11/25/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 135,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     134,470.00         100% I 100%

H41431146123 12/2/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 145,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     144,997.00         100% I 100%

F41485846124 12/4/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     99,920.00           100% I 100%

H41431146125 12/4/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     99,722.00           100% I 100%

H41431146126 12/11/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මහගම, 

ෙපොෙ�ෙගොඩ, උ>��ල ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ලා� Dමාර මහතාෙC ±වන ත��වය උසස් TUම 

සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම
35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     34,417.00           98% I 100%

N41485846127 12/22/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මහගම, 

ෙපොෙ�ෙගොඩ eයාප�ංx ස!ෙQ මරණාධාර හා 

Bබසාධක සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     24,499.00           82% I 100%



H41485147002 3/14/2014

ෙඩොඩංෙගොඩ  පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශයට 

අය� Bc"� Bභ සාධක හා මරණාධාර සc�ෙ= 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,960.00           100% I 100%

H41431147100 7/10/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu� සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම 

(නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත)

55,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     54,990.00           100% I 100%

H41431147102 7/30/2014

කgතර ෙසේ��ට ජනපදෙ= ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

±.±. ෙසෝමව�  මහ�cයෙC ±වන ත��වය 

ඉහළ නංවාlම උෙදසා [වාස ආධාර ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     29,540.00           98% I 100%

F41485847103 8/19/2014

ෙදොඩ ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙදොඩ ෙගොඩ,�ලcනාව�ත eයාප�ංx  සමd 

Bබසාධක හා මරණාධාර  සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 22,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     21,359.00           97% I 100%

F41485847104 8/19/2014

ෙදොඩ ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

පයාගල,ඇල�ව,ග�ෙපො�තXල eයාප�ංx එFස� 

Bභ සාධක හා මරණාධාර  සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     39,480.00           99% I 100%

H41452347105 8/19/2014

ෙදොඩ ෙගොඩ පාෙj�ය  ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

නෑබඩ Fෙලෝඩ! ජනපදෙ= ඉහළ ෙකොටෙසේ 

ෙපොS මාQගය සංවQධනය T�ම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     70,980.00           95% I 100%

H41431147106 8/19/2014

ෙදොඩ ෙගොඩ  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

අ> ආදාය ලා@  පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,170.00           98% I 100%

H41434247107 9/29/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= කgතර 

දDණ, ගමෙගොඩ, ග�කැ�යව�ත ව" [වාස වල 

ප�ංxක�! සඳහා ජල පහBක  ලබාpම

75,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     73,900.00           99% I 100%

F41485847109 9/29/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

කgතර, ෙබෝ�වල, ම�ඩwයව�ත එFස� 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     29,627.00           99% I 100%

F41431847110 9/29/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර 

ලබාpම.
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,960.00           100% I 100%



F41431847111 10/14/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu�වල ±වන ත��වය උසස් TUම 

සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,740.00           99% I 100%

F41485847112 10/14/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ෙදොඩංෙගොඩ, ෙබෝ iවල ශ්සහන මරණාධාර හා 

Bබසාධක සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     24,346.00           97% I 100%

F41485847113 10/23/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පහළ නෑබඩ 

eයාප�ංx එFස� Bබසාධක හා අවමංල�ාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     24,346.00           97% I 100%

F41485847114 10/23/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙදොඩංෙගොඩ, 

ගං ඉම eයාප�ංx Bc"� Bබසාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     24,804.00           99% I 100%

F41485847115 10/23/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨසෙ= ෙබෝ�වල, 

වැeෙගොඩැ�ල, අFකර 13V eයාප�ංx රංd� 

එFස� අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     24,804.00           99% I 100%

F41431847116 11/3/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,300.00           99% I 100%

H41431147117 11/3/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙදොඩංෙගොඩ, 

නෑV!න, ෙබෝගහව�ත ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ෙF.G. ෙරෝහණ ව^රංග මහතාෙC ±වන 

ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම
20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     19,440.00           97% I 100%

H41431147118 11/12/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 82,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     82,450.00           100% I 100%

F41485847119 12/24/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     39,480.00           99% I 100%

F41431847120 11/25/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙදොඩංෙගොඩ, 

ෙකොෙහොලාන, වැ�ෙහේන e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ අය!� ෙQzකා මහ�cයෙC ±වන 

ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�ාධාර ලබාpම
30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     29,997.00           100% I 100%



H41431147121 12/2/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     14,450.00           96% I 100%

F41485847122 12/4/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,333.00           99% I 100%

H41431147123 12/4/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,450.00           99% I 100%

F41431847124 12/10/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සදහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,360.00           99% I 100%

H41431147125 12/15/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා .ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,300.00           99% I 100%

H41431147126 12/29/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= නෑබඩ, 

දහ Yර, ෙහොරණ පාර ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ෙපෝරඹෙC අ�ර මහතාෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     29,450.00           98% I 100%

F41485848002 3/18/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx ගාම සංවQධන සc� සඳහා උපකරණ  

ලබාpම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     300,000.00         100% I 100%

F41485848003 3/18/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= උ"� 

පයාගල අවමංගල�ාධාර හා Bබ සාධක සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     99,970.00           100% I 100%

F41485848004 3/18/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෛය◌් 

eයාප�ංx මCෙගොන �යෙගොඩ රජෙ=  Xශාcක 

Bබ සාධක හා මරණාධාර  සc�ය  සඳහා  

උපකරණ  ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     49,950.00           100% I 100%

F41485848005 3/18/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx අෙන�න� Bබ සාධක හා  මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     249,750.00         100% I 100%



F41485848006 3/18/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx  �න ෙකොvව ගාම සංවQධන සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     100,000.00         100% I 100%

H41531148001 3/18/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ආධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     49,840.00           100% I 100%

F41531148002 3/5/2014

ෙ²�වල පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= පයාගල 

නාගහ�ව, පරගස්කැළය ප�ංx අ> ආදාය ලාÆ 

ෙF.¶.±.සම! [ශා!ත මහතාට [වාස ආධාර 

ලබාpම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     20,000.00           100% I 100%

H41431848100 6/24/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu� සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම 

(නාම ෙ�ඛනය අ�ණා ඇත.)

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     600,000.00         100% I 100%

H41531348004 1/10/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ආධාර ලබාpම

280,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     279,350.00         100% I 100%

H41431148101 6/25/2014

ෙ²�වල පාෙj�යෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අංක 

110,  Xහාරක!ද පයාගල  ප�ංx එ!.´. B[� 

පනා!S මහතාට [වාස ආධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     50,000.00           100% I 100%

F41485848102 7/21/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx Bභ සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     45,000.00           100% I 100%

F41485848103 9/29/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

eයාප�ංx උ"� ප�යාගල Bබසාධක හා 

අවමංගල�ාධාර  සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     29,988.00           100% I 100%

F41485848107 8/19/2014

ෙ²�වල  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx  පයාගල,Xහාරක!ද eයාප�ංx එFස� 

අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

18,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     17,640.00           98% I 100%

F41485848108 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx Bභ සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     349,816.00         100% I 100%



H41452348110 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= �ංෙහේන 

ෙගොඩවටා පාර සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     500,000.00         100% I 100%

H41452348111 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

කාලXල කර�ංචා ගහව�ත පාර සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     500,000.00         100% I 100%

F41431848112 9/2/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu� වල  ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGම සඳහා 

අවශ�  දව�ාධාර ලබාpම 432,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     432,000.00         100% I 100%

F41431848113 9/25/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගලය!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     20,000.00           100% I 100%

F41431848114 10/14/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

පu�වල ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     40,000.00           100% I 100%

H41431148115 10/14/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙ²�වල,ෙහ:���ල,�ගගහ පාර ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ෙ¿.ජයAං A�වා මහතාෙC ±වන 

ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     20,000.00           100% I 100%

H41431148116 10/14/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ප�eය අසළ 

ෙල�e!ව�ත,හ�කඳXල,පයාගල ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ±.ෙF.ස!ධ�ා [�c¦ Dමා� 

මහ�cයෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ආධාර ලබාpම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     20,000.00           100% I 100%

H41431148117 10/14/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= 

අg�ගම,�නව�ත, ෙනො.78V ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ බ!නකලෙC ෙදො! අqසරා ��හා[ 

මහ�cයෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ආධාර ලබාpම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     20,000.00           100% I 100%

F41431848118 10/14/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පයාගල, Dඩා 

පයාගල ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ඊ.´.¶. �}F 

[ශා!ත මහතාෙC ±වන ත��වය උසස් TUම 

සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� උපකරණ 

ලබාpම 12,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     12,500.00           100% I 100%



F41431848119 10/17/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     50,000.00           100% I 100%

F41431848120 10/23/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     100,000.00         100% I 100%

F41431848121 11/3/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ෙ²�වල, 

කාලXලක!ද ප�ංx අ> ආදාය ලා@ එ .¶. 

ෙපේමA� මහතාෙC හා ෙ²�වල, ප![ල ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ ෙසෝමදාස ප�රණ මහතාෙC 

±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස 

ෙගොඩනැංGම සඳහා (එF අෙයDට �. 

5000බැd!) දව�මය ආධාර ලබාpම 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     10,000.00           100% I 100%

H41431148122 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නගා 

AvGම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම 105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     100,000.00         95% I 100%

F41485848123 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     299,880.00         100% I 100%

F41431848124 11/12/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලාÆ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     400,000.00         100% I 100%

K41485848125 11/25/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මාග�ක!ද 

උ"ර, 136/5 [වෙසේ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ආබාµත YjගලෙයF වන එස්.එ . වස!ත 

Yෂ්පDමාර මහතාෙC ආබාµත ත��වය අ> 

TUම සඳහා උපකාU වන Xෙශේ�ත උපකරණයF 
32,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     32,000.00           100% I 100%

N41485848126 12/24/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     250,000.00         100% I 100%

F41485848128 12/2/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පයාගල 

eයාප�ංx එFස� අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     59,535.00           99% I 100%



F41485848129 12/4/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 0% O 0%

H41431148130 12/4/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 0% O 0%

F41485849100 8/19/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ඕX�ගල,ගංක!ද eයාප�ංx ත�ණ ශF�  

Bබසාධක හා මරණාධාර  සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     80,000.00           100% I 100%

F41485849101 8/19/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= ම"ගම, 

ඕX�ගල eයාප�ංx Bහද Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     59,925.00           100% I 100%

F41485849102 8/19/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ම"ගම,අගලව�ත පාර eයාප�ංx එFA�  

Bබසාධක  හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     69,230.00           99% I 100%

F41485849103 8/19/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ම"ගම,නu�">ව eයාප�ංx  පාෙලFක!ද 

සමd Bබසාධක හා  මරණාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     40,000.00           100% I 100%

F41485849104 8/19/2014

ම"ගම පාෙj�ය  ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ= ම"ගම, 

ඇ"ල��දeගම, � ජයෙබෝµ Xහාරය eයාප�ංx 

� Bමංගල  Bබසාධක සහ අවමංගල�ාධාර  

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     39,455.00           99% I 100%

F41485849106 8/19/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

ම"ගම,ක!න!ගරගම eයාප�ංx  ශF� 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     29,760.00           99% I 100%

H41431149108 8/19/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@  පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

160,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     155,915.00         97% I 100%

F41485849109 8/15/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

Bභ සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,475.00           82% I 100%



H41441249110 7/30/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

නව�">ව, අ}�ග ෙගොඩ, නව ජනපදය 

e�නෙයV ප�ංx අ> ආදාය ලා@ සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න ෙරෝV£ Dල"ංග 

මහ�cයෙC [වසට XSeය ලබාpම 25,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     25,000.00           100% I 100%

H41452349111 8/17/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ඉjදෙගොඩ ෙද[ය පාර සංවQධනය T�ම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     297,384.00         99% I 100%

F41485849112 8/19/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වැeපැ!න, 

ෙල�ව!�ව eයාප�ංx c" අ� Bබසාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     39,735.00           99% I 100%

H41431149113 10/14/2014

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාසෙ= 

පැ¦ය��ල,ෙකොළහැකඩ,නu�">ව ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ෙF.¶.ක�ණාA� A�වQධන 

මහතාෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     14,926.00           100% I 100%

H41431149114 10/14/2014

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= 

ෙබෝපනාව�ත,නu�">ව ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ආQ. ෙෂ�ට! �ං" මහතාෙC ±වන ත��වය 

උසස් TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම
15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     14,926.00           100% I 100%

H41431149115 10/14/2014

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ම"ගම,ෙහේෙ!ගම 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ¶.¶.අශා[ X!ද�ා Dමා� 

මහ�cයෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     14,800.00           99% I 100%

F41485849116 10/23/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ම"ගම, � 

සාරාන!ද මාවත eයාප�ංx �/ස/ එක�" 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     24,975.00           100% I 100%

F41485849117 10/23/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මානාන, 

ඉ�ෙගොඩතැ!න eයාප�ංx ��ය ශF� Bබසාධක 

හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     24,850.00           99% I 100%

F41485849118 10/23/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙහේන�ට, 

වලෙගදර eයාප�ංx හස්! Bබසාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     24,800.00           99% I 100%



F41431849119 11/3/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� උපකරණ ලබාpම

65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     64,972.00           100% I 100%

F41485849121 12/24/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     59,878.00           100% I 100%

H41431149122 12/2/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙබෝගහෙහේන, 

වලකඩ, ෙමෝ�ගහ e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Bභා�¯ ම�භා�¯ මහ�cයෙC 

±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස 

ෙගොඩනැංGම සඳහා අවශ� දව�ාධාර ලබාpම
25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

F41485849123 12/4/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     109,886.00         100% I 100%

H41431149124 12/8/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,214.00           99% I 100%

H41431149125 12/30/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

158,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     157,162.00         99% I 100%

F41485850100 8/19/2014

අගලව�ත  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx සමd ශF� Bභ සාධක හා මරණාධාර  

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     34,790.00           99% I 100%

H41431150101 8/19/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@  පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     69,965.00           100% I 100%

F41485850102 7/30/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx Bභ සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     19,740.00           99% I 100%

H41434250103 9/17/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ඕම!ත ඉහලගම පෙjශයට  පා£ය ජලය ලබා pම.

80,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     79,360.00           99% I 100%



F41485850104 9/29/2014

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අගලව�ත, ෙ²රගම, BභාQථා Bබසාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     35,000.00           100% I 100%

F41485850105 10/17/2014

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

වSර²බ ��ය Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     24,850.00           99% I 100%

N41485850107 10/23/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= Dඩා ම"ගම, 

පෙර�ගම eයාප�ංx ෙම�A� Bබසාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 0% O 0%

F41431850108 10/23/2014

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,590.00           99% I 100%

F41431850109 11/19/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ 1.අගලව�ත, ��ර, �Kණ [වෙසේ 

ප�ංx ´. ඒ. ප�c¦ මහ�cයෙC (�.31,500.00) 

හා 2. උඩෙවල, මා�!ව�ත, 119/1 ප�ංx ±. �තා 

වයල: මහ�cයෙC (�.10,000.00) ±වන 

ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම
41,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     40,890.00           99% I 100%

F41485850110 11/3/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අගලව�ත, 

��ර eයාප�ංx සහනෙසේවා Bබසාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     30,000.00           100% I 100%

F41485850111 11/12/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ර�මෙ�, 

ෙපො�ග පල eයාප�ංx එFස� Bබසාධක හා 

අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,965.00           100% I 100%

F41485850112 11/12/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ¥ගහතැ!න 

eයාප�ංx එFස� Bබසාධක හා අවමංගල�ාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,700.00           99% I 100%

F41485850115 11/12/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ¥ගහතැ!න 

eයාප�ංx Bහද ෙසේවා Bබසාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     59,846.00           100% I 100%



F41485850116 11/25/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙකොස්ගහෙහේන 

eයාප�ංx එක�" Bබසාධක හා අවමංගල�ාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     29,250.00           98% I 100%

F41485850117 12/4/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,358.00           99% I 100%

H41431150118 12/4/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,180.00           99% I 100%

H41431150119 12/4/2014

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අගලව�ත, 

��ර, මහව�ත, "වාසනා" e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ෙF.ඒ.ධ cකා Dමා� මහ�cයෙC 

±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස 

ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     20,000.00           100% I 100%

H41441250120 12/11/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මාකස්ව�ත 

පළ� පvමග ටා!ස්ෙෆෝමරය අසK! වමට ඇ� 

මාQගෙ= XSeය pQඝ TUම

75,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     74,308.00           99% I 100%

F41485850121 12/22/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අගලව�ත, 

ය�යන, 6! පාQF - 01, ෙදෙව[ මාවත 

eයාප�ංx සමZ Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     19,888.00           99% I 100%

F41485850122 12/22/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අගලව�ත, 

කැDළ!දල, ෙqරව�ත ෙහේන eයාප�ංx ජන 

උදාන Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     39,480.00           99% I 100%

H41452351100 6/24/2014

වල�ලාXට පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසයට අය� 

උ>ගම කන�ත පාර ශම පදනම මත සංවQධනය 

T�ම

50,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     -                      0% Q 0%

F41485851101 8/19/2014

වල�ලාXට පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx  ශF� Bභ සාධක  හා මරණාධාර  

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     49,900.00           100% I 100%

F41485851102 8/19/2014

වලල�ලාXට පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

පැලව�ත,ජනපදය eයාප�ංx එක�" Bබසාධක   

හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

36,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     35,828.00           100% I 100%



H41431151103 8/19/2014

වල�ලාXට  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@  පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     79,030.00           99% I 100%

F41485851104 8/15/2014

වල�ලාXට පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx Bභ සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා 

උපකරණ ලබාpම.

190,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     189,475.00         100% I 100%

K41485951106 10/17/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ෙජ�ේෂ්ඨ 

YරවැAය!ෙC ආධ�ා�cක සංවQධනය ඇ� 

TUම උෙදසා වැඩසටහනF පැවැ�Gම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     25,000.00           100% I 100%

F41431851107 10/23/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     19,110.00           96% I 100%

F41485851108 11/12/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ¥ගහතැ!න 

eයාප�ංx සමd Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     59,630.00           99% I 100%

F41485851109 11/12/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ¥ගහතැ!න - 

නැෙගනVර eයාප�ංx අෙන�ෝන� මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     49,613.00           99% I 100%

F41485851112 11/27/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     149,513.00         100% I 100%

N41485851115 12/2/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ¥ගහතැ!න, 

ෙබෝතලාව eයාප�ංx ද!S!නාෙගොඩ cV© 

අවමංගල�ාධාර හා Bබසාධක සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම 60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     59,670.00           99% I 100%

F41485851116 12/4/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     99,897.00           100% I 100%

H41431151117 12/4/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     99,190.00           99% I 100%



F41485851118 12/4/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= වල�ලාXට 

eයාප�ංx "එකගමනක අ�" මරණාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     29,800.00           99% I 100%

F41485851119 12/22/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ��ගල, 

ඉහළෙහෙවස්ස, ගැ�zYර eයාප�ංx ගැ�z 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     19,443.00           97% I 100%

F41485852101 8/19/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  

ෙමොර��ය, ෙකො�ෙහේන eයාප�ංx එFස� 

Bබසාධක  හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     30,000.00           100% I 100%

H41431152102 8/19/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@  පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     100,000.00         100% I 100%

F41485852103 8/15/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx Bභ සාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා  

උපකරණ ලබාpම 

 250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     250,000.00         100% I 100%

H41441252104 7/30/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

��gබැjද, අjදරෙගොඩ, Xලගමෙහේන e�නෙයV 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ සහ  පාස� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! A�න ෙF. ක�ණාෙසේන මහතාෙC 

[වසට XSeය ලබාpම
25,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     25,000.00           100% I 100%

H41452352105 8/27/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  

අංක 840 කgගල ගාම ෙසේවා වසෙමV ක�ර!  

කැ�ය Aට උස්ª   ව�ාපාරයට යන මාQගය 

සංවQධනය TUම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     50,000.00           100% I 100%

F41431152106 9/17/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගලය!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     100,000.00         100% I 100%

H41452452107 9/24/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ෙබො�}!න 

ජා�ක පාසල ඉ���ට ඇ� ෙපොS අ"� මාQගෙ= 

ෙදොළ හරහා ෙකොටස ෙබෝFD ෙයොදා ශම පදනම 

මත සංවQධනය TUම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     25,000.00           100% I 100%

H41434252108 9/29/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 

බSරeය,��gබැjද, හැwග�ල [ම� ෙරෝහණ 

මහතාෙC [වස ඇ"g ඒ අවට [වාස සඳහා ජල 

පහBක  ලබාpම 100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 100,000.00        100,000.00         100% I 100%



H41434252109 11/3/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ව"රාන, 

මල�වගල පා£ය ජලව�ාපෘ�ය මZ! 

පෙjශවා�! සඳහා ජල පහBක  ලබාpම

70,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     70,000.00           100% I 100%

H41441252110 11/19/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පැළෑද, 

" ෙමෝදර රජයට අය� ඉඩෙ  �V� පජා ශාලාව 

සඳහා XSe ස බ!ධතාවය ලබාpම

25,000.00             පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     25,000.00           100% I 100%

H41431152112 11/19/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     35,000.00           100% I 100%

H41431152113 11/19/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙබ�ලන, 

Xහාරගම ප�ංx අ> ආදාය ලා@  ´. [ම� 

ච!දA� මහතාෙC ±වන ත��වය උසස් TUම 

සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම
15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     15,000.00           100% I 100%

F41485852115 10/20/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ෙකe!ක!ද ජනපද Dඩා ෙ�ව" Vcය!ෙC 

එFස� අවමංගල�ාධාර හා Bබසාධක සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම 35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     35,000.00           100% I 100%

F41431852116 11/27/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     75,000.00           100% I 100%

K41485952117 11/27/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ආබාµත 

ද�ව!ෙC අධ�ාප[ක Dසලතා සංවQධනය 

සඳහා වැඩසටහනF පැවැ�Gම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     50,000.00           100% I 100%

F41485852118 12/2/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= �[යාවල 

eයාප�ංx �ªෙද� ලංකා Bබසාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     50,000.00           100% I 100%

H41431152119 12/2/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙමෝ�කාව, 

වලකඩ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ෙF. AAර "ෂාර 

මහතාෙC ±වන ත��ය උසස් TUම සඳහා [වාස 

ෙගොඩනැGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     -                      0% I 100%

F41485852120 12/4/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     100,000.00         100% I 100%



H41431152121 12/4/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     100,000.00         100% I 100%

H41431152122 12/11/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ 1.ෙමොර��ය, මහෙවෝක!ද ප�ංx 

එ .ඒ.�යෙසේන මහතාෙC(�.25,000.00) හා 

 

2. බSරeය, හැÁග�ල ජනපදය ප�ංx Xමලෙසේන 

GරAංහ මහතාෙC (�.50,000.00) ±වන 

ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම
75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     75,000.00           100% I 100%

G41485853100 6/6/2014

c�ල[ය  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසය සඳහා 

�ණා�මක පා£ය ජල පහBක  ලබාpම 

ෙව�ෙව! නාම ෙ�ඛණෙ= සඳහ! eයාප�ංx 

සc� සඳහා ය!ෙතොපකරණ ලබාpම (නාම 

ෙ�ඛණය අ�නා ඇත)
250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     249,800.00         100% I 100%

H41431153101 7/30/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම උෙදසා [වාස අධාර  ලබාpම

170,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     169,982.00         100% I 100%

F41485853102 8/19/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ග�පාත,කYෙහේන eයාප�ංx Yiද� කYෙහේන  

Bබසාධක හා මරණාධාර  සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 

 
26,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     25,872.00           100% I 100%

F41485853103 8/27/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක   ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx  යාලගල "�zත� Bභ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබා pම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     29,655.00           99% I 100%

F41485853104 9/10/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

eයාප�ංx Bභසාධක සහ මරණාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබා pම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     50,000.00           100% I 100%

F41431153105 9/17/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගලය!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා pම. 90,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     74,760.00           83% I 100%

H41441253106 10/14/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

බ��ෙපොල ග�පාත ඩ². එ . එ!. ජයවQධන 

මහතාෙC [වස �V� ෙපොS මාQගෙ= �Vටා ඇ� 

XSe කzව BSB ස්ථානයකට Xතැ! TUම. 40,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     33,391.00           83% I 100%



F41431853107 10/16/2014

c�ල[ය පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= ද!ඕXටව�ත, 

වැeකල, ෙපොDzXට ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

එස්.ඒ. ආ�යව� මහ�cයෙC ±වන ත��වය 

උසස් TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGඹට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම
20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     20,000.00           100% I 100%

F41431853108 10/23/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     99,680.00           100% H 100%

H41434253109 10/23/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බටVර 

පරගස්ෙතොට, මහෙගදරව�ත පාර ෙපොS මාQගෙ= 

ඉ�� ෙකොටෙසV ජල නල එlම

125,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 124,920.00        124,920.00         100% I 100%

F41431853110 11/3/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම 23,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     22,250.00           97% H 100%

F41485853111 11/4/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ෙදොඹෙගොඩ ජයශF� Bබසාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     29,650.00           99% I 100%

F41485853112 11/12/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙකොස්ෙහේන, 

පැ�ෙපොල, ග�පාත eයාප�ංx ෙම�සරණ 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහ උපකරණ 

ලබාpම 60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     59,475.00           99% I 100%

F41485853113 11/12/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ලiගම, යාලගල 

eයාප�ංx "�z ත� Bබසාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     58,573.00           98% H 100%

F41431853114 11/12/2014

c�ල[ය පා. ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ�  දව�ාධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     99,320.00           99% I 100%

F41485853115 11/25/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙහොරණ, 

ෙදොඹෙගොඩ eයාප�ංx ජයශF� Bබසාධක හා 

අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     49,659.00           99% I 100%

F41485853116 11/25/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

උFක�ල මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     50,000.00           100% H 100%



H41431153117 11/25/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

1. හ�ෙතොට, ෙප�ග�ව e�නෙ= ප�ංx මානෙC 

ක�ණාර�න මහ�cයෙC (�.30000.00) හා 2. 

අ��වාෙතොට, උ>වර e�නෙ= ප�ංx ඕ.න!දන 

ලe�Dමාර මහතාෙC (�.15000.00) ±වන 

ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�මය ආධාර ලබාpම

45,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     44,744.00           99% H 100%

F41485853118 11/26/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මාවතගම 

eයාප�ංx ශF� c"� අවමංගල�ධාර හා 

Bබසාධක සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     19,752.00           99% H 100%

N41485853119 12/2/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= හ�ෙතොට, 

මාව�ගම eයාප�ංx හ�ෙතොට ශF� 

අවමංගල�ාධාර හා සමාජ ෙසේවා Bබසාධක සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     74,846.00           100% H 100%

F41431853121 12/30/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙපොDzXට, 

වැeකල, ASරංගල, අංක 82 [වෙසේ ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ "ෂාර �ව! කgෙබෝXල මහතාෙC 

±වන ත��වය ඉහළ නැංGමට [වාස 

ෙගොඩනැංGම සඳහා අවශ� දව�ාධාර ලබාpම
15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය 0% O 0%

H41531154001 3/5/2014

ඉංd�ය  පාෙ◌j·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ආධාර  ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     99,350.00           99% I 100%

H41441254101 7/3/2014

ඉංd�ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ර�ම�ෙගොඩ හතර!ෙද[ය පාෙQ ෙතකලා XSeය 

නැව� ඇ� ස්ථානෙ= Aට ඉ��යට ඌන 

ෙවෝ�ûයතා වැw�Rz T�ම සඳහා දැනට පව�න 

 එකලා �හැ!  මාQගය ෙතකලා {හැ!  

මාQගයF බවට ප� T�ම සහ එතැ! Aට ¥ටQ 

400 F ෙතකලා {හැ! පjධ�ය තව Sරට� pQඝ  

T�ම 595,480.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     595,480.00         100% I 100%

F41485854102 8/19/2014

ඉංd�ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= පාSFක, 

ෙබෝෙq, කඳන��ය eයාප�ංx එFස� 

අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     30,000.00           100% I 100%

F41485854103 8/19/2014

ඉංd�ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

ඉංd�ය,මහ ඉංd�ය, ර�ග  ජනපදය eයාප�ංx 

ර�ගම ජනපද Bබසාධක හා මරණාධාර  සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම 36,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     35,454.00           98% I 100%



F41485854104 8/12/2014

ඉංd�ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=   

eයාප�ංx  රාජ� ෙසේවා Xශාcක�!ෙC  

Bබසාධක හා මරණාධාර  සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     24,998.00           100% I 100%

H41431154105 8/19/2014

ඉංd�ය  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ=  අ> 

ආදාය ලා@  පu� වල ±වන ත��වය ඉහළ 

නංවාlම සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     29,750.00           99% I 100%

F41431154106 9/17/2014

ඉංd�ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගලය!ෙC ±වන ත��වය 

නංවාlම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා pම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     99,450.00           99% I 100%

H41441254107 9/17/2014

ඉංd�ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!  A�න අ> 

ආදාය ලා@!ෙC [වාස සඳහා XSeය ලබා pම.

17,500.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     17,500.00           100% I 100%

F41431854111 9/29/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� උපකරණ ලබාpම

90,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     88,880.00           99% I 100%

F41431854112 10/16/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�.ෙකො:ඨාසෙ= 

හඳපා!ෙගොඩ,කදන��ය ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

එ�.�ණෙසේන මහතාෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොනැංGමට අවශ� උපකරණ 

ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     24,934.00           100% I 100%

F41431854113 10/23/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjග�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     49,300.00           99% I 100%

F41431854114 11/3/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබාpම 65,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     64,950.00           100% I 100%

H41431154115 11/25/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙපෝ�වද�ඩ, 

ර�ම�ෙගොඩ, 257/10 e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ BභAංහෙC ච �ක මහතාෙC ±වන 

ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�ාධාර ලබාpම
40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     39,973.00           100% I 100%



F41485854116 12/4/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     99,700.00           100% I 100%

H41431154117 12/4/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     99,450.00           99% I 100%

F41485854118 12/10/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ෙපෝ�වද�ඩ එFස� අවමංගල�ාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     24,940.00           100% I 100%

F41485854119 12/24/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගලයාධාර සc� සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     24,940.00           100% I 100%

K41485964001 4/23/2014

ෙකොළඹ �ස්��සFකෙ=, Bභසාධක මරණාධාර 

සc�!V ධා�තා qරාවQධනය සඳහා 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     500,000.00         100% I 100%

K41485965001 3/5/2014

කgතර  �ස්ÂFකෙ= ෙජ�ෂ්ඨ YරවැAය! සඳහා 

අධ�ා�cක සංවQධන වැඩ සටහනF පැවැ�Xම

75,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ 75,000.00          75,000.00           100% I 100%

H41431165100 8/15/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ආධාර ලබාpම

800,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     800,000.00         100% I 100%

H41431165103 11/25/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

497,692.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     497,692.00         100% I 100%

D46452301101 6/17/2014

Development of Sayakkaramulla Temple 

Road in Diulapitiya D.S. Division

4,798,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 7,300,000.00     4,797,673.47      100% I 100%

D46452301102 6/17/2014

Development of Kongodamulla 

Kudumirissa Road in Diulapitiya D.S. 

Division

5,909,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 6,700,000.00     5,908,303.39      100% I 100%



D46452302101 6/17/2014

Development of Raddoluwa Scheem 

Road in Katana D.S. Division

39,708,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 40,000,000.00   39,707,871.67    100% I 100%

D46452302102 6/17/2014

Development of Thampola Thotupola 

Road in Katana D.S. Division

4,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,000,000.00     3,790,622.20      95% H 100%

D46452302103 6/17/2014

Development of Orgastiyan 

Prematirathna Road in Katana D.S. 

Division

2,879,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,500,000.00     2,878,760.12      100% I 100%

D46452302104 6/17/2014

Development of Luwise Plase by Road in 

Katana D.S. Division

700,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 700,000.00        336,336.00         48% I 100%

D46452303101 6/17/2014

Development of Palagathure By Road in 

Negambo D.S. Division 

954,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,100,000.00     953,557.29         100% I 100%

D46452304102 6/17/2014

Development of Kurunegala Road 

Exsicewatta Road in Minuwangoda D.S. 

Division

485,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        484,649.13         100% I 100%

D46452304103 6/17/2014

Development of Wattegedara Road 1st 

stage in Minuwangoda D.S. Division

485,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        484,672.15         100% I 100%

D46452304104 6/17/2014

Development of Wattegedara Road 2nd 

stage in Minuwangoda D.S. Division

486,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        485,596.67         100% I 100%

D46452304105 6/17/2014

Development of Ranawiru 

Helasirimawatha 1st stage in 

Minuwangoda D.S. Division

485,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        484,353.81         100% I 100%

D46452304106 6/17/2014

Development of Ranawiru 

Helasirimawatha 2nd stage in 

Minuwangoda D.S. Division

488,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        487,256.98         100% I 100%



D46452304107 6/17/2014

Development of Ambagahawatta Road in 

Minuwangoda D.S. Division

488,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        487,440.38         100% I 100%

D46452304108 6/17/2014

Development of Haloluwa Junction 2nd 

Lane in Minuwangoda D.S. Division

479,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        478,865.39         100% I 100%

D46452304109 6/17/2014

Development of Vimukthi Mawatha, 

Veyangoda Road in Minuwangoda D.S. 

Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        484,884.46         97% I 100%

D46452304110 6/17/2014

Development of Vijaya Kumarathunga 

Road in Minuwangoda D.S. Division

409,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        408,396.45         100% I 100%

D46452304111 6/17/2014

Development of Near Road to 

Nilpanagoda Jayaweera Florist in 

Minuwangoda D.S. Division

479,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        478,607.33         100% I 100%

D46452304112 6/17/2014

Development of Nilpanagoda 

Bulugahawatta Road in Minuwangoda 

D.S. Division

480,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        479,073.60         100% I 100%

D46452304113 6/17/2014

Development of Rajasinghapura 1st 

Cross Street in Minuwangoda D.S. 

Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        497,989.48         100% I 100%

D46452304114 6/17/2014

Development of Ketimawatha  and Cros 

Streets in Minuwangoda D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        498,983.44         100% I 100%

D46452304115 6/17/2014

Development of Minuwangoda 

Boragodawatta Rajapaksha Mawatha in 

Minuwangoda D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        497,652.34         100% I 100%

D46452304116 6/17/2014

Development of Minuwangoda 

Boragodawatta Darmarajarama Road in 

Minuwangoda D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        497,652.34         100% I 100%



D46452304117 6/17/2014

Development of Road at Wimalabuddi 

Mawa to Seelawimala Mahavidyala in 

Minuwangoda D.S. Division

2,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     -                      0% I 100%

D46452304118 6/17/2014

Development of Road at  Mahagama 

Kudagoda  To Kudagoda in 

Minuwangoda D.S. Division

1,886,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     1,885,043.79      100% I 100%

D46452304119 6/17/2014

Development of Galkanda Akkara 20 

Road in Minuwangoda D.S. Division

2,830,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,830,000.00     -                      0% I 100%

D46452304120 8/13/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙසෞගතරාම 

පහල මාQගය  සංවQධනනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% A 10%

A46485105101 6/4/2014

¥�ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ¥�ගම 

ෙස�ෙසවන රජෙ= වැwV� [වාසෙ= ගජබා 

වා:vෙ� වැATe පjධ�ය ඉ�TUම.

1,400,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ 1,400,000.00     1,390,073.44      99% I 100%

A46485105102 6/4/2014

¥�ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ¥�ගම 

ෙස�ෙසවන රජෙ= වැwV� [වාසෙ= ෙගෝත¥ 

වා:vෙ� ªම හා ෙකො�ෙඩෝෙ� ට�� ඇ�lම.

1,521,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ -                     1,509,859.68      99% I 100%

A46485105103 6/4/2014

¥�ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ¥�ගම 

ෙස�ෙසවන රජෙ= වැwV� [වාසෙ= ප�ෙදෝ� 

පjධ�ය අg�වැwයා TUම (1 අ�යර).

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ -                     1,000,000.00      100% I 100%

D46452305104 1/23/2015

Development of Muhurugampola -  

Welameda Road in Meerigama D.S. 

Division

430,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        429,728.53         100% I 100%

D46452305105 6/17/2014

Development of Kandalama Dewala 

Road - Balance Secton in Meerigama 

D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        430,622.56         86% I 100%

D46452305106 6/17/2014

Development of Dolahena -  Namal 

Gunawardena Mawatha in Meerigama 

D.S. Division

500,678.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,678.00        443,837.06         89% I 100%



D46452306101 6/17/2014

Development of Meevitigammana 

Polduwa Road - Section A in Attanagalla 

D.S. Division

1,806,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     1,805,531.54      100% I 100%

D46452306102 6/17/2014

Development of Meevitigammana 

Polduwa Road - Section B in Attanagalla 

D.S. Division

1,984,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     1,983,590.19      100% I 100%

D46452306103 6/17/2014

Development of Bathalahenawatta Road 

in Attanagalla D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        489,270.32         98% I 100%

D46452306104 6/17/2014

Development of Alawala Hepanakanda 

Road in Attanagalla D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        464,000.68         93% I 100%

D46452306105 6/17/2014

Development of Koskandawila Indura 

Road Cross Street in Attanagalla D.S. 

Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     446,867.31         89% I 100%

D46452306106 6/17/2014

Development of Katuwasgoda Temple 

Road in Attanagalla D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% A 10%

D46452306107 6/17/2014

Development of Daraluwa Obesekara 

Road 6th lane in Attanagalla D.S. 

Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     483,531.81         97% I 100%

D46452306108 6/17/2014

Development of Near road to Nagoda 

Temple road, Kahatowita Road in 

Attanagalla D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% A 10%

D46452306109 6/17/2014

Development of Ethaudakanda 

Naduhena Road in Attanagalla D.S. 

Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        468,008.15         94% I 100%

D46452306110 6/17/2014

Development of Udammita Temple Road 

left cross street, Siyambalagahawatta 

Road in Attanagalla D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        468,033.44         94% I 100%



D46452306112 6/17/2014

ව�ෙපොල මාඉ��ල පාර 2 පvමග සංවQධනය 

TUම.

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        478,804.17         96% I 100%

D46452306113 6/17/2014

Surface correction and concreting of 

Dangollawatta Samagi mawatha

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        -                      0% A 10%

D46452306116 6/17/2014

Development of Hiripitiya 

Pahalaviyalagoda Cross Street in 

Attanagalla D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        467,009.91         93% I 100%

D46452306117 6/17/2014

Development of 328, Pattalagedara 

Darmananda Mawatha Cross Street in 

Attanagalla D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        489,213.31         98% I 100%

D46452306118 6/17/2014

Development of Kandalamawatta 

Belwoodcity Road in Attanagalla D.S. 

Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        -                      0% A 10%

D46452306119 6/17/2014

Development of Urapola Kendalanda 

Road, Near to Prajashalawa in 

Attanagalla D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        480,343.73         96% I 100%

D46452306120 6/17/2014

Development of App road To Mudalidu 

Pedeasa in Attanagalla D.S. Division 

5,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        4,631,210.87      93% I 100%

D46452206122 12/24/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ê!ෙද¦ය 

පළා� සභා මාවත සංවQධනය TUම

550,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D46452307102 6/18/2014

Development of Nagahadeniya Road , 

Cross Street in Gampaha D.S. Division

441,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        440,161.49         100% I 100%

D46452307103 6/18/2014

Development of Suriya Mawatha Last 

Cross Street in Gampaha D.S. Division

489,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        488,347.28         100% I 100%



D46452307104 6/18/2014

Development of Road infront of the 

Happy Bright Hotel in Gampaha D.S. 

Division 

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        484,170.70         97% I 100%

D46452307105 6/18/2014

Development of Yakkala Gampaha 

Road, Vijithamawatha in Gampaha D.S. 

Division

460,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        459,030.10         100% I 100%

D46452307106 6/18/2014

Development of Yakkala 

Udumbarawatta  Road in Gampaha D.S. 

Division

3,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,000,000.00     1,914,148.04      64% I 100%

D46452307107 6/18/2014

Development of Gampaha Ihalagama 

Cross Road in Gampaha D.S. Division

439,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        438,117.14         100% I 100%

D46452307108 6/18/2014

Development of Gampaha Thipana Road 

& Chruch Road Combine Road ( 1st 

Cross Street) in Gampaha D.S. Division

474,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        473,168.54         100% I 100%

D46452307109 6/18/2014

Development of Mahaththuwa School 

Road in Gampaha D.S. Division

470,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        469,200.64         100% I 100%

D46452307110 6/18/2014

Development of Gampaha Colombo 

Road - Ashoka Uyana in Gampaha D.S. 

Division

470,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        464,326.66         99% I 100%

D46452307111 6/18/2014

Development of Idigolla Church 1st cross 

road in Gampaha D.S. Division

850,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 850,000.00        818,167.29         96% I 100%

D46452307112 6/18/2014

Development of Gampaha Colombo 

Road Via Ashoka Uyana Cross Street in 

Gampaha D.S. Division

470,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        469,572.61         100% I 100%

D46452307113 6/18/2014

Development of Mr. Sumanadasas Lane 

in Gampaha D.S. Division 

592,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 650,000.00        591,694.09         100% I 100%



D46452307114 6/18/2014

Development of Aluthgama Bogamuwa 

Kurulu Uyana Road in Gampaha D.S. 

Division

450,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        449,788.95         100% I 100%

D46452307115 6/18/2014

Development of Papolgahadeniya 

Cooperation Road ( Circular Road ) in 

Gampaha D.S. Division

488,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        487,392.33         100% I 100%

D46452307116 6/18/2014

Development of Bemmala Road Cross 

Street in Gampaha D.S. Division

443,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        442,807.81         100% I 100%

D46452307117 6/18/2014

Development of Mabima Vidyadeepa 

Priwena Mawatha in Gampaha D.S. 

Division

477,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        476,754.99         100% I 100%

D46452307118 6/18/2014

Development of Pahalayagoda Mr. 

Sameeras Lane in Gampaha D.S. Division

478,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        477,035.72         100% I 100%

D46452307119 6/18/2014

Development of Adonis Mawatha in 

Gampaha D.S. Division

477,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        476,788.86         100% I 100%

D46452307120 6/18/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග පහ ජා ඇල 

පධාන මාQගෙ= අංක 09 පහළගම (222 ග පහ 

ගාගම [ලධාU  වසෙ ) �V� කාz පjධ�ය 

පKසකර TUම 500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        448,923.25         90% I 100%

D46452307121 6/18/2014

Development of Isidoru Mawatha by 

Road in Gampaha D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        464,590.81         93% I 100%

D46452307122 6/18/2014

Development of Old Gamsaba Court 

Road, ( Rest of the Kandana Road) in 

Gampaha D.S. Division

1,385,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,500,000.00     1,384,502.13      100% I 100%

D46452307123 6/18/2014

Development of Bollatha Galpoththa 

Road , Wedesiwata Road, Bollatha 

Galpoththa Cross Street in Gampaha 

D.S. Division 484,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        483,863.01         100% I 100%



D46452307124 6/18/2014

Development of Kalyani Mawatha (Rest 

of the Road) in Gampaha D.S. Division

483,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        482,838.98         100% I 100%

D46452307125 10/24/2014

උ>ග පල Xධායක ඉං^ෙ!� ෙකො:ඨාශෙ= 

ග පහ කඳාන ගෙ!��ල මාQගෙ= අ�න සාදා 

මාQගය Yg� TUම.

6,900,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     6,182,001.31      90% I 100%

D46452307126 10/24/2014

උ>ග පල Xධායක ඉං^ෙ!� ෙකො:ඨාශෙ= 

ග පහ �ලක මාQගය සංවQධනය TUම

1,038,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     944,137.46         91% I 100%

D46452207127 12/24/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 09/01 වනාත 

ව�ත 1 ෙපොS අ"� මාQගෙ= අ�ර ශා!ත 

මහතාෙC [වස අසල Aට ඇල දFවා කාzව 

සකස් TUම 240,000.00           අමා.ෙ�.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

D46452308101 6/17/2014

Development of Kaleliya St.Theresa 

Road in Ja Ela D.S. Division

12,662,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 14,000,000.00   12,661,631.16    100% I 100%

D46452308102 6/17/2014

Development of Ekala Piriswatta Road in 

Ja Ela D.S. Division

3,974,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,000,000.00     3,973,637.02      100% I 100%

D46452308103 6/17/2014

Development of Ashokarama Road in Ja 

Ela D.S. Division

891,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     890,405.14         100% I 100%

D46452308104 6/17/2014

Development of New Wahatiyagama 1st 

by Road in Ja Ela D.S. Division

4,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,000,000.00     3,997,192.75      100% I 100%

D46452308105 6/17/2014

Development of Kanuwana St Jhoshap 

Church Circular Road in Ja Ela D.S. 

Division

1,277,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,500,000.00     1,276,780.56      100% I 100%

D46452308106 6/17/2014

Development of Migel Senavirathna 

Road in Ja Ela D.S. Division

1,878,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     1,877,225.62      100% I 100%



D46452308108 6/17/2014

Development of Near Road to Samantha 

Stores in Ja Ela D.S. Division

863,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     862,072.47         100% I 100%

D46452308109 6/17/2014

Development of St Anthony By Road in 

Ja Ela D.S. Division

983,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     982,756.89         100% I 100%

D46452308110 6/17/2014

Development of Walpola Uggashena 

Road in Ja Ela D.S. Division

872,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     871,294.87         100% I 100%

D46452308111 6/17/2014

Development of Ekala Samupakara 

mawatha 3rd lane in Ja Ela D.S. Division

1,995,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     1,994,974.82      100% I 100%

D46452308112 6/17/2014

Development of Ekala Halkada Watta 

Road in Ja Ela D.S. Division

1,686,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     1,685,290.99      100% I 100%

D46452308113 6/17/2014

Development of Ragama 

Rajathamaluyana 2nd Lane in Ja Ela D.S. 

Division

1,518,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     1,517,033.43      100% I 100%

D46452208114 12/24/2014

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කYව�ත 

ක�එKය මාQගය සංවQධනය TUම

900,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     876,414.54         97% I 100%

D46452208115 12/24/2014

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මා එKය 

ක!දව�ත මාQගය සංවQධනය TUම

1,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,288,948.80      86% I 100%

D46452309101 6/17/2014

Development of Galwatiya Gagawatta 

Road in Wattala D.S. Division

480,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        479,467.29         100% I 100%

D46452309102 6/17/2014

Development of Hekiththa Bogahawatta 

Road in Wattala D.S. Division

478,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        477,895.88         100% I 100%



D46452309103 6/17/2014

Development of Kattiyawatta Cross 

Street in Wattala D.S. Division

483,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        482,655.15         100% I 100%

D46452309104 6/17/2014

Development of Welipara lawer road in 

Wattala D.S. Division

474,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        473,153.70         100% I 100%

D46452309106 6/17/2014

Development of Maradana Road, 2nd 

Cross Street (Right side 1st Lane) in 

Wattala D.S. Division

490,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        489,578.09         100% I 100%

D46452309107 6/17/2014

Development of Kerawalapitiya Asiri 

Uyana - Via Malagoda Road, Asiri 

Uyana 2nd Stade in Wattala D.S. Division

432,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        500,000.00         116% H 100%

D46452309108 6/17/2014

Development of Bopitiya Gama Meda 

Cross Street ( Gs Divison 165) in Wattala 

D.S. Division

438,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        437,915.45         100% I 100%

D46452309109 10/24/2014

¥ග�ව Xධායක ඉං^ෙ!� ෙකො:ඨාශෙ= ව�තල 

(Irrigation Bund Road) පැ� බැ ම ඉ�TUම.

4,850,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,850,000.00     3,304,023.55      68% I 100%

D46452210101 12/12/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= උ>�ල උ"ර ගා.[. 

වසෙ  අංක 424 එ! ප�ංx 

ෙF.එ .එස්.එ .±.ක�ණාර�න මහතාෙC 

[වෙසේ Aට ජග� Dමාර මහතාෙC [වස දFවා 

ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම
600,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     578,704.74         96% I 100%

D46452321102 6/17/2014

Development of Awarihena Road 1st 

Lane in Colombo D.S. Division

980,211.06           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     980,211.06         100% I 100%

H46441221103 12/15/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 323/4 ප�eය 

පාර මාeගාව�ත ෙකොළඹ 10 e�නෙයV ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ එ .එ  ෆ�සා මහ�cයෙC [වස 

ෙවත XSeය ලබාpම 89,600.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 89,600.00          89,600.00           100% I 100%

D46452221104 12/24/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ඔෙ²ෙසේකර පාර 

නානායFකාර ෙප◌ාS මාQගය (අංක 132 [වස 

Aට 138 [වස දFවා) සංවQධනය TUම

1,400,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,071,591.66      77% I 100%



D46452322101 6/17/2014

Development of Megodakolonnawa 

Ganananda Mawatha in Kolonnawa D.S. 

Division

3,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,000,000.00     2,687,935.85      90% I 100%

D46452322102 6/17/2014

Development of Kotikawatta Gothatuwa 

Road in Kolonnawa D.S. Division

10,772,812.04      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 12,000,000.00   10,772,812.04    100% I 100%

D46452322103 6/17/2014

Development of the road begining from 

Pubudugama housing scheme -three 

wheel park to Transformer in Kolonnawa 

D.S. Division 961,449.70           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     961,449.70         100% I 100%

D46452322104 6/17/2014

Development of Baron Jayathilaka 

mawatha in Kolonnawa D.S. Division

3,338,144.78        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,650,000.00     3,338,144.78      100% I 100%

D46452322105 6/17/2014

Development of Pipe Road - Mulleriyawa 

in Kolonnawa D.S. Division

5,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,000,000.00     4,999,984.51      100% I 100%

D46452322106 1/23/2015

Development of Boron Thilakananda 

Mawatha in Kolonnawa D.S. Division

499,167.99           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        499,167.99         100% I 100%

D46452222107 12/1/2014

ෙකොෙළො!නාව Xහාර මාවෙ� අෙ²Aංහාරාම 

ප!සල ඉ���ට නගර සභා [වාස වලට යාමට 

ඇ� පාෙQ කැ¶ ඇ� {ඳu  බැ ම සංවQධනය 

TUම. 250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො!නා

ව නගර සභාව 0% O 0%

H46441222108 12/15/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

��ෙ��යාව කහටගහ ව�ත පාර 06 වන පvමග 

සඳහා XSeය ලබා pම

64,305.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 0% O 0%

D46452323101 6/17/2014

Development of Rajagiriya 

Welikadawatta Road in Sri 

Jayawardanapura Kotte D.S. Division

6,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 6,000,000.00     4,367,662.42      73% I 100%

D46452323102 6/17/2014

Development of Rajagiriya Buthgamuwa 

Road near the bridge common section 

from 111/A house to 115/18 house in Sri 

Jayawardanapura Kotte D.S. Division
1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     922,985.76         92% I 100%



D46452223104 12/1/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= � 

ජයවQධනYර Xද�ාලයට යන මාQගය සංවQධනය 

TUම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     478,119.91         96% I 100%

H46441223105 12/15/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

48/75 [වෙසV ප�ංx අ> ආදාය e@ එ�.¶.එ�. 

ම�වංශ මහතාෙC [වස අසල XSe කzව 

ෙවනස් TUම 55,648.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 0% O 0%

D46452324104 6/17/2014

Development of Eksath Mawatha in 

Kaduwela D.S. Division  

498,854.78           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 750,000.00        498,854.78         100% I 100%

D46452324105 8/13/2014

ක>ෙවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= නවග�ව 

ෙකොරෙතොට මාQගෙ= කාÃ පjධ�ය අ}�වැwයා 

TUම

5,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,000,000.00     4,993,352.85      100% I 100%

D46452224106 9/18/2014

ක>ෙවල පහල ෙබෝc�ය ෙබෝXල පාර අ"� 

මාQගය 2 සංවQධනය TUම

999,546.37           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     999,546.37         100% I 100%

D46452224107 11/24/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙමොරvෙහේන පාර 

"!වන පvමග ෙකලවර කල�ා¦ අෙ²��ය 

මහ�cයෙC [වස අසe! අ◌ැ� ෙපොS මාවත 

ඉ�� ෙකොටස ෙකො!�: කර සංවQධනය TUම.
350,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක>ෙවල මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

D46452224108 12/5/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= BAසාලාරාම පාර 

1වන පvමග ෙකො!�: කර සංවQධනය TUම

700,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     700,000.00         100% I 100%

D46452224109 12/15/2014

ක>ෙවල මහ නගර සභාවට අය� ෙකොස්ව�ත 

ෙjවාල පාර 186/1 [වස අසල Aට ෙකොස්ව�ත 

ෙපෙදසට ඇ� ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම

230,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක>ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     225,094.77         98% I 100%

D46452224110 12/24/2014

ක>ෙවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= BAලාරාම පාර 1 

වන පvමග ඉ�� ෙකොටස සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     293,415.03         98% I 100%

D46452325101 6/16/2014

Construction of concrete drains in 

Udahamulla Kumbukgahahena  road in 

Maharagama D.S. Division

2,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     -                      0% B 35%



D46452325102 6/16/2014

Development of Udahamulla 

Kumbukgahahena  road in Maharagama 

D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        488,738.69         98% I 100%

D46452325103 6/16/2014

Development of Thalapathpitiya 

Kanaththa road in Maharagama D.S. 

Division

2,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,871,190.71      94% I 100%

D46452325104 6/16/2014

Development of Kottawa Hokandara 

Road in Maharagama D.S. Division

2,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     1,753,236.50      88% I 100%

D46452325105 6/18/2014

Surface concreting and construction of 

concrete drains of Gadigamuwa 

Thappawatta -Chithragaraya by road in 

Maharagama D.S. Division  864,293.20           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     864,293.20         100% I 100%

D46452325106 6/18/2014

Surface concreting and construction of 

concrete drains of Thalapathpitiya 

kurunda mawatha in Maharagama D.S. 

Division  800,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 800,000.00        794,905.64         99% I 100%

D46452325107 6/18/2014

Surface concreting and construction of 

concrete drains of Thalapathpitiya 

Katukurunda Mawatha in Maharagama 

D.S. Division  998,556.54           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     998,556.54         100% I 100%

D46452325108 6/18/2014

Development of Welsiripura 2 nd stage 

balance road section  in Maharagama 

D.S. Division 

821,585.35           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     821,585.35         100% I 100%

D46452325109 6/18/2014

Development of Pamunugama Road  

J.K.Cab and Tharushi internal road  in 

Maharagama D.S. Division 

495,642.02           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        495,642.02         100% I 100%

D46452325110 6/18/2014

Development of Kottawa Dharmapala 

Vidyalaya -left side Koranrlis Ranasinhe 

Road and internal Road in the school  in 

Maharagama D.S. Division 

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        491,641.32         98% I 100%

D46452325111 6/18/2014

Development of Diyakadahena Road -

Ranaviru Ajith Premalal Pedesa  in 

Maharagama D.S. Division 

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        458,935.43         92% I 100%



D46452325112 6/18/2014

Development of Diyakadahena Road -no: 

22/1 infront of road  in Maharagama D.S. 

Division 

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        496,835.36         99% I 100%

D46452325113 6/18/2014

Development of Amarathunga Mawatha 

no: 18/3 infront of road  in Maharagama 

D.S. Division 

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        357,151.74         71% I 100%

D46452325114 6/18/2014

Development of Thalapathpitiya 3 rd lane  

 in Maharagama D.S. Division 

867,643.24           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     867,643.24         100% I 100%

D46452325115 6/18/2014

Development of the road begining from 

road no: 18 house -Amarathunga 

Mawatha  in Maharagama D.S. Division 

400,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 400,000.00        396,031.08         99% I 100%

D46452325116 6/18/2014

Development of Anmarathunga Mawatha 

-Near Ariyas Garage  in Maharagama 

D.S. Division 

400,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 400,000.00        399,146.28         100% I 100%

D46452325117 6/18/2014

Development of Galavilawatta Samanala 

Mawatha  in Maharagama D.S. Division 

1,300,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,300,000.00     1,170,958.79      90% I 100%

D46452325118 6/18/2014

Development of Kalalgoda Menikwatta 

road balance section  in Maharagama 

D.S. Division  

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        497,758.72         100% I 100%

D46452325119 6/18/2014

Development of the road begining from 

Kottawa Kulasewana Road to Harith 

Uyana Road  in Maharagama D.S. 

Division 979,388.09           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     979,388.09         100% I 100%

D46452325120 6/18/2014

Development of Pathiragoda wela 

common road  begining from no;49 to 

4247 by road  in Maharagama D.S. 

Division 707,423.85           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     707,423.85         100% I 100%

D46452325121 6/18/2014

Development of Borella Road 4  mango 

tree junction -green field avenue (balance 

section)  in Maharagama D.S. Division 

800,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 800,000.00        785,628.16         98% I 100%



D46452325122 6/18/2014

Development of From Thalapathpitiya 

road no: 42/1 house to 42/7 house -by 

road  in Maharagama D.S. Division 

800,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 800,000.00        647,069.99         81% I 100%

D46452325123 6/18/2014

Development of Udamulla Udeni Watta 

Road  in Maharagama D.S. Division 

4,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,000,000.00     -                      0% B 35%

H46441225125 6/13/2014

ප![��ය කල�ෙගොඩ රණවක ව�ත මාQගෙ= 

6/10 දරන e�නෙ= ප�ංx එ�.¶.±. මායාS!ෙ! 

මහතාෙC ඉඩම ඔස්ෙසේ ඇ� XSe {හැන BSB 

ප�� ස්ථානගත TUම 30,676.40             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% Q 0%

H46441225126 6/13/2014

Xද�ාල හ!�ය ග�ෙපො�ත  පාෙQ අංක 100/8 

889 දරණ XSe කzව Aට ¥ටQ 110 ඉ��යට 

XSeය ලබා pම

233,801.00           පා.ෙ� ලං.X.ම 233,801.00        233,801.00         100% I 100%

H46441225127 6/13/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙදපානම 

ප![��ය Gර මාවතට   XSeය ලබා pෙ  ඉ�� 

වැඩ කටR" [ම TUම

88,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 88,000.00          88,000.00           100% I 100%

D46452225128 12/5/2014

මහරගම පා. ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙහනෙගදර 

පvමග ෙනො 43 ඒ [වස අසe! වැû ඇ� ෙප◌ාS 

මාQගය ෙකො!�: කර සංවQධනය TUම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

D46452225129 12/24/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= Xපස්සනාරාම 

මාQගය සංවQධනය TUම

2,650,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,364,913.66      89% I 100%

D46452225130 12/24/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ක!ෙදව�ත 

පළ� පvමග වැw�Rz TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D46452225131 12/24/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙjවාල පාර ෙවල 

ෙකොටස වැw�Rz TUම

1,600,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D46452326101 6/17/2014

Development of Kalapura By road ( Near 

road to Mr. Siril Wikcramage) in 

Ratmalana D.S. Division 

461,818.03           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        450,058.03         97% I 100%



A46485127101 6/4/2014

ෙදVවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙබ�ල!තර 

රජෙ= X     ෙශේ�ත ළමා Yන��ථාපන 

මධ�ස්ථානෙ= ෙදමහ� ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ��පස 

ෙරෝe! ෙදොර අg�වැwයා TUම. 52,000.00             අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ 33,000.00          44,618.30           86% I 100%

D46452327105 8/13/2014

ෙදVවල වනරතන පාෙQ [වාස ෙයෝජනා කමෙ= 

[වාසවලට යන ෙපොS පාර සංවQධනය TUම 

(B[� මහතාෙC [වස අසල Aට )

2,300,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,216,145.65      96% I 100%

A46485127106 10/15/2014

c� ෙසවන රජෙ= Xෙශේ�ත ළමා Y���ථාපන 

මධ�ස්ථානෙ= කෑම ශාලාව අ}�වැwයා කටR" 

සඳහා

1,063,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ 1,063,000.00     896,000.00         84% I 100%

D46452328101 6/16/2014

Development of Angulana Thelawala 

road in Moratuwa D.S. Division

4,700,868.83        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,840,000.00     4,700,868.83      100% I 100%

D46452328102 6/17/2014

Development of Thelawala Hena Road in 

Moratuwa D.S. Division 

1,450,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,500,000.00     1,450,000.00      100% H 100%

D46452328103 6/17/2014

Development of Halpita Ekamauthu 

Mawatha in Moratuwa D.S. Division  

4,878,070.64        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 6,160,000.00     6,160,000.00      126% H 100%

D46452328104 6/17/2014

කvබැjද CෙQ!ස් පාර (� රා�ල මාවත) 2වන 

අ�යර සංවQධනය TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     980,316.35         98% I 100%

D46452328106 6/17/2014

Development of Katubedda Gransan 

Road (Sri Rohula Mawatha) in 

Moratuwa D.S. Division 

995,095.76           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     995,095.76         100% I 100%

D46452328107 6/17/2014

Development of Moratuwa Soysarama 

Temple Internal App Road in Moratuwa 

D.S. Division  

1,993,938.78        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     1,993,938.78      100% I 100%

D46452329101 6/17/2014

Development of Malani Bulathsinghala 

Mawatha  in Kesbewa D.S. Division

5,230,903.74        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 6,000,000.00     5,230,903.74      100% I 100%



D46452329102 6/17/2014

Development of Halpita 570 

Gramaniladari Division Sramadana 

Mawatha  in Kesbewa D.S. Division

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     -                      0% H 100%

D46452329103 6/17/2014

Development of Makuluduwa Paligedara 

Welabada Road - 150 m  in Kesbewa D.S. 

Division

959,879.64           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     959,879.64         100% I 100%

D46452329104 6/17/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො. ද ෙq වැ� ෙ��ල පාෙQ 

¥ගහව�ත අ"� මාQගය සංවQධනය TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     -                      0% A 10%

D46452329105 6/17/2014

Development of Padma Pedesa  in 

Kesbewa D.S. Division

398,643.06           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        398,643.06         100% I 100%

D46452329106 8/13/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ඇ{�වල සමd 

මාවත වැw�Rz TUම

550,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     495,162.42         90% I 100%

D46452229107 12/24/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කvවාවල 

ඇහැලෙq හ!�ය ෙද[යව�ත අ}� පාෙQ අw 15 

ෙප◌ාS පාර ආර භෙ= නතර කර ඇ� ස්ථානෙ= 

Aට ෙවල දFවා ෙකො!�: TUම 550,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

D46452330101 6/17/2014

Development of Mawathgama Pitipana 

Owitigama Road in Homagama D.S. 

Division 

10,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 10,000,000.00   8,126,257.02      81% I 100%

D46452330102 6/17/2014

Development of Niyadagala Subasadaka 

Mawatha in Homagama D.S. Division 

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        498,828.48         100% I 100%

D46452330103 6/17/2014

Development of Hiripitiya Arther 

Wijewardena Mawatha in Homagama 

D.S. Division 

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        430,629.44         86% I 100%

D46452330104 6/17/2014

Development of the road begining from 

Kiriwaththuduwa Raigam factory to 

Koswatta Road(Ranketh Uyana) in 

Homagama D.S. Division 1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     896,223.33         90% I 100%



D46452330105 6/17/2014

Development of Panaluwa 

Atambagahalanda Road in Homagama 

D.S. Division 

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     988,468.97         99% I 100%

D46452330106 6/17/2014

Development of Maththegoda 

Kudamaduwa Dikhenawatta 12 housing 

scheme road in Homagama D.S. Division 

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     900,209.76         90% I 100%

D46452330108 6/17/2014

Development of the common road 367/1 

Habarakada Homagama Mahajana 

patumaga in Homagama D.S. Division 

400,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 400,000.00        399,518.67         100% I 100%

D46452330110 6/17/2014

Development of Abulgama Kanda Road 

Near Road Kaluge Piyadasas Home in 

Homagama D.S. Division 

700,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 700,000.00        621,433.97         89% I 100%

H46441230111 6/13/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= T�ව�">ව 

යකහgව පජා ශාලාවට  XSe බලය   ලබා pම

18,500.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 18,500.00          18,500.00           100% I 100%

H46441230112 6/13/2014

ෙපො�ගස්ඕXට කන�ත පාර අංක 33/3/1 ප�ංx 

එ� Ç නpකා සං±ව£ මහ�cයෙC [වස දFවා 

XSe {හැ! ඇද XSeය ලබාpම.

88,450.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     88,450.00           100% I 100%

H46441230113 6/13/2014

අංක 119/3 [යදගල  ප![��ය මාQගෙයV ඇ� 

XSe කz 02 ඉව� කර මාQගෙය! �ටත ස්ථා�ත 

T�ම

466,134.00           පා.ෙ� ලං.X.ම 466,134.00        466,134.00         100% I 100%

H46441230114 6/13/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො 451 ෙහේ!�ට ගාම 

[ලධාU වසෙ  ඇ��ගම නව ක!ද පාෙQ වමට 

ඇ� පළ� අ"� මාQගය උඩ ෙකොටසට XSeය 

ලබා pම 438,823.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     438,823.00         100% I 100%

D46452230115 9/18/2014

ෙහෝමාගම ගලXල පාර වල�ව හ!�ය අසe! 

ඇ� අ"� මාQගය සංවQධනය TUම

400,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     373,746.82         93% I 100%

H46441230116 11/11/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 138/01 

��ෙ�ගම ෙහෝමාගම ප�ංx අ> ආ�ය ලා@ 

එ .එ!.එ�.ෙහ:�ෙC මහ�cයෙC [වසට 

XSeය ලබාගැ£ම සඳහා 29,926.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% Q 0%



D46452230117 12/5/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කvවාන ෙjවාල 

පාෙQ රං^� මලවර ආර�x මහතාෙC [වස 

අසe! හැUයන ෙප◌ාS අ"� මාQගය ෙකො!�: 

කර සංවQධනය TUම 600,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D46452230118 12/5/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= DඩාමාSව 

සමාµ Xහාරයට හා ව"ර ටැංTය හරහා යන 

මාQගය සංවQධනය TUම.

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D46452230119 12/5/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ආ�ගල 

තැg ��යාෙගොඩ � Xෙ�කාරාම Xහාරස්ථාන 

මාQගෙ= Bහද ජෙනෝපාකාර සc�ය අසල �ෙබන 

ෙව!ෙjA ඉඩම අසe! ව පසට ඇ� ෙඩ!A� 

Bස!ත මහතාෙC [වස අසල Aට ඉ��යට අ◌ැ� 

ෙප◌ාS මාQගය (¥ටQ 250) ෙකො!�: කර 

සංවQධනය TUම 300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%

H46441230120 12/15/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 699/ඒ 

ඉ�ල ක!ද ෙහෝමාගම e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ±.ඒ. BS ෙනෝනා මහ�cයෙC [වස 

ෙවත XSeය ලබා pම 17,650.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     17,650.00           100% I 100%

D46152331020 4/17/2014

ෙප!�� ව�ත ජල ෙපො පාගාරය අසල පාර 

සංවQධනය T�ම

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     1,000,000.00      100% I 100%

D46152331021 4/17/2014

A�[වාසව�ත මාQග සංවQධනය

1,370,000.00        ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     1,126,760.18      82% I 100%

D46452331101 6/16/2014

Development of Thunnana Hela Uda By 

Road in Seethawaka D.S. Division

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        499,614.76         100% I 100%

D46452331102 6/17/2014

Development of Kosgama Kadugoda 

Road - 2nd by Road in Seethawaka D.S. 

Division 

250,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 250,000.00        249,863.66         100% I 100%

D46452331103 6/17/2014

Development of Hingurala Dehilanda By 

Road in Seethawaka D.S. Division

200,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 200,000.00        199,582.02         100% I 100%



D46452331104 6/17/2014

Development of Kosgama Paranagama 

By Road in Seethawaka D.S. Division

50,000.00             අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 50,000.00          -                      0% B 35%

D46452331105 6/17/2014

Development of 1 st stage Akkara 8 

section -Pitudampe Pemananda Mawatha 

in SeethawakaD.S. Division 

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        498,451.92         100% I 100%

D46452331106 6/17/2014

Development of Kosgama Villege 

approach road -300 m in SeethawakaD.S. 

Division 

600,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 600,000.00        599,765.83         100% I 100%

D46452331107 6/17/2014

Development of Kahatapitiya Pasal 

Mawatha in SeethawakaD.S. Division

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     998,961.54         100% I 100%

D46152333005 4/17/2014

අයQ ව�ත (ලiගම ෙකොටස) මාQගය සංවQධනය 

TUම

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

D46152333006 4/17/2014

හ�ෙප ව�ත මාQග සංවQධනය TUම

2,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

�තාවක 

පාෙj�ය 

සභාව -                     1,734,070.96      87% I 100%

D46452333101 6/17/2014

Development of Udage Watta by Road in 

Padukka D.S. Division 

650,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 650,000.00        648,994.50         100% I 100%

D46452333102 6/17/2014

Development of Jayanthi Mawatha in 

Padukka D.S. Division 

1,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,500,000.00     1,495,161.48      100% I 100%

D46452341101 6/17/2014

Development of Internal road In 

Panadura Balika Vidyalaya in Panadura 

D.S. Division  

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        422,855.00         85% I 100%

D46452341102 6/17/2014

Development of Thekka watta Sri 

Darmarama Road - 3rd Lane in Panadura 

D.S. Division  

970,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 970,000.00        914,586.80         94% I 100%



D46452341103 6/17/2014

Development of Hirana Rathnagiriwatta 

1st Lane in Panadura D.S. Division  

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        246,225.00         49% I 100%

D46452341104 6/17/2014

Development of Waththalpola 

Thotawatta Road in Panadura D.S. 

Division

2,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,500,000.00     2,404,503.97      96% I 100%

D46452341105 6/17/2014

Development of App Road to Panadura 

Hospital in Panadura D.S. Division

3,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,500,000.00     1,926,535.90      55% I 100%

D46452341106 6/17/2014

Development of Henamulla Thotupala 

Road in Panadura D.S. Division

3,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,500,000.00     620,470.83         18% I 100%

D46452241107 9/30/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙගොරකෙපොල 

ගෙ�ෙතොvපල පාර සංවQධනය TUම.

4,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,541,709.13      89% I 100%

D46452241108 9/30/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= වාjSව ෙ�රගම 

ගංගාරාම පාර සංවQධනය TUම.

1,400,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,294,153.65      92% I 100%

D46452241109 9/30/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ත!����ල 

ෛම½ මාවත සංවQධනය TUම.

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     902,231.09         90% I 100%

D46452241110 9/30/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= �²බැjද ෙරෝය� 

පාQF [වාස සංaQණ පාර සංවQධනය TUම.

1,130,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,084,008.10      96% I 100%

D46452241111 12/15/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙනො 90 කgදෑවල 

ප�ංx එ�. මංöල ජය!ත මහතාෙC [වස අසල 

අ◌ැ� පධාන මාQගය දFවා �ෙවන ෙපොS මාQගය 

සංවQධනය TUම 257,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     249,351.00         97% I 100%

D46452342101 6/17/2014

Development of 6th By Road in Prison 

Kaluthara in Kaluthara D.S. Division  

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        489,839.36         98% I 100%



D46452342102 6/17/2014

Development of Kaluthara Pitagoneliya 

Road in Kaluthara D.S. Division 

2,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,500,000.00     1,894,587.26      76% I 100%

D46452342103 6/17/2014

Development of Heenatiyangala Etawila 

Road in Kaluthara D.S. Division

2,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,500,000.00     1,896,173.65      76% I 100%

D46452343101 6/17/2014

Development of Galanigama Kumbuka 

Road in Bandaragama D.S. Division

5,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 5,000,000.00     4,575,219.11      92% I 100%

D46452343102 6/17/2014

Development of Eluwila Arukgoda Road 

in Bandaragama D.S. Division 

2,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     1,947,888.56      97% I 100%

D46152344010 6/19/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ඇSරාගල පධාන 

මාQගෙ= ක© සVත පෙjශය සංවQධනය TUම.

1,500,000.00        ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව -                     1,492,340.01      99% I 100%

D46452344101 6/17/2014

Development of Bellapitiya Mahena 

Road in Horana D.S. Division  

3,560,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,560,000.00     2,932,378.81      82% I 100%

D46452344102 6/17/2014

Development of Kulupana Olaboduwa 

Road in Horana D.S. Division  

2,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     1,876,395.84      94% I 100%

D46452344103 6/17/2014

Development of Hanupelpola Kananwila 

Road in Horana D.S. Division  

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     939,407.39         94% I 100%

D46452344104 6/17/2014

Development of Dikhenapura by Road in 

Horana D.S. Division   

1,700,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,700,000.00     1,076,250.00      63% I 100%

D46452344105 6/17/2014

Development of Olaboduwa Thalagala 

Road in Horana D.S. Division

600,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 600,000.00        420,000.00         70% I 100%



D46452344106 6/17/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බැ�ල��ය 

මාෙහේන මාQගය පැ� බැ ම ඉ�TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     1,832,448.28      92% I 100%

D46452244107 9/30/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= පාල!ෙනො�ව 

කහට��ය පාර සංවQධනය TUම.

1,470,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,344,570.96      91% I 100%

D46152346007 6/19/2014

��වානකැ�ය ව�ත ෙව�ගම Aට Tනස්e හරහා 

iල�Aංහල පාෙQ ෙකොටසF ප�සංස්කරණය 

TUම

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

iල�Aංහල 

පාෙj�ය 

සභාව -                     996,730.00         100% I 100%

D46152346008 6/19/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, Dඩාගහව�ත 

මාQගය ප�සංස්කරණය TUම.

1,500,000.00        ප.පා.ෙකො.

iල�Aංහල 

පාෙj�ය 

සභාව -                     1,496,017.80      100% I 100%

D46152347011 4/17/2014

Fල�» ව�ත ෙදොඩ!ෙගොඩ ෙක�ෙහේන Aට ව" 

[වාස දFවා පාෙQ ෙකොටසF ප�සංස්කරණය 

TUම

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙj·ය 

සභාව 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

D46152347012 4/17/2014

Fෙලෝඩ!ව�ත (ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�.) 

ෙව�ලත කැ!දක>ව හරහා නෑV!න පාර 

ෙකොටසF ප�සංස්කරණය TUම

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙj·ය 

සභාව -                     954,906.52         95% I 100%

D46452348101 6/17/2014

Development of Beruwala Maggona 

Munhena By Road ( Near Road To 

Buddhas Statue ) in Beruwala D.S. 

Division  600,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 600,000.00        558,303.25         93% I 100%

D46452348102 6/17/2014

Development of Nilwadula Road - (By 

road in Maggona Munhena - Rockland 

Road ) in Beruwala D.S. Division  

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        487,540.12         98% I 100%

D46452348103 6/17/2014

Development of Halkadawila 

Kalukambili Dewala Road in Beruwala 

D.S. Division  

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        483,022.51         97% I 100%

D46452348104 6/17/2014

Development of Hembarawila 

Eriyakanda Road - Weragala in Beruwala 

D.S. Division

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     923,915.46         92% I 100%



D46452348105 6/17/2014

Development of Payagala Gabadagoda 

Sameera Uyana Road in Beruwala D.S. 

Division  

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        483,213.60         97% I 100%

D46452348106 6/17/2014

Development of Munhena sangamitha 

Mawatha in Beruwala D.S. Division  

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        498,868.03         100% I 100%

D46452348107 6/17/2014

Development of S.L Gomise 

Agaradaguru Mawatha in Beruwala D.S. 

Division  

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        -                      0% I 100%

D46452348108 6/17/2014

Development of Maggona Nirmalawatta 

Road in Beruwala D.S. Division  

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        483,160.69         97% I 100%

D46452348109 6/17/2014

Development of Badanagoda Digapatha 

Road in Beruwala D.S. Division  

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     975,207.42         98% I 100%

D46452348110 6/17/2014

Development of App Road to Beruwala 

Railway Station in Beruwala D.S. 

Division   

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     803,139.22         80% I 100%

D46452348111 6/17/2014

Development of Beruwala Mahagoda 

Kopiyawatta Road in Beruwala D.S. 

Division   

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     921,890.55         92% I 100%

D46452348112 6/17/2014

Development of Aluthgamweediya 

Yatadolawatta in Beruwala D.S. Division 

3,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,500,000.00     3,299,330.31      94% I 100%

D46452348113 6/17/2014

Development of Maggona Munhena 

Halkadawila Road in Beruwala D.S. 

Division 

2,600,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,600,000.00     2,214,882.48      85% I 100%

D46452348114 6/17/2014

Development of Payagala Akkara 16 

Main Road - Section A in Beruwala D.S. 

Division 

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        493,196.56         99% I 100%



D46452349101 6/17/2014

Development of Owitigala Kabaragala 

Watta Road - Connected Road With 

Aluthgama Main Road in Mathugama 

D.S. Division  1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     934,001.51         93% I 100%

D46152351013 4/17/2014

පැලව�ත නැෙගනVර එFස� Dඩා ෙ� ව" 

සc� බල පෙjශෙ= අ"ලෙහේන  මැද පාර 

සංවQධනය T�ම

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

වල�ලාXට  

පාෙj·ය  

සභාව -                     980,000.00         98% I 100%

D46452351101 6/17/2014

Development of Meegahathella 

Thalpediwala - Balagala Road in 

Walallawita D.S. Division  

400,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 400,000.00        393,006.68         98% I 100%

D46452351102 6/17/2014

Development of App Road to 

Walallawita Olagoda Cemetry in 

Walallawita D.S. Division  

150,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 150,000.00        147,645.39         98% I 100%

D46452351103 6/17/2014

Development of Polgampola Rathwala 

Kumbaduwa Road in Walallawita D.S. 

Division  

4,830,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 4,830,000.00     4,757,054.28      98% I 100%

D46452351104 6/17/2014

Development of Welipenna Church Main 

Road ( stage ii) in Walallawita D.S. 

Division  

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        451,543.05         90% I 100%

D46452351105 6/17/2014

Development of Bambarawelowita 

Bothalawa  Road in Walallawita D.S. 

Division

8,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 8,000,000.00     7,462,323.12      93% I 100%

H46441251106 12/15/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 309/1 

ම�eව�ත ආ�ෙහ:� පාර e�නෙයV ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ඩ².එ�.ôයංග මහතාෙC [වස ෙවත 

XSeය ලබා pම 21,841.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 0% O 0%

D46152352005 4/17/2014

ෙමොෙහොම� ව�ත (පාe!ද �වර) ග� කැvව 

හං�ෙ= Aට ෙමොෙහම� ව�ත කාQයාලයට, ගමට 

සහ ප!සලට යන පාර ප�සංස්කරණය TUම

1,500,000.00        ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     1,494,305.45      100% I 100%

D46152352006 4/17/2014

අතෙ� Yර තැ!නෙහේන එFස� Dඩා ෙ� ව" 

සc� බල පෙjශෙ= තැ!නෙහේන පාර සංවQධනය 

T�ම

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     995,220.81         100% I 100%



D46152352007 4/17/2014

බSරeය එFස� Dඩා ෙ� ව" සc� බල 

පෙjශෙ= ±. එස්. මාවත සංවQධනය T�ම

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     966,243.11         97% I 100%

D46152352008 4/17/2014

cදලන  එFස� Dඩා ෙ� ව" සc� බල 

පෙjශෙ= පහළ මSරංෙදොල පාර මාවත 

සංවQධනය T�ම

680,000.00           ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     676,871.41         100% I 100%

D46452353101 6/17/2014

Development of Panagoda Uduwara 

Road in Millaniya D.S. Division  

3,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 3,500,000.00     2,894,593.46      83% I 100%

D46452353102 6/17/2014

Development of Idilanda Lenawara Road 

in Millaniya D.S. Division  

1,200,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,200,000.00     1,049,070.48      87% I 100%

D46452353103 6/17/2014

Development of Gonaduwa Yalagala 

Road in Millaniya D.S. Division 

2,800,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,800,000.00     1,488,375.00      53% I 100%

D46452253104 9/30/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බටෙගොඩ හ�ත 

උයන පාර ��කඩක!ද සංවQධනය TUම.

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     785,667.78         79% I 100%

D46452354101 6/17/2014

Development of Hadapangoda Akarawita 

- Gannillagoda By Road in Ingiriya D.S. 

Division   

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 500,000.00        487,456.36         97% I 100%

D46452354103 6/17/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ර�ම�ෙගොඩ 

හඳපා!ෙගොඩ 4/3 ෙප:� ෙබෝFDව හා කාz 

ඉ�TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 2,000,000.00     1,960,914.45      98% I 100%

H46431162101 6/3/2014

බස්නාVර පළාෙ� අ> ආදාය ලා@!ෙC [වාස 

සංවQධන කටR" සඳහා දව�ාධාර ලබා pම.

3,000,000.00        අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     2,977,220.00      99% I 100%

K46485962102 6/4/2014

බස්නාVර පළාෙ� පාෙj�ය වැwV� බල ම�ඩල 

අතර සමාජ ස�කාරක වැඩසටහ! �Kබඳ 

තරගාවeයF පැවැ�Gම.

1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 1,000,000.00     850,000.00         85% H 100%



K46485962103 6/4/2014

බස්නාVර පළාෙ� වැwV� බල ම�ඩල අතර ජන 

කථා/අ�ෙ²�/�ප ශාස්ත ග!ථ අ��ටප� 

තරගාවeය පැවැ�Gම.

1,500,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ 1,500,000.00     1,445,001.00      96% I 100%

K46485962104 6/4/2014

බස්නාVර පළාෙ� සමාජ ස�කාරක ස�ය හා 

ප�භා ��ය ෙපොළ (2014) පැවැ�Gම

1,350,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ -                     1,175,210.88      87% I 100%

K46485962105 6/4/2014

බස්නාVර පළා� සමාජ ෙසේවා ෙදපාQතෙ !"ෙ� 

eයාප�ංx ආයතනවල කාQය ම�ඩල සඳහා 

ධා�තා සංවQධන Y�z වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

K46485962106 6/19/2014

බස්නාVර පළා� සමාජ ෙසේවා ෙදපාQතෙ !"ෙ� 

කාQය ම�ඩල සඳහා දැ�ම, Dසලතා හා ආක�ප 

වQධනය සඳහා ධා�තා සංවQධන Y�z වැඩ�g 

පැවැ�Gම. 350,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ 350,000.00        350,000.00         100% I 100%

K46485962108 12/3/2014

පළා� මාQග අමාත�ාංශෙ= (බ.ප.) [ලධාU!ෙC 

දැ�ම  Dසලතා හා ආක�ප සංවQධන 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

150,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     131,300.00         88% I 100%

H48141201002 3/11/2014

බඩ�ගම අකර!ගහ මාම�: ජනපද පාෙQ 

බ!SලෙC l ෙමෝල අසe! ඇ� ෙපොS මාQගයට 

XSe බලය ලබා pම

221,756.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% I 100%

D48452201101 7/21/2014

�uල��ය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= �ෂ්ණYර ජනපද 

මාQගය ෙකො!�: 

TUම

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     499,695.95         100% I 100%

D48452201102 7/21/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= පරෙගොඩ උ"ර 

ගමමැද මාQගෙ= පැ� බැ ම ඉ�TUම 

(��තගහව�ත ශා!ත මහතාෙC [ෙවස �V� 

ෙපොS 

මාQගය)
100,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% C 60%

D48452201103 7/21/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙගොwග�ව 

ගෙ�ව�ත ෙපේමදාස මහතාෙC [වස අසe! 

පහළට ඇ� ෙපොS මාQගය ෙකො!�: 

TUම

 
100,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

D48452201104 7/21/2014

�uල��ය qරා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කඩවල 

��ෙC ව�ත I වන පvමග සංවQධනය 

TUම

 200,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% Q 0%



D48452201105 7/21/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙකෙහ�ඇ�ල 

ෙපො�ෙමෝල ඇ� මාQගෙ= (1 වන පvමග) iS 

මැSර අසe! වමට ඇ� මාQගය ෙකො!�: 

TUම

 100,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     100,000.00         100% I 100%

D48452201106 10/15/2014

�uල��ය පාෙj�ය සභාවට අය�, �නගහ ෙසවන 

ෙකළවර ස ප� මහතාෙC [වස අසe! 

පට!ෙගන ෙF. Bස!ත මහතාෙC [වස අසe! 

අවස! වන ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% A 10%

D48452201107 10/17/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අකරගම 

ෙරෝහල අසe! වැû ඇ� ග�වල පාෙQ 1/2  Km 

පBකළ Xට �ස්ණYර ජනපදයට ඇ"�වන 

මාQගෙ= සංවQධනය කළ R" 160 m පමණ Sර 

පාර ග� අ"රා ෙකො!�: TUම. 257,000.00           ප.පා.ෙකො.

�uල��ය 

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

H48141202005 3/11/2014

ෙකො!දග ��ල �ඩා��ය මැ�! ඇ� XSe 

{හැන �ඩා ��ය ෙකලව�! ඇpම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% A 10%

H48141202006 3/11/2014

ෙකො:v!න ෙසෝෙ  මහතාෙC [වස �V� ෙපොS 

පාෙQ XSe කzව Xතැ! TUම

50,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     49,338.00           99% I 100%

D48452202101 7/21/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= දc!නගහව�ත 1 

වන පvමග ග� අ"රා ෙකො!�: TUම

243,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     240,423.00         99% I 100%

D48452202102 7/21/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= සරq ව�ත දDz 

වැeෙහේන මාQගය ෙකො!�: දමා සංවQධනය 

TUම

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     480,212.00         96% I 100%

D48452202103 7/21/2014

ෙනො. 242/08 [�වලාව�ත අFකර පනහ ¥ග�ව 

ප�ංx එ�.එ�.එ . �ණර�න මහතාෙC [වස 

ඉ���ට ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම

 
100,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     95,553.25           96% I 100%

D48452202104 8/18/2014

කටාන ප.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= දඹSෙQ ගාමෙ= 

Slකා මහ�cයෙC [වස අසe! �ව යන ෙපොS 

පාර සංවQධනය TUම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% C 60%



D48452202105 8/18/2014

කටාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= දඹSෙQ ගාම ෙසේවා 

වසෙ  ෙහේමමාe මහ�cයෙC [වස අසe! �ව 

යන ෙපොS පාර සංවQධනය TUම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% C 60%

D48452202106 10/15/2014

කදවල ආන!දYර ළමා [වාස පාර ¥ටQ 80 තාර 

දැ¥ම.

120,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% H 100%

D48452203101 8/4/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= පළග"රය ශා!ත 

අ!ෙතෝ[ පvමග ෙකො!�: TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥ග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     488,938.85         98% I 100%

D48452203102 10/15/2014

Dරණ රණX� අ[� ෙපෙQරා මාවත කලYව 

ෙදසට ව පස පැ� කාz බැ�ම.

180,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥ග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     -                      0% H 100%

H48141204005 3/11/2014

අස්d�ව�ෙපොල ජ iව�ත පජාශාලාව ඉ���ට 

ඇ� XSe කzව Xතැ! TUම

70,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     70,000.00           100% I 100%

D48452204101 7/21/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= වෑeය / 

වැ�ෙහේන ෙjවාල පාර ෙමෝටQ ෙගේඩQ කර 

ෙකො!�: 

TUම

 
250,000.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% C 60%

D48452204102 7/28/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය සභාවට අය� 

උ>ග ෙපොල රණ"ංග මාQගය සංවQධනය TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% I 100%

H48141205002 3/11/2014

ප�ෙලෙවල කැ!දල!ද අංක 20/1 ධQමA� 

Xකමර�න මහතාෙC [වස �V� ෙපොS මාQගයට 

XSe බලය ලබා pම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% A 10%

H48141205003 3/11/2014

ප�ෙලෙවල කැ!දල!ද වලෙහේන මාQගෙ= ඇ� 

XSe {හැ! මග Xතැ! TUම

50,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     50,000.00           100% I 100%

D48452205101 7/21/2014

¥�ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= දං�Xට 

ෙහොරගස්මංකඩ ෛවද�ාචාQය මාරAංහ මහතාෙC 

ෙබෙහ� ශාලාව අසe! ෙගො!නගහල!ද දFවා 

�ෙවන මාQගය ෙකො!�: TUම 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     497,669.97         100% I 100%



D48452205102 7/21/2014

¥�ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  නc කරන ලද 

මාQග ෙමෝටQ ෙගේඩQ කර සංවQධනය 

TUම

 250,000.00           ප.පා.ෙකො.

¥Uගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% H 100%

A48431105104 10/17/2014

¥�ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 480 S�!ෙ! 

ෙගදර ක� එeය ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ෙකො!ගස් ෙද[ෙ= මැdෙනෝනා මහ�cයට 

[වාස ආධාර ලබාpම. 70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     68,700.00           98% I 100%

H48141206003 3/11/2014

බංගලාව�ත අංක 129 ප�ංx XD Aංහ මහතාෙC 

[වස අසල ෙපොS අ"� මාQගයට XSe බලය ලබා 

pම

196,464.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% A 10%

H48141206004 3/11/2014

[:ට�ව ෙකෝ!ගස් හ!�ය සමෘjµ මාවත XSe 

මාQගය pQඝ TUම

444,700.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     444,700.00         100% D 80%

H48141206005 3/11/2014

ප![ල BSෙනg  මාවත අ"� මාQගය XSeය 

pQඝ TUම

128,610.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     128,610.00         100% D 80%

D48452206101 7/21/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= [:ට�ව 

���යාව �ණෙසේන ක�ණානායක මහතාෙC 

[වස අසK! �ෙවන ෙපොS මාQගය ෙකො!�: 

TUම 200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     199,239.90         100% I 100%

D48452206102 7/21/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ඌරාෙපොල 

ෙබෝපැ�ත මැදල!ද ව�ෙ� පග� මාවත 

ෙකො!�: TUම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     99,653.00           100% I 100%

D48452206103 7/21/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= [:ට�ව 

���යාව න!දෙසේන මහතාෙC [වස අසK! 

�ෙවන ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     198,720.75         99% I 100%

D48452206104 7/21/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙ�ය!ෙගොඩ 

බාSරාෙගොඩ මාQගයට �X�ෙ p ඇ� ව>ම>ව 

අසe! වමට ඇ� අ"� මාQගය ෙකො!�: TUම 

 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     300,000.00         100% I 100%

D48452206105 7/21/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= �ව!Yර 

මාQගෙ= වස!ත මහතාෙC [වස අසe! ඇ� 

අ"� මාQගය ෙකො!�: TUම 

 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     200,000.00         100% I 100%



D48452206106 7/21/2014

ෙනො. 236 1 ¶ ජයවQධන මාවත �හා�ය ප�ංx 

එ . මා^� මහතාෙC [වස ඉ���ට ෙපොS මාQගය 

සංවQධනය 

TUම

 
200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     198,909.05         99% I 100%

D48452206107 7/21/2014

ෙනො. 480 2 Ç V¿රා මාවත �හා�ය ප�ංx 

එ .ඒ.එෆ්. Aෆානා මහ�cයෙC [වස ඉ���ට 

ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම

 
100,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     99,814.10           100% I 100%

D48452206108 7/21/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= දඩග�ව 

ඒපා�ල මාQගය සංවQධනය 

TUම

 300,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     298,780.00         100% I 100%

D48452206109 7/21/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= උද cට 

අ බලම අසe! යන මාQගෙ= අවස! ෙකොටස 

සංවQධනය 

TUම

 
200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     199,918.90         100% I 100%

H48141207002 3/11/2014

ගෙ!��ල අ!නාAව�ත පළ� පvමඟට XSe 

බලය ලබා pම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% A 10%

D48452207102 7/28/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ}�ගම ෙබෝග�ව 

ෙබ මල මාQගය ෙකො!�: TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     490,000.00         98% I 100%

D48452207103 8/4/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග පහ 

i}ගහෙගොඩ මැ��න මාවත ෙකො!�: TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% H 100%

D48452207104 8/4/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග පහ දDz 

ඇඔරgව ර�ට!ගහ�ල පාර iS මැSර අසe! 

දDණට ඇ� පාර ෙකො!�: TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     475,002.00         95% I 100%

H48141208004 3/11/2014

ඒකල ප�eය ව�ත �ලF චාමර මහතාෙC [වස 

�V� ෙපොS පාරට XSeය ලබා pම

175,000.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     175,000.00         100% I 100%

D48452208101 7/21/2014

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බ!wෙගොඩ 

ප�eය අසe! 56/ෙ¿ බ!wෙගොඩ ජා ඇල ප�ංx 

A"  එරංග මහතාෙC [වස අසe! යන ෙපොS 

මාQගය ෙකො!�: TUම 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     499,132.00         100% I 100%



D48452208102 7/21/2014

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= බvව�ත 

පෙjශෙ= නාරංෙගොඩපාgව සාම මාවෙ� 9 වන 

පvමග ෙකො!�: 

TUම

 
150,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

D48452208103 7/21/2014

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= සමd එFස� 

මාවෙ�ඉ�� ෙකොටස ¥ටQ 50 පැ� කාzව බැද 

ෙකො!�: 

TUම

 
200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% B 35%

D48452210101 7/21/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= T��ලවල බටVර 

අංක 385 අ"ල ජයAංහ මහතාෙC [වස අසe! 

ආර භ G අංක 385/Ç 1, û.එස්. eයනෙC 

මහතාෙC [වස අසe! යන ෙපොS මාQගය 

ෙකො!�: TUම
300,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     283,569.45         95% I 100%

D48452210102 7/21/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙගෝනෙහේන උ"ර 

කහටගහව�ත ඉඩෙ  ෙනො. 297/ඊ/2, අරX!ද 

�යර�න මහතාෙC [වස අසල Aට ෙනො. 

297/ඊ/එස්.¶.±. දයාන!ද මහතාෙC [වස දFවා 

ඇ� ෙපොS මාQගය ෙකො!�: TUම
200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     182,871.65         91% I 100%

D48452210103 7/21/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ගම මැද මාවත 

ෙකො!�: 

TUම

 250,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     243,854.10         98% I 100%

D48452210104 7/21/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= දg��ය � 

[ෙFතනාරාම ප!සල පාර පැ� කාz ඉ�TUම 

(¥ටQ 

200) 350,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     -                      0% H 100%

D48452211101 7/21/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= T��වැල 

අභය�ස්ස මාවත ෙකො!�: 

TUම

 250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව 250,000.00        246,612.00         99% I 100%

D48452211102 7/21/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= වාන}වාව 

ෙවෝ�ටQ ෙපෙQරා �ඩාංගනය අසe! ෙහේමච!ද 

එ��Aංහ මහතාෙC [වස අසe! යන ෙපොS පාර 

ෙකො!�: TUම 150,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව 150,000.00        149,280.00         100% I 100%

D48452211103 7/21/2014

405 ෙදො ෙq - ජය!� පාර මැදල!දව�ත පළ� 

පvමග ෙකො!�: 

TUම

 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 500,000.00        490,459.00         98% I 100%



D48452211104 7/21/2014

�ෙගොඩ �V� බප/ග / Dමා���ල �ස්e  මහ 

XSහල අසe! යන මාQගය සංවQධනය 

TUම

 100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙq  

පාෙj�ය 

සභාව 100,000.00        92,992.00           93% I 100%

D48452212101 7/21/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මාෙකොළ 

බvෙගව�ත ෙවල ෙකොටෙසේ Aට දDණට ඇ� 02 

වන අ"� මාQගය ෙකො!�: 

TUම

 
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     476,051.28         95% I 100%

D48452212102 7/21/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ¥ගහව�ත මදරාව 

හ!�ෙ= Aට මාවරම�wය ෙදසට දDණට ඇ� 

වං�ව ආස!නෙ= ලFෂ්ම! ෙපෙQරා මහතාෙC 

[වස �V� ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම
300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම 299,995.40        285,924.12         95% I 100%

H48141213005 3/10/2014

කැල¦ය ªයගම පාර Aංහාර��ල �ෂ! ෙපෙQරා 

මාවත සඳහා XS� බ�ඩ� වයරයF ඇpම

414,029.00           පා.ෙ�

ලංකා 

XSeබල 

ෙපෞjගeක 

සමාගම -                     -                      0% Q 0%

D48452213101 7/21/2014

කැල¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කැල¦ Xහාරය 

අසල ෙ�Fකව�ත මාQගය ග� අ"රා 

සංවQධනය 

TUම

 
500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ¦ය   

පාෙj�ය 

සභාව -                     433,611.96         87% I 100%

D48452213102 7/21/2014

කැල¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= T�බ�ෙගොඩ 

ගැ�z මාවත පැ� කාz ප�සංස්කරණය TUම 

සහ කාz ආවරණ දැ¥ම (¥ටQ 

100) 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     -                      0% Q 0%

D48452221102 7/28/2014

ෙකොළඹ 15 ෆQdRෂ!  පාර අංක 225/300 Aට 

225/322 දFවා ඇ� ෙපොS අ"� මාQගය 

ෙකො!�: TUම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 300,000.00        274,837.65         92% I 100%

D48452221103 9/23/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ම:ටFDeය � 

Xකම [වාස සංaQණය �XB  මාQගය 

සංවQධනය TUම.

900,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% A 10%

D48452221105 12/1/2014

ෙකොළඹ 15 ²�මැ!ඩ� පාර වරාය [වාස 

ෙයෝජනා කමයට �Xෙසන අ"� මාQගෙ= 

ෙකො!�: TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

D48452222101 7/21/2014

 T�ත ප�ව ම�ව�ත ගාQඩ! ෙපොS අ"� 

මාQගය අ.ස.ෙකො. D:� ග� අ�ලා සංවQධනය 

TUම (තැ.අ.96/22 Aට තැ.අ.4/30 

දFවා)

 
300,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 299,385.82        297,350.72         99% I 100%



D48452222102 7/21/2014

ෙකො�කාව�ත ��ෙ��යාව පා ෙj·ය සභාවට 

අය� අංක 96/5/ f2 හ�ත උයන ෙමෙගොඩ 

ෙකොළ!නාව වැ�ල ��ය ව" මාQගය 

සංවQධනය TUම 200,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 199,848.89        199,848.89         100% I 100%

D48452222103 7/28/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙගෝත¥ 

පාර අංක 2 හරස් පvමග (414 ෙකොvXල 

වැ�ල ��ය e�නෙ= Aට 413/Ç ෙකොvXල 

වැ�ල ��ය අw 10 ෙපොS පාර ) සංවQධනය TUම 250,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     249,022.60         100% I 100%

D48452222104 9/18/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

වැ�ල �:ය සාලව�ත පාර සංවQධනය TUම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො!නා

ව නගර සභාව -                     487,498.95         97% I 100%

D48452423101 7/9/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, c�හාන 

ෙපොeAය අසe! ඇ� úපA� මාවෙ� ([වෙසේ 

අංක. 30, 30/1, 30/2, 30/3) 4 වං�ව පBකර 

¥ටQ 20 යන Xට හතරමං හ!�ෙ= දDණට ඇ� 

පාෙQ පාර උස්සා සංවQධනය TUම.
500,000.00           ප.පා.ෙකො.

� 

ජයවQධනYර 

ෙකෝ:ෙ: මහ 

නගර සභාව -                     463,494.08         93% I 100%

D48452423102 7/9/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, c�හාන 

ෙපොeAය අසe! ඇ� úපA� මාවෙ� 4 වං�ව 

පBකර ඇ� නගර සභාවට අය� කාzව බැඳ පැ� 

බැc සකස් කර  සංවQධනය TUම.

550,000.00           ප.පා.ෙකො.

� 

ජයවQධනYර 

ෙකෝ:ෙ: මහ 

නගර සභාව -                     468,327.50         85% I 100%

D48452424101 7/9/2014

ක>ෙවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, රණාල 

අXස්සාෙ��ල පධාන මාQගයට මා� ව ඇ� 

ෙද�ගහව�ත අ"� මාQගය හා 1 වැ[ පvමෙC 

සප�" කාzව සකස් කර මාQගය සංවQධනය 

TUම.
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 500,000.00        473,376.00         95% I 100%

D48452224102 7/28/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= Xහාර මාවෙ� 2 

වන පvමෙC ජයෙකොw කඩය අසල අමරෙසේකර 

මහතාෙC [වස ඉ���ට Aට ඉ��යට පව�න 

ෙපොS මාQගය ෙකො!�: TUම 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල 500,000.00        473,989.08         95% I 100%

D48452224103 7/28/2014

බ�තර��ල උ>��ල �ව! පvමග අ"� 

මාQගය ෙකො!�: TUම

350,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක>ෙවල 

නගර සභාව -                     321,462.19         92% I 100%

D48452224104 7/28/2014

බ�තර��ල ජය!�Yර ෙනg  මාවත  කාz 

පjධ�ය සංවQධනය TUම

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක>ෙවල 

නගර සභාව -                     147,345.30         98% I 100%



D48452224105 10/28/2014

ක>ෙවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙහෝක!දර වැව 

පාර 6වන පvමග 1වන අ"� මාQගය සංවQධනය 

TUම.

700,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     679,064.48         97% I 100%

D48452224106 12/15/2014

ක>ෙවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙබෝc�ය 

අෙශෝකාරාම අ"� මාQගය සංවQධනය TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     996,489.53         100% I 100%

H48441225101 6/10/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, ෙදපානම 

ප![��ය Gර මාවතට XSeය ලබා pම.

152,855.00           පා.ෙ� ලං.X.ම 152,855.00        152,855.00         100% I 100%

H48441225102 6/10/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, ප![��ය 

මාලප�ල ෙගොXජනපද පාර සඳහා XSeය ලබා pම.

439,815.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     428,700.00         97% I 100%

A48485125103 7/4/2014

ගංෙගොඩXල ෙම�ෙසවන රජෙ= [වQතන 

[වාසෙ= මානAක අංශය හා ම� අංශය යන 

අංශවල නාන කාමරවe! බැහැරවන අපXත 

ජලය බැස යාමට Fරහමව� කාz පjධ�යF 

සකස් TUම. 225,408.50           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ 338,500.00        225,408.50         100% I 100%

F48485825104 7/28/2014

ගංෙගොඩXල ෙම�ෙසවන රජෙ= [වQතන 

[වාසෙ= ම� අංශෙ= ද�ව!ෙC සහ 

ම�ව�!ෙC පහBකc වැw�Rz TUම සදහා 

උපකරණ cළට ගැ£ම 500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ -                     488,237.85         98% I 100%

D48452225105 7/28/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= £ල මහර පාෙQ 

ඇ� G�ය බ�ඩාර මාවත අග ෙකොටස ග� අ"රා 

තාර දැ¥ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     370,589.97         93% I 100%

D48452225106 8/4/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ප![��ය, 

ෙමොරගහ ක!ද, එFස� මාවත අංක 1297/7 

[වැA ක�ණාර�න cයෙC [වස ඉ����! 
 

ෙපොS මාQගය ෙකො!�: කර ෙදපස කාz 

ඉ�TUම. 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     475,000.00         95% I 100%

D48452225107 9/18/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කල�ෙගොඩ Gර 

මාවෙ� 1වන පvමෙC අංක 55/34 [වස අසල 

Aට ව"ර ගලා බAන කාzව �eසකර TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     170,671.30         85% I 100%

D48452225108 9/23/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ගංෙගොඩXල 

වනාත මාQගය සංවQධනය TUම.

1,100,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% A 10%



D48452225110 9/23/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙබෝµය පාර 2 

වන පvමග ෙකො!�: කර සංවQධනය TUම.

1,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% A 10%

D48452225111 9/23/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාෙශෙ= Gර මාවත 

ෙසෝමා සදහ  ෙසවනට යන මාQගය සංවQධනය 

TUම.

2,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,997,020.58      100% I 100%

D48452225112 9/23/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශ ෙ= මාD�ර cV© 

මාවත cV© ෙපෙදස මාQගය සංවQධනය TUම.

2,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,998,447.71      100% I 100%

D48452225113 9/23/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= තලප���ය 

ගාෙමෝදය මාවත සංවQධනය TUම.

2,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% A 10%

D48452225114 11/3/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ප�රෙගොඩ අංක : 

95/7 [වස �V� ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම.

1,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% A 10%

A48485125115 12/31/2014

ගංෙගොඩXල ෙම� ෙසවන [වQතන [වාසෙ= 

වැATe පjධ�ය අ}�වැwයා TUම

186,031.89           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ -                     175,000.00         94% I 100%

D48452228101 7/28/2014

ෙමොරvව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ලFA�Yර 

ෙබො�පන 4වන පvමග මැද පාර සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව -                     168,060.05         84% I 100%

D48452228102 7/28/2014

ෙමොරvව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙමොරvව 

ෙබො�පන ලFA�Yර ඉ���ට මාKගාව පාර ෙරw 

cFස් ෙයොදා ෙහෝ D:� ග� ෙයොදා සංවQධනය 

TUම. 300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව -                     268,963.50         90% I 100%

D48452228103 7/28/2014

ෙමොරvව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග�Tස්ස, 

ෙකලවල,¶.´. DලවQධන මාවෙ� අංක 79/4/B 

අ�ලා ගමෙC cයට අ�� [වෙසේ Aට අංක 79/A 

ijµක මහතාෙC [වස දFවා ෙපොS පැ� කාzව 

ඉ�TUම. 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 462,483.02        257,581.58         52% I 100%

D48452228104 9/27/2014

ෙමොරvව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ලFෂප�ය උප 

තැපැ� කාQයාලය අසල මාQගය D:�ග� අ"රා 

සංවQධනය TUම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව -                     447,245.14         89% I 100%



D48452229101 7/28/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඇ��වල d�බ: 

එ��Aංහ මාවෙ� ෙශහා!ස් උ�සව ශාලාව 

ඉ���ට ඇ� ෙබෝFDව හා කාzව ඉ�TUම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     88,956.49           89% I 100%

D48452229102 7/28/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙබොරලැස්ග�ව 

අෙ²ර�න මාවෙ� පළ�වන පvමෙC වල�ව�ත 

පාර සංවQධනය TUම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     493,164.67         99% I 100%

D48452229103 8/13/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, පeෙගදර 

වැeපාර ෙදවන පvමග ෙකො!�: TUම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     479,385.97         96% I 100%

D48452229104 9/18/2014

කැස්බෑව පා. ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙහො!න!තර 

වටරuම පාර ෙකො!�: TUම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     500,000.00         100% I 100%

D48452229105 9/23/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= මDg�ව 

පeෙගදර ෙවලබඩ පාර සංවQධනය TUම.

600,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% A 10%

D48452229106 10/14/2014

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කvවාවල 

ෙද[යව�ත අ}�පාර සංවQධනය TUම.

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     600,000.00         100% I 100%

D48452230101 7/28/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ම�ෙතෙගොඩ 

[වාස සංaQණෙ= 9 Ç /10 Ç කලාප පාර 

තාරදමා සංවQධනය TUම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                      0% Q 0%

D48452230102 7/28/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ��පන 

පස!නYර ෙjවාලපාර සංවQධනය  TUම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     233,937.06         78% I 100%

D48452230103 7/28/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ=, ��පන උ"ර 

ෛමÂදාස මාවත ෙව!ෙjA ඉඩෙ  පළවන අ"� 

මාQගය තාර දමා සංවQධනය TUම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     197,077.66         99% I 100%

D48452230104 7/28/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 584/E Bව 

YiSගම ගාම [ලධාU වසමට අය� දහ මාවත 2 

වන අ"� මාQගය සංවQධනය TUම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                      0% Q 0%



D48452230105 8/4/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකොටඨාශෙ=, පාලාගම 

බSXල කන�ත පාෙර! හැU යන බSXල පාර තාර 

දමා සංවQධනය TUම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                      0% O 0%

D48452230106 9/18/2014

ෙහෝමාගම රජෙ= ෙරෝහල අසල �!ෙකත පාර 

සැනB  ෙසේවා මාවත ෙකො!FUර: කර 

සංවQධනය TUම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                      0% Q 0%

D48452230107 9/23/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= කvවාන 

නාරංගහෙහේන පාර 2 වන පvමග සංවQධනය 

TUම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                      0% Q 0%

D48452230108 9/23/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ¥ෙගොඩ ආ�ගල 

මාQගෙ= පානgව ජයෙකොw මහතාෙC ෙවළඳසැල 

අසe! ඇ� ෙපොS මාQගෙ= ෙකොටසF ෙකො!�: 

TUම. 250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     191,575.70         77% I 100%

D48452230109 11/3/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= හබරකඩ 

සමාජවාp මාවත ව�පන  අංක : 18,19 දරණ 

ඉඩෙ  කැබe 02 මැ�! �Vටා ඇ� ෙපොS කාzව 

�Kසකර TUම. 400,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D48452230110 12/8/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= හංවැ�ල 

ආ�ගල ෙගොwෙහේන ක!ද පාර සංවQධනය TUම

2,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,995,871.23      100% I 100%

D48452231102 7/28/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ගල�ට මඩ 

අ�ෙ දා මාවත ෙකො!�: TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                      0% B 35%

D48452231103 7/28/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙහො[ට! ෙපෙදස 

"ෂාර මාවත කාz පjධ�ය ඉ�TUම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

�තාවක නගර 

සභාව -                     -                      0% A 10%

D48452231104 12/1/2014

�තාවක පා. ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ආ�ගල හංවැ�ල 

වල�ව�ත පාර සංවQධනය TUම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     499,119.44         100% I 100%

D48452232102 7/21/2014

�¢�ගස්යාය Yංx ෙබො{�ල Dලෙසේකර මාවත 

937 පvමග සංවQධනය 

TUම.

 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     -                      0% Q 0%



D48452232105 8/4/2014

ෙකොළඹ 05 ඇව�ෙහේන පළ� පvමග සංවQධනය 

T�ම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     710,179.13         71% I 100%

D48452232107 10/1/2014

ෙකොළඹ 05 ඇව�ෙහේන ෙදවන පvමග සංවQධනය 

TUම.(අංක 13/2 Aට 13/6 [වස අතර ෙපොS 

මාQගය)

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,000,000.00     999,646.40         100% I 100%

D48452232108 12/1/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙබො{�ල 

මරදාන මාeගාක!ද 87 ව�ත ජල ස පාදන [ල 

[වස අ"� පාර සංවQධනය TUම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     -                      0% Q 0%

D48452233101 7/28/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= වග, ඉ�දෙපොල 

ෙහේ!යාය  මාQගය සංවQධනය  TUම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක -                     238,117.42         95% I 100%

D48452233102 8/18/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ගලෙගදර � 

ෙසෝමාන!ද මාවත (ප!සල පාර) ෙකො!�: 

TUම

300,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     299,737.77         100% I 100%

D48452233103 8/18/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ�Fව�ත  

ග ෙ�ෙගොඩ ෙපෙදස ෙගොඩෙවලා අ�ණ දFවා 

මාQගය  ෙකො!�: TUම

300,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     299,414.72         100% I 100%

D48452233104 8/18/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පාSFක 

Yස්වැeඔය මාවත ෙකො!�: TUම

300,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     299,805.76         100% I 100%

D48452233107 11/11/2014

පාSFක පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= පාSFක අංග�ව 

ද!කර��ල මාQගය ඇස් ෙෆෝ�: ෙකො!�: 

(ක:බැF) කර සංවQධනය TUම.

550,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

H48141241002 3/11/2014

වාj�ව ෙ�රගම පාර, igගහව�ත අ"� මාQගයට 

XSeය ලබා pම

275,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

XSeබල 

ෙපෞjගeක 

සමාගම 275,000.00        272,409.24         99% I 100%

H48141241003 3/11/2014

නාර ��ය රණX� AAර ශා!ත මාවෙ� è.Yෂ්පා 

A�වා මහ�cයෙC [වස �V� [වාස පෙදශයට 

XSeය ලබා pම

60,000.00             පා.ෙ�

ලංකා 

XSeබල 

ෙපෞjගeක 

සමාගම 60,000.00          41,789.00           70% I 100%



H48141241004 3/11/2014

ෙහොෙQ">ව බංගලාව�ත ඩ².¶.එ�.අqYහාc 

ෙපොS මාවතට XSeය ලබා pම

225,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

XSeබල 

ෙපෞjගeක 

සමාගම 225,000.00        225,000.00         100% I 100%

D48452241101 8/4/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= වලපල 

ඩයස් ෙපෙදෙස! හැෙරන Bසාන tcය මාQගය 

සංවQධනය TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 200,000.00        187,188.00         94% I 100%

D48452241102 8/4/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙහොෙQ">ව වල�ව�ත වටරu  මාQගෙ= පැ� 

කාz සංවQධනය TUම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 300,000.00        291,262.00         97% I 100%

D48452241103 8/4/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= පානSර, 

වෑකඩ, පාඨl�Fඛාරාම පාෙර! හැUයන 

කැටකෑලගහව�ත මාQගය ෙකො!�: TUම.

397,690.28           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     383,067.17         96% I 100%

D48452241104 8/4/2014

පානSර පාෙj�ය සභාවට අය� 679 /ඒ,ත���ය 

දDණ ගාම [ලධාU වසෙ  � ෙQවත පාර ඉ��ව 

ඇ� ෙකොටස ෙකො!�: TUම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 50,000.00          48,593.00           97% I 100%

D48452241105 12/24/2014

පානSර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= පරණ D�Sව�ත 

නාල£ මහ�cයෙC [වස අසල ෙපොS මාQගය 

සංවQධනය TUම

102,309.72           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     101,286.62         99% I 100%

D48452242101 7/28/2014

කgතර පෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= වස්ක>ව 

පනා��ය කහට��ය මාQගය ප�සංස්කරණය 

TUම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කgතර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     499,906.57         100% I 100%

D48452243101 7/21/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 667 

ග ම!�ල ගාම ෙසේවා වසෙ  ග ම!�ල සYමල 

උයන මාQගය සංවQධනය 

TUම

 
500,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ�ඩාරගම 

පාෙj·ය 

සභාව -                     492,575.84         99% I 100%

D48452243102 7/28/2014

බ�ඩාරගම පාෙj·ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

අ�Fෙගොඩ, ෙකොqපල මාQගෙ= Aට නා 

ගහව�තට �XB  මාQගය හා අවශ� ස්ථාන 

ෙකො!�: ෙයොදා සංවQධනය T�ම 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     500,000.00         100% I 100%

H48141244003 3/19/2014

D�ක උ"ර, ෙස�A� උයන, ��Xල XSe මාQගය 

pQඝ TUම

100,030.00           පා.ෙ� ලං.X.ම 100,030.00        100,030.00         100% I 100%



D48452244101 7/28/2014

ෙහොරණ  පෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= , 

ඉ�ෙගොඩව�ත වටරuම මාQගය ඉ�� ෙකටස 

ෙකො!�: T�ම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 500,000.00        476,190.48         95% I 100%

D48452244102 9/3/2014

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, අංක 628 පහළ 

c�ලෑව දDණ ගාම [ලධා� වසමට අය� 

c�ලෑව ව�ත පාර මාQගෙ=, අංක 180 Ç ව�ත 

පාර e�නෙ= Aට ච!දDමාර සමරෙකෝ! 

මහතාෙC [වස අසK! යන ෙපොS මාQගය 

සංවQධනය  TUම 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 499,998.90        499,998.90         100% I 100%

D48452247101 8/13/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශයට 

අය� ෙකෝ:ටයාෙහේන මානාන ෙව!ෙjAව�ත 

ෙදවන අ�යර මාQගය ෙකො!�: ෙයොදා 

සංවQධනය TUම. (සම!ත ස්ෙටෝස් ඉ���ට 

මාQගය)

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙj·ය 

සභාව -                     479,994.53         96% I 100%

D48452248101 7/21/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශයට අය� 

කvD�Sගහ ල!ද අ"� මාQගය සංවQධනය 

T�ම.

 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     476,881.00         95% I 100%

D48452248102 8/4/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය සභාවට අය� Dඞා පයාගල 

´.ෙදො!.ෙපෝ�. මාවෙ� ෙකො!�: ෙනොකර 

�ෙබන පාර ෙකොටසF ෙක!�: TUම.

50,000.00             ප.පා.ෙකො.

ෙ²�වල 

පාෙj·ය  

සභාව -                     49,965.35           100% I 100%

D48452249101 7/21/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අg�ගම 

ගාම ෙසේවා වසෙ  ක�තා! �[දාස �ණ�ලක 

මාවෙ� අවස! ෙකොටස සංවQධනය 

TUම.

 
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     97,727.60           98% I 100%

D48452249102 7/21/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 793, 

බටVර වැeපැ!න ගාම ෙසේවා වසෙ , 

ෙකොරෙම�ව�ත, �ගගහල!ද පාර සංවQධනය 

TUම.

 
300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     290,495.00         97% I 100%

D48452249103 7/28/2014

ම"ගම පෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ,ම"ගම 

යටෙදොල “ ^නඋදාන ග මානෙ= “ 1  පvමග ( 

¥ටQ 150 පමණ ) මාවත ෙකො!�: TUම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     439,742.90         88% I 100%

D48452249104 8/4/2014

ම"ගම පාෙj�ය සභාවට අය� ෙල�ව!�ව 

නැෙගනVර ගාම [ලධාU වසෙ  ෙරොහා! 

ජයෙන�� මහතාෙC [වස අසe! යන ෙපොS 

මාQගය ෙකො!�: TUම. 400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     391,820.00         98% I 100%



D48452249105 8/13/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශයට අය� 

ගලබඩයාව�ත පාර කාප: TUම. (ම"ගම 

අg�ගම මාQගය ෙදA!)

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D48452252101 9/3/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, හැwග�ල 

838 ��gබැjද උදාගම පාර සංවQධනය  TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     200,000.00         100% I 100%

D48452254101 7/28/2014

ඉංd�ය පෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, ඉංd�ය 

ඇSරාගල ව" මාQගය සකස් TUම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     500,000.00         100% I 100%

K48485964101 6/6/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= වැwV� බල ම�ඩල සඳහා 

භF� �ත තරඟාවeයF පැවැ�Gම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ -                     300,000.00         100% I 100%

N48485964102 9/3/2014

ෙලෝක වැwV� �නයට සමගා¥ව ෙකොළඹ 

�ස්ÂFකෙ= වැwV� පජා සැම�ම පැවැ�Gම.

1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     731,800.00         73% H 100%

K48485964103 9/3/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= ගැª¦ ම�ව�!ට 

ආධ�ා�cක සංවQධන වැඩසටහනF පැවැ�Gම.

460,430.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ 460,430.00        460,430.00         100% I 100%

H48431162101 6/23/2014

බ�තර��ල නව කාQයාල සංaQණෙ= සංවQධන 

කටR" AS TUම.

6,897,658.13        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 6,897,658.13     6,897,658.13      100% I 100%

A48431162102 6/23/2014

බ�තර��ල නව කාQයාල සංaQණෙ= ඉ�� වැඩ 

[ම TUම.

4,516,819.61        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 4,516,819.61     4,516,819.61      100% I 100%

K48485962103 7/4/2014

බස්නාVර පළාත "ල ත[
 ම�ව�!ෙC 

සහභා��වය සVතව ෙj�ය ආහාර, සමාජයට 

නැ�� TUම �Kබඳ දැ�ව� TUෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�Gම. 500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ -                     494,563.00         99% I 100%

F48431862105 9/3/2014

බස්නාVර පළා� මාQග සංවQධන  අමාත�ංශෙ= 

සැලB  අංශෙ= කාQයසාධනය ඉහළ නැංGම 

"K! ව�ාපෘ�වල ඵලදා�තාවය ඉහළ නැංGම 

සදහා සැලB  අංශයට අවශ�  උපකරණ ලබා 

ගැ£ම 1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,000,000.00      100% I 100%



F48485862106 10/4/2014

සමාජ ෙසේවා ෙදපාQ"ෙ !"ව යටෙ� ඇ� 

[වාසය!V පහBක  වැw�Rz TUම සඳහා 

උපකරණ ලබා pම.

416,590.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ -                     399,000.00         96% I 100%

F48485862107 12/15/2014

බස්නාVර පළාෙ� සමාජ ෙසේවා ෙදපාQ"ෙ !"ව 

යටෙ� eයාප�ංx Aයgම සංXධාන හා [වQතන 

[වාස සඳහා භා�ඩ හා උපකරණ ලබාpම

4,250,000.00        අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ -                     4,027,896.00      95% I 100%

N47485801001 2/26/2014

�uල��ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     99,883.00           100% I 100%

N47485802001 2/26/2014

කටාන පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා මරණාධාර 

කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,825.00           100% I 100%

N47485103001 2/26/2014

¥ග�ව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා මරණාධාර 

කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 99,918.00          99,918.00           100% I 100%

N47485804002 2/26/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     99,821.00           100% I 100%

N47485805001 2/26/2014

¥�ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා මරණාධාර 

කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     99,949.00           100% I 100%

N47485806002 2/26/2014

අ�තනග�ල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                      0% B 35%

N47485807001 2/26/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා මරණාධාර 

කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,800.00           100% I 100%

N47485808001 2/26/2014

ජා ඇල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,792.00           100% I 100%



N47485809001 2/26/2014

ව�තල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 99,990.00          99,990.00           100% I 100%

N47485810003 2/26/2014

මහර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා මරණාධාර 

කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     99,800.00           100% I 100%

N47485811003 2/26/2014

ෙදො ෙප පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= රජෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 100,000.00        100,000.00         100% I 100%

N47485812002 2/26/2014

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා මරණාධාර 

කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     -                      0% B 35%

N47485813001 2/26/2014

කැළ¦ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     -                      0% Q 0%

N47485821001 2/26/2014

ෙකොළඹ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                      0% Q 0%

N47485822001 2/26/2014

ෙකොෙලො!නාව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 99,782.00          99,782.00           100% I 100%

N47485823001 2/26/2014

� ජයවQධනYර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     -                      0% C 60%

N47485825002 2/26/2014

මහරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,398.00           99% I 100%

N47485827001 2/26/2014

ෙදVවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     99,640.00           100% I 100%



N47485829001 2/26/2014

කැස්බෑව පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00         100% I 100%

N47485830100 10/15/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

DඩමාSව එFස� අෙන�ෝන�ාධාර සc�ය සඳහා 

20 x 20 පමාණෙ= හ: එකF ලබා pම

90,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 90,000.00          -                      0% O 0%

H47452430102 10/27/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= 342 මාQගෙ= 

� ෙබෝµරාජ මාවෙ� මාවෙ� පාර හරහා 

ෙබෝFDව බැද සංවQධනය TUම

300,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     -                      0% O 0%

N47485831002 2/26/2014

�තාවක පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                      0% C 60%

N47485832001 2/26/2014

�¢�ගස්යාය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     99,549.50           100% I 100%

N47485833001 2/26/2014

පාSFක පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පාෙj�ය 

සභාව - 

පාSFක 99,900.00          43,975.00           44% I 100%

N47485841001 2/26/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා මරණාධාර 

කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 100,000.00        99,950.00           100% I 100%

N47485843002 2/26/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     100,000.00         100% I 100%

N47485845001 2/26/2014

මSරාවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     -                      0% Q 0%

N47485846001 2/26/2014

iල�Aංහල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     99,380.00           99% I 100%



M47485847001 2/26/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,723.00           100% I 100%

N47485848002 2/26/2014

ෙ²�වල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     99,655.00           100% I 100%

N47485849001 2/26/2014

ම"ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා මරණාධාර 

කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                      0% I 100%

N47485850001 2/26/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,402.00           99% I 100%

N47485851001 2/26/2014

වල�ලාXට පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     99,534.00           100% I 100%

N47485852001 2/26/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 100,000.00        99,670.00           100% I 100%

N47485853001 2/26/2014

c�ල[ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     99,405.00           99% I 100%

N47485854001 2/26/2014

ඉංd�ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාසෙ= 

eයාප�ංx රණX� සංසද සඳහා Bබසාධන හා 

මරණාධාර කටR" ෙව�ෙව! ෙට!: හා Yv 

ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     -                      0% B 35%

F47485862100 6/4/2014

බස්නාVර පළාත "ළ හ�A හා අත�ාවශ� සමාජ 

ෙසේවා සැල�ම සඳහා දව�ාධාර ලබා pම

3,291,226.80        අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ 5,000,000.00     291,226.00         9% I 100%

N47431101500 12/8/2014

�uල��ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     198,900.00         99% I 100%



N47485801501 12/8/2014

�uල��ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

Bභසාධක හා  මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ  

ලබා pම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     -                      0% O 0%

N47431101502 12/19/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 268/Ç, 

නැෙගනVර ක}වා�qYව, කටාන ප�ංx අ> 

ආදාය  ලා@ එ�.එ�. එQ� අ�රාංග£ මහ�cයට 

[වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් �: ලබා pම 19,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය -                     19,390.00           99% I 100%

N47485802500 12/8/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     499,950.00         100% I 100%

N47431102501 12/8/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය   ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත )

750,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     749,854.00         100% I 100%

N47431102502 12/8/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     298,514.00         100% I 100%

N47485802503 12/8/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

Bභසාධක හා  මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ  

ලබා pම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     349,770.00         100% I 100%

N47431103500 12/8/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

1,500,000.00        අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 1,499,100.00     1,499,100.00      100% I 100%

N47485804500 12/29/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

හා �යාකා�  මරණාධාර හා Bභසාධක සc� 

සඳහා  උපකරණ ලබා pම

870,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     869,667.00         100% I 100%

N47431104501 12/29/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     299,640.00         100% I 100%

N47485804502 12/31/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= නැදග�ව 

ප�භා පභා මරණාධාර හා Bභසාධක සc�යට 

උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     49,881.00           100% I 100%



N47485804503 12/31/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 

c�ව!ෙගොඩ නැෙගනVර ග�ෙලොgව මරණාධාර 

හා Bභසාධක  සc�යට  උපකරණ ලබා pම 

 

  
12,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     12,000.00           100% I 100%

N47485804504 12/31/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     199,342.00         100% I 100%

N47485805500 12/19/2014

¥Uගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     299,986.40         100% I 100%

N47485807500 12/19/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ර!වැe 

ෙපෙදෙස, යFකල �V� ෙගෝ£ගහල!දව�ත 

Bබසාධක  හා මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබා 

pම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     39,725.00           99% I 100%

N47485807501 12/19/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ඉB� මාවත, 

ග පහ පාර, යFකල �V� ඉB� ෙපෙදෙස 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබා 

pම 58,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     57,950.00           100% I 100%

N47485107502 12/19/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  රජයට අය� 

ඉඩෙ  �V� eයාප�ංx ෙබො�ලත Bහද 

අෙ!න�ාධාර  හා Bභසාධක සc� 

ෙගොඩනැd�ෙ� ඉ�� සංවQධන කටR" AS TUම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00         100% I 100%

N47485807503 12/19/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග /ඉහළයාෙගොඩ 

උ"ර ප�භා  මරණාධාර හා Bභසාධක සc�යට 

උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,900.00           100% I 100%

N47431107504 12/22/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ග /බටVර 

වැeෙ��ය, අංක : 119/2 V ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@ ස!ධ�ා ôයා!� Dමා� මහ�cයට [වාස 

ආධාර  ලබා pම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     38,335.00           96% I 100%

N47485807505 12/19/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග /ෙගොඩෙගදර 

�S!ෙගොඩ ධQම Xජය Bභසාධක හා මරණාධාර 

සc�යට උපකරණ ලබා pම

60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     59,975.00           100% I 100%

N47485807506 12/19/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ග /�S!ෙගොඩ  

සමd   මරණාධාර  හා Bභසාධක  සc�යට 

උපකරණ ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,850.00           100% I 100%



N47485807507 12/19/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  ග /මැදගම Bහද 

අෙ!න�ාධාර   මරණාධාර    සc�යට උපකරණ 

ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,650.00           100% I 100%

N47431107508 12/22/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග /බSව"ෙගො/ඩ, 

අංක : 159 ප�ංx  එ .´. Xෙ¿A�  මහතා හා 

ග /පහළ යාෙගොඩ, අංක : 85/1 ප�ංx ´.ඒ. 

කමලA� මහතා යන අ> ආදාය  ලා@!ට [වාස 

ආධාර  ලබා pම - එF  අයDට �. 20000/- බැd!
40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     39,930.00           100% I 100%

N47485807509 12/19/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග /කළෙගwෙහේන  

��" අෙ!න�ාධාර මරණාධාර සc�යට 

උපකරණ ලබා pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     35,000.00           100% I 100%

N47431107510 12/19/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 37, 

කරණෑයක��ල, ෙබ ��ල ප�ංx අ> ආදාය  

ලා@  ඊ.´. ධQමෙසේන මහතාට [වාස ආධාර ලබා 

pම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     30,000.00           100% I 100%

N47431107511 12/19/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක : 10ඒ, 

අ}�ග ෙගොඩ, යFකල ප�ංx අ> ආදාය  ලා@  

�ලF ජයGර  මහතාට [වාස ආධාර ලබා pම

70,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     70,000.00           100% I 100%

N47485807512 12/19/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ග /පරක!ෙද[ය 

Bභසාධක හා මරණාධාර සc�යට උපකරණ ලබා 

pම

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     35,000.00           100% I 100%

N47485807513 12/29/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර  හා Bභසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

640,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     639,640.00         100% I 100%

N47431109500 12/8/2014

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 199,595.00        199,595.00         100% I 100%

N47485810500 12/8/2014

මහර   පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

300,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     299,575.00         100% I 100%

N47485810501 12/19/2014

මහර පා.ෙ� .ෙකො:ඨාශෙ= ඉB� ෙපෙදෙස, 

ශා!� මාවත, T��ලවල, කඩවත  �V�  කළණ 

c"� Bබසාධක හා මරණාධාර සc�යට 

උපකරණ ලබා pම 60,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     59,425.00           99% I 100%



N47485811500 12/8/2014

ෙදො ෙq  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 399,156.00        399,156.00         100% I 100%

N47485812500 12/8/2014

 ªයගම  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මරණාධාර හා Bබසාධක සc� සඳහා උපකරණ 

ලබා pම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     399,680.00         100% I 100%

N47431112501 12/8/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=  අ> ආදාය  

ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස්  �: 

 ලබා pම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     999,400.00         100% I 100%

N47431121500 12/9/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 1,000,000.00     999,600.00         100% I 100%

N47431121501 12/9/2014

ෙකොළඹ  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම සදහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 1,500,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 1,500,000.00     1,499,520.00      100% I 100%

N47431121502 12/9/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�! සදහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 300,000.00        298,775.00         100% I 100%

N47431121503 12/11/2014

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 125,000.00        124,278.00         99% I 100%

N47431122500 12/10/2014

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම  උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00           100% I 100%

N47485823500 12/9/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ගංෙගොඩXල,�ෙCෙගොඩ,සමනල මාවත සමd 

කා!තා කාQය Bබ සාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සදහා උපකරණ ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     29,730.00           99% I 100%

N47431123501 12/9/2014

� ජයවQධනYර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයවQධනYර -                     149,150.00         99% I 100%



N47485824500 12/9/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx  

ෙකොස්ව�ත ශF� පදනම Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     -                      0% O 0%

N47431124501 12/9/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     499,280.00         100% I 100%

N47441224502 12/9/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

622/2,��ෙත:vෙගොඩ පාර,තලංගම  උ"ර ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ සහ පාස� අධ�ාපනය ලබන 

පාස� ද�ව!ද A�න û.´.±.එස්.ද අ�Xස් 

මහ�cයෙC [වසට XSe බලය ලබාpම.
15,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% O 0%

N47431124503 12/11/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     149,590.00         100% I 100%

N47431124504 12/31/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 1,500,000.00        අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     500,000.00         33% I 100%

N47485824505 12/24/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

BAතYර,මාලෙ² Xශාඛා Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම.

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     -                      0% O 0%

N47485824506 12/24/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  eයාප�ංx 

ෙද[යව�ත පාර,බ�තර��ල �/ස සමෘjµ  කෘ�  

සණස සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක>ෙවල -                     -                      0% O 0%

N47441225500 12/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක  

105/Ç,කළ�ෙගොඩ,ප![��ය ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ සහ පාස� අධ�ාපනය ලබන පාස� 

ද�ව!ද A�න û.[ල!� මහ�cයෙC [වසට 

XSeය ලබාpම.
20,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     20,000.00           100% I 100%

N47431125501 12/9/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

N47431125502 12/11/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     150,000.00         100% I 100%



N47485825503 12/26/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

මාලප�ල BදQශන කා!තා Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සදහා උ�සව  භා�ඩ ෙලස 

ෙකොwකz   ලබාpම. 55,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     54,400.00           99% I 100%

N47431125504 12/19/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                      0% O 0%

N47441225505 12/24/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

78/2,කන�ත පාර,ෙදපානම,ප![��ය ප�ංx 

û.B[� මහතාෙC [වස අසල ෙපොS මාQගෙ= 

ඇ� XSe කz Xතැ! TUම. 50,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     48,750.00           98% I 100%

N47485825506 12/24/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

�ගගහල!ද ඒකාබjධ  Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සදහා උ�සව භා�ඩ ෙලස ෙකොwකz 

ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,800.00           100% I 100%

N47431126500 12/11/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     -                      0% O 0%

N47431127500 12/11/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     50,000.00           100% I 100%

N47431127501 12/24/2014

ෙදVවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදVවල -                     29,250.00           98% I 100%

N47431128500 12/9/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාහෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 249,340.00        249,340.00         100% I 100%

N47431128501 12/10/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 449,970.00        449,970.00         100% I 100%

N47431128502 12/24/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

20/12,ෙමෝස! ෙ�! ,දහ  ෙසවන 

පාර,කvD�!ද ප�ංx අ> ආදාය ලා@  A�මl 

4ලංග£ පනා!S මහ�cයෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොරvව 9,980.00            9,980.00             100% I 100%



N47431129500 12/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% O 0%

N47431129501 12/9/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     149,310.00         100% I 100%

N47431129502 12/11/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlමඋෙදසා[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                      0% O 0%

N47431130500 12/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     499,380.00         100% I 100%

N47431130501 12/9/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     139,200.00         99% I 100%

N47431130502 12/9/2014

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     698,810.00         100% I 100%

N47431130503 12/10/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 75,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     74,370.00           99% I 100%

N47485831500 12/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx ඉහළ 

හංවැ�ල Xජයදජ Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     50,000.00           100% I 100%

N47485831501 12/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

වල�ව�ත මෙහේෂ් අ�ෙ දා පදනම Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     50,000.00           100% I 100%

N47485831502 12/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

අXස්සාෙ��ල ,ම!��යා මාවත,�Kසරණ Bබ 

සාධක හා මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ 

ලබාpම. 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     40,000.00           100% I 100%



N47485831503 12/9/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

YවF��ය සැනBම Bබ සාධක හා මරණාධාර 

සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     40,000.00           100% I 100%

N47441231504 12/9/2014

 �තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 

23,ඉ}FඕXට ," ෙමෝදර ප�ංx අ> ආදාය ලා@  

සහ පාස� අධ�ාපනය ලබන පාස� ද�ව!ද 

A�න පසාj ච"රංග මහතාෙC [වසට XSeබලය 

ලබාpම.
15,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     15,000.00           100% I 100%

N47431131505 12/11/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     50,000.00           100% I 100%

N47431132500 12/9/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 60,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     59,971.00           100% I 100%

N47431132501 12/11/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය 

නංවාlම උෙදසා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාpම. 150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�¢�ගස්යාය -                     148,200.00         99% I 100%

N47485833500 12/9/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= eයාප�ංx 

ෙබෝෙq,පාSFක  Aයඹලාව වැwV� Bබ සාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සදහා උපකරණ ලබාpම.

35,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 34,398.00          34,398.00           98% I 100%

N47431133501 12/9/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@  

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 99,900.00          99,900.00           100% I 100%

N47431133502 12/11/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 49,997.50          49,997.50           100% I 100%

N47431133503 12/24/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත�වය නංවාlම උෙදසා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාpම. 20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 18,500.00          18,500.00           93% I 100%

N47485841500 12/9/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

�!නව�ත - බටVර වැwV� Bබසාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%



N47485141501 12/11/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙසේවා �යස ඉ�� 

වැඩ [ම TUම

900,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47431141502 12/11/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47485841503 12/11/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx වලාන, 

�ස්ස සරණ Bබසාධක හා අවමංගල�ාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47485841504 12/11/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �²බැjද, 

අඹගහව�ත අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47485841505 12/11/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

මහවාjSව එFස� අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47485841506 12/16/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx ත���ය 

එFස� අවමංගල�ාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47485841507 12/11/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx Vරන 

D�©ව�ත Bබසාධක හා අවමංගල�ාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47431141508 12/19/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47431141509 12/24/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 275,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47485841510 12/29/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx �ස්ස 

සරණ පදනම Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%



N47431141511 12/29/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47485841512 12/31/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

අවමංගල�ාධාර සc� සදහා උපකරණ ලබාpම

280,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර 0% O 0%

N47431842500 12/9/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

1,000,000.00        අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     999,840.00         100% I 100%

N47431142501 12/24/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 548,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     548,000.00         100% I 100%

N47431142502 12/31/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     149,705.00         100% I 100%

N47485842503 12/31/2014

කgතර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

පනා��ය සාෙමෝදය Bබසාධක හා අවමංගල�ාධාර 

සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     29,820.00           99% I 100%

N47431143500 12/9/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බ�ඩාරගම, 

ර�ගම, වරාව�ත, 281/ඒ [වෙසේ ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ෙ¿.ඒ.¶. ෙසො�සා මහතාෙC ±වන 

ත��වය උසස් TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට 

අවශ� දව�ාධාර ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,640.00           99% H 100%

N47431143501 12/24/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     48,980.00           98% H 100%

N47485843502 12/29/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අgෙබෝ��ල, 

D�ස හ!�ය, සමරනායක මාවත eයාප�ංx 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාpම 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

N47485843503 12/29/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අgෙබෝ��ල, 

වල�ව�ත eයාප�ංx එFස� Bබසාධක හා 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     24,480.00           98% H 100%



N47431143504 12/29/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සදහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම -                     99,440.00           99% H 100%

N47485944500 12/9/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= බvXට පෙjශෙ= 

ෙජ�ේෂ්ඨ YරවැAය! ඇගEෙ  වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     25,000.00           100% I 100%

N47431144501 12/24/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 203,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     202,974.00         100% I 100%

N47431145500 12/24/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     99,180.00           99% I 100%

N47431145501 12/24/2014

මSරාවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 13,500.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල -                     13,055.00           97% I 100%

N47431146500 12/9/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= iල�Aංහ, 

අ"ර, පරෙගොඩ ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ´.ෙF. 

ක�ල මහතාෙC ±වන ත��වය උසස් TUම 

සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     30,000.00           100% I 100%

N47431146501 12/24/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 23,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     22,945.00           100% I 100%

N47485847500 12/9/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

උFව�ත එFස� අෙන�ෝන�ාධාර සc�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

N47431147501 12/29/2014

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,570.00           100% I 100%

N47485148500 12/9/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= හ�කඳXල, 

බස්�ය! මාවත මරණාධාර සc� ශාලාව 

සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     100,000.00         100% I 100%



N47431148501 12/9/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට දව�ාධාර ලබාpම

720,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     720,000.00         100% I 100%

N47431148502 12/19/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     500,000.00         100% I 100%

N47431148503 12/24/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     50,000.00           100% I 100%

N47431148504 12/24/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 207,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     207,000.00         100% I 100%

N47485849500 12/9/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

ඉ�යෙගොඩතැ!න ��ය ශF� Bබසාධක 

මරණාධාර සc�ය සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     27,650.00           92% I 100%

N47485849501 12/9/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ}�ග ෙගොඩ 

eයාප�ංx Vතc"� Bබසාධක හා මරණාධාර 

සc�යට උපකරණ ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

N47431149502 12/9/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,000.00           99% I 100%

N47431149503 12/24/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     48,719.00           97% I 100%

N47431149504 12/29/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= කාතෙගොඩ, 

ෙල�ව!�ව, වැeපැ!න e�නෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ [ෙරෝ�කා නාක!දලෙC 

මහ�cයෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම
15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     14,926.00           100% I 100%

N47431149505 12/29/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%



N47452450501 12/9/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= මාQග ෙබෝFD 

කටව� ෙයොදා සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

N47431850502 12/9/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 130,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     128,975.00         99% I 100%

N47431150503 12/24/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 0% O 0%

N47485850504 12/29/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx 

Bබසාධක හා මරණාධාර සc� සඳහා උපකරණ 

ලබාpම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     249,419.00         100% I 100%

N47431150505 12/29/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     28,875.00           96% I 100%

N47441251500 12/9/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= පැලව�ත, 

ග�ලන��ල, අංක 50 e�නෙයV ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ සහ පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

A�න û.ආQ.මැde! මහ�cයෙC [වසට XSeය 

ලබාpම 20,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 0% O 0%

N47441252500 12/9/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ෙමොර��ය, 

අ�වැ�ෙතොට, D��ෙහේන යන e�නෙයV ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ සහ පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! A�න ෙජ£ටා eයනෙC මහ�cයෙC 

මහ�cයෙC [වසට XSeය ලබාpම
20,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     20,000.00           100% I 100%

N47431152501 12/24/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 0% O 0%

N47485853500 12/31/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= eයාප�ංx Yiද� 

කYෙහේන Bබසාධක හා අවමංගල�ාධාර සc�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය 0% O 0%



N47431153501 12/31/2014

c�ල[ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ධාර 

ලබාpම 30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය 0% O 0%

N47431154500 12/24/2014

ඉංd�ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය උසස් 

TUම සඳහා [වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාpම 90,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංd�ය -                     89,250.00           99% I 100%

H43431102725 12/11/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාසෙ= අ> ආදාය ලා@ 

Yjගල�!ෙC ±වන ත��වය  උසස් TUම සඳහා 

[වාස ෙගොඩනැංGමට අවශ� දව�ාධාර ලබාpම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     498,940.00         100% I 100%

H43431101100 12/18/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම (එF අෙයDට �. 10,000.00 බැd! 10 

ෙදෙනDට) 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය 0% O 0%

H43431101101 12/18/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අකරගම, 

�ණසාර මාවත, අංක 22 ඒ e�නෙයV ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ චාල: මාරAංහ මහ�cයට [වාස 

ඉ�TUම සදහා ආධාර ලබාpම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය 0% O 0%

H43431101102 12/18/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය 0% O 0%

H43441201103 12/18/2014

�uල��ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ඉ/මඩ පැ�ල 

පධාන මාQගෙ= කB! ස¥ර මහතාෙC [වස 

�V� ෙපොS මාQගයට XSeය ලබාpම

80,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 0% O 0%

H43431101104 12/18/2014

�uල��ය  පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සදහා ආධාර ලබා 

pම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�uල��ය 0% O 0%

H43441201105 12/17/2014

�uල��ය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 307/1/� 

ෙකොස්ෙහේන බඩ�ගම ප�ංx අ> ආදාය ලා@, 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! A�න ¶ වස!ත 

Dමාර මහතාෙC [වස දFවා XSe {හැ! ඇද 

XSeය ලබාpම 64,450.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 0% O 0%

H43431102100 12/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙනො. 260/15 ඒ 

ජයර�න පාර, ෙගෝමස්ව�ත ¥ග�ව ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ෙF.û.¶. ච"රංග£ මහ�cයට  

[වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර ලබාpම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     14,240.00           95% I 100%



H43431102101 12/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම (එF අෙයDට �. 40,000.00 බැd! 04 

ෙදෙනDට) 160,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     38,538.00           24% I 100%

H43431102102 12/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම (එF අෙයDට �. 40,000.00 බැd! 05 

ෙදෙනDට) 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     199,731.00         100% I 100%

H43431102103 12/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     20,000.00           100% I 100%

H43431102104 12/18/2014

 කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම (එF අෙයDට �. 10,000.00 බැd! 10 

ෙදෙනDට) 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,680.00           100% I 100%

H43431102105 12/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම (එF අෙයDට �. 40,000.00 බැd! 05 

ෙදෙනDට) 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     199,360.00         100% I 100%

H43431102106 12/18/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     199,696.00         100% I 100%

H43431103100 12/18/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

185,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව -                     184,300.00         100% I 100%

H43431103101 12/18/2014

¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= 16 C, ශා!ත �» 

මාවත, කෙඩො�කැෙ� , තලා�ව ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ B[� [රංජ! මහතාට  [වාස 

ඉ�TUම සඳහා ආධාර ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 39,988.00          39,988.00           100% I 100%

H43431103102 12/18/2014

 ¥ග�ව පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම (එF අෙයDට �. 10,000.00 බැd! 10 

ෙදෙනDට) 100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-¥ග�ව 99,996.00          99,996.00           100% I 100%

H43431104100 12/18/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� 

අ> ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම (එF අෙයDට �. 10,000.00 බැd! 05 

ෙදෙනDට) 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     49,980.00           100% I 100%



H43431104101 12/18/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� 

අ> ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

180,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     179,940.00         100% I 100%

H43431104102 12/18/2014

c�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� 

අ> ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

80,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     79,935.00           100% I 100%

H43431105100 12/18/2014

¥�ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම (එF අෙයDට �. 10,000.00 බැd! 05 

ෙදෙනDට) 50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     49,950.00           100% I 100%

H43431105101 12/18/2014

¥�ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම -                     99,980.00           83% I 100%

H43431105102 12/18/2014

¥�ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 289/3, ඉහළ 

මw�යවල, බා©රාෙගොඩ ප�ංx අ>ආදාය ලා@ 

Ç.¶. ෙපේමා ස්වQණකා!� මහ�cයට [වාස 

ඉ�TUමට ආධාර ලබාpම 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

¥�ගම 0% O 0%

H43431106100 12/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� 

අ> ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,977.00         100% I 100%

H43431106101 12/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� 

අ> ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

185,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     184,885.00         100% I 100%

H43485906106 12/18/2014

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ê!ෙද¦ය 

අවමංගල�ාධාර හා Bභසාධන සc� 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     108,426.00         54% I 100%

H43431107100 12/18/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     199,764.00         100% I 100%

H43431107101 12/18/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     30,000.00           100% I 100%



H43431107102 12/18/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ප�ංx  ෙතෝරාග� 

අ> ආදාය ලා@! සදහා [වාස ඉ�TUම සඳහා 

ආධාර ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     199,760.00         100% I 100%

H43431108100 12/18/2014

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙනො. 83/ඒ, 

ෙ�Fස�»ව�ත, ව�ෙපොල, රාගම ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ පcතා ෙjශා[ මහ�cයට [වාස 

ඉ�TUම සඳහා ආධාර ලබාpම 15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     14,524.00           97% I 100%

H43434208101 12/18/2014

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= උස්ව�ත 

ෙබෝගහෙතොvපල පාර [වැAය! ෙවත ජල 

සැපR  පjධ�යF ලබාpම

200,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     200,000.00         100% I 100%

H43431108102 12/18/2014

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම (එF අෙයDට �. 40,000.00 බැd! 04 

ෙදෙනDට) 160,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 0% O 0%

H43431108103 12/17/2014

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     200,000.00         100% I 100%

H43441208104 12/17/2014

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= උ"� [ව!දම 

Xලබඩ පජා Bභ සාධක හා අවමංගල�ාධාර සc� 

ශාලාව ෙවත XSeය ලබාpම

68,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     67,700.00           100% I 100%

H43431109100 12/18/2014

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල 39,160.00          39,160.00           98% I 100%

H43431110100 12/18/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම (එF අෙයDට �. 40,000.00 බැd! 05 

ෙදෙනDට) 200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     127,932.00         64% I 100%

H43431110101 12/18/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම (එF අෙයDට �. 15,000.00 බැd! 02 

ෙදෙනDට) 30,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     29,610.00           99% I 100%

H43431110102 12/18/2014

මහර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 247/29/02/Ç, 

��යපා}ව, කඩවත ප�ංx අ>ආදාය ලා@ BෙQෂ් 

ôයංකර මහතාට [වාස ඉ�TUමට ආධාර ලබාpම

10,000.00             අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     9,525.00             95% I 100%



H43431111100 12/18/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම (එF අෙයDට �. 40,000.00 බැd! 05 

ෙදෙනDට) 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 199,256.00        199,256.00         100% I 100%

H43441211101 12/18/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= දංග�ල 

ඉල!ගහව�ත මාQගෙ= XSeය pQඝ TUම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.X.ම 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

H43431111102 12/18/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 28/28 

D�©ෙහේන Ç, රදාවාන ප�ංx අ>ආදාය ලා@ 

වනAංහ ෙqwෙC ±ව£ ෙQzකා මහ�cයට 

[වාස ඉ�TUමට ආධාර ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 39,996.00          39,996.00           100% I 100%

H43431111103 12/18/2014

ෙදො ෙq පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙq 19,980.00          19,980.00           100% I 100%

H43431112100 12/18/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙනො. 606/15/13 , 

ෙව!ෙjAව�ත, ෙගෝනවල, කැල¦ය ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@  è.¶. ස�කා ±ව!� මහ�cයට 

[වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර ලබාpම
15,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     14,960.00           100% I 100%

H43431112101 12/18/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     199,500.00         100% I 100%

H43431112102 12/18/2014

ªයගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

20,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ªයගම -                     19,475.00           97% I 100%

H43431113100 12/18/2014

කැල¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සඳහා ආධාර 

ලබාpම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     138,262.00         99% I 100%

H43441213101 12/17/2014

කැල¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= පෑeයෙගොඩ 

පරණ �ෙC පාෙර◌් තව� ¥ටර 120 F XSeය  

pQඝ TUම

200,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

XSeබල 

ෙපෞjගeක 

සමාගම -                     -                      0% Q 0%

H43431113102 12/18/2014

කැල¦ය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 365/13, 

ජය මාවත �z��ය , ව�තල ප�ංx 

අ>ආදාය ලා@ අ[� ôය!ත මහතාට [වාස 

ඉ�TUමට ආධාර ලබාpම 10,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ¦ය -                     -                      0% Q 0%



H43431121100 12/17/2014

ෙකොළඹ  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� 

අ>ආදාය ලා@! සදහා [වාස ඉ�TUමට ආධාර 

ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     200,000.00         100% I 100%

H43431121103 12/17/2014

ෙකොළඹ  පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොළඹ 10 

මාeගාව�ත, අංක 80/74, ප�ංx අ> 

අ◌ාදායcලා@ xතා Dමා� D�S£ Xෙ¿ෙසේකර 

මහ�cයට [වාස ආධාරයF ලබාpම. 40,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00           100% I 100%

H43431123100 12/17/2014

ජයවQධනYර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 228 

ධQමශාලා මාවත ඔෙ²ෙසේකරYර ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ෙF.එ. අෙනෝමා ôයදQශ£ cයට 

[වාස ආධාර ලබාගැ£ම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H43441224101 12/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, 

ක>ෙවල,ෙකොරෙතොට,YවF ගහ ෙද[ය 

අංක85/5,ප�ංx අ> අ◌ාදායcලා@ 

ෙF.ඒ.ආ�යච!ද මහතාෙC [වසට XSeය ලබා 

pම 20,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     20,000.00           100% I 100%

H43431124102 12/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 311/± පාස� 

මාවත ෙකොතලාවල ක>ෙවල   ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@  ඩ².එ! BදQශ£ මහ�cයෙC [වස 

ඉ�TUම සදහා ආධාර ලබා pම 40,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00           100% I 100%

H43434224103 12/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 183 ඒ තලාෙහේන 

මාලෙ²    ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ඩ².ඒ.එ! 

ලFමා� මහතාෙC [වස �V� [වාස පෙjශයට 

පා£ය ජල පහBක  ලබා pම 25,000.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     25,000.00           100% I 100%

H43431124104 12/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@! ෙවත [වාස ආධාර ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     200,000.00         100% I 100%

H43431124105 12/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 110/4 

රජමාවත අ"�d�ය ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

අෙශෝකා වෙනෝජ£ මහ�cයට [වාස ආධාර ලබා 

pම 40,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00           100% I 100%

H43431124106 12/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 160/ඒ 

මහග මැjද ෙකොරෙතොට ක>ෙවල ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ එ� Bරංජ මෙනෝජ Dමාර මහතාට 

[වාස ආධාර ලබා pම 30,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     30,000.00           100% I 100%

H43431124107 12/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=  අංක 476/ඊ 

වැeVද ක>ෙවල  ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ඩ² 

B[� ෙපෙQරා මහතාට  [වාස ආධාර ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     20,000.00           100% I 100%



H43441224108 12/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= තලංගම දDණ 

වටරu  මෙගV අංක 629 ¶ [වස අසල ඇලව 

පව�න XSe කzව නැවත මාQගෙ= AvGම

43,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     43,000.00           100% I 100%

H43441224109 12/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙහෝ.නැෙගහ[Vර ශා!ත කැත�! ව�ත 5 

මෙගV අවසානෙ= මාQගය අවVර වන ප�� pපා� 

මහතාෙC [වස අසල XSe කÃව ෙවන� 

ස්ථානයක AvGම 15,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     15,000.00           100% I 100%

H43441224110 12/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙකොතලාවල ගල 

උඩ මාQගෙ= අංක 258/Ç මV!ද මහතාෙC [වස 

අසල ඇලව �V� XSe කzව නැවත මාQගෙ= 

AvGම 32,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     31,204.79           98% I 100%

D43452224111 12/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= රණාල ��ෙC 

ව�ත මාQගය සංවQධනය TUම.

440,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     421,119.56         96% I 100%

D43452224112 12/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= උSෙගොඩ මාQගය 

(නවග�ව තල��ය අ"� මාQගය) සංවQධනය 

TUම.

940,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     896,868.32         95% I 100%

H43431824113 12/17/2014

ක>ෙවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා [වාස අධාර ෙලස ෙසXe 

තහ> ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     200,000.00         100% I 100%

D43452224114 12/17/2014

ක>ෙවල ෙකොතලාවල පාසැල මාවත 321/ඒ [වස 

අසල Aට පාසල ෙදසට ඇ� ෙපොS මාQගය 

සංවQධනය TUම

220,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක>ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     216,748.77         99% I 100%

H43431125100 12/17/2014

මහරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග�අ> 

ආදාය ලා@!ට [වාස ඉ�TUම සදහා ආධාර ලබා 

pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     200,000.00         100% I 100%

H43441225102 12/18/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ප�රෙගොඩ �ස්ස 

කෙඩ! පහල ෙවල දFවා �ෙවන ෙපොS මාQගය 

සඳහා ෙතකලා XSe {හැනF ඉ�TUම.

406,881.20           පා.ෙ� ලං.X.ම 0% O 0%

D43452225103 12/17/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ප![��ය 

�ස්"රාජ ප�eයට �Xෙසන මාQගය සංවQධනය 

TUම.

2,350,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%



D43452225104 12/17/2014

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ත�ප���ය 

ගාෙමෝදය මාවත සංවQධනය TUම 2 අ�යර.

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D43452225105 12/17/2014

මහරගම පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= eයනෙගොඩ 

රණX� මාවත සංවQධනය TUම.

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     997,704.79         100% I 100%

H43431126100 12/17/2014

ර�මාලන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

අදාය ලාÆ!ට [වාස ඉ�TUම සදහා  ආධාර ලබා 

pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     200,000.00         100% I 100%

H43431126102 12/18/2014

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ස©!ගම කඳවල 

ර�මලාන නව �ව! ෙතොvපල පාර Bනාc 

[වැAය!ෙC Bභසාධක සංගමයට අය� 

පජාශාලා ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම. 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     194,853.00         97% I 100%

D43452226103 12/17/2014

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= � ඥාෙ!!ද 

පාර �ල Aට අ�ණ චාcකර මහතාෙC [වාසය 

දFවා (16/5) මාQගය කාz ඉ�TUම හා 

ඇස්ෙපෝ�: ෙය◌ාදා සංවQධනය TUම. 3,050,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

H43431126104 12/17/2014

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 10 

ෙබො�පන පාර ර�මලාන ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

එස්.ඒ.රාµකා cයට [වාස ආධාර ලබාpම.

30,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H43431127100 12/17/2014

ෙදVවල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 3/3 

පැ�eයාන පාර නැ�මාල ෙදVවල ප�ංx 

අ>ආදාය ලා@ දයා[ වාjSව මහ�cයට [වාස 

ආධාර ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H43431128106 12/18/2014

ෙමොරvව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

අදාය ලා@! සදහා [වාස ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     100,000.00         100% I 100%

H43441229101 12/17/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, �Kය!දල 

මඩපාතපාෙQ, ෙවෙල! එෙගොඩ ෙකොටසට XSe 

කz Avවා XSeය pQඝ TUම

70,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 0% O 0%

H43441229102 12/17/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ගැඩiවාන 

අ}�පාෙQ 505/1 ෙF ඒ ජය�ලක මහතාෙC 

[වස අසල මාQගෙ= ඇ� XSe ක�ව Xතැ! 

TUම 80,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 0% O 0%



H43441229104 12/17/2014

�Kය!දල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 53/Ç 2 ගගබඩ 

පාර වෑවල ස්ථානෙය◌් �V� XSe කzව ඉව� 

TUම

45,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම 0% O 0%

H43431129105 12/18/2014

 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 81 

[ව!�wය �Kය!දල ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

එ .¶ අෙශෝකා ප�මලතා මහ�cයට [වාස 

ආධාර ලබා pම 40,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00           100% I 100%

H43431129106 12/18/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 81/1, 

[ව!�wය �Kය!දල ප�ංx > ආදාය ලා@ 

එ .¶.ධ cකා ශා!�ලතා මහ�cයට [වාස 

ආධාර ලබා pම 40,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00           100% I 100%

H43431129107 12/18/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 112 සමd 

මාවත මDgSව �Kය!දල ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ආQ. ¶.ක�ණාව� මහ�cයට [වාස ආධාර ලබා 

pම 40,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00           100% I 100%

H43431129108 12/18/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

අදාය ලා@! සදහා [වාස ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     100,000.00         100% H 100%

H43485929109 12/17/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= කැස්බෑව වැwV� 

බල ම�ඩල හා �වා B{D  මධ�ස්ථාන 

ෙගොඩනැd�ල සංවQධනය TUම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H43431129110 12/31/2014

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, අංක 92/එ, 

මහ�වරාව පාර, ප![��ය ප�ංx 

අ>ආදාය ලා@  එ .අ��jµකා ෙපෙQරා 

මහ�cයට [වාස ආධාර ලබා pම 40,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H43431130100 12/17/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදය ලා@! සදහා [වාස ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     100,000.00         100% I 100%

H43434230101 12/17/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= DඩමාSව ෙවල 

අසල අ"� මාQගයට ◌ා£ය ජලය ලබා pම

100,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                      0% O 0%

H43431130102 12/17/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙල◌්. ෙක◌ා�ඨාශෙය◌් ෙතෝරාග� 

අ> ආදාය ලා@! සදහා [වාස ආධාර ලබාpම

200,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     200,000.00         100% I 100%



H43431130103 12/17/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ� . ෙකො:ඨාශෙ= අංක 60 ± 

පාලාගම ෙපො�ගස්ඕXට ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ෙනX� XකමAංහ මහතාට [වාස ආධාර ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H43431131100 12/18/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 489/2, 

තලගහව�ත, ඇස්ව�ත(උ"ර) YවF��ය ප�ංx 

අ> ආදාය ලා@ ෙF.එ�.චc!ද මහතාට [වාස 

ආධාර ලබා pම 40,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00           100% I 100%

D43452231101 12/18/2014

�තාවක qරා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ශාලාව 

බාeකාව පාර ෙබෝµ මාවත ග� අ"රා සංවQධනය 

TUම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     997,281.77         100% I 100%

H43434231102 12/17/2014

�තාවක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ඇ�ලක!ද සමd 

qරබජා $ල සංXධානය මd! c�ස් D> වං�ව 

qUජාව සඳහා ජල පහBක  ලබා pම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     50,000.00           100% I 100%

H43431131104 12/17/2014

පාSFක පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 134 කහවල 

පාSFක ප�ංx අ>ආදාය ලා@ ^නදාස ">ගල 

මහතාෙC [වස තනාගැ£මට ආධාර ලබාpම

30,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     30,000.00           100% I 100%

H43431131105 12/17/2014

�තාවක පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

157,135.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

H43441232100 12/17/2014

 �¢�ගස්යාය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  

අරව�ත �ස්e  ෙjවස්ථානයට හා Bසාන ,cයට 

XSe කÃ සXTU  කර හා XSeය ලබා pම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% Q 0%

H43441232101 12/17/2014

 �¢�ගස්යාය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  

T�ලපන, ¶.එ .ෙකොළඹෙC මාවත ,05 වන 

පvමග අංක 29/ෙ8 ප�ංx අ> අ◌ාදායcලා@ 

ෙF.ජ[තා [ශා!� මහ�cයෙC [වසට XSeය 

ලබා pම
20,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     -                      0% Q 0%

H43431132102 12/17/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 480/55 

ෙරොFA උද�ානය වැ�ලව�ත ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ �යා[ ´Uස් මහ�cයට [වාස ආධාර 

ලබාpම 10,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H43431132103 12/17/2014

�¢�ගස්යාය පා .ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 480/59 

ෙරොFA උද�ානය වැ�ලව�ත ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ X^තා ෙරෝV¯ මහ�cයට [වාස 

ආධාර ලබාpම. 10,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     10,000.00           100% I 100%



H43431132104 12/17/2014

�¢�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 31 

ෙසෝමා ෙjG ෙපෙදස T�ළපන ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@  ආQ එ  [ශා!� මහ�cයට [වාස 

ආධාර ලබාpම. 30,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H43441233100 12/17/2014

පාSFක පාෙ� ෙකො:ඨාශෙ=, පාSFක, පහල 

ෙබෝෙq D�!ෙද[ය, අංක 407/ඒ, ප�ංx අ> 

අ◌ාදායcලා@ ±.ෙF.�.ගලෙගදර මහ�cයෙC 

[වසට XSeය ලබාpම 20,000.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     20,000.00           100% I 100%

H43431133102 12/17/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අංක 165 úපAංහ 

මාවත ෙබෝෙq පාSFක ප�ංx අ> ආදාය ලා@ එස් 

Xමලෙසේන මහතාට [වාස ආධාර ලබා pම

20,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     20,000.00           100% I 100%

H43431133103 12/17/2014

පාSFක පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@ 

03 ෙදෙනD සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම.

42,855.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාSFක 0% O 0%

H43431133104 12/31/2014

පාSFක පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

90,000.00             අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H43431141101 12/17/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  

ෙකො:ඨාශෙ=,ෙකෙස�ව�ත පර�ත �XෙදXගම 

අංක 27 V ප�ංx අ>ආදාය ලා@ ඩ² ඒ A�� 

´ටQ පනා!S මහතාට [වාස ආධාර ලබාpම

40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     39,989.00           100% I 100%

H43431141102 12/17/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= පානSර 

,වලාන උ"ර, එ .ඊ DෙQ පvමෙC අංක 325 V 

ප�ංx අ> ආදාය ලා@ ගQ� ෙෆො!ෙසේකා 

මහ�cයෙC [වස තනා ගැ£මට ආධාර ලබා 

ගැ£ම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     39,956.00           100% I 100%

H43431141103 12/17/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= පානSර , 

පානSර ,ෙගොරකාන ධ මාන!ද මාවෙ� අංක 

69/6/A V ප�ංx අ> ආදය ලා@ එ�. උපාe 

A�වා මහතාෙC [වාස තනා ගැ£මට  ආධාර 

ලබා ගැ£ම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     39,820.00           100% I 100%

H43431141104 12/17/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙකෙස�ව�ත පර�ත �XෙදXගම අංක 105/1 V 

ප�ංx අ>ආදාය ලා@ එස් ෙපේමව� A�වා 

මහ�cයට [වාස ආධාර ලබාpම 40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     39,884.00           100% I 100%



H43431141105 12/17/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= වාjSව � 

ෙසෝÆත මාවත අංක 84 V ප�ංx අ>ආදාය ලා@ 

´.´ රංජ£ DෙQ මහ�cයට [වාස ආධාර 

ලබාpම

 
40,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     39,978.00           100% I 100%

H43431141106 12/17/2014

පානSර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ප�ංx ෙතෝරාග� 

අ> ආදාය ලා@! සදහා [වාස ආධාර ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානSර -                     198,195.00         99% I 100%

H43431142100 12/17/2014

කgතර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= ගැ�z ෙපෙදස 

පනා��ය වස්ක>ව ප�ංx අ>ආදාය ලා@ 

è.ආQ.ගයා� ôය!ත මහතාට [වාස අධාර 

ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     25,000.00           100% I 100%

H43431142101 12/17/2014

කgතර පා.ෙ�.ෙකො:ඨාශෙ= ගැ�z ෙපෙදස 

පනා��ය වස්ක>ව ප�ංx අ> ආදාය ලා@ è.පpq 

Dමාර මහතාට [වාස ආධාර ලබාගැ£ම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කgතර -                     25,000.00           100% I 100%

H43485943101 12/17/2014

බ�ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= අ�Fෙගොඩ 

�Fගහ එFස� සc� Bභසාධක සc� ශාලාව 

සංවQධනය TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ�ඩාරගම 0% O 0%

H43431144100 12/17/2014

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@! සදහා [වාස ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     100,000.00         100% I 100%

H43485945102 12/17/2014

මSරාවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= �පාe 

ෙටරස් පජා ශාලාව සංවQධනය TUම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මSරාවල 200,000.00        -                      0% I 100%

H43431146100 12/17/2014

iල�Aංහල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@! සදහා [වාස ආධාර ලබා ගැ£ම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     48,955.00           98% I 100%

H43431147100 12/17/2014

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,450.00           99% I 100%

H43441248102 12/17/2014

ෙ²�වල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශයට අය� ෙ²�වල 

හl  හා^යාQ මාQගයට XSeය ලබාpම

200,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

XSeබල 

ෙපෞjගeක 

සමාගම -                     153,025.86         77% I 100%



H43485948104 12/17/2014

ෙ²�වල පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= පාලය!ෙගොඩ , 

Bහද ෙජ�ෂ්ඨ YරවැA Bභසාධක සc� ශාලාෙ� 

සංවQධන කටR" ASTUම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     100,000.00         100% I 100%

H43431148105 12/31/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 0% O 0%

H43431149100 12/17/2014

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අ> ආදාය ලා@! 

සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 99,214.00          -                      0% I 100%

H43431150100 12/17/2014

අගලව�ත පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@! සදහා [වාස ආධාර ලබා pම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     199,230.00         100% I 100%

H43431151100 12/17/2014

වල�ලාXට පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@! සදහා ෙසXe තහ> ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     99,920.00           100% I 100%

H43431151101 12/17/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= උ>Xල 

ප![ල ම"ගම ප�ංx අ>ආදාය ලා@ 

±.¶.�ණව� මහ�cයෙC [වස තනාගැ£මට 

ආධාර ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     24,890.00           100% I 100%

H43431151102 12/17/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙගෝන��ල  

ප![ල ම"ගම ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

එ�.±.ෙQzකා ශා!� මහ�cයට [වාස අධාර 

ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     24,980.00           100% I 100%

H43431151103 12/17/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ආර�xෙගොඩ 

ප![ල ම"ගම ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

ෙ¿.¶.අෙනෝමා මහ�cයට [වාස අධාර ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     24,650.00           99% I 100%

H43431151104 12/17/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= සදපානව�ත 

ප![ල ම"ගම ප�ංx අ> ආදාය ලා@  

එස්.¶.ස ප� Dමාර මහතාට [වාස අධාර 

ලබාpම. 25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට 0% O 0%

H43431151105 12/17/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= ෙගෝන��ල  

ප![ල ම"ගම ප�ංx අ> ආදාය ලා@ 

´.G.න!දA� මහතාට [වාස අධාර ලබාpම.

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     24,970.00           100% I 100%



H43441251106 12/17/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ= අංක 309/01 

ම�eව�ත ආ�ෙහ:� පාර e�නෙයV ප�ංx අ> 

ආදාය ලා@ ඩ².එ�.ôයංග මහතාෙC [වසට 

XSeය ලබා ගැ£ම 36,609.00             පා.ෙ� ලං.X.ම -                     36,609.00           100% I 100%

H43431152100 12/17/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� 

අ> ආදාය ලාÆ! සදහා [වාස ආධාර ලබා ගැ£ම

50,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     50,000.00           100% I 100%

H43431152101 12/17/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකොටඨාශෙ= ගඟ ළඟ 

මාරගහෙද[ය බSරeය ප�ංx අ>ආදාය ලා@ 

එ�.රංග ijµක මහතාට [වාස ආධාර ලබාpම

25,000.00             අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     25,000.00           100% I 100%

H43431153100 12/17/2014

c�ල[ය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= 643, පැ�ෙපොල 

ගාම ෙසේවා වසෙ  ඇ� පජා ශාලාෙව◌ි සංවQධන 

කටR" TUම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

c�ල[ය -                     195,000.00         98% I 100%

H43431154100 12/17/2014

ඉංd�ය පා.ෙ� ෙකො:ඨාශෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලාÆ! සදහා [වාස ආධාර ලබා pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     100,000.00         100% I 100%

K43485964100 12/17/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= ගා¥ය සමාජ Bභසාධන හා 

ආක�පමය සංවQධන වැඩසටනF පැවැ�Gම.

866,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     865,500.00         100% I 100%

H43431164101 12/22/2014

ෙකොළඹ �ස්ÂFකෙ= අ> ආදාය ලා@! සඳහා 

[වාස ආධාර ලබාpම

600,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H43431165100 12/17/2014

කgතර �ස්ÂFකෙ= ෙතෝරාග� අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබාpම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     200,000.00         100% I 100%

H43431162100 12/18/2014

බස්නාVර පළාෙ� ආQ!ක Sෂ්කරතාවe! ෙහª 

පu� සඳහා ශ්�ම පදනc! වැATe ඉ�කර pෙ  

�යා පෘ�යF F�මයා�මක TUම.

2,000,000.00        අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     2,000,000.00      100% I 100%

H43431162101 12/17/2014

බස්නාVර පළාෙ� ස්!ර [වාසයF ෙනොමැ� අ> 

ආදාය ලා@! සඳහා [වාස ආධාර ලබා pම.

8,798,293.72        අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     7,827,020.00      89% I 100%



K43485962102 12/19/2014

බස්නාVර පළාෙ� අ> ආදාය ලා@ පu� වල 

{Tයා XරVත ත�ණ ත�¦ය! සඳහා 

±වෙනෝපාය සංවQධන Y�z වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     499,800.00         100% I 100%

K43485962103 12/19/2014

බස්නාVර පළාෙ� ආQ!ක Sෂ්කරතාවe! ෙහª 

ත�ණ ත�ණ�! සඳහා ±වෙනෝපාය පවQධන 

වැඩසටහනF පැවැ�Gම

1,000,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     999,600.00         100% I 100%

K43485962104 12/19/2014

බස්නාVර පළාෙ� ගා¥ය ම:ටc! �Vvවා ඇ� 

සමාජ Bභසාධන ස¥� වල හා එම සc� වල 

සාමා^කය/සාමා^කාව! සXබල ගැ!Gෙ  

වැඩ�g පැවැ�Gම. 1,750,000.00        අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,729,125.00      99% I 100%

K43485962105 12/19/2014

බස්නාVර පළාෙ� සමා±ය ෙසේවාව! ඉvකළ 

වැwV� බලම�ඩල වල සාමා^ක සාමා^කාව! 

ඇගEෙ  වැඩසටහනF පැවැ�Gම

750,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     744,455.00         99% I 100%

K43485962106 12/17/2014

අමාත�ංශ [ලධාU!ෙC දැ�ම හා ආක�ප 

වQධනය සහ කාQයාල ඵලදාE�වය ඉහල නැංGම 

අර�z කරc! බාVර ආයතන සමග අ�දැa  

�වමා� කර [UFෂණ හා අධ�යන වැඩසටහනF 

පැවැ�Gම 134,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     120,993.00         90% I 100%

H42452404100 10/21/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය  ෙ�ක  ෙකො:ඨාසයට 

අය� බටVර අස්d�ය පාෙQ අ�තනග} ඔය හරහා 

පාලම ඉ�T�ම

9,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

H42452406101 10/21/2014

අ�තනග�ල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

[:ට�ව, නාපාෙගොඩ Xහාරස්ථානය අසe! 

ෙව�යායට �ෙවන ඇල මාQගෙ= මැද ෙකොටෙසේ 

පැ� බැ මF ඉ�TUම - 1අ�යර 658,783.88           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 0% O 0%

H42452408100 10/21/2014

පළා� මාQග අµකා�යට අය� රාගම-ව�ෙපොල 

මාQගෙ= වැව අසල මාQගය හරහා ඇ� ෙබෝFDව 

පළ� TUම

1,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

H42452408102 11/25/2014

ජා-ඇල  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, පළා� 

මාQග සංවQධන අµකා�යට අය�  ජා-ඇල 

ෙහොරෙගො�ල මාQගෙ= [ව!දම හ!�ය අසල 

ඇ� ෙබෝFDව  සංවQධනය TUම 1,300,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

H42452443100 10/21/2014

ග�"ෙ» ප!සල �vපස පාෙQ පාලම

4,000,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%



H42452448100 10/27/2014

සාe හා¿^යාQ මාවත හරහා වැû ඇ� අබල! 

පාලම නGකරණය කර ගැ£ම

2,224,192.63        ප.පා.ෙකො.

ෙ²�වල 

නගර සභාව 0% O 0%

H42452450100 10/21/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  845 

D��ට වසෙ  වැව ඉහල අ�ල ක!ද ෙදසට ඇ� 

Dඩා පාලම ඉ�TUම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙj·ය 

සභාව 0% O 0%

H42434104525 12/15/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, 

උ>ග ෙපොල, ඕපාත ගාම [ලධාU වසම සඳහා 

පා£ය ජල පහBක  ලබාpමට ජල ෙපො ප 2F 

ලබාpම. 543,064.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

c�ව!ෙගොඩ -                     543,064.00         100% I 100%

H42434105525 12/15/2014

¥�ගම, ��ෙගොඩැ�ල, ග�eඳව�ත පෙjශෙ= 

[ෂ්පා�ත නළ KඳF ඉ�TUම සඳහා ජල t 

Xද�ා�මක පUFෂණයF AS TUම.

45,160.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     45,160.00           100% I 100%

H42434205526 12/15/2014

¥�ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, ¥�ගම 

මාGෙහේන හා Yරාණ ¥�ගම ගලව�ත පෙjශයට 

ජල සැපRම ලබාpම.

3,849,250.00        අමා.ෙ�. ජ.ස.ම. -                     3,849,250.00      100% I 100%

H42434105527 12/15/2014

¥�ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=,¥�ගම 

මැ� XSහල ආස!න [වාස සංaQණය ෙවත අ� 

ෙපො ප ෙපොS නළ Kං 2F මZ! පා£ය ජල 

සැපRම ලබාpෙ  ව�ාපෘ�ෙ= ජල t Xද�ා�මක 

ස¥Fෂණය AS TUම. 78,520.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     78,520.00           100% I 100%

H42434105528 12/15/2014

¥�ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, 

අෙ�Yස්ස  නාරංගස්ෙහේන, කාමරංගාව ගාම 

[ලධාU වසෙ  ෙවෙසන ජනතාවට අ� ෙපො ප 

ෙපොS නළ KඳF මZ! පා£ය ජල සැපRම 

ලබාpෙ  ව�ාපෘ�ෙ= ජල t Xද�ා�මක 39,260.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     39,260.00           100% I 100%

H42434105529 11/19/2014

¥�ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=,ක�ඩලම 

ක!ද පෙjශවා�! ෙවත පා£ය ජල සැපRම 

ලබාpෙ  ව�ාපෘ�ෙ= ජල t Xද�ා�මක 

ස¥Fෂණය AS TUම 45,160.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     45,160.00           100% I 100%

H42434105530 12/8/2014

¥�ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=,¥�ගම 

මැ� XSහල ආස!න [වාස සංaQණය (¥�ගම 

අ බනව�ත [වාස සංaQණය) ෙවත අ� ෙපො ප 

ෙපොS නළ KඳF මZ! පා£ය ජල  සැපRම 

ලබාpෙ  ව�ාපෘ�ය 510,230.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     510,230.00         100% C 60%



H42434105531 12/15/2014

¥�ගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=,¥�ගම 

මැ� XSහල ආස!න [වාස සංaQණය (¥�ගම 

අ බනව�ත [වාස සංaQණය) ෙවත [ෂ්පා�ත 

නළ eඳF මZ! පා£ය ජල සැපRම ලබාpෙ  

ව�ාපෘ�ය 623,560.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     623,560.00         100% C 60%

H42134206501 11/19/2014

උ>ගහව�ෙපොල �යඹ දහර පජා $ල ගා¥ය ජල 

ස පාදන කමය ෙවත ජලය ලබා pම.

515,863.44           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     515,863.44         100% I 100%

H42134206502 3/4/2014

උ>ගහව�ෙපොල � Bමනාරාම පජා $ල ගා¥ය ජල 

ස පාදන කමය ෙවත ජලය ලබා pම.

484,643.73           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     484,643.73         100% I 100%

H42434206525 12/15/2014

එ�ලFකල, කඩවැට Bසාන tcය පාර 

පෙjශවා�! ෙවත පා[ය ජල පහBක   ලබාpම.

1,713,276.13        පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     1,713,276.13      100% I 100%

H42434207525 11/19/2014

ග පහ, Tඩග ��ල හංසd�ව�ත පාර ෙවත නළ 

ජල පහBක  සැපEම.

696,702.34           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     696,702.34         100% I 100%

H42434207526 12/15/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, යFකල 

පැෙපො�ගහෙද¦ය ගා¥ය ජල ව�ාපෘ�යට ෙතොග 

නල ජල සැපRමF  ලබාpම.

762,502.66           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     762,502.66         100% I 100%

H42434207527 12/15/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, 

අg�ගම, ෙබෝග�ව උ"ර ගාම ෙසේවා වසෙ  

ෙබ මල ග මානය ෙවත ජල නල පහBක  

සැපEම. 3,466,448.44        පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     3,466,448.44      100% C 60%

H42434211525 12/15/2014

ෙදො ෙq පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙදො ෙq ෙjගව�ත, AයනෑYර ෙව!ෙjA ඉඩෙ  

ෙවෙසන [වැAය!ට නල ජල පහBක  ලබාpම

168,006.03           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 168,006.03        168,006.03         100% I 100%

H42434224526 11/17/2014

ක>ෙවල  පාෙj�ය  ෙ�ක   ෙකො:ඨාශෙ= , 

ෙහෝFදර දDණ ,   දQශණ  මාවත  අ"�  

මාQගයට ( 13A  [වෙසේ Aට අ"� මාQගය 

අවසානය දFවා )    නල ජල පහBක  ලබාpම 82,368.48             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 82,368.48          82,368.48           100% I 100%

H42434224527 11/17/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  

ෙකො:ඨාශෙ=,ෙහෝක!දර දDණ,ෙහෝක!දර, 

ම�ව�ත පාර අ"� මාQගයට නල ජල පහBක  

ලබාpම 343,417.20           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 343,417.20        343,417.20         100% I 100%



H42434224528 11/17/2014

ක>ෙවල  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

නවග�ව,රණාල, ගඟ ෙදA! වෑවල හං�ය දFවා   

නල ජල පහBක  ලබාpම

190,869.84           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 190,869.84        190,869.84         100% I 100%

H42434224529 11/17/2014

ක>ෙවල  ෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

අ"�d�ය, අ!නාAව�ත , ඉjදම�ව�ත පාෙQ 

[වැAය!ට  නල ජල පහBක  ලබාpම

381,877.17           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 3,811,877.17     381,877.17         100% I 100%

H42434224530 12/22/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙගොඩගම පාර, අ"�d�ය, � ෙqමාන!ද මාවෙ� 

පළ� හරස් පා ර වා�!ට  නල ජල පහBක  

ලබාpම 50,264.52             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 50,264.52          50,264.52           100% I 100%

H42134225501 3/24/2014

ග මාන පාර 2 වන පvමග, පළ�වන අ"�පාරට 

නල ජලය ලබා pම.

218,421.50           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 218,421.50        218,421.50         100% I 100%

H42434231525 12/22/2014

�තාවක පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

කන පැ�ල ,කYෙගොඩැ�ල මාQගෙ= ඇ� අ"� 

මාQගෙ= [වැAය!ට පා£ය  නල ජල පහBක  

ලබාpම 59,986.48             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 59,986.48          59,986.48           100% D 80%

H42434231526 12/22/2014

�තාවක පාෙj�ය  ෙ�ක   ෙකො:ඨාශෙ= ,    

කහෙහේන වටරu  පාර ඉ�� ෙකොටසට පා£ය 

නල ජල පහBක  ලබාpම

234,512.41           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 234,512.41        234,512.41         100% D 80%

H42434231527 12/22/2014

�තාවක පාෙj�ය ෙ�ක  

ෙකො:ඨාශෙ=,පහ�ගම අ"� මාQගෙ= 

[වැAය!ට  පා£ය නල ජල පහBක  ලබාpම

441,187.89           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 441,187.89        441,187.89         100% D 80%

H42134241501 3/31/2014

පානSර, ෙතොටව�ත, පාස� පvමෙC Aට �ඩා 

��ය දFවා මාQගය ෙවත  ජලය ලබා pම.

124,147.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 124,147.00        124,147.00         100% I 100%

H42134241502 3/31/2014

පානSර, අ බල!�ව, ෙබFෙFගම මාQගය ෙවත 

ජලය ලබා pම.

118,305.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 118,305.00        118,305.00         100% I 100%

H42434241525 9/29/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, නාර ��ය 3�» 

පැරඩ�ස් ව�ත පෙjශයට පා£ය ජල පහBක  

ලබා pම. 

237,284.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 237,284.00        237,284.00         100% I 100%



H42434241526 11/17/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, 

නැ ෙඟනVර  මාල��ල ම�ඩාවල අ�ණg 

ගාQ»!ස් ෙපෙදසට පා£ය නල ජලය ලබාpම.

190,679.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 190,679.00        190,679.00         100% I 100%

H42434241527 11/17/2014

පානSර  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=,  

ග�"ෙ» සමd මාවත අ"� පාරට පා£ය නල 

ජලය ලබාpම.

101,948.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 101,948.00        101,948.00         100% I 100%

H42434241528 11/17/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  

ෙකො:ඨාශෙ=,ෙබFෙFගම නාවැ�ය පාර 

ෙකලවර �V� උෂා! ´�ස් ෙපොS මාවතට පා£ය 

නල ජලය ලබාpම 92,637.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 92,637.00          92,637.00           100% I 100%

H42434241529 11/17/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, 

ව�ත�පල ප!සල ඉ���ට  අංක 98/6 දරණ  

ස්ථානෙ= අ"� මාQගයට පා£ය නල ජලය 

ලබාpම. 90,405.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 90,405.00          90,405.00           100% I 100%

H42434241530 11/17/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=,කgදෑවල 

සමZ මාවත 2වන පvමඟ සඳහා පා£ය නල ජලය 

ලබාpම.

63,356.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 63,356.00          63,356.00           100% I 100%

H42434242525 11/17/2014

කgතර  පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=,වාj�ව 

මහ මැස්�ය ෙද�ගහව�ත මාQගයට පා£ය නල 

ජල පහBක  ලබාpම.

290,204.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 290,204.00        290,204.00         100% I 100%

H42434243525 11/17/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, 

ෙබො�ෙගොඩ ප!සල අසල අ"� පාරට පා£ය ල 

ජලය ලබාpම

72,207.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     72,207.00           100% I 100%

H42434243526 11/17/2014

බ�ඩාරගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, 

අ�Fෙගොඩ ජනපදෙ= බ:ව�ත අ"� මාQග 

පෙjශයට පා£ය  ජලය ලබාpම

481,496.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     481,496.00         100% I 100%

H42434244525 11/17/2014

ෙහොරණ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

අරමනාෙගො�ල ගංෙගොඩ පාෙQ ග�ෙගොඩෙහේන 

පෙjශෙ= ෙවෙසන ජනතාවට පා£ය ජල 

පහBක  ලබාpම 246,756.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 246,756.00        246,756.00         100% I 100%

H42434145528 11/17/2014

මSරාවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, 

�Fල!ද ගා¥ය ජල ව�ාපෘ�ය ඉ�TUම.

500,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     500,000.00         100% I 100%



H42434150525 11/17/2014

අගලව�ත පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

හර!කහපත ගාම ෙසේවා [ලධාU වසෙ   

ෙකොරගහ ෙහේන පෙjශෙය! හර!කහපත ගමට 

පා£ය ජලය ලබාpම 658,306.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     584,050.00         89% I 100%

H42434151525 11/17/2014

වල�ලාXට පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= අංක 

848 ෙමොරගල ගාම [ලධාU වසෙමV ෙමොරගල 

eය!ෙගොඩ පා£ය ජල ෙයෝජනා කමය

910,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට -                     900,354.00         99% I 100%

H42434154525 11/17/2014

ඉංd�ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  ඉංd�ය 

ර�ග ව�ත ජල සැපR  ව�ාපෘ�ය

350,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව 349,993.88        349,993.88         100% I 100%

H42434154526 12/10/2014

ඉංd�ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  ඉංd�ය 

න බපාන ෙවෝටQ� ජනපද ජල ෙයෝජනා කමය.

1,100,000.00        ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව -                     53,700.00           5% A 10%

H44552330001 10/23/2014

ම�ෙ�ෙගොඩ ස�ම� ෙපෙදස මාQගය සංවQධනය 

TUම.

2,260,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     179,524.85         8% I 100%

H44552330002 3/17/2014

වෑතර �ස්ÂF ෙරෝහලට �XB  මාQගය හා 

අභ�!තර මාQගය සංවQධනය TUම.

1,300,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,288,311.72      99% I 100%

H44452330003 5/29/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, 280 ෙහොරණ 

පාෙQ, රණAංහ මාවත, 4වන පvමග ෙබෝFDව 

බැඳ cut back ෙයොදා BSB ප�� සංවQධනය TUම.

1,200,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 1,200,000.00     144,764.86         12% I 100%

H44452330004 5/29/2014

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, 342 ෙකො:ටාව-

�Kය!දල මාQගෙ=, A�ම� උයන, 1වන 

පvමෙC ව"ර බැස යන ෙපොS කාzව ෙකො!�: 

ෙයොදා BSB ප�� සංවQධනය TUම.
600,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 600,000.00        600,000.00         100% H 100%

N44485962001 10/23/2014

බස්නාVර පළාෙ� ෙතෝරාග� ත[ 
 ම�ව�! 

ආQ!ක වශෙය! සXබල ගැ!Gම සඳහා ෙj�ය 

ආහාර අෙලXසැ� ස්ථා�ත TUම

900,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ -                     900,000.00         100% I 100%

N44485962002 10/23/2014

බස්නාVර පළාෙ� ෙතෝරාග� ආබාµත Yjගල�! 

 ආQ!ක වශෙය! සXබල ගැ!Gම සඳහා ස්වයං 

{Tයා අවස්ථා සලසාpම

625,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Fෂ -                     625,000.00         100% I 100%



N44431162004 12/10/2014

බස්නාVර පළාෙ� ±ව�වන අ> ආදාය ලා@ 

ජනතාවෙC [ෙරෝ� බව ආරFෂා TUම සඳහා 

ස£පාරFෂක පහBක  සැපEම

9,677,000.00        අමා.ෙ�.

[වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     9,677,000.00      100% I 100%

H44452304725 10/21/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙදමටෙගො�ල ගලෙහේනව�ත, ෙව!ෙjAව�ත 

ඉඩම ෙපොS මාQගය  සංවQධනය 

TUම

 
1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     996,584.00         100% I 100%

H44452304727 10/20/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

නැදග�ව(උ"ර ) පාසල ඉ���ට ආA� මහතාෙC 

[වස දFවා යන ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම

 
1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     971,496.00         97% I 100%

H44452304728 10/20/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ද/මැඩෑ��ල ලV� මාවත සංවQධනය TUම 

 

1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     996,584.00         100% I 100%

H44452304729 10/20/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ඉහල උ>ග ෙපොල Aට පහළ උ>ග ෙපොලට යන 

ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම

 
1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     996,584.00         100% I 100%

H44452304730 10/20/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ව"��ල ආරාම ෙපොS මාQගය සංවQධනය 

TUම

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     499,527.00         100% I 100%

H44452304731 10/20/2014

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

බ/ෙදොරණාෙගොඩ කöෙහේන මාQගය සංවQධනය 

TUම

 1,000,000.00        ප.පා.ෙකො.

c�ව!ෙගොඩ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     996,584.00         100% I 100%

H44452306725 10/20/2014

අ�තනග�ල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  

කරස්නාගල සYගස්ක!ද Yංx නාවල පාර 

සංවQධනය TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     496,470.70         99% I 100%

H44452306726 10/20/2014

අ�තනග�ල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

කරස්නාගල Bසාන tcය අ"� පාර සංවQධනය 

TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     449,908.75         90% I 100%

H44452306727 10/20/2014

අ�තනග�ල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙවලෙගදර ජය මාවත සංවQධනය TUම 

 

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     499,755.50         100% I 100%



H44452307725 10/20/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ඇඹරgව 

උ"ර-සමZ මාවත සංවQධනය TUම 

 

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     474,161.93         95% I 100%

H44452307726 10/20/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= මැදල!ද 

බැg මහර ෙඩොන�» �සානායක මාවෙ� අ"� 

මාQගය සංවQධනය TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙj�ය 

සභාව -                     497,668.84         100% I 100%

H44452307727 10/24/2014

ග පහ පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= යFකල 

�දා මාවෙ� ඉ�� ෙකො ටස සංවQධනය TUම 

 

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     483,800.00         97% I 100%

H44452308725 10/20/2014

ජා-ඇල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙපො����කලාන අෙ²ෙසේකර ජා-ඇල පාෙj�ය 

ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ෙපො����කලාන 

අෙ²ෙසේකර මාවෙ� අ"� මාQගය වන නය[ 

සමරGර මහ�cයෙC [වසට යන ෙපොSමාQගය 
500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     488,884.20         98% I 100%

H44452308726 10/20/2014

ජා-ඇල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= රාගම 

A�වQධන පාෙQ B±ව මහතාෙC [වස අසල ඇ�  

ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     499,584.27         100% I 100%

H44452308727 10/20/2014

ජා-ඇල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

නැෙඟනVර බvව�ත BභAංහ මාවෙ� පළ� 

පvමඟ සංවQධනය TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙj�ය 

සභාව -                     499,402.69         100% I 100%

H44452309725 10/20/2014

ව�තල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙබෝ��ය(165) [�A�ගම 3 වන පvමග ඉ�� 

ෙකොටස සංවQධනය TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙj�ය 

සභාව 499,803.51        499,803.51         100% I 100%

H44452309726 10/20/2014

ව�තල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ê!ෙක!ද අමර"ංග මාවෙ� úපAංහ මහතාෙC 

[වසට යන ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙj�ය 

සභාව 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

H44452309727 10/21/2014

ව�තල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙකරඟෙපොDණ Aංහ පාර 1 ප vමඟ සංවQධනය 

TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙj�ය 

සභාව 443,032.50        443,032.50         89% I 100%

H44452310725 10/20/2014

මහර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= වෑබඩ 

බටVර ෙjවාල මාවත සංවQධනය 

TUම

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     499,292.01         100% I 100%



H44452310726 10/20/2014

මහර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ��යපාgව 

දDණ  �ලවංශ මාවෙ� අ"� මාවත සංවQධනය 

TUම

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     493,198.59         99% I 100%

H44452310727 10/20/2014

මහර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= �!නමැද 

රා¦මඩම ලා� මහතාෙC [වස යාබද ෙපොS හරස් 

මාQගය සංවQධනය TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙj�ය 

සභාව -                     441,150.46         88% I 100%

H44452312725 10/20/2014

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ප:�Xල 

(උ"ර) පදාන මාQගෙ= ගාc¯ මහතාෙC [වසට 

යන ෙපොS මාQගය සංවQධනය TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     499,048.00         100% I 100%

H44452312726 10/20/2014

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ෙගෝනවල 

බටVර බටකැ�ය කන�ත පාර සංවQධනය TUම 

 

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     499,038.75         100% I 100%

H44452312727 10/20/2014

ªයගම පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

¥ගහව�ත බටVර කvD�!ද පාෙQ A� මාවත 

සංවQධනය TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ªයගම  

පාෙj�ය 

සභාව -                     495,183.55         99% I 100%

H44452313725 10/20/2014

කැළ¦ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

පෑeයෙගොඩ ස්වස්!ක උද�ාන පාර සංවQධනය 

TUම  

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

පෑeයෙගොඩ 

නගර සභාව -                     488,649.18         98% I 100%

H44452313726 10/20/2014

කැළ¦ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= ගඟබඩ 

පෑeයෙගොඩ ¥ග�ව පාෙQ ගා¥ය බැංDව අසල 

ගැෙQ¿ ව�ත ෙපොS පාර සංවQධනය TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

පෑeයෙගොඩ 

නගර සභාව -                     491,490.00         98% I 100%

H44452313727 10/20/2014

කැළ¦ය පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  ගඟබඩ 

පෑeයෙගොඩ නවෙලෝක පජා ශාලාව අසල �� 

කෙ» ව�ත ෙපොS පාර සංවQධනය TUම 

 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

පෑeයෙගොඩ 

නගර සභාව -                     476,394.00         95% I 100%

H44434224731 10/21/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ක>ෙවල,ෙකොරෙතොට,"!අඳෙහේන පෙjශෙ= 

[වැAය! සඳහා නල ජල පහBක  ලබා pම

152,168.35           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 152,168.35        152,168.35         100% I 100%

H44434224732 10/21/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ක>ෙවල,ෙකොරෙතොට, [Qපලයාව�ත, සමනල 

මාවත සඳහා  නල ජල පහBක  ලබා pම

150,762.93           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 150,762.93        150,762.93         100% I 100%



H44434224733 10/21/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ක>ෙවල,ෙකොරෙතොට,"!අඳෙහේන [වාස අංක 

676/A-2 Aට [වාස අංක 682/6 දFවා ෙපොS 

මාQගයට නල ජල පහBක  ලබා pම 80,120.68             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 80,120.68          80,120.68           100% I 100%

H44434224734 10/23/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  

ෙකො:ඨාශෙ=,ෙහෝක!දර දDණ,  පැ"  උයන 

[වාස ෙයෝජනා කමෙයV [වැAය! සඳහා නල 

ජල  පහBක  ලබා pම 272,930.92           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 272,930.92        272,930.92         100% I 100%

H44434224735 10/21/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  

ෙකො:ඨාශෙ=,ෙහෝක!දර දDණ, ඇ�� ෙද¦ය 

මාවත සහ ම�ව�ත පාර Xද�ාල හ!�ය 

[වැAය! සඳහා නල ජල පහBක  ලබාpම
136,584.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 136,584.00        136,584.00         100% I 100%

H44434224737 10/21/2014

ක>ෙවල පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ඹ�ව���ය ෙපොS මාQගෙ= ජලය ලබා ෙනොS! 

ඉ�� ෙකොටස සඳහා  නල ජල පහBක  

ලබාpම

 102,653.11           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 102,653.11        102,653.11         100% I 100%

H44434241726 9/29/2014

පානSර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ත!����ල 

අඹගහව�ත ෙපෙදසට ජලය ලබා 

pම

 95,820.00             පා.ෙ� ජ.ස.ම. 0% O 0%

H44434241727 10/23/2014

පානSර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=, 

තංÂ��ල වට රu  පාරට නල ජලය ලබා pම

180,156.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 0% O 0%

H44452344725 9/29/2014

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ඉංd�ය ඌ�ගල, 

�ංෙගොඩැ�ල � තෙපෝධනාරාම මහා 

Xහාරස්ථානයට පැcෙණන මාQගය සංවQධනය 

TUම.

 
265,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙj·ය 

සභාව -                     217,844.00         82% I 100%

H44452346725 9/29/2014

iල�Aංහල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙjවාලක!ද 

මාQගෙ= ෙගෝනගලව�ත අ"� මාQගය 

ෙකො!�: 

TUම.

 
308,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

iල�Aංහල -                     308,000.00         100% I 100%

H44452348725 9/29/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ආ�යවංශ අ"� 

මාQගය සංවQධනය 

TUම.

 1,000,000.00        පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     1,000,000.00      100% I 100%

H44452348726 9/29/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, පයාගල 

ෙගෝමරෙගොඩ අ"� මාQගය ෙකො!�: 

TUම.

 750,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     750,000.00         100% I 100%



H44452348727 9/29/2014

ෙ²�වල පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙහේන 

මරFකලාව�ත මාQගය ෙකො!�: 

TUම.

 250,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල -                     248,902.29         100% I 100%

H44452350726 9/29/2014

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙගොඩඋඩ 

ෙහේන පාර ෙකො!�: 

TUම.

 1,000,000.00        පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත 0% O 0%

H44452351725 9/29/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, පැලව�ත 

මහා Xද�ාල මාQගය ෙකො!�: 

TUම.

 300,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට 0% O 0%

H44452351726 9/29/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙමොරගල 

eය!ෙගොඩ මාQගය ෙකො!�: 

TUම.

 300,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට 0% O 0%

H44452351727 9/29/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙනgව 

ගලතර බරවා ක!ද මාQගෙ= ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!�: 

TUම.

 
500,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට 0% O 0%

H44452351728 10/28/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, පැලව�ත 

ෙතොට�ණ ෙq�ව හරහා මාලක!දාව ග� අ�ණ 

මාQගය සංවQධනය 

TUම.

 
2,500,000.00        අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

H44452351729 9/29/2014

වල�ලාXට පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ගංව"ෙර! 

හා[යට ප�
 කgපහන Bමනසාර ධQම Xද�ාල 

මාවත සංවQධනය 

TUම.

 
800,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලාXට 0% O 0%

H44434152728 9/29/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, කර�ව 

ජනපදය ගා¥ය ජල ෙයෝජනා කමය �යා�මක 

TUම 

 1,000,000.00        පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

H44434152729 9/29/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙබ�ලන 

ෙශහානා [වා> [ෙFතනය අසල ග මානයට 

KඳF ආධාරෙය! ජලය ලබා pම (2 

අ�යර)

 
1,000,000.00        පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

H44434152730 9/29/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ක�රංකැ�ය 

සඳහා පා£ය ජල ව�ාපෘ�ය �යා�මක 

TUම

 500,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 500,000.00        500,000.00         100% I 100%



H44434152731 9/29/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙකොෙ: ගහ 

ඇළ පා£ය ජල 

ව�ාපෘ�ය

 

�යා�මක TUම 200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

H44434152733 9/29/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, 

ෙකe!ක!ද ජනපදය ගා¥ය ජල ෙයෝජනා කමය 

(1 අ�යර 

) 1,000,000.00        පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 1,000,000.00     1,000,000.00      100% I 100%

H44434152734 9/29/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, 

ෙකe!ක!ද ජනපදය ගා¥ය ජල ෙයෝජනා කමය  

( 2 අ�යර 

) 700,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 700,000.00        700,000.00         100% I 100%

H44434152735 9/29/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ෙම�� 

මාවත පා£ය ජල 

ව�ාපෘ�ය

 

�යා�මක 400,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 400,000.00        400,000.00         100% I 100%

H44434152736 9/29/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ��gබැjද 

ඉ�තෑෙදොල පා£ය ජල ව�ාපෘ�ය �යා�මක 

TUම

 500,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 500,000.00        500,000.00         100% I 100%

H44434152737 9/29/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, ක!දඋඩ 

වලකඩ "�����ය පා£ය ජල ව�ාපෘ�ය Yg� 

TUම.

 300,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 300,000.00        300,000.00         100% I 100%

H44434152738 9/29/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, 

වැeකSරාෙදොළ පා£ය ජල ව�ාපෘ�ය 

 

�යා�මක 

TUම
200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 200,000.00        200,000.00         100% I 100%

H44452352739 10/20/2014

පාe!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො:ඨාශෙ=, 

අ�වැ�ෙතොට Aට අෙ�ෙගොඩ පාසල දFවා 

මාQගය සංවQධනය TUම. (1 හා 2 

අ�යර)

 
2,500,000.00        ප.පා.ෙකො.

පාe!ද�වර 

පාෙj·ය 

සභාව -                     2,492,581.00      100% I 100%

H44452352740 10/21/2014

පාe!ද�වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ=  

ඉ}Fපත පඤ්ඤාෙසේන ෙපොS මාQගෙ= ඉ�� වැඩ 

අවස! TUම

1,000,000.00        පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර -                     1,000,000.00      100% I 100%

H44452352741 12/15/2014

පාe!ද �වර පාෙj�ය ෙ�ක  ෙකො:ඨාශෙ= 

ෙබ�ලන හ�ෙදොල අ"� පාර ෙකො!�: කර 

සංවQධනය TUම

355,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාe!ද�වර 0% O 0%



H47672104101 3/9/2015

c�ව!ෙගොඩ පාෙj�ය ඉං^ෙ!� කාQයාලය 

සඳහා නව ෙගොඩනැd�ලF ඉ� TUම (I අ�යර)

29,369,409.43      

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�)

පාෙj�ය 

ඉං^ෙ!� -                     -                      0% H 100%

H47672148001 2/26/2014

738/Ç, කvD�Sගහල!ද නැෙගනVර ගාම 

[ලධාU වසෙ  ෙjවාල ක!ද ජල ව�ාපෘ�ය 

ඉ�TUම.11 අ�යර 

 

 
1,200,000.00        පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ²�වල 0% O 0%

N47672262001 1/24/2014

ස�ද  අ�ණැ�ල ව�ාපෘ�ය �යා�මක TUම - 

අ�යර 11 වැඩ [ම TUම

115,050,200.00    

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

(සැලB )

සභාප�, 

ආQ�ක 

පවQධන 

කාQයාංශය -                     115,050,200.00  100% I 100%

F47672262002 3/3/2015

සැලB  අංශය නGකරණය TUම යටෙ� වාR 

ස¥කරණ ය!තණයF සX TUම

11,000.00             

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

(සැලB )

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

K47672262004 2/12/2014

Co- sponsoring Cool Japan : Wisdom of 

Japan Symposium in Sri Lanka

500,000.00           

ආ�>කාර 

ෙ�ක 

ආ�>කාර 

ෙ�ක 0% O 0%

K47680062005 6/13/2014

බස්නාVර පළා� පධාන ෙ�ක  කාQයාලය සහ 

අෙනD� ආයතන පjධ�ය සඳහා ෙමෙහR  හා 

ඇගR  කcvවF ප�TUමට යා!තනයF 

ස්ථා�ත TUම - අ�යර II 504,000.00           

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

(සැලB )

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  ($ල�) -                     504,000.00         100% I 100%

K47680062006 3/6/2014

බස්නාVර පළා� පධාන ෙ�ක  කාQයාලය සහ 

අෙනD� ආයතන පjධ�ය සඳහා ෙමෙහR  හා 

ඇගR  කcvෙ� සභාප�වරයාට වැvq හා pමනා 

ෙගGම 125,429.00           

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

(සැලB )

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  ($ල�) -                     125,419.37         100% I 100%

F47672262100 5/9/2014

පධාන ෙ�ක  කාQයාලෙ= ෙතොර"� හා ද�ත 

මධ�ස්ථානය පව�වාෙගන යාම සඳහා උපකරණ 

cලp ගැ£ම

600,000.00           

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

(සැලB )

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  ($ල�) -                     532,170.00         89% I 100%

F47672262101 7/11/2014

පධාන ෙ�ක  කාQයාලෙ= සැලB  අංශය සඳහා 

ª�� රාFක සXකර ගැ£ම

155,485.00           

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�)

පළා� 

කQමා!ත 

අධ�Fෂ 0% O 0%

N47672262102 10/15/2014

ස�ද  අ�ණැ�ල ව�ාපෘ�ය �යා�මක TUම - 

අ�යර 111

55,000,000.00      

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

(සැලB )

සභාප�, 

ආQ�ක 

පවQධන 

කාQයාංශය 0% O 0%



K47672962103 10/29/2014

බස්නාVර පළා� පධාන ෙ�ක  කාQයාලEය 

සැලB  අංශය සඳහා ප�ගණක ද�ත පjධ�යF 

[Qමාණය TUම

250,000.00           

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

(සැලB )

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  ($ල�) -                     250,000.00         100% I 100%

K47680062104 11/12/2014

බස්නාVර පළා� පධාන ෙ�ක  කාQයාලය සහ 

අෙනD� ආයතන පjධ�ය සඳහා ෙමෙහR  හා 

ඇගR  කcvව ඇ� TUම

120,000.00           

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

(සැලB )

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  ($ල�) -                     120,000.00         100% I 100%

N47672962106 11/19/2014

බස්නාVර පළා� සභාව XA! AS කරන ලද 

සංවQධන කාQයය! �Kබඳව වාQතා 

වැඩසටහනF [Qමාණය TUම

852,744.48           

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

(සැලB )

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  ($ල�) -                     852,744.00         100% I 100%

N47672962107 12/8/2014

ස�ද  අ�ණැ�ල ව�ාපෘ�ය �යා�මක TUම - 

අ�යර 111 (3 �යවර)

85,000,000.00      

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

(සැලB )

සභාප�, 

ආQ�ක 

පවQධන 

කාQයාංශය -                     85,000,000.00    100% I 100%

N47672962108 12/8/2014

ෙනතට අ�ණ ව�ාපෘ�ය �යා�මක TUම - 

අ�යර 111

15,000,000.00      

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

(සැලB )

සභාප�, 

ආQ�ක 

පවQධන 

කාQයාංශය -                     15,000,000.00    100% I 100%

H47672162109 12/15/2014

පධාන ෙ�ක  කාQයාලEය සැලB  අංශය 

අg�වැwයා TUම

228,000.00           

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

(සැලB )

[.ප.ෙ� 

(ඉං^ෙ!�) 0% O 0%

H43672162725 11/4/2014

ෙතොර"� තාFෂණ ස ප� සංවQධන ආයතනෙ= 

කාQයාල ෙගොඩනැd�ෙ� වහළය අ}�වැwයා 

TUම

1,280,000.00        

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  

(සැලB )

[ෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  ($ල�) 0% O 0%


