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H51152301004 3/4/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කා�තා ගාම සංව"ධන ස%& 

ෙපො( මා"ගෙ� ෙෂ�ට� මහතාෙ- .වස අසල 0ට ඉ	2යට 

ෙපො( පාර ෙකො�4� 56ම

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               149,791.31 100% I 100%

H51441201016 3/30/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE  පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න  .ෙවස්   සඳහා  K(Lය ලබා Mම -

 ( ප&ලාE නාමය�O ෙ�ඛණය අRණා ඇත )

              33,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 33,000.00 100% I 100%

H51152301009 3/27/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� %�කාස� වUත V�ෙව. 

පWමෙගO මL�ද මහතාෙ- .වස අසල  ෙපො( මා"ගය 

ෙකො�4� 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               100,000.00 100% I 100%

H51152301010 3/27/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� %�කාස� වUත V�ෙව. 

පWමෙගO XවL මහතාෙ- .වස අසල ෙපො( මා"ගෙයO තාර  

ගැලZ  ඇ& ෙකොටස  ප&සංස්කරණය 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               100,000.00 100% I 100%

H51183101012 3/27/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  රජය සV ඉඩෙD �O අංක : 

61, අDබලයාය පජාම`ඩලෙ� ඉ&2 ඉ	56D කටaV 0( 56ම

            100,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

	
ල�ය

                         -               100,000.00 100% I 100%

N51152301016 4/2/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කc අ-ගල පාෙ89ය සභා උප  

කා"යාලය ඉ	2�ට ෙහේමරUන මහතාෙ- .වස අසල ෙපො( 

මා"ගෙ� ඉ&2 සංව"ධන කටaV 0( 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               199,590.00 100% I 100%

N51441201020 4/2/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE ප
� වල 

පාස� අධFාපනය ලබන දHව� 0න .ෙවස් සඳහා K(Lය ලබා 

Mම

            300,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -               300,000.00 100% I 100%

2015 - �යා�මක වැඩසටහන



N51183101017 4/2/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 	
ල�ය පාෙ89ය සභාවට 

අයU f%ෙ� �O උ/අ	කා2R�ල පජා ම`ඩල  ස%& ශාලා 

ෙගොඩනැg�ෙ�  ඉ&2 සංව"ධන කටaV 0( 56ම

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               149,993.60 100% I 100%

N51152301018 4/8/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොටෙද.යාව 	යගDපල  

ප�සල පාර ෙකො�4� 56ම

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               148,928.00 99% I 100%

H51441201030 6/16/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පcගහෙවල ජනපදෙ� ෙසේනාh 

මංගLකා මහU%යෙ- .වස ඉ	2�ට ෙපො( පාෙ"  පහළට K(Lය 

M"ඝ 56ම

            100,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                              -   0% Q 0%

H51441201031 6/16/2015 	
ල�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� කWවැ�ෙ�ගම, lගR පාර, අංක 

: 45 O ප	ංm අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය ලබන දHව� 

0න ගයා� සංnව මහතාෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              25,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 25,000.00 100% I 100%

H51441201033 8/27/2015 	
ල�ය   පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� opL මාවත, නැෙගනOර 

කcවා2qrව ප	ංm අA ආදායD ලාE පාස�  අධFාපනය  ලබන 

දHව� 0න ෙs.ඒ.u. ස්ව"ණලතා මහU%යෙ- .වසට K(Lය 

ලබා Mම

              25,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,650.00 83% I 100%

H51152301022 9/28/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රංvU මහතාෙ- ෙවළඳසැල 

අසL� ඇ&  ෙපො( ෙකො�4� මා"ගෙ� ෙදවන අVH පාර 

ෙකො�4� 56ම

            500,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               498,992.00 100% I 100%

H51141201023 12/1/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  l6ගම, මහගමහ�ෙq, &2වාන 

ප	ංm  අA ආදායD  ලාE පාස� අධFාපනය ලබන දHව� 0න  

ෙw.ඩx. ස්ව"ණපාL මහU%යෙ- .වසට K(Lය ලබා 	ම

              21,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,650.00 98% I 100%

H51183101024 11/3/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාපල�ෙගදර ගාමෙ� පජා 

ශාලා ෙගොඩනැg�ෙ� ඉ&2 සංව"ධන කටaV 0(  56ම

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. 	
ල�ය 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               147,181.40 98% I 100%

H51141201027 11/20/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න බා(රාෙගොඩ, මy&යවල, 

මැ	කැෙ�වUත ප	ංm එස්.එD. ච�දා සමරෙකො� මහU%යෙ- 

.වසට K(Lය ලබා Mම

              25,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,650.00 83% I 100%



H51141201028 12/15/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න බා(රාෙගොඩ, මy&යවල, 

මැ	කැෙ�වUත ප	ංm .ශා�& }මා2  මහU%යෙ- .වසට 

K(Lය ලබා Mම

              25,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 25,000.00 100% I 100%

H51141201029 11/20/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න ~නගහ, නැෙගනOර ප�Lය�ය 

 ප	ංm එ�.u. ලw% චා% ෙසෝමරUන  මහU%යෙ- .වසට 

K(Lය ලබා Mම

              25,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,650.00 83% I 100%

H51141201030 11/30/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න කWවැ�ෙ�ගම, 

මහෙගොඩැ�ලවUත, අංක : 213/51 O  ප	ංm ඒ.ඒ. උr� 

�යශා�ත මහතාෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              25,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,650.00 83% I 100%

H51141201031 12/15/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න කWවැ�ෙ�ගම, 

මහෙගොඩැ�ලවUත, අංක : 213/99 O   ප	ංm ඒ.එ�.ඒ. rලස්&ක 

.ෙරෝෂ�  මහතාෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              25,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,650.00 83% I 100%

H51141201032 11/20/2015 	
ල�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න ෙකොටෙද.යාව, එරබ8ද  ප	ංm  

එD.ඩx. 00ර  මහතාෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              25,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                              -   0% A 10%

H51441202002 2/2/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න  .ෙවස් සඳහා K(Lය ලබා Mම

              17,750.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 17,750.00 100% I 100%

H51441202004 2/2/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� දඹ(රය, ග�ලවUත පාෙ" ඉ&2 

ෙකොටසට K(Lය ලබා Mම

            200,000.00 පා.ෙ� K.r.ස                          -               198,897.00 99% I 100%

H51152302002 2/24/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක 201 ගාම .ලධා2 වසෙD 

�.ලා මහU%යෙ- .වස අසL� ආරDභ වන ෙපො( අVH 

මා"ගය ෙකො�4� 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               198,425.00 99% I 100%

H51152302003 2/24/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 69/ඒ දරණ ගාම .ලධා2 

වසෙD සම�ෙ- කඩය අසL� 	ෙවන ෙපො( අVH මා"ගයට තාර 

දැlම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               170,737.50 85% I 100%



H51441202007 3/16/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� උදD%ට  ෙපෝරණය අසල  ෙපො(  

පාෙ" ඉ&2 ෙකොටසට K(Lය M"ඝ 56ම

              45,000.00 පා.ෙ� K.r.ස                          -                 44,937.00 100% I 100%

H51152302004 3/16/2014 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කWවා�ය ගාම .ලධා2 වසෙD 

අVH මා"ග වL� අඩw .මකල හැර� මහතාෙ- .වස අසල  

හා 	ස්නා �2ස් %යෙ-  .වාස අසල  ෙපො(  අVH මා"ග  සදහා 

තාර දැlම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               166,787.00 83% I 100%

H51441202014 3/24/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න කWනායක, සා�ත ෙසබස්&ය� 

පාර, අංක : 566 O ප	ංm  u.එD.එ�. පනා�( මහතාෙ- .වසට 

K(Lය ලබා Mම

              20,000.00 පා.ෙ� K.r.ස                          -                 15,160.00 76% I 100%

H51152302007 3/26/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කටාන පාෙ89ය සභාවට අයU  

වැLෙහේන ෙජයරාs පනා�(r�ෙ� මැ&Vමාෙ- .වස ඉ	2�� 

ඇ& ෙපො(  පාෙ" මාලh මහU%යෙ- .වසට යන ෙපො( පාර 

ඉ&2 ෙකොටසට තාර දැlම

              50,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 48,237.00 96% I 100%

H51183102008 3/24/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ආuඅDබලම සැන�D උයන  පජා 

ශාලාෙ� ඉ&2 සංව"ධන කටaV .ම 56ම

            250,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               228,117.00 91% I 100%

H51183102009 3/24/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 5�ලා�ය පUතායD වUත පජා 

ශාලාෙ� ඉ&2 වැඩ කටaV .ම 56ම

            120,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               119,884.00 100% I 100%

N51152302011 4/7/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  කWනායක - X~ව නගර සභා බල 

පෙ8ශෙ�  ද}� X~ව %ෂ� හ
ස් පාෙ" �O ලා� ෙසේනාරUන 

මහතාෙ- .වස අසල ෙපො( අVH මා"ගය සංව"ධනය 56ම

            250,000.00 ප.පා.ෙකො. කWනායක - 

X~ව නගර 

සභාව

                         -               223,308.07 89% I 100%

H51183102018 5/28/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කටාන පාෙ89ය සභාවට අයU  

ඉඩෙD �O ආyඅDබලම පජා ශාලාෙ� ඉ&2 ඉ	56D කටaV 

0( 56ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 84,856.90 85% I 100%

H51183102019 5/28/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කටාන පාෙ89ය සභාවට අයU  

ඉඩෙD �O බටOර ක�වා2qrව 0�ව" 2�පා"w O �O  පජා 

ශාලාෙ� ඉ&2 ඉ	56D කටaV 0( 56ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 95,900.00 96% I 100%



H51434102030 5/28/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 154, 

දැවෙමො�ටාව, }H�වUත ඉඩෙD පාhය  ජලය ලබා ගැhම 

සඳහා නළ �ඳw ඉ	56ම

              50,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -                 30,885.00 62% I 100%

H51441202031 5/28/2015 කටාන  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� lගRව, ජයරUන පාර, රබ" 

වUත, අංක : 38/17ඒ  O ප	ංm අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0නu.ආ".එD.එD. නM� ෆා&මා 

සා�රා මහU%යෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              20,000.00 පා.ෙ� K.r.ස                          -                 13,320.00 67% I 100%

H51152402022 5/28/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  X~ව, Lයනෙ-R�ල පධාන 

මා"ගෙ� .ශ්ශංක ෙපේමලා� මහතාෙ- .වස අසල ෙපො( 

කා�ෙ� ගලවා  දැ� ෙකො�4� ලෑL ෙව�වට  නව  ෙකො�4� 

ලෑ� දැlම

              20,000.00 ප.පා.ෙකො. කWනායක - 

X~ව නගර 

සභාව

                         -                   7,154.28 36% I 100%

H51441202032 6/3/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� lගRව පාර, X~ව බැ�ෙඩwස් 

ආයතනය  ඉ	2�ට කලD�  කාෙගෝ ආයතනයට යන ෙපො( 

මා"ගෙ� අනVH දායක  ෙලස ඇ& K(L �හැ� නැවත �(� 

ප2	  සK 56ම

              20,000.00 පා.ෙ� K.r.ස                          -                              -   0% A 10%

H51152302025 9/29/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කWවා�ය ."මල  මාවෙU 8 

ෙව. පWමගට තාර දැlම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. කටාන  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 76,855.00 77% I 100%

H51141202027 11/3/2015 කටාන පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න %�ව�ෙගොඩ, මඩවල, වෑක�ද 

පාර, අංක : 235/205 O ප	ංm �.�.ඒ.ආ". Kකම0ංහ මහතාෙ- 

.වසට K(Lය ලබා Mම

              15,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 15,000.00 100% I 100%

H51441203003 3/24/2015 lගRව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙකො�mකෙ�, ෙපෝරෙතොට, අංක : 

321/9 O ප	ංm අA ආදායD ලාE  පාස� අධFාපනය  ලබන 

දHව� 0න  එD.ෙw.එD. මෆාස් මහතාෙ- .වට K(Lය ලබා 

Mම

              15,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 15,000.00 100% I 100%

N51152303002 4/8/2015 lගRව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� }රණ රණKH මාවෙU කම� 

මහතාෙ- .වස අසL� යන ෙපො( අVH පාෙ" ඉ&2 ෙකොටස 

සංව"ධනය 56ම

            300,000.00 ප.පා.ෙකො. lගRව මහ 

නගර  සභාව

                         -               270,055.78 90% I 100%

N51152403003 6/1/2015 lගRව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙතලගහ පාෙ" ෙමෙතෝ	ස්ත 

ප�Lය අසල පාරට  ෙබොw}වw දමා සංව"ධනය 56ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. lගRව මහ 

නගර  සභාව

                         -                 88,946.17 89% I 100%



H51441203008 12/9/2015 lගRව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� lගRව, ෙප2යR�ල, ඇy.වස් 

පාර, අංක : 165/9 O ප	ංm අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව� 0න එ�.ඒ.එස්. ලw%� මහU%යෙ- .වසට 

K(Lය ලබා Mම

              18,000.00 පා.ෙ� K.r.ස                          -                 16,780.00 93% I 100%

H51441203010 5/28/2015 lගRව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� lගRව, ෙප2යR�ල, ෙයෝනක 

KMය, අංක : 40/8� O ප	ංm අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව� 0න ඒ.එ�.එD. ෆාHw මහතාෙ- .වසට K(Lය 

ලබා Mම

              20,000.00 පා.ෙ� K.r.ස                          -                 20,000.00 100% I 100%

H51152303007 10/28/2015 lගRව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� lගRව ෙකL� Z	ය 5 වන  

පWමග තාර දමා සංව"ධනය 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. lගRව මහ 

නගර  සභාව

                         -               178,775.91 89% I 100%

H51141203009 12/11/2015 lගRව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න lගRව, ෙකL� ZMය, අංක : 

281/1ඒ O ප	ංm එD.එෆ්.එD. ෆාOD මහතාෙ- .වසට K(Lය 

ලබා Mම

              10,000.00 පා.ෙ� K.r.ස                          -                 10,000.00 100% I 100%

H51141203010 12/22/2015 lගRව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න  ෙකො�mකෙ�, ෙපෝරෙතොට, 

ප�LයවUත,  අංක : 250/4ඒ O ප	ංm එD.�.එD. හ%( 

මහU%යෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              15,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 15,000.00 100% I 100%

H51141203011 12/22/2015 lගRව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න  ෙකො�mකෙ�, ෙපෝරෙතොට,  

අංක : 184/9  O ප	ංm එD.ආ". ෆා&මා 2ස්නා  මහU%යෙ- 

.වසට K(Lය ලබා Mම

              15,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 15,000.00 100% I 100%

H51141203012 12/29/2015 lගRව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ම�වාන, උලOවල, අංක : 470� 

O ප	ංm අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය  ලබන දHව� 0න 

එස්. සාOරා මහU%යෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              15,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම 0% O 0%

K51183904003 3/4/2015 %�ව�ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE තHණ 

තH�ය� සඳහා ඔ
�ෙ- ඉං�X භාෂා දැ�ම ව"ධනය 56ම 

අරR� කරෙගන ඉං�X r�� පාඨමාලාවw පැවැUZම

              50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

%�ව�ෙගොඩ

0% O 0%

H51152304007 3/24/2015 %�ව�ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙබෝලාෙ�ගම }�H යාය 

අසL� උණගහල�ද දwවා යන මා"ගෙ� ආවරණ පැ& බැDම 

සැකXම

            300,000.00 ප.පා.ෙකො. %�ව�ෙගොඩ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               277,493.00 92% I 100%



H51152304008 3/24/2015 %�ව�ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මහගම, 

ෙදමටෙගො�ල, V�ම� හ�	ය අසL� අ�නා0 වUත දwවා 

යන මා"ගෙ� ග� අVරා තාර දමා අ�Uවැyයා 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. %�ව�ෙගොඩ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               197,421.00 99% I 100%

N51152304025 4/8/2015 %�ව�ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� තD%ට මගලවUත පWමග 

සංව"ධනය 56ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. %�ව�ෙගොඩ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               100,000.00 100% I 100%

N51152304027 4/10/2015 %�ව�ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොWෙගොඩ පරණ පාෙ" 

ආන�ද රණවක මයාෙ- .වසට යන ෙපො( පාර සංව"ධනය 56ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. %�ව�ෙගොඩ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               100,000.00 100% I 100%

H51183104035 5/20/2015 %�ව�ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අස්g2-ව�ෙපොල බටOර 

කනUත සඳහා }Dභ ෙගයw සැMම

            800,000.00 ප.පා.ෙකො. %�ව�ෙගොඩ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               776,401.00 97% I 100%

H51441204015 6/16/2015 %�ව�ෙගොඩ  පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ�  තD%ට ප	ංm අA ආදායD 

ලාE පාස� අධFාපනය ලබන දHව� 0න  �. කමලාව�  

මහU%යෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%

K51183904042 9/9/2015 %�ව�ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  තHණ තH�ය� සඳහා 

නායකUව r�� වැඩසටහනw පැවැUZම

              50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

%�ව�ෙගොඩ

                         -                 50,000.00 100% I 100%

H51183104043 10/23/2015 %�ව�ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� %�ව�ෙගොඩ  පාෙ89ය 

ෙ�කD සV ඉඩෙD �O උ�නාHව පජා ශාලාෙ� ඉ&2 

සංව"ධන කටaV 0( 56ම

            700,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

%�ව�ෙගොඩ

                         -               700,000.00 100% I 100%

H51441205004 3/4/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  5තලවලාන, ඇL�Lයාව ප	ංm 

අA ආදායD  ලාE පාස� අධFාපනය ලබන දHව� 0න ඒ.�. 

ඉ�දාh ෙපේමලතා මහU%යෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%

H51441205009 12/11/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  පස්යාල, �ගෙදොෙ�වUත, අංක : 

�114 O ප	ංm අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය ලබන දHව� 

0න n.ආ". ලwමා Hව�&කා මහU%යෙ- .වසට K(Lය ලබා 

Mම

              22,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,650.00 94% I 100%



H51441205010 3/4/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ම(H�ය, අඹගහවUත  ප	ංm අA 

ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය ලබන දHව� 0න එස්.ආ". 

ධ"මෙසේන මහතාෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              25,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 23,809.00 95% I 100%

H51441205011 3/4/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙලෝcවාෙගොඩ, කyගRව  ප	ංm 

අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය ලබන දHව� 0න අ .ෙs.  

�යෙසේන මහතාෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              25,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 25,000.00 100% I 100%

H51441205012 3/4/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙලොcවාෙගොඩ, කහට�ය   ප	ංm 

අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය ලබන දHව� 0න ඊ.ඒ. 

�ය�ත එ	20ංහ  මහතාෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              25,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,650.00 83% I 100%

H51441205013 3/4/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙලෝcවාෙගොඩ, කහට�ය, 

ෙD2ය�ස්වUත, අංක : 07 O   ප	ංm අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න එ�.ආ". අ5ල }මාර ජයලU 

මහතාෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              25,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,650.00 83% I 100%

H51441205014 3/4/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  පස්යාල, කDම��ය, ෙ8වට 

පාර, අංක : 1/244  O   ප	ංm අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව� 0න ෙw.�. �ෙනU ෙපේමනාU මහතාෙ- .වසට 

K(Lය ලබා Mම

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%

H51441205016 3/26/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මා�ගාතැ�න, මැ ගස්තැ�න, 

අංක : 410  O ප	ංm අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය ලබන 

දHව� 0න �nවා hල ජය�&  මහU%යෙ- .වසට K(Lය 

ලබා Mම

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%

H51152305011 5/26/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  මඩබාKට, ඉහලගම සංජය 

ෙසේනා¢ර මාවෙU අVH මාවතw වන .හා� ජය�ත මහතාෙ- 

.වස ෙදසට යන ෙපො( මා"ගය සංව"ධනය 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. l6ගම  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               199,569.42 100% I 100%

H51183105012 3/27/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� l6ගම පාෙ89ය සභාව සV ඉඩෙD 

�O ෙ�ය�ෙගොඩ, }ඹ�ඔ�ව පජා ශාලාෙ� ඉ&2 සංව"ධන 

කටaV 0( 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. l6ගම  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               190,749.00 95% I 100%

H51152305014 3/27/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  R8දරගම ජයVංග මහතාෙ- .වස 

ෙදසට යන ෙපො( මා"ගය ෙකො�4� 56ම

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. l6ගම  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               149,525.00 100% I 100%



H51152305015 3/27/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� දංඕKට, ඉcwපත, නාවලෙද.ය 

�.� මහතාෙ- .වස ෙදසට යන ෙපො( මා"ගය ෙකො�4� 56ම

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. l6ගම  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               149,343.46 100% I 100%

H51441205034 6/23/2015 l6ගම  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  l6ගම පා.ස.ට අයU f%ෙ� �O 

}ඹ�ඔcව, සඳකැ�වUත  පජා ශාලාවට K(Lය ලබා Mම

              18,500.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 18,500.00 100% I 100%

H51441205039 9/8/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව� 0න අයව��ෙ- .ෙවස්වලට K(Lය ලබා 

Mම(නාම ෙ�ඛනය අRණා ඇත)

            100,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 50,000.00 50% I 100%

H51441205040 12/11/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� Lයාප	ංm මැLගාතැ�න 337 � 

ගාම .ලධා2 වසෙD  �O අංක : 99/07 සඟෙබෝrර �භසාධක 

හා  අවමංගලFාධාර ස%& ශාලා ෙගොඩනැg�ලට K(Lය ලබා Mම

              42,605.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 42,005.00 99% I 100%

H51152305024 11/20/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  අංක : 21 මඩබාKට ගාම .ලධා2 

වසෙD  (ෂF�ත සම� }මාර මහතාෙ-  .වස දwවා ඇ& ෙපො(  

මා"ගය ෙකො�4� 56ම

            421,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

l2ගම

                         -               419,504.00 100% I 100%

H51152305025 11/20/2015 l6ගම පා.ෙල. ෙකො�ඨාශෙ� අංක : 34 ගාම .ලධා2 වසෙD පජා 

ම`ඩල  පාරට සDබ�ධ වන පMq රාමනායක මහතාෙ- .වස 

අසල ෙපො( මා"ගය  සංව"ධනය 56ම

            518,583.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

l2ගම

0% O 0%

H51152305026 11/6/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පස්යාල රණKH  ගDමානෙ� 

�K�D මා"ගය ෙකො�4� 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. l6ගම  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               199,425.00 100% I 100%

H51141205028 12/8/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව� 0න පස්යාල, �ෙ-ෙදොල වUත ප	ංm ඇD.ඒ. 

ච�දා මාලh මහU%යෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              21,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,650.00 98% I 100%

H51141205029 12/8/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව� 0න පස්යාල, RHතවල පහළගම  ප	ංm �.�. 

න�දාව�  මහU%යෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              21,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,650.00 98% I 100%



H51141205030 12/8/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව� 0න පR�වUත, ෙහේෙ�ෙපොල  ප	ංm එ�.�.ඒ. 

¥පව�   මහU%යෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              20,500.00 පා.ෙ� ලං.K.ම 0% O 0%

H51141205032 12/10/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව� 0න ෙදඹහැර, මැහwකවUත   ප	ංm එ�.එස්. 

ආන�ද ඉලංගරUන මහතාෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              20,500.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,500.00 100% I 100%

H51141205033 12/8/2015 l6ගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  l6ගම, දංඕKට මා"ගෙ� මහ�ය 

කඩෙqLය අසL� ඇ& ෙපො( මා"ගෙ� K(Lය Kතැ� 56ම

              17,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 16,003.00 94% I 100%

F51183806006 2/20/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අUතනග�ල පාෙ89ය 

සභාවට අයU ෙ�ය�ෙගොඩ මහජන rස්තකාලයට අවශF ෙපොU 

ලබා Mම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 20,000.00 100% I 100%

H51152306007 3/10/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙ�ය�ෙගොඩ, 

කළෙගyෙහේන මා"ගෙය� දඩගRව ගාමය ආරDභ වන ස්ථානෙ� 

පළR අVH මා"ගය ෙකො�4� 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 99,655.50 100% I 100%

H51152306008 3/10/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ¨�ෙද.ය, ප�ෙගොඩ �O 

ජනසKගම 3 වන අVH මා"ගය ෙකො�4� 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 95,055.50 95% I 100%

H51152306017 3/24/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අHqපස්ස, Lය©ව වUත 

ෙසෝමා RදLෙ- මහU%යෙ- .වස අසල ෙපො( මා"ගය 

සංව"ධනය 56ම

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. අUතනග�ල  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               142,416.95 95% I 100%

H51152306018 3/24/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රතඹෙ� }ADpක�ද සමg 

මාවත සංව"ධනය 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               198,667.30 99% I 100%

H51152306019 3/24/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙබDR�ල, Kලබඩ මා"ගය 

සංව"ධනය 56ම

            500,000.00 ප.පා.ෙකො. අUතනග�ල  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               495,401.20 99% I 100%



H51152306020 3/24/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� හා�ප�ෙද.ය, 

ෙකොස්පැලවUත මා"ගය සංව"ධනය 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               199,907.90 100% I 100%

H51152306021 3/24/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 525UතR�ල ෙවල 

ෙගොඩකර පාර සකස් 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               198,800.00 99% I 100%

H51152306022 3/24/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  හා�ප�ෙද�ය අVH 

මා"ගය සංව"ධනය 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 99,839.15 100% I 100%

H51183106023 8/20/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 	යකෙ� පජා ශාලාවට 

K(Lය ලබා Mම

              21,500.00 ප.පා.ෙකො. අUතනග�ල  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 21,500.00 100% I 100%

H51183106024 8/20/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙවළෙගදර  පජා ශාලාවට 

K(Lය ලබා Mම

              21,500.00 ප.පා.ෙකො. අUතනග�ල  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 21,500.00 100% I 100%

N51152306026 6/23/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ර.ස්වල 323  ගාමෙ� �O 

සාම මාවෙU චාමර මහතාෙ- .වස අසල ෙපො(  අVH මා"ගය 

සංව"ධනය 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               245,082.75 98% I 100%

K51183906028 4/9/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE 

තHණ තH�ය� සඳහා 2ය(H r��ව ලබා Mම

              25,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H51441206017 5/14/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� H-ගහKල, කහෙටෝKට 

�O ම�v(� ª" ප�Lය ඉ	2�ට ෙපො( මා"ගෙ� ඇ& K(L 

ක� සඳහා  K(L �හැ� මා"ගය ෙවනස් 56ම

              17,290.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 17,290.00 100% I 100%

H51152306048 7/7/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාඉ�ල, ලwම� උයන 05 

වැ. පWමග ප&සංස්කරණය 56ම

            182,350.00 ප.පා.ෙකො. අUතනග�ල  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               181,206.70 99% I 100%



H51134206049 11/11/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� .කහැක�ද පැර}D පජා 

�ල ජල වFාපෘ&ෙ�  ඉ&2 වැඩ කටaV 0( 56ම

            100,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

අUතනග�ල

                         -                 99,985.00 100% I 100%

H51152306050 10/9/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අHqපස්ස Kෙ�ක 

ෙසේනාසන මා"ගෙ� ඉ&2 ෙකොටෙසේ සංව"ධන කටaV .ම 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 49,736.57 99% I 100%

H51183106052 10/20/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වV�වල වැව පාෙ" 

පාෙ89ය සභාව සV ඉඩෙD �O පජා ශාලාෙ� ඉ&2 සංව"ධන 

කටaV 0( 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               200,000.00 100% I 100%

H51183106054 10/20/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  පාෙ89ය සභාව සV ඉඩෙD 

�O  දංKලාන පජා ශාලා ෙගොඩනැg�ෙ�   ඉ&2 සංව"ධන 

කටaV  .ම  56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 95,401.85 95% I 100%

H51183106055 10/22/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පාෙ89ය සභාව  සV ඉඩෙD 

�O ඕෙගොඩෙපොල ගාම  සංව"ධන ස%& ශාලා ෙගොඩනැg�ෙ� 

ඉ&2 සංව"ධන කටaV 0( 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               179,733.30 90% I 100%

H51152306056 11/4/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� .�ට�ව, පරණ 

ෙ�ය�ෙගොඩ ද�ෙගො�ලවUත මා"ගෙ� අවසාන ෙකොටෙසේ 

සංව"ධන කටaV 0( 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               199,573.50 100% I 100%

H51152306057 11/4/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� හ-ග�ල ෙගොතයාවUත 

මා"ගය සංව"ධනය 56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               198,907.50 99% I 100%

H51134206058 10/29/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� .�ට�ව ෙපො�ෙහේන පාර 3  

වන පWමග ෙපො( මා"ගය  සඳහා නල ජලය ලබා Mම

            200,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -               199,788.00 100% I 100%

H51152406060 11/11/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ව�ෙපොල කWල�ද අVH 

මා"ගය  ෙබෝw}ව ඉ	56ම

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

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               100,000.00 100% I 100%



H51152306062 12/16/2015 අUතනග�ල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  }රවලාන �  ෙමෝල 

අසL� රUන02 මහතාෙ- .වස ෙදසට යන ෙපො( මා"ගය 

සංව"ධනය 56ම

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. අUතනග�ල  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               148,384.38 99% I 100%

N51152407001 6/10/2015 ගDපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 0යනෑ පාර ෙකලවර අVH පWමග 

කා� ප8ධ&ය සකස් 56ම

              90,000.00 ප.පා.ෙකො. ගDපහ මහ 

නගර  සභාව

                         -                 90,000.00 100% I 100%

N51152307002 4/8/2015 ගDපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� නැ(�ගහෙහේන ප�සල පාෙ" 

එwසU මාවෙතO ෙකො�4� කර අවස� කර ඇ& ස්ථානෙ� 0ට 

560/02/01 දරණ .වස දwවා  ඇ&  ෙපො( පාර  සංව"ධනය 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. ගDපහ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               196,726.00 98% I 100%

N51152307003 4/8/2015 ගDපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ද}� ගලOයාව ෙකො�4� කර  

අවස�  කර ඇ& ස්ථානෙ� 0ට  ඉ	2යට සංව"ධනය 56ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. ගDපහ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 95,896.96 96% I 100%

K51183907018 9/9/2015 ගDපහ   පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  තHණ තH�ය� සඳහා 

නායකUව r�� වැඩසටහනw පැවැUZම

              50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ගDපහ

                         -                 50,000.00 100% I 100%

H51183107019 11/11/2015 ගDපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වැ��ලවUත  පජා ශාලාෙ�  ඉ&2 

වැඩ කටaV .ම 56ම

            110,000.00 ප.පා.ෙකො. ගDපහ මහ 

නගර  සභාව

                         -               109,220.00 99% I 100%

H51183107020 10/9/2015 ගDපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� R(�ෙගොඩ, කැqෙපයාවUත පජා 

ශාලාෙ� ඉ&2 සංව"ධන කටaV 0( 56ම

            111,000.00 ප.පා.ෙකො. ගDපහ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 87,110.00 78% I 100%

N51152307026 12/14/2015 ගDපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ගDපහ මාpම ගම මැද  පාර අVH 

මා"ගය සංව"ධනය කර ෙකො�4� 56ම

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. ගDපහ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               147,600.00 98% I 100%

N51152307027 12/14/2015 ගDපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ගDපහ මාpම ෙලොෙටෝ ෙබෝ¢  පාර 

අVH මා"ගය සංව"ධනය කර ෙකො�4� 56ම

            250,000.00 ප.පා.ෙකො. ගDපහ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               230,483.68 92% I 100%



N51152307028 12/14/2015 ගDපහ පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ�  ගDපහ මාෙwKට }HDබල�ය  

අVH මා"ගය සංව"ධනය කර ෙකො�4� 56ම

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. ගDපහ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               147,600.00 98% I 100%

N51152307029 12/14/2015 ගDපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ගDපහ ෙගෝනගහ අVH මා"ගය 

සංව"ධනය කර ෙකො�4� 56ම

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. ගDපහ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               147,939.52 99% I 100%

N51152307030 12/14/2015 ගDපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ගDපහ මාpම ෙලොෙටෝ ෙබෝ¢ පාර 

අංක 11 අVH මා"ගය සංව"ධනය කර ෙකො�4� 56ම

            250,000.00 ප.පා.ෙකො. ගDපහ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               236,533.24 95% I 100%

N51152307031 12/23/2015 ගDපහ පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ගD/අR�ෙගොඩ  ලw%.  උයන 

.වාස සං¬"ණෙ� ෙදවන පWමග සංව"ධනය කර ෙකො�4� 

56ම

            300,000.00 ප.පා.ෙකො. ගDපහ  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               235,596.44 79% I 100%

H51152308004 3/30/2015 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ජාඇල, 5�ස් ඩැය� 4 වන 

පWමෙ- m�තක }ලVංග මහතාෙ- .වස ෙදසට ඇ& ෙපො( 

මා"ගය ෙකො�4� 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               193,340.52 97% I 100%

H51441208006 3/30/2015 ජාඇල පා .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඳාන, ෙපො���කලාන, 

අෙxෙසේකර මාවත, අංක : 360/� O ප	ංm  අA ආදායD ලාE  

පාස� අධFාපනය ලබන දHව� 0න  �.u. ෙසෝමාව� 

මහU%යෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              17,650.00 පා.ෙ� ලං.K.ම              17,650.00               17,650.00 100% I 100%

N51152308005 4/7/2015 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඳාන උස්වUත ෙබෝගහෙතොWපල 

පාෙ" රUන මහතාෙ- .වස අසල ෙපො( පාර ෙකො�4� 56ම

            500,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               491,926.00 98% I 100%

N51152308006 4/7/2015 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ව�ෙපොල ෙ�wස � ජනපදෙ� 

අෙනෝමදස්0 ස්වාl� වහ�ෙසේෙ- .වස අසL� ඇ& ෙපො( 

මා"ගය ෙකො�4� 56ම

            585,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               577,623.00 99% I 100%

H51152308011 7/7/2015 ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ�  රාගම, ලංකාමාතා පාෙ" 

ෙගUෙසමන යාඥා මධFස්ථානය අසල ෙබෝw} බැඳ  පාර සකස් 

56ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 98,473.40 98% I 100%



H51152308013 12/14/2015 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඳාන, ප�Lය පාෙ" වමට ඇ& 

0ව©Hනාද� ©HVමාෙ- .වසට යන ෙපො( මා"ගය ෙකො�4� 

දමා සකස් 56ම

            265,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               255,104.40 96% I 100%

H51152308014 11/4/2015 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රාගම - කඩවU මා"ගෙ� 

}H(ෙහේන, සැන�ම මාවත ප&සංස්කරණය 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               198,713.57 99% I 100%

H51141208015 11/17/2015 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ෙපො��&�කලාන, ජය මාවත, 

අංක : 387/X O ප	ංm අA ආදායD ලාE පාස� අධFාපනය ලබන 

දHව� 0න එ�.u.එD. �යා. මහU%යෙ- .වසට K(Lය ලබා 

Mම

              20,650.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,650.00 100% I 100%

H51152308017 12/14/2015 ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ජයසමHගම ෆාDටෙගෝ පාෙ" 

.ල�ත මහතාෙ- .වස ඉ	2ෙය� ඇ& පාර ෙකො�4� 56ම

            156,000.00 ප.පා.ෙකො. ජාඇල  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               155,837.48 100% I 100%

H51152309004 10/9/2015 වUතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශයට අයU වැLසර , තාqපෙහේනවUත 5 

වන පWමග  සංව"ධනය 56ම

            750,000.00 ප.පා.ෙකො. වUතල   

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               748,517.50 100% I 100%

H51152309005 10/9/2015 වUතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ¨�ෙක�ද ශා�ත ලාසරස් මාවත 

�.� �Lwස් මහතාෙ- .වස අසL� යන ෙපො( මා"ගය 

ෙකො�4� 56ම

            450,000.00 ප.පා.ෙකො. වUතල   

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               448,185.50 100% I 100%

H51152309007 11/13/2015 වUතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වැLසර ළය ෙරෝහල අසල 0ට 

ලංගම yෙපෝව හරහා ගලා බස්නා ඇල මා"ගය �Lසකර 56ම - 2 

අ	යර

            540,000.00 ප.පා.ෙකො. වUතල   

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               537,235.67 99% I 100%

H51182109008 10/21/2015 වUතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වUතල පාෙ89ය සභාව සV 

ඉඩෙD �O හලා(රය 4ඩා �ෙ� ඉ&2 සංව"ධන කටaV 0( 

56ම

              50,000.00 ප.පා.ෙකො. වUතල   

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 49,998.39 100% I 100%

H51152309009 10/29/2015 වUතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� r�(ගම 41 වැ. පWමග 

සංව"ධනය 56ම

            250,000.00 ප.පා.ෙකො. වUතල   

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               249,284.76 100% I 100%



H51134209010 11/9/2015 වUතල  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වැLසර ශා�ත x2 ජ� මාවත ( 

ඇu ෙව�ෙ8X වUත පාර ) ෙපො( පාෙ" ජල නල M"ඝ 56ම

            518,583.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -               517,704.70 100% I 100%

H51182109011 12/4/2015 වUතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වUතල පාෙ89ය සභාවට අයU 

ඉඩෙD �O මාටාෙගොඩ 4ඩා �ෙ� 0¯& උයනw  ඉ	56ම

            502,000.00 ප.පා.ෙකො. වUතල   

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               502,000.00 100% I 100%

H51183809015 12/29/2015 වUතල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  අදාල මා"ග සඳහා Z° පහ� සK 

56ම

              26,583.00 ප.පා.ෙකො. වUතල   

පාෙ89ය 

සභාව

0% O 0%

H51152310005 3/18/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� නැLගම බ�ධනාගාර පාෙ", 

%�ගහවUත පාෙ", �.එD.n.ඥාන&ලක මහතාෙ- .වස �Wපස 

ෙපො( පාෙ" ෙසොදාපා�ව වැලැwZම සඳහා  ෙකො�4� ෙයMම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 42,734.72 43% I 100%

H51152310007 4/9/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� මාරහගම, නැ(�ගRව  

පැරඩ ස්ෙකො�  ගDමානයට �Kෙසන මා"ගෙ� ෙකො�4� කර 

අවස� කර නවතා ඇ& ස්ථානෙ� 0ට ඉ	2යට ෙකො�4� 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               197,977.25 99% I 100%

H51152310012 5/27/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� �U�ය, ��}UVව, රජ මහා 

Kහාරය අසල ෙවල මැද පාෙ" උපා0කාරාමය දwවා ෙපො( 

මා"ගෙ� lට" 100 w ෙකො�4� 56ම

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               149,686.45 100% I 100%

H51152310013 5/27/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත, මහර �ෙ-ෙගොඩ  ෙපො(  

උදFාන පාෙ"   ෙකො�4� ඇ&6ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               194,497.50 97% I 100%

H51152310014 5/27/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� නැ(�ගRව, ඌ�නල, ෙද�ගහවUත 

 ෙපො( පාර lට" 100 w (රට ෙකො�4� 56ම

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               149,290.45 100% I 100%

H51152310015 5/26/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත, කැ�දLය8දපාcව, අංක : 

445/08 O ප	ංm ²යාh ච�දකා�& ෙහේවාවසD %යෙ-  .වස 

අසL� යන ෙපො( පාර අy 40 (රට ෙකො�4� ඇ&6ම

              60,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 58,982.15 98% I 100%



H51441210024 8/20/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� වUතල, එෙ�රR�ල, ස�ෆලව" 

ගා��, අංක : 477/4 O ප	ංm එD නX" මහතාෙ- .වස අසල 

ෙපො( මා"ගයට අවOරව ඇ& K(L ක�ව Kතැ� 56ම

              12,650.00 පා.ෙ� K.r.ස                          -                 12,650.00 100% I 100%

H51183110018 7/7/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙගොංgෙතොට ෙපො( නාන �ඳ   

��සකර 56ම

              25,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                              -   0% B 35%

H51152410019 7/9/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� උA�ල  �� ෙපෝර�ව ෙවළ  මැද 

පාර   පැ& බැDම සැකXම

            350,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               322,140.00 92% I 100%

H51152310020 8/24/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රාගම, මහර �ෙ-ෙගොඩ, රණKH 

මාවත අy 40 w ෙකො�4� 56ම

              50,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                              -   0% A 10%

H51152310022 10/15/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  කඩවත, මහර �ෙ-ෙගොඩ, &ෙසේරා 

පWමග ෙවල දwවා ඇ& මා"ගෙ�  ඉ&2  ෙකොටසට ෙකො�4� 

ඇ&6ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 95,826.90 96% I 100%

H51152310023 10/15/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත, ´6ගම, lගහවUත 

මා"ගෙ� පලR ෙකොටස සහ අවසාන ෙකොටසට ෙකො�4� ඇ&6ම

            221,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               198,426.20 90% I 100%

H51152310024 10/29/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� නැ(�ගRව, මාහරගම, පැරඩ ස් 

ෙකෝ� ගDමානයට �Kෙසන පධාන මා"ගෙ�  සංව"ධනය කර 

ඇ& ස්ථානෙ� 0ට ඉ	2යට ඇ& මැද  ෙකොටස සංව"ධනය 56ම

            300,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               295,446.50 98% I 100%

H51183110025 11/19/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත ඇ�ඩෘස් ෙ��O මහර 

පාෙ89ය සභාවට අයU ඉඩෙD �O ෙපො( නාන �ඳ  

ප&සංස්නකරණය 56ම

              85,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

0% O 0%

H51152310027 12/8/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඇ�ෙද�ය ප�Lය පාර ´2යපා�ව 

ෛම¶ දහD පාස� �O ෙපො(  පාර ෙකො�4� 56ම

            500,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               499,381.00 100% I 100%



H51152310028 12/7/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රාගම, පහළ කරගහRණ, මහා ෙබෝ¢ 

මාවෙU වමට ඇ& ෙදවන පWමග ෙපො(  මා"ගය ප&සංස්කරණය 

56ම - 2 අ	යර

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 98,300.94 98% I 100%

N51183110029 12/28/2015 මහර පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� ෙකෝ�යාවUත එLසෙබU ෙපෙ"රා 

මාවත ෙපො( නාන �ඳ ප&සංස්කරණය 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

0% O 0%

H51152410030 12/28/2015 මහර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකෝ�යාවUත, 52මැයාගාර 

මංස�	ෙ� මා"ගය හරහා ෙකො�4� කැට ෙයොදා ෙබෝw} 

ප8ධ&ය නZකරණය 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. මහර  

පාෙ89ය 

සභාව

0% O 0%

K51183911001 12/30/2015 ෙදොDෙq පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE තHණ 

තH�ය� සඳහා 2ය(H r��ව ලබා Mම

            106,750.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                          -               106,750.00 100% I 100%

H51152311002 1/29/2015 ෙදොDෙq පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  පැලහැල ර�ට�වUත මා"ගය 

ෙකො�4� 56ම

            500,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොDෙq  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               497,534.00 100% I 100%

H51152311003 1/29/2015 ෙදොDෙq පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� Lයෙ�ගම, වැLවUත මා"ගෙ� 

ක�ද ෙකොටස ෙකො�4� 56ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොDෙq  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 99,712.00 100% I 100%

H51152311005 1/30/2015 ෙදොDෙq පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ග.Oගම/ද, අcU අද }�ර  

මා"ගය සංව"ධනය  56ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොDෙq  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               100,000.00 100% I 100%

H51152311006 1/30/2015 ෙදොDෙq පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අ�රාෙගොඩ/ද, අVH මා"ගය 

ෙකො�4� 56ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොDෙq  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 95,688.21 96% I 100%

H51152311024 5/25/2015 ෙදොDෙq පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පැලහැල ර�ට�වUත මා"ගෙ� 

ඔ�මා වැඩපල ඉ	2�ට  ෙපො( මා"ගය ෙකො�4� 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොDෙq  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               198,597.00 99% I 100%



H51152311025 5/25/2015 ෙදොDෙq පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� රදාවාන ෙදකටන මා"ගෙ� 

ගDපලෙගදර හ�	යට ආස�න ෙපො( අVH මා"ගය ෙකො�4�  

56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොDෙq  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               199,854.00 100% I 100%

F51183811029 6/10/2015 ෙදොDෙq පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� 52·වැල, ස්ෙකොලවUත පජා 

සංව"ධන ස%&ය සඳහා උපකරණ ලබා Mම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොDෙq  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 97,750.00 98% I 100%

H51134211031 12/23/2015 ෙදොDෙq පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ඉ(Hග�ල 0OනගDෙදොර .වාස 

වFාපෘ&යට අදාල පාhය ජල වFාපෘ&ෙ� ඉ&2  සංව"ධන 

කටaV 0( 56ම

                2,913.75 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -                   2,913.75 100% I 100%

H51152311032 10/29/2015 ෙදොDෙq පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොරෙ¸ ෙරv� මහU%යෙ- 

ෙවළඳසැල ඉ	2�ට ඇ& ප�.ල ෙපො( පාර සංව"ධනය 56ම

            165,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොDෙq  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               164,760.00 100% I 100%

N51183811033 11/6/2015 ෙදොDෙq පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� Lයාප	ංm පන�Kල, 

Kස�ෙසවන පජා ම`ඩලය සඳහා  උපකරණ ලබා Mම

              89,500.00 ප.පා.ෙකො. ෙදොDෙq  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 87,000.00 97% I 100%

K51183912002 12/30/2015 pයගම  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායD ලාE 

තHණ තH�ය� සඳහා 2ය(H r��ව ලබා Mම

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

H51152412005 12/28/2015 pයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� පහළ pය�වල නැෙගනOර 

�ණම�ගහවUත පැ& බැDෙD ඉ&2 ෙකොටස සංව"ධනය 56ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. pයගම  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 81,858.40 82% I 100%

H51441212011 9/7/2015 pයගම  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  අA ආදායD ලාE පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� 0න  ම�වාන, ම�වාන පාර, අංක : 

82/5 O ප	ංm එD.ඒ.එD. අනස් මහතාෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              15,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 15,000.00 100% I 100%

H51152412008 12/29/2015 pයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  ම�වාන, ෙතෝ�ටD පාර, අංක : 

100 � O ප	ංm එD. නoRu� මහතාෙ- .වස  ඉ	2�ට ඇ& 

ෙපො(  පාෙ" කා� ප8ධ&ය සැකXම

            190,034.90 ප.පා.ෙකො. pයගම  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               190,034.90 100% I 100%



H51183812009 10/13/2015 pයගම  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� Z° පහ� අ�Uවැyයා 56ම 

සඳහා අවශF උපාංග ලබා ගැhම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. pයගම  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               199,350.00 100% I 100%

H51152412011 12/10/2015 pයගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කඩවත, ඉහළ pය�Kල, 

මහෙගදරවUත පාෙ"  ෙප�තෙකොස්ත ප�Lය අතර ඇ& ෙපො( 

මා"ගෙ� කා� ප8ධ&ය ප&සංස්කරණය 56ම

            300,000.00 ප.පා.ෙකො. pයගම  

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 29,982.32 10% I 100%

H51152413003 4/10/2015 කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� සමර0ංහ ෙපෙදෙසේ  36/88 

දරණ .වස ඉ	2�� �O  ෙපො(  ඇල මා"ගෙ�  පැ& බැDම 

ඉ	56ම

            400,000.00 ප.පා.ෙකො. කැළ�ය   

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               394,113.50 99% I 100%

H51441213007 6/11/2015 කැළ�ය පා.ෙ�.ෙකො�ඨාශෙ� වරාෙගොඩ පාර, u.ඊ. වරාෙගොඩ 

ෙපෙදස, අංක : 535, එ�.u. ෛවදFරUන මහතාෙ- .වස 

ඉ	2�ට  අවOරව ඇ&   K(L ක�ෙ� �O�ම  ෙවනස් 56ම

              12,000.00 පා.ෙ� K.r.ස                          -                 11,518.00 96% I 100%

H51441221001 2/2/2015 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොළඹ 15,අ�U මාවත පාර,632 

වUත පෙ8ශවාX� සඳහා K(L 	©වw ලබාMම.

              91,908.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 91,908.00 100% I 100%

F51183821001 2/24/2015 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� Lයාප	ංm ම�ටw}Lය 

සDම�තණrර පජා සංව"ධන ස%&ය සදහා උපකරණ ලබාMම.

              30,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

                         -                 29,700.00 99% I 100%

F51183121014 4/10/2015 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  රජය සV f%ෙ� �O  අංක 11 

අx(� හl� Z	ෙ� �O  පජා සංව"ධන ස%&ය සදහා උපකරණ 

ලබාMම.

            100,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

                         -                 97,000.00 97% I 100%

K51183921020 4/30/2015 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� අA ආදායDලාE r8ගල �ෙ- 

nවන තUUවය නංවා�ම උෙදසා 2ය(H r��ව ලබාMෙD 

වැඩසටහනw පැවැUZම.

              30,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                          -                 17,000.00 57% I 100%

F51183821021 4/30/2015 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� Lයාප	ංm පජා ම`ඩල සඳහා 

උපකරණ ලබාMම.

            800,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

                         -               799,225.00 100% I 100%



F51183821022 4/30/2015 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� Lයාප	ංm පජා ම`ඩල සඳහා 

උපකරණ 

ලබාMම.

 

            800,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

                         -               799,225.00 100% I 100%

H51152421024 6/25/2015 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� yෙම�වතෙU   කසළ නළ  

නාLකා ප8ධ&ය සංව"ධනය 56ම.

            475,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

0% O 0%

H51152421025 5/25/2015 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� සා�ත ෙසෙබස්&ය� Z	ය 42 

වUෙU පෙ8ශවාX� K0� ප2හරණය කරන ෙපො( වැ05� 

ප8ධ&ය සංව"ධනය 56ම.

            400,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

                         -               400,000.00 100% I 100%

F51183821028 6/29/2015 ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� Lයාප	ංm පජා ම`ඩල සඳහා 

උපකරණ ලබාMම.

              50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ

                         -                 49,500.00 99% I 100%

H51141221033 11/11/2015 ෙකොළඹ පා .ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� පාස� අධFාපනය ලබන දHව� 

ද 0න අA ආදායDලාE�ෙ- .වාස සදහා  K(Lය 

ලබාMම.

 

 

            306,750.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -               306,750.00 100% I 100%

H51152322002 4/6/2015 ෙකොෙළො�නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� 5UතDප�ව 107/7, 

.වාස �Oටා ඇ&  ඇ& ෙපො( පාර සංව"ධනය 56ම.

            300,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො.R.පා.ස.                          -               267,689.00 89% I 100%

H51152322003 4/7/2015 ෙකොෙළො�නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� R�ෙ�2යාව 02 

පැර}Dමාවත,ෙනො.602 .වස අසL�  ඇ& ෙපො( මා"ගය 

සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකො.R.පා.ස.                          -                 96,587.00 97% I 100%

H51183122005 4/30/2015 ෙකොෙළො�නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� වැ�ලD�ය 

,ෙවෙහරෙගොඩ ෙපො( වැ05� ප8ධ&ය අcU වැyයා 56ම.

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

ව නගර සභාව

                         -                 88,780.00 89% I 100%

H51434222011 4/30/2015 ෙකොෙළො�නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� R�ෙ�2යාව 

එ�.�.ෙපෙ"රා  මාවෙU පෙ8ශවාX� සදහා පාhය ජලය ලබාMම 

සදහා  මා"ගෙ� ජල නළ එ�ම.

            100,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -               100,000.00 100% I 100%



F51183822006 4/30/2015 ෙකොෙළො�නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� Lයාප	ංm සහෘද පජා  

ම`ඩලය  සඳහා උපකරණ ලබාMම.

              25,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො�නා

ව

                         -                 24,708.00 99% I 100%

H51441222019 5/13/2015 ෙකොෙළො�නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 

310/n2,බැ�yයාවUත,වැ�ලD�ය  ප	ංm අA ආදායDලාE  සහ 

පාස� අධFාපනය ලබන දHව�ද 0න අමරෙසේකරෙ- ෙදෝන 

ඉ�	කා

 

              25,000.00 පා.ෙ� ලංකා 

K(Lබල 

ෙපෞ8ගLක 

සමාගම

                         -                 25,000.00 100% I 100%

F51183822012 12/14/2015 ෙකොෙළො�නව qරාණ.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� qරා .ෙ� කා"යාල»ය 

සැළ�% අංශය ශw&මU 56මට අවශ්ය  කා"යාල»ය උපකරණ 

ලබාMම

            250,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො�නා

ව

                         -               249,947.00 100% I 100%

H51134222013 12/16/2015 ෙකොෙලො�නාව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� සාලR�ල, ගමෙ-වUත 

පෙ8ශවාX� ෙවත පාhය ජල පහ�කම ලබා Mම

              20,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම. 0% O 0%

H51441224006 2/25/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� අංක 622/2,RUෙත�Wෙගොඩ 

පාර,තලංගම ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� අධFාපනය ලබන 

දHව�ද 0න �.�.n.එස්.අ�Kස් මහU%යෙ-  .වසට K(Lය  

ලබාMම.

              15,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 15,000.00 100% I 100%

K51183924001 11/5/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායDලාE r8ගල �ෙ- 

nවන තUවය නංවා�ම උෙදසා සැහැ�c වාහන 2ය(H r��ව 

ලබාMෙD වැඩසටහනw පැවැUZම.

              85,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                          -                 59,000.00 69% I 100%

H51441224016 8/31/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 47/6/2, %O(මාවත,මාලෙx 

ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� අධFාපනය ලබන දHව�ද 

0න අරඹවUතෙ- අෙරෝ¼ චා%කර H½© මහU%යෙ- .වසට 

K(Lබලය ලබාMම.

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%

H51441224017 3/27/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 241/X/01, පහළ 

ෙබෝ%2ය,කAෙවල  ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව�ද 0න  ඒ.ෙw.ශ5ලා පශා�&  මහU%යෙ- 

.වසට K(Lබලය ලබාMම.

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                              -   0% O 0%

H51441224018 3/27/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 678/71/4, 

V�අදෙහේන,ෙකොරෙතොට,කAෙවල  ප	ංm අA ආදායDලාE සහ 

පාස� අධFාපනය ලබන දHව�ද 0න  චා�දh ජය�තා 

මහU%යෙ- 

.වසට

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%



H51441224019 3/27/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක �/678/71/7 

V�අදෙහේන,ෙකොරෙතොට,කAෙවල  ප	ංm අA ආදායDලාE සහ 

පාස� අධFාපනය ලබන දHව�ද 0න  එD.සාLය තමර}මාර 

මහතාෙ- 

.වසට

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%

H51441224020 3/27/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 659/5,ෙකොරෙතොට 

උVර,කAෙවල ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව�ද 0න ඩx.නMකා ද"ශh මහU%යෙ- .වසට 

K(Lබලය ලබාMම.

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                              -   0% A 10%

H51441224021 3/27/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 698/�,ෙකොරෙතොට 

උVර,කAෙවල ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව�ද 0න  එ�.ආ".ඒ yලා�  .ලwෂ ෙපෙ"රා 

මහතාෙ- .වසට 

K(Lබලය

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                              -   0% O 0%

H51152324012 4/8/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  බUතරR�ල උAR�ල මා"ගෙ� 

�( ��මය අසල ෙපො(  අVH  මා"ගය  සංව"ධනය 56ම.

            500,000.00 ප.පා.ෙකො. කAෙවල මහ 

නගර සභාව

                         -               448,258.00 90% I 100%

H51441224027 4/8/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� මාලෙ¸ කAෙවල පාර 0ට 

අරංගල දwවා  ඇ& ඇළ මා"ගයට K(L 	©වw ලබාMම.

            250,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -               248,768.00 100% I 100%

H51152324013 4/8/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  බUතරR�ල ජයවඩනගම 

ෛම¶ ධ"මායතනයට �Kෙසන ෙපො( මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

              85,000.00 ප.පා.ෙකො. කAෙවල මහ 

නගර සභාව

                         -                 84,609.00 100% I 100%

F51183824016 4/6/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  රජය සV f%ෙ� �O   0ංහrර 

ෙහෝක�දර ද}ණ  �හද පජා ම`ඩලය  සදහා උපකරණ ලබාMම.

            100,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

කAෙවල

                         -                 99,672.00 100% I 100%

H51441224028 4/8/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 33/�/16, ෙහෝක�දර 

ද}ණ,ෙහෝක�දර ප	ංm අA ආදායDලාE  සහ පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව�ද 0න අvU ෙපේම¬"& මහතාෙ- .වසට 

K(Lබලය ලබාMම.

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%

H51441224029 4/8/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 33/�/15,ෙහෝක�දර ද}ණ 

,ෙහෝක�දර ප	ංm අA ආදායDලාE  සහ පාස� අධFාපනය ලබන 

දHව�ද 0න 00ර }මාර Kකම0ංහ මහතාෙ- .වසට 

K(Lබලය ලබාMම.

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%



F51183824022 5/13/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� Lයාප	ංm ප�යවUත 

ෙගොඩැ�ල පජා ම`ඩලය සඳහා උපකරණ ලබාMම.

              20,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

කAෙවල

                         -                 19,295.00 96% I 100%

H51441224035 5/13/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 385/6ඒ,ෙකොරෙතොට 

උVර,කAෙවල ප	ංm අA ආදායDලාE  සහ පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව�ද 0න ෙs.¾..ශා�ත මහතාෙ- .වසට K(L 

බලය ලබාMම.

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%

H51441224036 5/13/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 39/�/3,ෙහෝක�දර 

නැෙගනOර,ෙහෝක�දර  ප	ංm අA ආදායDලාE  සහ පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව�ද 0න ඩx.�..ෙරෝෂා ¿ර�& 

ෙපෙ"රා මහU%යෙ-  

.වසට

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%

H51441224037 5/13/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� අංක 

673/8,ෙපො�ෙහේන,වැL��ලෑව,දැyගRව ප	ංm  අA ආදායDලාE 

හා පාස� අධFාපනය ලබන දHව�ද 0න ආ".ඒ.පMq සDපU 

මහතාෙ-  .වසට K(L බලය ලබා	ම.

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%

F51183824025 5/27/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� Lයාප	ංm ෙකොරෙතොට අOංසා 

පජා ම`ඩලය සඳහා උපකරණ ලබාMම.

              30,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

කAෙවල

                         -                 29,625.00 99% I 100%

H51152324026 6/12/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  කAෙවල ෙහේවාගම,ෙහේනවUත 

අංක 106 ඒ , 106 �   .වාස  සඳහා �Kෙසන ෙපො( මා"ගය 

සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

කAෙවල

                         -                              -   0% A 10%

H51152324027 6/12/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  කAෙවල ,පහළ ෙබෝ%2ය 

වැwකවUත පාෙ" අංක 260 .වස ඇV� අෙන}U .වාස සඳහා 

�Kෙසන ෙපො( මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

කAෙවල

                         -                 98,019.00 98% I 100%

H51441224047 6/16/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 305/ෙs,මැ.කාගාර 

පාර,ෙකොරෙතොට,කAෙවල ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව�ද 0න එ�.n.ච%�ද }මාර මහතාෙ- 

.වසට  K(Lබලය ලබාMම.

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%

H51441224048 6/16/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� අංක 24/2/�,ෙහෝක�දර 

නැෙගනOර,ෙහෝක�දර ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව�ද 0න අෙසේල ෙබෝගහවUතෙ- 

මහතාෙ- .වසට K(Lබලය ලබාMම.

              20,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

කAෙවල

                         -                 20,000.00 100% I 100%



H51152324028 7/8/2015 කAෙවල පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� නවගRව ද}ණ සRපකාර මාවත 

ෙකොලැ�ෙහේන ෙපො( පාර සංව"ධනය 56ම.

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. කAෙවල මහ 

නගර සභාව

                         -               199,321.00 100% I 100%

H51434224053 9/11/2015 කAෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අVHg2ය, ෙපෝෙ", බwlගහ  

පාෙ" ජල නල එ�ම

            220,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -               218,821.00 99% I 100%

H51441224056 9/11/2015 කAෙවල පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අVHg2ය, කනUත පාර, අංක : 

282 O ප	ංm අA ආදායD ලාE  සහ  පාස� අධFාපනය ලබන 

දHව�ද  0න �.u. පාLත මහතාෙ- .වසට K(Lය ලබා Mම

              22,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 21,000.00 95% I 100%

H51134224037 11/24/2015 කAෙවල, qරා .ෙ�. ෙකො�ඨාශයට අයU අVHg2ය රජෙහේන 1 

පWමග qරසෙදශයට පාhය ජල පහ�කD ලබාMම

            100,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -                 99,358.00 99% I 100%

H51152425006 2/24/2015 මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ජD�ගස්R�ල වෑක�ද පWමග 

ෙපො( කා� ප8ධ&ය සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

මහරගම

                         -               100,000.00 100% I 100%

H51441225012 3/27/2015 මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 1147/02,වාසලවUත 

පාර,ෙකො�ටාව, ප�.�ය  ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව�ද 0න   �.ලල. හ"¼කා ෙපෙ"රා  

මහU%යෙ- .වසට K(Lබලය ලබාMම.

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%

H51152325023 12/10/2015 මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� මහරගම පR�ව පාෙ" අංක 78 

දරණ .වාස අසල ඇ& ෙපො( අVH මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

මහරගම

                         -               100,000.00 100% I 100%

H51152325024 9/3/2015 මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙකො�ටාව ෙමUතාරාම පාෙ" 

මැ&වරණ .වාස 20O ප�ෙපළ .වාස වලට �Kෙසන ෙපො( 

මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

                         -                 99,014.00 99% I 100%

H51152325025 9/3/2015 මහරගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ප�.�ය ෙදපානම ZරමාවෙU 

	මංÀ ෙවළඳසැල අසL� ඇ& ෙපො( අVH මා"ගය සංව"ධනය 

56ම.

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

                         -               150,000.00 100% I 100%



H51152325026 10/28/2015 මහරගම qරාක.ෙ� ෙකො�ටාව මාලෙx පාෙර� හැ6යන වැෙ� 

5ස්0ය පාර ෙපො(  අVH මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

                         -               100,000.00 100% I 100%

H51152325027 10/28/2015 මහරගම qරා◌ා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ප�.�ය ෙබො��ල පාෙ" 

©ව� පාලම අසL� ආරDභ වන (D2ය ෙපොල පාර සංව"ධනය 

56ම

            800,000.00 ප.පා.ෙකො. මහරගම 

නගරසභාව

                         -               791,382.00 99% I 100%

H51183125028 11/17/2015 මහරගම qරාතෙ89ය ෙ�කD ෙකො�ඨාශෙ� 532/13 ෙගොyගRව 

ද}ණ -රා2ම .ලධා2 වසෙD �O ෙකොOල ෙකොWව මා"ගෙ� 

ග"L යහDපU මහU%යෙ- .වස ඉ	2�ට ඇ& ෙපො( නාන Lඳ 

ශ්රරම පදනම මත අcUවැyයා 56ම

            100,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

මහරගම

                         -                 99,660.00 100% I 100%

H51183126001 4/6/2015 රUමලාන  පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙගොKපළවUත පජා ශාලා 

ෙගොඩනැ¯�ල සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙදOවල 

ග�5ස්ස මහ 

නගර සභාව

                         -                 99,058.00 99% I 100%

K51233926009 4/30/2015 රUමලාන පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� අA ආදායDලාE r8ගල � 

සඳහා K(Lය අර�2මැස්සෙම� භාKතා 56ෙD  හා දැ�වU 

56ෙD වැඩසටහනw පැවැUZම.

              50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

රUමලාන

                         -                 49,779.00 100% I 100%

K51133926007 10/23/2015 රUමලාන පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� අA ආදායDලාE ප
� සදහා 

K(Lය අරප2ස්සෙම� භාKතය පව"ධනය 56ෙD වැඩසටහනw 

පැවැUZම.

              75,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

රUමලාන

                         -                 74,709.00 100% I 100%

K51183928013 9/7/2015 ෙමොරWව  පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� r8ගල �ෙ- වෘU�ය තUUවය 

නංවා�ම උෙදසා 2ය(H r�� වැඩසටහනw පැවැUZම.

              35,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                          -                 34,000.00 97% I 100%

K51141328015 12/16/2015 ෙමොරWව qරාතෙ89ය ෙ�කD ෙකො�ඨාශෙ� අර�2මැස්ෙම� 

K(Lය භාKතය qර ව"ධනය 56ෙD වැඩසටහනw පැවැUZම

            105,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

ෙමොරWව

                         -               104,910.00 100% I 100%

H51441229001 2/24/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙකොලR�න  Xලරතන  මාවෙU  

අංක 105/ඊ ස්ථානෙ� ඇ& K(L ක� �(� ස්ථානයකට Kතැ� 

56ම.

              30,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 29,001.00 97% I 100%



H51434229011 4/6/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙ�රහැර කහටගහවUත පාර 

00ලස ෙපෙදස සදහා ජලනළ එ�ම.

            150,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -               122,930.00 82% I 100%

H51152329004 4/6/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙබොරලැස්ගRව අෙxරUන මාවත 

මාෙන� පWමඟ ෙපො( පාර සංව"ධනය 56ම.

            145,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙබොරලැස්ගRව

 නගර සභාව

                         -               140,144.00 97% I 100%

K51233929011 4/21/2015 කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� අA ආදායDලාE ප
� සදහා 

K(Lය අරප2ස්සෙම� භාKතය පව"ධනය 56ෙD වැඩසටහනw 

පැවැUZම.

              50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

කැස්බෑව

                         -                 49,725.00 99% I 100%

H51152329007 4/21/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙබොරලැස්ගRව  පාස� මාවත 

අසල �O c&න� �දU ශා�ත ෙම�yස් මාවත  ෙපො( මා"ගය 

සංව"ධනය 56ම.

              40,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙබොරලැස්ගRව

 නගර සභාව

                         -                 33,420.00 84% I 100%

N51152329008 5/21/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  රUතන�ය Â 

පරමධ"මව"ධනාරාම ප�සල පාර ෙපො( මා"ගය සංව"ධනය 

56ම.

            500,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙබොරලැස්ගRව

 නගර සභාව

                         -               415,354.00 83% I 100%

H51441229017 5/13/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 19/1,කහෙපොල,මඩපාත 

ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� අධFාපනය ලබන දHව�ද 

0න �.අෙශෝක �2ස් මහතාෙ- .වසට K(Lබලය ලබාMම.

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,000.00 100% I 100%

H51152329010 7/8/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� කා.යDමහර ෙබෝÃය පාර ෙපො( 

මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -               145,360.00 97% I 100%

H51183129012 11/2/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  ම}�~ව,පLෙගදර,ග�Lද ෙපො( 

මා"ගෙ� �Oටා ඇ& ෙපො(  කා� ප8ධ&ය සංව"ධනය 56ම.

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -               200,000.00 100% I 100%

H51152329013 11/2/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ඇ��වල තැපැ� ක�ෙතෝHව 

අසල ඇ& ෙපො( මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -               200,000.00 100% I 100%



H51152329014 11/2/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ජ�රLය V�වන පWමග ෙපො( 

මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            150,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -               150,000.00 100% I 100%

H51152329017 10/22/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� 

ෙබොරලැස්ගRව,කWවාවල,hලDමහර ඉ�H උයන අග ද}ණට 

ඇ& කම. ෙපේම´2ය මහU%යෙ- .වස අසL� පහලට ඇ& 

ෙපො( මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙබොරලැස්ගRව

 නගර සභාව

                         -                 99,498.00 99% I 100%

K51183929018 9/7/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� r8ගල �ෙ- වෘU�ය තUUවය 

නංවා�ම උෙදසා 2ය(H r�� වැඩසටහනw පැවැUZම.

            100,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H51152329020 9/11/2015 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ�  මාක�දන බටOර වාසනා උයන 

ෙදවන පWමග අවසාන  ෙකොටස සංව"ධනය 56ම

            500,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -               479,330.00 96% I 100%

H51152329021 9/11/2015 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� ඇ��වල  ෙගො�වාෙගොඩ 

බටෙදොඹගහවUත පාර සංව"ධනය 56ම

            500,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -               497,326.00 99% I 100%

H51141229022 11/11/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� කැස්බෑව මාක�දන 

අ�ෙබෝගහවUත පාෙ" මා"ගයට අවOර වන ෙසේ �Oටා ඇ& K(L 

ක� �(� ප2	 ස්ථානගත &6ම

              30,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 30,000.00 100% I 100%

H51152329023 12/10/2015 කැස්බෑව qරා .ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� කැස්බෑව ��ය�දල ගැඩ�වාන 

පාර, �(� ප2	 සංව"ධනය 56ම

         1,200,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -            1,071,309.00 89% I 100%

F51183129027 11/20/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� නගර සභා සV පජා ශාලා සදහා 

rW ලබාMම

              31,000.00 අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

H51141229031 11/17/2015 කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� අA ආදායDලාE සහ පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව� ද 0න  කර	යාන, VDෙබෝKල, 

��ය�දල  .වාස 11 සදහා  K(Lය ලබාMම

            210,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -               210,000.00 100% I 100%



H51183129032 11/22/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙපො�ෙහේන පජා ශාලාෙ� අcU 

වැyයා කටaV 0( 56ම.

              70,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

කැස්බෑව

                         -                 69,441.00 99% I 100%

H51152329033 11/24/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ඇ��වල ෙමොරකැය පාර �හද 

සමාජ මාවත සංව"ධනය 52ම.

            400,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -               394,128.00 99% I 100%

H51152329034 11/20/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� පැලැ�වUත නැෙගනOර 	ගන 

පාර පලRවන පWමග ඉ&2 ෙකොටස සංව"ධනය 52ම.

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -                              -   0% Q 0%

H51152329035 11/20/2015 කැස්භෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ෙහො�නUතර සRපකාර මාවත 

කා� ප8ධ&ෙ� ඉ&2 ෙකොටස .ම 52ම.

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -                 25,817.00 26% I 100%

H51152329036 12/10/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� කැස්බෑව ��ය�දල ගැඩ�වාන 

පාර තව(රටU ඉ	2යට සංව"ධනය 56ම

            939,385.00 ප.පා.ෙකො. කැස්බෑව 

නගර සභාව

                         -               906,744.00 97% I 100%

H51183129037 12/10/2015 කැස්බෑව පා.ෙ� .ෙකො�ඨාශෙ� ද}� ©Hගම ආද"ශ 

ගDමානෙ� Lයාප	ංm ෙපො( පජා ශාලාෙ� සංව"ධන කටaV 0( 

56ම

              60,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

කැස්බෑව

0% O 0%

H51152329041 12/15/2015 කැස්බෑව qරාම .ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කැ%පස් පාර 6 වන අVH 

මා"ගය සංව"ධනය 56ම

         1,000,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙබොරලැස්ගRව

 නගර සභාව

                         -               952,721.00 95% I 100%

N51183129042 12/15/2015 කැස්බෑව qරා .ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� පැල�වUත ස�පකාර මාවෙU 

ෙව�යාය අසල ෙපො( නාන Lඳ සංව"ධනය 56ම

              50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

කැස්බෑව

0% O 0%

N51183129043 12/15/2015 කැස්බෑව qරාස.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙහො�න�තර ස�පකාර 

මාවෙU ෙපො( නාන Lඳ සංව"ධනය 56ම

              50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

කැස්බෑව

0% O 0%



N51183129044 12/15/2015 කැස්බෑව qරාස.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙහො�න�තර ජය�& 

K8යා◌ාලය  අසල ෙපො( නාන Lඳ සංව"ධනය 56ම

              50,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

කැස්බෑව

0% O 0%

K51172929045 12/18/2015 කැස්බෑව qරාට.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අA ආදායDලාE 

r8ගල �ෙ- වෘU�ය තUUවය නංවා�ම උෙදසා   2ය(H 

r��ව ලබාMෙD වැඩසටහනw පැවැUZම

            200,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                          -                 68,000.00 34% I 100%

H51441230001 2/20/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ�  අංක 58/1,පැළෑඳෙගොඩ 

පාර,පනාෙගොඩ,ෙහෝමාගම ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව�ද 0න �යශා�ත මහතාෙ- .වසට 

K(Lබලය ලබාMම.

              25,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 20,650.00 83% I 100%

H51441230008 3/20/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 

183/ඒ,O2�ය,

 

ප�.�ය ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� අධFාපනය ලබන 

දHව�ද 0න ප&මහ(රෙ- ච�දා අ රාංගh මහU%යෙ- 

.වසට K(Lබලය ලබාMම.

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම              20,650.00               20,000.00 100% I 100%

H51441230009 3/20/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 

130/2ඒ,මා��ෙගොඩ,

 

ප�.�ය ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� අධFාපනය ලබන 

දHව�ද 0න වාසනා උෙqwෂා ඇ�Kගල මහU%යෙ- 

.වසට K(Lබලය  

ලබාMම.

 

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම              20,650.00               20,000.00 100% I 100%

H51441230010 3/20/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  අංක 

209/5ඒ,O2�ය,ප�.�ය  ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� 

අධFාපනය ලබන දHව�ද 0න රZ�ද }මාර මහතාෙ- .වසට 

K(Lබලය ලබාMම.

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම              20,650.00               20,000.00 100% I 100%

H51441230011 3/20/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� අංක 134/3,O2�ය,ප�.�ය 

ප	ංm අA ආදායDලාE සහ පාස� අධFාපනය ලබන දHව�ද 

0න �.ෙහේමපාල මහතාෙ- .වසට K(Lබලය ලබාMම.

              20,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම              20,650.00               20,000.00 100% I 100%

H51152330006 3/31/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� පාන�ව සDපU මාවත ෙපො( 

මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -               196,895.00 98% I 100%



H51152330007 3/31/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙව.වැ�ෙකොළ ෙදOගහවUත 

ආ02 උයන ෙපො( පාර සංව"ධනය 56ම.

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -               199,878.00 100% I 100%

H51152330009 9/2/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� පාන�ව වැර.යා කනUත ෙපො( 

මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            300,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -               299,375.00 100% I 100%

H51183130013 5/28/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙහෝමාගම පාෙ89ය සභාවට 

අයU f%ෙ� �O  අංක 448/�,වට�ක උVර 0�ව ගා"�� 

.වාස සං¬"ණෙ� ෙපො( 4ඩාංගනය සංව"ධනය 56ම.

            300,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -               296,881.00 99% I 100%

K51183930014 6/18/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� අA ආදායDලාE r8ගල �ෙ- 

වෘU�ය තUUවය නංවා�ම උෙදසා   2ය(H r��ව ලබාMෙD 

වැඩසටහනw පැවැUZම.

            100,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                          -                 95,000.00 95% I 100%

H51152330019 6/30/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� කහVAව ජය ෙපෙදස ෙපො( 

මා"ගෙ� පැ& බැDම සංව"ධනය 56ම.

            300,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -               300,000.00 100% I 100%

H51152330020 6/30/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ගලKලවUත සම�මාවත ෙපො( 

අVH මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            300,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -               275,999.00 92% I 100%

H51152330023 6/30/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙගොඩගමවUත ෙපො( නාන �ඳ 

�O ෙපො(  මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -                 93,083.00 93% I 100%

H51434230029 7/8/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� හබරකඩ ෙබෝÃරාජ මාවෙU 

lට" 50w  (රට ජල නළ එ�ම.

            100,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -               100,000.00 100% I 100%

H51152330024 7/8/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� 08ධR�ල r�( මාවත 1වන 

ෙපො(  හරස්  මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -                 81,302.00 81% I 100%



H51434230030 7/8/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� මාගDමන �රමF මාවෙU ජල 

නළ එ�ම.

            125,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -               125,000.00 100% I 100%

H51441230031 7/8/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙදොෙ� කෙ� 0ට ගලKල දwවා 

මා"ගෙ� වාසනා ෙපර පාසල අසල  අංක 29 ෙමොරවක කඩය 

අසL� ඇ& අVH පාර සඳහා K(L 	©වw ලබාMම.

            150,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -               150,000.00 100% I 100%

K51183930028 9/7/2015 ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� r8ගල �ෙ- වෘU�ය 

තUUවය නංවා�ම උෙදසා 2ය(H r�� වැඩසටහනw 

පැවැUZම.

              40,000.00 අමා.ෙ�. අමා.ෙ�.                          -                 18,500.00 46% I 100%

H51152330030 9/11/2015 ෙහෝමාගම  පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� lෙගොඩ උVර ගාමෙසේවා  

වසෙD වැLෙහේන වUත  08 වන පWමග අවසාන ෙකොටස  

සංව"ධනය 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -               199,688.00 100% I 100%

H51141230031 12/2/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� අංක 78 n, ම��ෙගොඩ, 

ෙකො�ටාව , ප�.�ය දරණ .වස ඉ	2�ට ඇ& ෙපො( K(L 

ක�ෙ� ආධාරකය .සා ඇ&K ඇ& අවOරතාවය ඉවU 52ම

              15,163.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 15,163.00 100% I 100%

H51183130032 10/19/2015 ෙහෝමාගම පා .ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� lෙගොඩ ද}ණ දහD මාවත 

ඒwසU සමාජ ෙසේවා �භසාධක ස%& පජාශාලාෙවO ඉ	56% 

.ම 56ම

              50,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -                 49,965.00 100% I 100%

N51183130033 11/20/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ඕපගම ගාම .ලදා2 වසෙD 

©HෙගවUත ෙව�ෙ80 ඉඩෙD ෙපො( පජා ශාලාව සංව"ධනය 

56ම

            400,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -               374,590.00 94% I 100%

H51152330034 12/9/2015 ෙහෝමාගම පා .ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙහෝමාගම Kමාන පාෙ", 

තානායම පාර ෙපො( මාවත ඉ&2 ෙකොටස ෙකො�4�කර ෙයොදා 

සංව"ධනය 56ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -                              -   0% Q 0%

H51141230035 12/16/2015 ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� �පන ගාම .ලධා2 වසෙD 

රජයට අයU ඉඩෙD �O පජා ශාලාව සදහා K(Lය ලබා Mම

              25,000.00 අමා.ෙ�. ලං.K.ම                          -                 21,500.00 86% I 100%



H51152331004 4/6/2015 Xතාවක පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  �(වැ�ල කලවැ�ෙගො�ල පාර  

ෙපො( මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. Xතාවක 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 89,879.00 90% I 100%

H51152331005 4/6/2015 Xතාවක පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� සාලාව නDpෙගොඩ ෙපො( පාර 

සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. Xතාවක 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 86,900.08 87% I 100%

H51152331006 4/6/2015 Xතාවක පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  මාවතගම 2Kගහෙහේන පාර අVH 

පාර ෙපො( මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. Xතාවක 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 89,274.00 89% I 100%

H51134231009 10/23/2015 කහට�ය හංවැ�ල පෙ8ශෙ�  ජනතාවට පජා ජල වFාපෘ&ය  

හරහා ජල ෙමෝටරයw මg� පා.ය ජලය ලබා Mම.

              50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

හංවැ�ල

                         -                 50,000.00 100% I 100%

H51134231010 11/20/2015 0තාවක පාෙ8¿ය ෙ�කD බල පාෙ8ශෙ� බටOර V�නාන 

පාෙ8ශවාX�ට පාÄය ජලය ලබා Mමට අදාලව f%ෙ� කා� 

කපා xD සකස් කර Mම.

              75,000.00 ප.පා.ෙකො. Xතාවක 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 75,000.00 100% I 100%

H51141231011 11/20/2015 Xතාවක පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� අKස්සාෙ��ල  එෙගොඩගම පජා 

ජල වFාපෘ&ය සදහා ෙතකලා K(Lය ලබා Mම.

            175,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -               148,486.00 85% I 100%

H51152331012 11/11/2015 Xතාවක qරා◌්.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කනDපැ�ල කrෙගොඩැ�ල 

මා"ගය ඔස්ෙස◌් w2යයාUමක 56මට ඇ& පාhය ජල 

�යා◌්පෘ&යට අදාල වන මා"ග හා. 0( 56ම හා එය යථාවU 

56ම

              50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

හංවැ�ල

                         -                 50,000.00 100% I 100%

H51152331013 11/11/2015 Xතාවක qරාම.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� කහෙහේන වටර
D පාර 

මා"ගය ඔස්ෙස◌් w2සයාUමක 56මට ඇ& පාhය ජල 

�යා◌්පෘ&යට අදාල වන මා"ග හා. 0( 56ම හා එය යථාවU 

56ම

              50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

හංවැ�ල

0% O 0%

F51183131014 11/11/2015 Xතාවක qරාස.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� Xතාවක qරාඨ.සභාවට අයU, 

කලාව අUකD .වාස ෙයෝජනා wරකමෙ� ඇ& qර ජා ශාලාව 

සංව"ධනයට අවශ්  උපකරණ ලබාMම

              50,000.00 ප.පා.ෙකො. Xතාවක 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 50,000.00 100% I 100%



H51183131015 12/9/2015 Xතාවක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙකොස්ගම, කනDපැ�ල, 

lගහවUත අඩw ඉ	56ම .මකර ඇ& පජා ශාලාෙ� සංව"ධන 

කටaV 0( 56ම

            200,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

හංවැ�ල

                         -               200,000.00 100% I 100%

H51152331016 12/9/2015 Xතාවක පාෙ89ය ෙ�කD ෙකො�ඨාශෙ� V�තාන 

ෙකෝ�ගහවUත මා"ගය සංව"ධනය 56ම

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. Xතාවක 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               196,370.00 98% I 100%

H51183131017 12/10/2015 Xතාවක පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� ආරාධනාක�ද වසෙD �ස්.යා 

වUත  පජා ශාලාෙ� සංව"ධන කටaV 0(52ම.

              60,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

හංවැ�ල

0% O 0%

H51182132004 4/7/2015 &Å2ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  ෙකොළඹ 

08,ෙපෙල�ගස්VAව පාෙ" ,එD.එ�.ෙමොෙහොම� 4ඩාංගනෙ� 

වැ05� ප8ධ&ය අcU වැyයා 56ම.

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව

                         -                              -   0% Q 0%

H51183132009 6/12/2015 &Å2ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  ෙදමටෙගොඩ,ෙ��වන 

පාර,39 වUෙU මල නළ ප8ධ&ය ��සකර 56ම.

            200,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව

                         -                              -   0% Q 0%

F51183832012 6/29/2015 &Å2ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� Lයාප	ංm පජා ම`ඩල  

සදහා උපකරණ ලබාMම.

              60,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

&Å2ගස්යාය

                         -                 53,000.00 88% I 100%

F51183832014 9/23/2015 &Å2ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො�ඨාශෙ� Lයාප	ංm පජා ම`ඩල  

සඳහා උපකරණ ලබා Mම

              50,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ� - 

&Å2ගස්යාය

                         -                 49,816.00 100% I 100%

N51152432015 12/10/2015 &Å2ගස්යාය පා..ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙබො��ල මැග0� පාර  

ෙපො( වැ05Lය සංව"ධනය 56ම

            400,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

&Å2ගස්යාය

0% O 0%

N51152432017 1/4/2016 &Å2ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� වනාතR�ල මාතෘ .වාසය 

�Wපස ෙපො( මා"ගෙ� ෙබෝw} ප8ධ&ය සංව"ධනය 56ම.

            275,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

&Å2ගස්යාය

0% O 0%



N51152432020 12/11/2015 &Å2ගස්යාය qරා .ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� u/2, ෙපො( වැ05L 

ප8ධ&ය �Lසකර 56ම

            380,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

&Å2ගස්යාය

0% O 0%

N51183132021 12/16/2015 &Å2ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට 

අයU කැටවලR�ල මහ� .වාස ජල ෙපොDපාගාරෙ� සංව"ධන 

කටaV 0( 56ම.

            400,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

&Å2ගස්යාය

                         -               368,174.00 92% I 100%

N51183132023 12/11/2015 &Å2ගස්යාය qරා .ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� මැග0� පාර  23/138 ෙපො( 

වැ05L ප8ධ&ය ��සකර 56ම

            350,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

&Å2ගස්යාය

0% O 0%

N51152332024 12/16/2015 &Å2ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� Kෙ�කාරාමය ප�සල 

ඉ	2පස 190 වUත අසළ ෙපො( පාර ෙකො�w6ය� 56ම.

            425,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

&Å2ගස්යාය

                         -               337,784.00 79% I 100%

N51152332025 12/11/2015 &Å2ගස්යාය පා .ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� සරණපාල O% මාවත u/1 

u/2, u/3, ෙපො( අVH පාරව� ෙකො�4� 56ම

            500,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

&Å2ගස්යාය

                         -               498,998.00 100% I 100%

N51152432028 12/10/2015 &Å2ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� මැග0� ෙපො( පාර අසළ ඇ& 

කා�  ප8ධ&ය සංව"ධනය 56ම

            350,000.00 අමා.ෙ�. පා.ෙ� - 

&Å2ගස්යාය

0% O 0%

H51152333001 6/18/2015 පා(wක   පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� උAR�ල-අංගRව පාෙ" 

ඊ.එD.Hව� මහතාෙ-  .වස  ඇV� තවU .වාස සඳහා යන 

ෙපො( අVH මා"ගය සංව"ධනය 56ම.

            300,000.00 ප.පා.ෙකො. Xතාවක 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -               245,494.00 82% I 100%

H51152333003 5/28/2015 පා(wක  පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� උVH අHwවUත අVH  මා"ගය 

සංව"ධනය 

56ම.

 

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. Xතාවක 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 89,404.00 89% I 100%

H51183133004 6/30/2015 පා(wක පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ� Lයාප	ංm  රජය සV f%ෙ� �O 

නැෙගනOර ෙහොරගල RVල�දවUත පජා ශාලා ෙගොඩනැg�ල 

සංව"ධනය 56ම.

            250,000.00 ප.පා.ෙකො. ෙහෝමාගම 

පා.ස.

                         -               216,232.00 86% I 100%



H51441233014 9/3/2015 පා(wක පා.ෙ� ෙකො�ඨාසෙ�  කහටගහවUත පWමෙගO  ෙපො( 

මා"ගය අවOර වන ෙසේ �OWවා ඇ& K(L ක� �(� ස්ථානයකට 

Kතැ�56ම

              85,000.00 පා.ෙ� ලං.K.ම                          -                 84,998.72 100% I 100%

H51152333006 10/28/2015 පා(wක පා.ෙ� ෙකො�ඨාශෙ� උAග ෙපො( �සාන f%ය මා"ගෙ� 

²ලා� මහතාෙ- .වස අසල 0ට ඉ	2යට ඇ& ෙපො(  මා"ගය 

සංව"ධනය 52ම.

            150,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ�-

පා(wක

                         -               150,000.00 100% I 100%

H51183133007 11/11/2015 පා(wක qරා◌ී.ෙ�. ෙකො�ඨාශයට අයU කහවල ඉ	කර ඇ& 

q"ජා ශාලාෙ� වැඩ අවස� 56ම

            100,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ�-

පා(wක

                         -                 99,314.55 99% I 100%

H51183133008 11/11/2015 පා(wක qරා◌ී.ෙ�. ෙකො�ඨාශයට අයU අHwවUත. qරකජා 

ශාලාෙ� වැඩ අවස� 56ම

              75,000.00 පා.ෙ� පා.ෙ�-

පා(wක

                         -                 74,755.00 100% I 100%

H51152333010 12/14/2015 පා(wක පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� පා(wක, ගලෙගදර පාසැ� 

පWමෙ- වVර ටැං5ය ප� Z ද}� පස පළR ෙපො( පWමග 

සංව"ධනය 56ම

            100,000.00 ප.පා.ෙකො. Xතාවක 

පාෙ89ය 

සභාව

                         -                 98,166.00 98% I 100%

H51434241001 2/26/2015 පාන(ර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� නාරං�ය, ෙද�ගහවUත පධාන 

මා"ගෙ� 0ට ෙපො( අVH මා"ගෙ� ෙවෙසන පෙ8ශවාX� සඳහා 

ජල පහ�කD ලබාMම

            100,000.00 පා.ෙ� ජ.ස.ම.                          -               100,000.00 100% I 100%

K51183841003 2/26/2015 පාන(ර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� පාන(ර නගර සභාවට අයU 

ෙDදාන�ද පාර VAව පාන(ර rස්තකාලය සඳහා ෙපොUපU 

ලබාMම

              25,000.00 ප.පා.ෙකො. පාන(ර නගර 

සභාව

                         -                 25,000.00 100% I 100%

K51183841004 2/26/2015

පාන(ර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� පාන(ර නගර සභාව සV පාන(ර 

සාගර මාවෙU rස්තකාලය සඳහා rස්තකාල ෙපොU ලබාMම

25,000.00              ප.පා.ෙකො.

පාන(ර නගර 

සභාව -                       25,000.00              100% I 100%

H51434241018 5/27/2015

පාන(ර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ක�දෑවල ගාම .ළධා6 

ෙකො�ඨාසෙ� මැ�වUත පළR පWමග පෙ8ශවාX� සඳහා 

ජලනළ එලා පාhය ජල පහ�කD ලබාMම

90,000.00              පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                       89,717.00              100% I 100%



K51183941010 6/18/2015

පාන(ර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� අA ආදායDලාE r8ගල � සඳහා 

2ය(H r��ව ලබාMම

44,000.00              අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                       44,000.00              100% I 100%

H51183141016 12/29/2015

පාන(ර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� Oරණ ෙපොL0ය අසළ රජෙ� 

ඉඩෙD �O පජා ශාලා ෙගොඩනැg�ෙ�  (බ� කා"ය 

මධFස්ථානය) ඉ&2 වැඩ .ම 56ම

50,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාන(ර 0% O 0%

K51183942004 3/27/2015

ක�තර පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� අA ආදායDලාE r8ගල � සඳහා 

2යැ(H r��ව ලබාMම

163,000.00            අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                       163,000.00            100% I 100%

H51441243002 2/23/2015

බ`ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ෙකොqපල, නාගහවUත ෙපො( 

මා"ගෙ� අවOරව ඇ& K(L ක�ව �(� ස්ථානයකට Kතැ� 

56ම

70,000.00              පා.ෙ� ලං.K.ම -                       28,524.00              41% I 100%

K51133143001 3/20/2015

බ`ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ගාම ෙසේවා වසD ආවරණය 

වන ප2	 ඝන අපදවF කළමනාකරණය V�� ෙඩං© ම"ධනය 

සහ ප2සරය ��¬ම සඳහා දැ�වU 56ෙD වැඩසටහනw 

පැවැUZම
50,000.00              අමා.ෙ�.

සභාප&, 

අපදවF 

කළමනාකරණ

 අÃකා2ය -                       50,000.00              100% I 100%

H51183143003 3/24/2015

බ`ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� බ`ඩාරගම, උ(ෙගොඩ ෙපො( 

�ඳ සංව"ධනය 56ම

150,000.00            ප.පා.ෙකො.

බ`ඩාරගම 

පාෙ8¿ය 

සභාව -                       146,317.00            98% I 100%

H51441243013 6/18/2015

බ`ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� බ`ඩාරගම, බR�R�ල, 

අංක 03 .වෙසේ ප	ංm �.අ . ¾. }මාර මහාතාෙ- .වස අසළ 

ඇ& ෙපො( මා"ගෙ� අවOරව ඇ& K(L ක�ව �(� ස්ථානයකට 

Kතැ� 56ම
23,134.74              පා.ෙ� ලං.K.ම -                       23,134.00              100% I 100%

K51183943004 6/22/2015

බ`ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� අA ආදායDලාE r8ගල � 

සඳහා 2ය(H r��ව ලබාMම

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

H51141243007 10/12/2015

බ`ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� අcෙබෝR�ල, 

අ�නා0ෙකොWව, අංක 207/05 .වෙසේ ප	ංm අA ආදායDලාE හා 

පාස� අධFාපනය ලබන දHව� 0න .ලw¼ 0�වා 

මහU%යෙ- .වසට K(Lය ලබාMම
25,000.00              පා.ෙ� ලං.K.ම -                       20,650.00              83% I 100%



H51141243008 12/16/2015

බ`ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� අ�Uගම, ගDමාන පාර, 

අංක112 .වෙසේ ප	ංm අA ආදායDලාE හා පාස� අධFාපනය 

ලබන දHව� 0න අෙයෝ% රණ0ංහ මහU%යෙ- .වසට 

K(Lය ලබාMම
25,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ`ඩාරගම -                       20,650.00              83% I 100%

H51141243009 12/17/2015

බ`ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො�ඨාසෙ� ඇෙලෝ&යාවල, වැ�%�ල 

හ�	ය, අ� �බසාධක ස%&ෙ� �( මැ(ර අසළ මා"ගය අවOර 

වන ෙලස ඇ& K(L ක�ව �(� ස්ථානයකට Kතැ� 56ම

34,000.00              පා.ෙ� ලං.K.ම -                       34,000.00              100% I 100%

K51183944002 2/26/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ නගර සභාවට අය� 

ග�ඒද@ෙගොඩ Aස්තකාලය හා වෑවල Aස්තකාලය සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� ලබාDම (එG Aස්තකාලයකට �.50,000.00 

බැI!)
100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ නගර 

සභාව -                     100,000.00           100% I 100%

H51441244011 4/28/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> NOක බටPර, සරණ�ස්ස 

මාවත, ෙනො.74/1/300R Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW හා පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන ෙG. Zෙරෝ\ රං]ව^ 

මහ�\යෙ_ Sවසට `abය ලබාDම
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

H51441244017 6/17/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, \�ලෑව, 

යහලකැෙ�ව�ත ප�ංU අ@ ආදාය ලාW හා පාස� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! XYන එ .එ!.අෙ>ෂා ලGමාb මහ�\යෙ_ 

Sවසට `abය ලබාDම
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

H51134244010 11/4/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඕ`Yයාගල ජල ෙයෝජනා කමය 

යටෙ� ඕ`Yයාගල පෙgශවාi! සඳහා පා^ය ජල පහjක  

ලබාDම

150,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     143,548.00           96% I 100%

H51183144011 12/17/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> දඹර, Alවල හ!�ය, 

mවනපලාන රජෙ> ඉඩෙ  පPY නැණසර පජා ශාලා 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� වැඩ Sම opම

50,000.00            ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     49,950.00            100% I 100%

K51233945003 2/27/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකොටඨාසෙ> Agගලq! සඳහා බලශG� 

සංරGෂණය, කළමනාකරණය හා `ක�ප බලශG� භා`තා 

opෙ  කම හs!වාDෙ  වැඩ�tවG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     50,000.00            100% I 100%

H51441245003 4/21/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහරණ, ෙදොඹෙගොඩ, 

දහපැbෙහේන, ෙනො.203/v Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW හා 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන ෙවwGකාරෙ_ x�කා 

එර!දy මහ�\යෙ_ Sවස සඳහා `abය ලබාDම
15,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     15,000.00            100% I 100%



H51434145005 4/21/2015

මaරාවල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> වරකාෙගොඩ 

z�ලෙහේන පෙgශෙ> පජා ජල ව�ාපෘ�ය යටෙ� පෙgශවාi!ට 

ජල පහjක  ලබාDෙ  ව�ාපෘ�ෙයP වැඩ Sම opම සඳහා ජල 

ටැංo ෙදකG ලබාDම
150,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     150,000.00           100% I 100%

H51183145001 11/16/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> රජෙ> ඉඩෙ  �PY උ@ග මන 

පජාශාලා ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     100,000.00           100% I 100%

H51183146004 11/4/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> රජෙ> ඉඩෙ  �PY මහගම 

එක�" පජා ශාලාෙ~ ඉ�� වැඩ Sමopම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     99,952.00            100% I 100%

H51441247006 5/7/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> නා|"පාන මානාන මා|ගෙ> 

`abය D|ඝ opම

500,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     412,160.00           82% I 100%

H51134247004 9/28/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ�කා�ෙගොඩ, ෙකොස්ෙහේන 

පාර, 1 වන ප�මග ජල ව�ාපෘ�ෙ> ඉ�� වැඩ Sම opම

300,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     299,550.00           100% I 100%

H51183149003 2/23/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> රජය ස" ඉඩෙ  �PY ම"ගම, 

�ගගහල!ද පජා ශාලාව සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     91,120.00            91% I 100%

H51183149004 3/4/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> රජය ස" ඉඩෙ  �PY ම"ගම 

��ෙදොළ පජා ශාලාව සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     89,693.00            90% I 100%

K51183949005 3/30/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ත�ණය! සඳහා 

�යa� Al�ව ලබාDම

197,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     197,000.00           100% I 100%

H51134149011 10/9/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම"ගම, ආඳාගල පාර, ෙස!ට� 

ගා�!ස් P ෙපොa ජල  ව�ාපෘ�ය යටෙ� ජල ටැංoය 

ප�සංස්කරණය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



H51441251009 9/7/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පැලව�ත, 1 ක�ව, ෙනtව 

පාර ප�ංU අ@ ආදාය ලාW හා පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

XYන ෙG. එ�. i. පD� මහතාෙ_ Sවසට `abය ලබාDම

20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H51141252004 10/9/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙබ�ලන, හ�ෙදොල 

මා|ගෙ> රජෙ> ඉඩමක �PY සම� පජා ශාලා ෙගොඩනැI�ල 

සඳහා `abය ලබාDම

20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H51141252005 10/9/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> \දලන, ෙමොර�Yය ප�ංU 

අ@ ආදාය ලාW හා පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන z. 

ජය!ත මහතාෙ_ Sවසට `abය ලබාDම

20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම 0% O 0%

K51133153001 3/20/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ගාම ෙසේවා වස  ආවරණය වන 

ප�� ඝන අපදව� කළමනාකරණය "�! ෙඩං� ම|ධනය සහ 

ප�සරය j��ම සඳහා දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     49,387.50            99% I 100%

H51434153013 7/6/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> හ�ෙතොට, ආචා�යව�ත 

පෙgශෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! පා^ය ජල පහjක  ලබාDම 

සඳහා ෙපොa �ඳ අt�වැwයා opම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     56,711.75            95% I 100%

H51183153003 11/5/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ගලපාත බටPර පජා ශාලා 

ෙගොඩනැI�ෙලP ඉ�� සංව|ධන කට�" Sම opම

321,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     321,000.00           100% I 100%

H51183154001 3/20/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> රජය ස" ඉඩෙ  �PY බ�ග පළ 

දNණ පජා ශාලාෙ~ ඉ�� වැඩ Sම opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     50,000.00            100% I 100%

H51441254009 6/12/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඉංI�ය, `ජය ෙගො` ජනපදය, 

474/3 Sවෙසේ ප�ංU පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන හා 

අ@ ආදාය ලාW ඩ�b~. සර� ෙපේමNමාර මහතාෙ_ Sවසට 

`abය ලබාDම
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

K51183963008 12/30/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> �oයා `රPත අ@ ආදාය  ලාW ත�ණ 

ත��ය! සඳහා �යa� Al�ව ලබා Dම

35,500.00            අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     35,000.00            99% I 100%



K51183963009 12/30/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> අ@  ආදාය  ලාW ත�ණ ත��ය! සඳහා 

�යa� Al�ව ලබා Dම

137,560.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     137,560.00           100% I 100%

K51183963013 12/30/2015

ග පහ �ස්තාGකෙ> අ@ ආදාය  ලාW ත�ණ ත��ය! සඳහා 

බර වාහන ��බඳ �යa� Al�ව ලබා Dම

108,500.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     108,500.00           100% I 100%

K51183164003 2/23/2016

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සඳහා 

ස්වයං�oයා පව|ධනය opම ෙලස �යa� Al�ව  ලබාDෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

154,500.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     154,500.00           100% I 100%

K51183964010 5/8/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සඳහා �යa� 

Al�ව ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

595,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     457,000.00           77% I 100%

K51183964011 5/25/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ අදාය ලාW �oයා `රPත ත�ණq! 

සඳහා �යa� Al�ව ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

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

K51183964014 7/3/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW ත�ණq!ෙ_ වෘ�yය 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා  �යa� Al� වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

110,500.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     110,500.00           100% I 100%

N51587265001 2/19/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ගෘහ ආ|�ක කට�" පව|ධනය opෙ  

අර��! ස්වයං �oයා වල S�" අ@ ආදාය ලාW Agගලq! 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K51183965004 2/28/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW ත�ණ ත��ය! සඳහා 

�යa� Al�ව ලබාDම

259,500.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     259,500.00           100% I 100%

K51183965005 2/28/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW ත�ණ ත��ය! සඳහා 

�යa� Al�ව ලබාDම

112,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     112,000.00           100% D 80%



K51183965008 3/11/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සඳහා බර 

වාහන �යa� Al�ව ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     50,000.00            100% I 100%

K51183965009 3/11/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සඳහා සැහැ�� 

වාහන �යa� Al�ව ලබාDම

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

K51183965017 4/10/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සඳහා �යa� 

Al�ව ලබාDම

113,500.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     113,500.00           100% I 100%

D56152301007 10/13/2015

බඩ�ගම - මරදගහ�ල මා|ගෙ> l���ල මැY ක|මා!ත 

ශාලාව අසb! ඇ� ශාලාව පාර සංව|ධනය opම 1 අ�යර ( 

එ!.v.ම�ලව මහතාෙ_ Sවස ඉ���ට Xට පධාන පාර ෙදසට)

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     496,270.85           99% I 100%

D56152301009 7/8/2015

ෙකෝ!ෙගොඩ��ල � ලා� අමර"ංග මාවත සංව|ධනය opම

833,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     473,028.32           57% I 100%

D56152301010 7/8/2015

අtෙගො�ල හරහා මාSංග�ව දGවා ඇ� මා|ගය සංව|ධනය 

opම

833,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     829,173.84           100% I 100%

D56152301011 7/8/2015

දාෙගො!න හ�ගහෙවල මා|ගය සංව|ධනය opම

833,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     832,738.58           100% I 100%

D56152301016 11/5/2015

��ල�Yය මහව�ත මා|ගය සංව|ධනය opම (1 වන අ�යර)

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     495,843.55           99% I 100%

D56152302005 11/5/2015

දඹaරය ග�ලව�ත රාජා මහතාෙ_ Sවස �PY ෙපොa පාර 

සංව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     312,187.50           78% I 100%



D56152302006 12/22/2015

උද \ට ^� මහතාෙ_ Sවස �PY ෙපොa පාර සංව|ධනය opම

148,093.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     113,052.50           76% I 100%

G56133102007 11/6/2015

Providing Skid Steer Loader for Katana PS

1,660,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     1,660,000.00       100% I 100%

D56152302008 12/22/2015

උද \ට රS� මහතාෙ_ Sවාස �PY ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය 

opම

284,378.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     220,035.00           77% I 100%

D56152302009 11/11/2015

Nස්වල ප!සල මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     403,580.00           81% I 100%

N56141202012 1/13/2016

ආඅ බලම අෙශෝකාරාම මාවෙ� ච!�මා Sෙරෝෂ® 

මහ�\යෙ_ Sවස �PY ෙපොa පාරට `abය ලබා Dම

300,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     164,118.13           55% I 100%

N56141202013 1/13/2016

ආඅ බලම අරbය මාවත ෙපොa අ"� මා|ගයට `abය ලබා Dම

300,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     280,920.00           94% I 100%

H56141202016 12/2/2015

රාජපGෂAරය 5 වන ප�මෙ¯ ඉ�� ෙකොටසට `◌ුbය ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     89,499.00            45% I 100%

H56141202017 12/2/2015

ව�පල ආරාමපාර ඉ�� ෙකොටසට `abය ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%

H56141202018 12/2/2015

උද \ට ගාමෙ> ෙපෝරණය අසල ෙපොa පාෙ| ඉ�� ෙකොටසට 

`abය ලබා Dම

75,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%



D56152302019 12/18/2015

mග�ව I�උ�ල පාෙ| බටප�තල හ!�ය පjකර වමට තාර දමා 

ඇ� එ�`! X�වා මාවතට ෙමහාq! වමට ඇ� uරXංහ 

මහතාෙ_ SවX! අවස! වන ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය 

opම
1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     883,589.00           88% I 100%

D56152302020 12/22/2015

දඹaරය ග�ලව�ත රාජා මහතාෙ_ Sවස �PY ෙපොa පාර 

සංව|ධනය opම (2 වන අ�යර)

167,529.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     139,440.00           83% I 100%

H56524103003 12/14/2015

mග�ව ෙවරළ කලාපය ආ²තව ස^පාරGෂක පහjක  

සංව|ධනය opම.

2,759,600.00       අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම³ඩලය(බ.ප

) -                     2,759,600.00       100% I 100%

K56183903015 8/4/2015

´ෙගෝ�ය ෙතොර"� තාGෂණය ම�!  ෙgපල තGෙසේ� opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

mග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     230,600.00           92% I 100%

K56183903016 8/4/2015

අ!ත|ජාලය ම�! ෙගu  කට�" Xa opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

mග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     250,000.00           100% I 100%

H56141203018 12/29/2015

 mග�ව පා .ෙ�.ෙකො.පා�මාව�ත, 10 ෙවS ප�මඟ, Pරකඳ�ර 

පාර අංක: 281/01/E b�නෙ> ප�ංU පා�මා �සානා මහ�\යෙ_ 

ඉඩම අසල �PY `ab ක�ව `තැ! opම

60,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%

D56152304001 4/8/2015

134/4 ඇහැලගහෙහේන  නාගාරාම මා|ගෙ> Sහා� මහතාෙ_ 

Sවසට යන ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,920.00           100% I 100%

D56152304002 4/8/2015

බලෙබෝව ෙබන< �ණෙසේකර මාවෙ� ස ප� මහතාෙ_ Sවසට 

යන  ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     500,000.00           100% I 100%

D56152304003 4/8/2015

ව"��ල S~ XY ව�ත මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය 

opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,920.00           100% I 100%



D56152304004 4/8/2015

123/4  මැද යYයන සමI මාවෙ� 4 වන ප�මග සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,920.00           100% I 100%

D56152304005 4/8/2015

අස්I�ය ඇSක< පාෙ| 02 පාලම අසල දNණට ඇ� අ"�  

මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     500,000.00           100% I 100%

H56133104014 6/3/2015

Construction of new Compost Plants at 

Minuwangoda PS

9,000,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     7,557,742.50       84% I 100%

H56183104021 7/15/2015

\�ව!ෙගොඩ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> උ@ග ෙපොළ 

අදාහනාගාරය සංව|ධනය opම

13,200,000.00      ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     4,616,469.90       35% I 100%

D56152304025 6/12/2015

ග�ක!ද කමරෙගොඩ පාර සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     989,720.00           99% I 100%

D56152304026 6/12/2015

S�පනාෙගොඩ ෙපර පාසල ෙපොa පාර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,920.00           100% I 100%

D56152304027 12/9/2015

කtවැ�ෙගොඩ මහව�ත පාර සංව|ධනය opම

450,636.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     450,636.00           100% I 100%

D56152304028 12/9/2015

උ_ග�ෙබොඩ ග�ෙපො�ත පාර සංව|ධනය opම (මාල! 

මහතාෙ_ Sවස අසල ෙපොa පාර)

456,797.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     456,796.50           100% I 100%

D56152304029 6/12/2015

ෙහොර පැ�ල අ බලම කැෙ� එස්.ඒ.එස්. ව�ත ෙපොa පාර 

සංව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     399,812.00           100% I 100%



D56152304030 6/12/2015

ආරංගාව Dපා� මාවත පළ� ප�මඟ පස!න මහතාෙ_ Sවස 

අසල Xට පධාන මා|ගය ෙදසට ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     399,812.00           100% I 100%

D56152304031 6/12/2015

\�ව!ෙගොඩ mග� පාෙ| ෙබොරෙගොඩව�ත Xයඹලාගහ අසල 

පාෙ| Á.R.ෙපේම�ලක මහතාෙ_ Sවස අසල ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     299,992.00           100% I 100%

D56152304032 6/12/2015

Â මා මස්Ã� පාර සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

නගර  සභාව -                     881,166.00           88% I 100%

D56152304033 6/12/2015

Â මා මස්Ã� අ"� පාර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

නගර  සභාව -                     435,980.00           87% I 100%

D56152304034 6/12/2015

ගැ�� මාවත සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

නගර  සභාව -                     893,700.00           89% H 100%

D56152304038 6/24/2015

නqවල හ!�ෙ> Xට ��ල�Yය පාෙ| 15 ප�මඟ ඉ�� ෙකොටස 

සංව|ධනය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     100,000.00           100% I 100%

D56152304039 6/24/2015

නqවල එස්සැ�ල ෙද�ගහව�ත පාර සංව|ධනය opම (111 

අ�යර)

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     299,992.00           100% I 100%

D56152304041 7/8/2015

ඉහල `තාන��ල }a මැaර අසල මා|ගය සංව|ධනය opම

800,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     774,150.00           97% I 100%

D56152304044 10/13/2015

අස්I�ව�ෙපොල කන�ත අසල ඇසල උයන මා|ගය සංව|ධනය 

opම

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     675,282.00           96% I 100%



D56152304045 10/13/2015

ජ }ව�ත jS� ජයෙකොw මහතාෙ_ Sවස �PY ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     481,438.50           96% I 100%

D56152304046 10/13/2015

උ@ග ෙපොල ෙපොa වැXobය අසb! යන මා|ගය සංව|ධනය 

opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     176,108.00           70% I 100%

D56152304047 11/24/2015

නqවල එස්සැ�ල ෙද�ගහව�ත පාර සංව|ධනය opම ( 4 වන 

අ�යර)

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     100,000.00           100% I 100%

D56152304048 11/26/2015

මැYෙකොට��ල පතාෙහේන මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය 

opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     200,000.00           100% I 100%

D56152304049 11/26/2015

iම! මාවෙ� ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගෙ> එස්.අලව�ත මහතාෙ_ 

Sවස අසල Xට ෙකො!Ä< කරන ලද ෙකොටස දGවා සංව|ධනය 

opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     200,000.00           100% I 100%

H56141204050 12/2/2015

ෙදෙවලෙපොල බටPර බලෙබෝව o"�ගස්ඕ`ට ෙපොa ඉඩමට 

`abය ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%

D56152304051 12/22/2015

iම! මාවෙ� ෙපොa අ"� මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටෙසේ වැඩ Sම 

opම

350,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව 0% O 0%

D56152304052 12/22/2015

ඉහල උ@ග ෙපොල Sහා� ෙපෙ|රා මහතාෙ_ Sවස අසල ෙපොa  

පාෙ| ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය opම

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     106,484.50           71% O 0%

D56152305010 6/12/2015

හැwෙද�ක!ද මා|ගය ආර භ ෙකොටස සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,075.00           100% I 100%



D56152305011 12/9/2015

340 ඒ Nඹ�ඔtව පනාවල පාෙ| කැv ඇ� ෙකොටස සංව|ධනය 

opම

475,283.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     475,282.75           100% I 100%

D56152305012 12/9/2015

Npෙකො�ව (`ෙÆ`කම මයාෙ_ Sෙවස් වලට යන) ගම මැද 

ෙපොa පාර සංව|ධනය opම

498,275.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,272.00           100% I 100%

D56152305013 6/12/2015

ද!ඕ`ට Xgධා|ථ මහ `ද�ාලයට යන ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය 

opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,272.00           100% I 100%

D56152305014 7/14/2015

ක�එ�ය හංසI�ය 111 වන ප�මඟ මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     496,945.20           99% I 100%

D56152305015 12/9/2015

පස්යාල උදාර මාවත ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය opම

75,989.00            ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     75,989.00            100% I 100%

D56152305016 12/9/2015

mpගම සංඝ\�තා මාවත 1 ප�මඟ ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය 

opම

489,733.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     489,732.00           100% I 100%

D56152305017 12/9/2015

NN�නාෙ� ග�ගාන මා|ගෙ> දN� ෙදසට ඇ� ගජනායක 

මහතාෙ_ කෙ� ලඟ Xට ඉ��යට ඇ� ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය 

opම

357,866.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     357,865.00           100% I 100%

D56152305019 10/13/2015

කහඳව හAගහෙගොඩැ�ලව�ත ෙදෙවS ප�මඟ (�ණපාල 

මහතාෙ_ Sවසට යන ෙපොa මා|ගය) සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,993.95           100% I 100%

D56152305020 10/13/2015

පස්යාල මාbගාතැ!න ප!සල පාෙර! හැp යන සම� මාවත 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     490,838.51           98% I 100%



D56152305021 10/13/2015

ම�ලැහැව ෙ~ය!ෙගොඩ පාෙ| `!ස්ෙ_< ෙව!ෙgXව�ෙ� 

එ .i.ෙපෙ|රා මහ�\යෙ_ Sවස �PY ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනටය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,345.53           100% I 100%

D56152305022 10/13/2015

අ�කාර තැ!න }a��මය අසb! ඇ� පාෙ| ඉ�� ෙකොටස 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,965.70           100% I 100%

D56152305023 11/5/2015

mpගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ෙලෝÈවාෙගොඩ නගරය ෙකළව�! 

ඇ� ෙලෝÈවාෙගොඩ Xට N�sව�ත දGවා ඇ� මා|ගය 

සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     497,257.55           99% I 100%

N56141205024 11/17/2015

mpගම පා.ෙ�.ෙකො. කැ!දල!ද අංක: 20/1 ප�ංU ධ|මX� 

`කමර�න මහතාෙ_ Sවස �PY ෙපොa මා|ගයට `abය ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

N56141205025 11/17/2015

mpගම පා.ෙ�.ෙකො. ෙලෝÈවාෙගොඩ I�උ�ලගම Sම� ආන!ද 

මහතාෙ_ Sවස අසල ෙපොa මා|ගෙ> ඇ� `ab මා|ගය `තැ! 

opම

25,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     25,000.00            100% I 100%

H56141205026 12/14/2015

mpගම, කහඳව හAගහෙගොඩැ�ලව�ත ෙදවන ප�මඟ පාෙරP 

එකලා `abය ෙතකලා opම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     159,600.00           80% I 100%

G56133106022 10/8/2015

Compost handling machineries to Attanagalla PS

3,900,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     3,860,000.00       99% I 100%

D56152306025 6/12/2015

ඕව�ව�ත අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,952.85           100% I 100%

D56152306026 6/12/2015

ක!ෙතොට අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,341.80           100% I 100%



D56152306027 12/9/2015

ෙහොරෙගො�ල ව�ත පජා ශාලා මාවත සංව|ධනය opම

485,995.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     485,994.00           100% I 100%

D56152306028 12/9/2015

සAගස්තැ!න ෙ Ë�� ෙදවන ප�මඟ සංව|ධනය opම

498,784.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,784.00           100% I 100%

D56152306029 6/12/2015

සAගස්තැ!න පැෂ!ව�ත ශා!� මාවත සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,455.50           100% I 100%

D56152306030 6/12/2015

ෙ~ය!ෙගොඩ කලාs�ගල SකහැYක!ද ෙහ!� මහතාෙ_ Sවස 

අසල ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     298,123.50           99% I 100%

D56152306031 12/9/2015

S<ටOව mග�ව පාෙ| ඩ�b ෙසේනානායක මාවත සංව|ධනය 

opඹ

298,019.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     298,019.00           100% I 100%

D56152306034 11/5/2015

ෙ~ය!ෙගොඩ ධ මාන!ද මාවත 7 ප�මඟ සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,241.00           100% I 100%

D56152306036 12/9/2015

වාරණ පාර Pයාස් ප�මඟ මා|ගය සංව|ධනය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     99,271.35            99% I 100%

D56152306037 12/9/2015

a�මල කමා! මහතාෙ_ Sවස අසල ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය 

opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     177,808.75           89% I 100%

D56152306039 12/9/2015

ෙනො.484 PÆරා මාවත �හා�ය ප�ංU එ .ෙG.එ . ෆා�G 

මහතාෙ_ Sවස අසල ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     97,747.80            98% I 100%



D56152306040 1/13/2016

ස| රාXG ෆp� මාවත Pරා ප�bය අසල ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     97,102.60            97% I 100%

H56124106041 12/18/2015

අ�තනග�ල ෙබෝපාගම ඇ�ල අසල සංචාරක ස්ථානයG ෙලස 

යYතල පහjක  සංව|ධනය opම

750,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     748,617.30           100% I 100%

H56141206042 12/28/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො.  ෙ~ය!ෙගොඩ කහෙටෝ`ට අංක 83/B 

ප�ංU එ .එ�.එ .ස�  මහතාෙ_ Sවස ඉ���ට ඇ� `ab 

ක�ව `තැ! opම

46,123.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     46,123.00            100% I 100%

A56183107029 5/5/2015

මාක`ට ස�ෙපොළ සංව|ධනය opම

1,500,000.00       ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     1,429,680.01       95% I 100%

D56152307035 6/25/2015

ඉO�ෙගොඩ රණ"ංග ෙමෝට|ස් අසල ෙපොa පාර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,897.65           100% I 100%

D56152307036 6/25/2015

243 R, පහල ඉO�ෙගොඩ (දNණ) ඉඹ�ෙගොඩ අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     478,390.54           96% I 100%

D56152307037 6/24/2015

ෙබො�ලත ගාම සංව|ධන මාවත සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     483,044.90           97% I 100%

D56152307038 6/24/2015

ෙකොස්X!න ස ප� මහතාෙ_ Sවස අසල ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     472,002.10           94% I 100%

D56152307039 6/24/2015

Nඩා ෙබො�ලත ෙgවාල පාර පළ� ප�මඟ සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     473,460.84           95% I 100%



D56152307040 12/9/2015

ග පහ පහලගම ෙ�රගස් ඇල අසල �PY ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

973,744.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     973,743.88           100% I 100%

D56152307041 9/9/2015

ෙG.ඒ.i.අමරXංහ ෙපොa මාවත සංව|ධනය opම

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     636,067.63           91% I 100%

D56152307042 10/13/2015

අ!නාXව�ත පාෙරP ඇ� අ"� පාර සජව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     358,711.85           90% I 100%

D56152307043 10/13/2015

යGකල බට ඇල මා|ගය හා අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     500,000.00           100% I 100%

D56152307044 10/13/2015

ෙකෙස�ව" ෙගොඩ දN� අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     499,456.26           100% I 100%

H56183107050 11/17/2015

වැbෙ~�ය හැ�වල ෙපොa නාන �ඳ සංව|ධනය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     180,539.25           90% I 100%

H56183107051 11/17/2015

බටPර වැbෙ~�ය ඉj� උයන ෙපොa නාන ළඳ සංව|ධනය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     89,975.60            90% I 100%

H56183107052 11/17/2015

මාoලංග�ව ෙපොa jසාන ´\යට යාබද ෙපොa නාන ළඳ 

සංව|ධනය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව 0% O 0%

A56183107053 11/17/2015

මාක`ට ස�ෙපොෙළේ ඉ�� වැඩ Sම opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     500,000.00           100% I 100%



D56152307054 12/17/2015

ග /පහළ යාෙගොඩ ස!ෙට� ව�ත AවGගහෙදSය ල!ද ව�ත 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     492,411.96           98% I 100%

D56152307055 11/24/2015

ග /ෙබො�ලත මස් කෙ� හ!�ෙය! සඳකලා උ�සව ශාලාව 

අසල ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     495,057.96           99% I 100%

D56152307056 12/30/2015

ග /ග�ඔ�ව ෙරෝස් ගා�! උයන ෙපොa අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     294,065.06           98% I 100%

D56152307057 11/24/2015

ග /}tගහෙගොඩ වෑක!ද පාෙ| ෙවල ෙකොටස ෙපොa පාෙ| අග 

සහ �ල ෙකොටස සංව|ධනය opම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව 0% O 0%

N56124107058 12/1/2015

ග පහ - \�ව!ෙගොඩ නව මා|ගය ෙදපස �PY සංචාරක 

කලාපෙ> යYතල පහjක  සංව|ධනය opම (බංN හා වැX 

ආවරණ ස`opම ඇ"tව)

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     500,000.00           100% I 100%

D56152307059 1/13/2016

ග පහ මහ නගර සභා iමාව "ළ ��ලෑව පාර සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො. ම.න.ස -                     998,611.43           100% I 100%

D56152308011 12/9/2015

ඉහලගම Nමාර මහතාෙ_ කෙ� අසb! යන ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

794,496.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     794,495.47           100% I 100%

D56152308013 6/12/2015

ෙG.ඩ�b~.X�වා මාවත ෙවොbෙබෝ� Äඩා �Yය අසල Xට 

�ණෙසේකර මහතාෙ_ කඩය පjකර Îය!ත මහතාෙ_ Sවස 

දGවා ෙපොa මාවත සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     991,999.88           99% I 100%

D56152308014 6/12/2015

රාගම තලෙගො�ල පැර� මාවත අ"� පාර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,170.13           100% I 100%



D56152308015 6/12/2015

ක�වන සදාසරණ මාවත සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     479,283.53           96% I 100%

D56152308016 6/12/2015

ක�වන ශා!ත ෙජෝශ� පාර "!වන ප�මඟ සංව|ධනය opම

600,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     567,801.27           95% I 100%

D56152308017 6/12/2015

jaවැ�ල ෙgවස්ථානය ඉ���ට මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     494,122.10           99% I 100%

D56152308018 6/12/2015

වැ��ල කන�ත පජා ශාලාව ඉ���ට මා|ගය සංව|ධනය opම

900,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  නගර  

සභාව -                     874,213.48           97% I 100%

D56152308021 9/9/2015

යGක@ව සාම මාවත ෙසෝදාපා�වට ලGවන පෙgශය සංව|ධනය 

opම (කා� පgධ�ය සPතව)

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     462,524.30           93% I 100%

D56152308022 10/13/2015

යGක@ව සාම මාවත ෙදවන හරස් පාර ඉ�� ෙකොටස හා  ෙරෝX 

මහතාෙ_ පාර ඉ�� ෙකොටස හා ෙරෝX මහතාෙ_ Sවස අසb! 

ආර භ වන ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම.

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     677,643.60           97% I 100%

N56141208023 11/17/2015

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො. අය� දN� Nඩකෙපොල ප!සල  පාෙ| 

ෙ|� පාර අසල මා|ගෙ> මධ�ස්ථව �Pටා ඇ� `ab ක� පj 

පසට ස්ථාන ගත opම.

106,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     104,952.04           99% I 100%

D56152308024 1/13/2016

රාගම `හාර මාවෙ� "!වන ප�මඟ සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව 0% O 0%

H56183108025 12/14/2015

කඳාන පා�මා මාවතට පා^ය ජල පහjක  ලබා Dම

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     700,000.00           100% I 100%



D56152308026 1/13/2016

බ�ව�ත නාරංෙගොඩපාtව `Ãත මාවෙ� ව"ර බට එලA 

ෙකොටෙසේ ඉ�� ෙකොටස නැවත ප�සංස්කරණය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     63,340.47            63% I 100%

H56183109011 4/29/2015

 ග� උ@�ට ෙපොa නාන �ඳ සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙg�ය 

සභාව -                     500,000.00           100% I 100%

D56152309013 12/9/2015

�"රාජ මාවෙ� ෙසබස්�ය! මාවත 1 ප�මඟ සංව|ධනය opම

478,145.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල - 

මාෙබෝල 

නගර  සභාව -                     478,144.00           100% I 100%

D56152309014 12/9/2015

Ïවව�ත වයඹ 3 ප�මඟ සංව|ධනය opම

458,863.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල - 

මාෙබෝල 

නගර  සභාව -                     458,862.00           100% I 100%

D56152309015 12/9/2015

Nඩා ඒද³ඩ ලා� මහතාෙ_ Sවසට යන ෙපොa පාර සංව|ධනය 

opම

497,137.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල - 

මාෙබෝල 

නගර  සභාව -                     497,136.00           100% I 100%

D56152309016 6/24/2015

Nඩාඒද³ඩ 2 වන හරස් පාර තලගල මහතාෙ_ Sවසට යන 

ෙපොa පාර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල - 

මාෙබෝල 

නගර  සභාව -                     499,819.00           100% I 100%

D56152309017 1/13/2016

තා�පෙහේන ව�ත පධාන මා|ගය සංව|ධනය o�ම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙg�ය 

සභාව -                     995,680.64           100% I 100%

D56152310011 1/13/2016

මහර පාෙg�ය  ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය ��පස ෙද�ගහව�ත ෙපොa 

අ"� පාර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙg�ය 

සභාව -                     482,947.20           97% I 100%

A56183111020 5/5/2015

ෙදකටන ස�ෙපොළ සංව|ධනය opම

1,500,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     485,811.50           32% I 100%



D56152311022 12/9/2015

401/R, නාර ෙපොල ෙදකටන `ෙ�Æ මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     486,613.80           97% I 100%

H56183112009 4/29/2015

ෙහqය!"@ව නැෙගනPර ෙහේ!ගත ෙපොa �ඳ සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     -                       0% B 35%

D56152312011 12/9/2015

ඉහල Ðය!`ල `ජය මාවත ෙකොwකාර � ම@ව අසල Xට 

ඉ��යට සංව|ධනය opම

496,092.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     496,091.65           100% I 100%

D56152312012 6/12/2015

ෙහqය!"@ව නැෙගනPර ප}gධ මාවත සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     465,066.85           93% I 100%

D56152312013 12/9/2015

ෙහqය!"@ව නැෙගනPර X�ෙකත පාර සංව|ධනය opම

495,576.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     495,575.65           100% I 100%

D56152312014 12/9/2015

ෙහqය!"@ව නැෙගනPර සමI මාවත සංව|ධනය opඹ

383,506.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     383,505.85           100% I 100%

D56152312015 6/12/2015

මංකඩ ප!සල පාර ෙවwව�තට හැෙරන ස්ථානෙ> 693 Sවස 

අසල ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     199,488.80           100% I 100%

D56152312016 12/9/2015

මාÐම �ංව�ත 4 වන ප�මඟ සංව|ධනය opම

192,391.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     192,390.00           100% I 100%

D56152312017 12/9/2015

මාÐම �ංව�ත අඹගහව�ත පාර සංව|ධනය opම

289,227.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     289,227.00           100% I 100%



D56152312019 12/9/2015

ග� bඳ පාර වමට ඇ� අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

263,738.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     263,737.50           100% I 100%

D56152312020 12/9/2015

ද�_ගල පාර 528/ෙÆ Sවසට යන ෙපොa අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය opම

293,644.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     293,643.50           100% I 100%

D56152312021 12/9/2015

මාෙකොළ දNණ පා�මා මාවත තැපැ� ක�ව අසල ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

495,692.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     495,691.95           100% I 100%

D56152312022 12/9/2015

අ�ෙබෝගහෙදSය වටර�  මා|ගය සංව|ධනය opම

493,707.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     493,706.65           100% I 100%

D56152312023 6/12/2015

ඔෙ|!ÆÐ�ව�ත 1 ප�මඟ ෙගොඩෙගදර මහතාෙ_ Sවසට යන 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,642.80           100% I 100%

D56152312024 12/9/2015

මාÐම mගහ උයන පාර සංව|ධනය opම

488,750.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     488,749.35           100% I 100%

D56152312025 12/9/2015

352/3 Xයඹලාෙ� උ"ර සම!ත මහතාෙ_ Sවසට යන ෙපොa 

පාර සංව|ධනය opම

492,847.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     492,846.15           100% I 100%

D56152312028 7/8/2015

මාෙකොළ X�මංගල පාෙ| අtෙබෝගහව�ත මා|ගය සංව|ධනය

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     485,029.45           97% I 100%

D56152312029 11/5/2015

Xයඹලාෙ� දNණ කැNණගහල!ද ව�ත පාර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     410,595.25           82% I 100%



H56183113007 4/29/2015

ජයග� මාවත ෙපොa නානා �ඳ සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ�ය   

පාෙg�ය 

සභාව -                     483,717.26           97% I 100%

A56183113008 5/5/2015

o�බ�ෙගොඩ ස�ෙපොළ ´\ෙ> සංව|ධන කට�" opම

1,500,000.00       ප.පා.ෙකො.

කැළ�ය   

පාෙg�ය 

සභාව -                     1,425,201.25       95% I 100%

D56152313010 12/9/2015

o�බ�ෙගොඩ තැÑbගස්��ල පාෙ| �Gම� ෙපෙදස අ"� පාර 

සංව|ධනය opම

497,221.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ�ය   

පාෙg�ය 

සභාව -                     497,220.03           100% I 100%

D56152313011 12/9/2015

o�බ�ෙගොඩ මාෙකොළ පාෙ| සAම� උයන අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය opම

498,898.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ�ය   

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,897.17           100% I 100%

D56152313013 11/24/2015

mග� පාෙ| �ෙ_ පාෙර! ආර භ වන ��ග! ව�ත පාර ඉ�� 

ෙකොටස සංව|ධනය opම

800,000.00           ප.පා.ෙකො.

පෑbයෙගොඩ 

නගර සභාව -                     714,152.00           89% I 100%

H56183113015 10/19/2015

o�බ�ෙගොඩ තැÑbගස්��ල පාෙ| පැලව�ත ප�මෙඟP ඇ� 

ෙපොa නාන bඳ හා ´\ය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැළ�ය   

පාෙg�ය 

සභාව -                     444,844.49           89% I 100%

D56152321045 10/13/2015

ෙකොළඹ 15 ��මැ!ඩ� පාර වරාය Sවාස ෙයෝජනා කමයට 

�`ෙසන අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     400,000.00           100% I 100%

D56152322001 4/8/2015

ෙමෙගොඩ ෙකොෙලො!නාව හ�ත උයන සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     497,978.24           100% H 100%

H56441222002 9/2/2015

��ෙ��යාව කහටගහව�ත 06 වන ප�මග සඳහා `abය ලබා 

Dම.

131,480.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     131,480.00           100% I 100%



H56183122003 12/9/2015

ෙකොෙළො!නාව XංහAර ].z.ෙපෙ|රා මාවෙ� ෙපොa �ඳ 

සංව|ධනය opම

484,908.00           ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො!නා

ව නගර සභාව -                     484,907.39           100% I 100%

D56152322004 6/12/2015

mෙතොට��ල X�වා ප�මඟ ඇළ දGවා �ෙවන මා|ගය 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො!නා

ව නගර සභාව -                     484,907.39           97% I 100%

D56152322006 12/7/2015

H.P.T. ඉඩම අසල ෙපොa පාර ෙකො!Ä< N<Yග� අ"රා 

සංව|ධනය opම

496,323.00           ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො!නා

ව නගර සභාව -                     496,322.80           100% I 100%

D56152322008 12/7/2015

POටාන ජය!� මාවත අ"� මා|ගය (291/5 Sවස අසල Xට) 

සංව|ධනය opම

571,501.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     571,500.62           100% I 100%

D56152322010 10/13/2015

mෙතොට��ල � රාlල `aහල ඉ���ට මා|ගය සංව|ධනය opම

1,500,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො!නා

ව නගර සභාව -                     947,722.00           63% I 100%

D56152322011 12/7/2015

Pඹූටාන මහව�ත පාර අංක 323/1 අසb! හැp යන ෙපොa අ"� 

මා|ගය සංව|ධනය opම

809,707.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     809,706.68           100% I 100%

D56152322012 12/7/2015

Pඹූටාන ප�මඟ ආ�යXංහල ව�ත ෙපොa පාර N<Y ග� අ�ලා 

සංව|ධනය opම (ඉs�ගහව�ත මා|ගය අවසානෙ> Xට 

ඉ��යට)

762,531.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     762,530.96           100% I 100%

D56152322013 11/30/2015

වැ�ල �Yය o�ත පlව ෙගෝතm මාවත අංක; 67/35 Xට 

ඉ��යට ෙපොa පධාන මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     500,000.00           100% I 100%

H56141222014 12/14/2015

අංෙගොඩ කැළ®��ල කහටගහව�ත පාරට `abය ලබා Dම

150,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%



A56133124006 4/24/2015

Development of Compost Plant at Kaduwela MC

5,000,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     5,000,000.00       100% I 100%

D56152324007 6/4/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> වැb`ට ෙරෝහණ 

`ල�ග�ව මාවත, අ"� මා|ගය Sවාස අංක: 434/A3, ලා� 

මහතාෙ_ Sවාස ඉ��ෙය! Õ ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     356,761.84           89% I 100%

H56441224001 6/26/2015

ක@ෙවල ෙකොරෙතොට ෙෂ�ට! ප�ෙහේන මාවත අ"� මා|ගය 

සදහා `abය ලබා Dම.

425,925.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     425,925.00           100% I 100%

D56152324008 11/5/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශයට අය� මාලෙÖ, ඉj�Aර, 16 වන 

ප�මඟ ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     447,968.42           90% I 100%

D56152324009 11/11/2015

ක@ෙවල පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> තලාෙහේන ස්ව|ණ ෙපෙදස 04 

වන ප�මඟ සංව|ධනය opම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

D56152324010 11/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> තලාෙහේන ස්ව|ණ ෙපෙදස 03 

වන ප�මඟ සංව|ධනය opම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

D56152324011 11/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොස්ව�ත මා|ගෙ> ෙපොa 

අ"� මා|ගයG වන අ_ෙගොන Iහා! පාර සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

D56152324013 12/9/2015

පැලව�ත `�G� මාවත 02 වන ප�මඟ සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     498,785.65           100% I 100%

D56152324014 12/9/2015

අ���Yය ෙවෙ�කෙ� අසb! ඇ� මා|ගෙ> කා� පgධ�ය 

සැකiම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව 0% O 0%



D56152324015 12/9/2015

බටෙපොත ෙනොබැ× මාවත මැද ෙකොටස කා� ෙයොදා P�  පq�ප 

ෙයDම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

D56152324016 11/30/2015

බටෙපොත අNෙ|ෙගොඩ වසෙ  වැව පාෙ| ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!Ä< අ"රා සංව|ධනය opම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     690,394.52           69% I 100%

D56152324017 11/11/2015

අ"�I�ය ෙපෝෙ| වසෙ  489 iල`මන මාවත ෙකො!Ä< අ"රා 

සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     491,837.69           98% I 100%

D56152324018 11/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශයට අය� `හාර මාවත, ෙකොතලාවල, 

ඩෲ�ව�ත පාර කන�ත ඉ���ට මා|ගය ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     500,000.00           100% I 100%

D56152324019 12/9/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො. ෙහොරෙහේන ර!ෙසේද මාවත, Sවාස අංක 

37/F Xට ෙහොරෙහේන ෙපොa මා|ගය ෙදසට ෙකො!Ä< opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො. ම.න.ස -                     500,000.00           100% I 100%

D56152324020 12/9/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො. රාමනායක මාවත, බස්�ය! ෙ~රගල 

මාවත Sවාස අංක 38/1 Xට ඉ��යට ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< 

opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො. ම.න.ස -                     500,000.00           100% I 100%

H56441225005 5/13/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  පාස� මාවතට ( තලව"ෙගොඩ 

ප!S�Yය ) `abය ලබා ගැSම

375,405.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     282,680.00           75% I 100%

D56152325009 10/13/2015

මහරගම X�යාAර ෙපෙදස, අංක 39/19, v Ãනෙසේන ද X�වා 

මහතාෙ_ Sවස අසල ෙපොa මා|ගය හා ඇල ◌ුතර පැ� බැ ම 

බැ×ම

750,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     744,662.50           99% I 100%

D56152325010 10/13/2015

ෙහෝමාගම ෙරෝහල පාෙ| ජය මාවෙ� අවසාන ෙකොටස - 

ගලෙබොඩව�ත (මහරගම නගර සභාවට අය� ෙකොටස) 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     468,393.97           94% I 100%



D56152325011 12/7/2015

මහරගම  ප!සල පාෙර! පට! ග!නා a �ය මාවත (කන�ත 

පාරට යන ෙපොa මා|ගය) කන�ත පාර �ල Xට සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     496,847.21           99% I 100%

D56152325012 11/5/2015

ග�ෙහේන පාෙ| ව�පන  අංක: 20 Xට 22/8 දGවා ඇ� Sවාස 

සඳහා වන ෙපොa අ"�  මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     500,000.00           100% I 100%

D56152325027 11/11/2015

මහරගම නගර සභාවට අය� උඩහ��ල "ස්ව|ණ මාවත" 

මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     498,830.65           100% I 100%

D56152325028 12/3/2015

මහරගම ව�ෙ�ෙගදර පාෙ| ෙපොa අ"� මා|ගයG වන `ජය 

මාවත �ල Xට ඉ��යට සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     681,635.44           68% I 100%

N56141225029 11/17/2015

523 උ"� \�හාන ගාම Sලධාp වසෙ  34/1 පැරN  මාවත, 

රජමහා `හාර මාවත, \�හාන, ෙකෝ<ෙ< යන b�නෙ> ප�ංU 

එස්.ඒ.jෙ|ෂ් ලGÛත මහතාෙ_ Sවසට යන ෙපොa මා|ගයට 

`abය ලබා Dම.
100,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%

N56141225030 11/17/2015

ප!S�Yය ඇ�~වල මැද පාර අංක: 458/12 අෙ�`කම ජයෙසේන 

මහතාෙ_ උ@මහල අසb! යන `ab මා|ගය සඳහා ආවරණ 

සPත `ab �හැ! ෙයDම

100,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%

D56152327001 4/8/2015

ෙදPවල සරණංකර පාෙ| ව�පන  අංක 09 හා 61 Sවාස 

ඇ"ල� අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදPවල 

ග�oස්ස මහ 

නගර සභාව -                     -                       0% B 35%

D56152329001 4/8/2015

මාක!දන තැÑb ව�ත 4 වන ප�මග සංව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     391,165.00           98% I 100%

D56152329010 6/12/2015

මා ෙ� උ"ර X� මංගල ව�ත 11 (එෙකොෙලොස්වන) වන ප�මඟ 

දGවා කා� පgධ�ය ඉ� opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     999,999.99           100% I 100%



D56152329012 6/12/2015

`ශ්වකලා හ!�ෙ> Xට වමට ඇ� පළ� මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     404,121.65           81% I 100%

D56152329013 12/7/2015

ෙ~රහැර කන�ත පාර ඉ�� ෙකොටස අ!ත| ස බ!�ත 

ෙකො!Ä< ග� ඇ�pම

957,727.00           ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     957,726.47           100% I 100%

D56152329014 12/7/2015

ෙ~රහැර ��ස් මාවත අ!ත| ස බ!�ත ෙකො!Ä< NY< ග� 

අ�ලා සංව|ධනය opම

966,658.00           ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     966,657.03           100% I 100%

D56152329015 12/7/2015

ෙ~රහැර ෙබෝ�රාජAර ප!සල පාර ඉ�� ෙකොටස අ!ත| 

ස බ!�ත ෙකො!Ä< N<Y ග� ඇ�pම

465,237.00           ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     465,236.97           100% I 100%

H56133129016 6/26/2015

Balance Construction work of Compost Plant at 

Karadiyana

9,100,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     4,068,828.80       45% I 100%

D56152329017 7/21/2015

මහරගම පාෙ| මා`�තර මNtÏව 6 ෙවS ප�මඟ ජල කා�ව 

ඉ�කර සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     497,318.20           99% I 100%

D56152329018 7/21/2015

මා ෙ� නැෙගනPර z.එස්.ෙපෙ|රා මාවත හරස් පාර සංව|ධනය 

opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     498,822.43           100% I 100%

D56152329019 10/13/2015

අබල!ව ඇ� මහරගම 1 ප�මඟ, j�a ෙපෙදස මා|ගය 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     490,066.00           98% I 100%

G56133129020 11/6/2015

Machinaries for Karadiyana Compost Plant

240,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     121,020.00           50% I 100%



D56152329021 11/11/2015

හ��ට හ|ම! මqන| මාවත අt�වැwයා opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     997,835.61           100% I 100%

D56152329022 11/11/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශයට අය� තැÑbව�ත ෙදවන ප�මඟ 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     492,371.19           98% I 100%

D56152329023 11/11/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශයට අය� ෙකො<ටාව, බංගලාව�ත, 

�ස්ස මාවත සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     498,894.61           100% I 100%

D56152329024 11/11/2015

මාක!දන AවGගස්ව�ත වට මාවත ප�සංස්කරණය opඹ

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     485,322.07           97% I 100%

N56141229025 11/17/2015

ෙපො�ගස්ඕ`ට, � සරණ පාෙ| �ලාවල (ෙද�ගහව�ත) Xට ෙවල 

අgදර දGවා ෙතකලා `abය ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

N56141229026 11/17/2015

��ය!දල මහරගම පාෙ| මNtÏව ග�වලල!ද පාෙ| ෙවල මැද 

 පාරට ෙතකලා `abය ලබා Dම (පස්වන හා හය වන  ප�මඟට)

300,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

D56152329027 12/18/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො. ගඞ}වාන මා|ගය සංව|ධනය opම 

(අ�යර 111)

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     999,201.30           100% I 100%

D56152330002 4/8/2015

ෙහෝමාගම හqෙලව� උද�ානෙ> Sවාස සඳහා �ෙවන පාර 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     494,575.00           99% I 100%

H56441230001 5/13/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�  ෙකො<ඨාශෙ> ��ෙ�ගම දNණ අරbය අ"� 

මා|ග සඳහා `abය ලබා ගැSම.

78,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     58,880.00            75% I 100%



H56183130008 12/9/2015

Xgධ��ල මැද මාවෙ� ෙපොa �ඳ සංව|ධනය opම

424,616.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     424,615.72           100% I 100%

H56183130009 12/9/2015

ජ�තර බෙ<වල පෙ~ශ මා|ගෙ> ඇ� ෙපොa නාන �ඳ 

සංව|ධනය opම

474,148.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     474,147.50           100% I 100%

H56183130010 5/5/2015

ම�ෙ�ෙගොඩ ස�ෙපොළ සංව|ධනය opම

3,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     2,087,197.09       70% I 100%

D56152330012 6/12/2015

ජ�තර ෙනt  ෙපෙදස ඒ මා|ගය ෙකො!Ä< කර ඉ��ව ඇ� 

ෙකොටස තාර දමා සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     449,436.21           90% I 100%

D56152330013 12/7/2015

�Yපන උ"ර ෙගොඩෙහේන මා|ගය ෙකො!Ä< ග� අ"රා 

සංව|ධනය opම

491,407.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     491,406.76           100% I 100%

D56152330014 12/7/2015

NඩමාÏව ජයAරව�තට �`ෙසන පධාන මා|ගෙ> �� ෙකොටස 

ෙකො!Ä< ග� අ"රා සංව|ධනය opම

486,085.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     486,084.52           100% I 100%

D56152330015 12/7/2015

Xgද��ල පාසැ� මාවත 2 වන අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< ග� 

අ"රා සංව|ධනය opම

489,009.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     489,008.75           100% I 100%

D56152330016 12/7/2015

Xgද��ල ෙයෝධ මාවෙ� ඉj� උයන අග ෙකොටස ෙකො!Ä< 

ග� අ"රා සංව|ධනය opම

464,445.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     464,444.95           100% I 100%

D56152330018 12/8/2015

ෙහෝමාගම පාෙg�ය සභා බල පෙgශෙ> �Yපන උ"ර ගාම 

Sලධාp වසෙ  ජ බලගස්ව�ත පාර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     497,124.31           99% I 100%



D56152330019 11/18/2015

ෙහෝමාගම පා. ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> �Yපන දNණ � Ãනරතන 

මාවත පැ� බැ ම බැ×ම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                       0% I 100%

D56152330020 10/13/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �Yපන ෛමßදාස මාවත 

අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     398,540.60           100% I 100%

D56152330021 10/13/2015

mෙගොඩ ආ�|ෙ~ද හ!�ෙ> AවGව�ත පාෙ| එක�" මාවෙ� 

අවසාන ෙකොටස සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     440,672.74           88% I 100%

D56152330023 11/5/2015

වට�ක ගාලබැàෙහේන මා|ගෙ> , ලGම� උයන පෙ~ශ මා|ගය 

සංව|ධනය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     199,555.02           100% I 100%

D56152330024 11/11/2015

ෙහෝමාගම a �ය ෙපොළ ළඟ Xට �Yපන හ!�ය දGවා �ෙවන 

පරණ පාර `මාන පාර පjකර ෙහෝමාගම අ`ස්සාෙ~�ල a �ය 

මා|ගය අසb! ඇ� මා|ගය සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     962,848.34           96% I 100%

D56152330025 11/11/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ෙගො`ජනපදය පධාන මා|ගය 

සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     969,714.49           97% I 100%

D56152330026 11/11/2015

ෙහෝමාගම පා .ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> වට�ක �ණධ|මෙගොඩ 2 

ප�මඟ සංව|ධනය opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     199,811.40           80% I 100%

D56152330027 11/11/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> �Yපන නගරය jජාතා මාවත 

සංව|ධනය opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     249,061.33           100% I 100%

H56141230028 12/2/2015

ෙහෝමාගම ��ෙ�ගම ෙÆ.ක�ණාෙසේන මාවතට (ව@ රංÃ 

මහතාෙ_ Sවස අසb! �ෙවන ෙපොa මා|ගය) `abය ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%



H56141230029 12/2/2015

ෙහෝමාගම �Yපන o�ෙ��ය කැෙ� ගාම Sලධාp වසෙ  පජා 

ජල ව�ාපෘ�ය ෙතG `abය ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%

D56152330030 12/18/2015

ජ�තර ලGX� ගා�!j මා|ගෙ> ෙනt  ෙපෙදසට �`ෙසන 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     497,124.31           99% I 100%

H56441231003 5/13/2015

මාවත ගම බටPර ආ�යපාල මහතාෙ_ Sවාස අසb! බරාව 

දGවා ඇ� මා|ගය දGවා `abය ලබා Dම.

114,320.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     113,344.00           99% I 100%

H56441231004 5/13/2015

පරණ ගම කහව ක!ද මා|ගෙ> අ"� මා|ගයට `abය ලබා Dම.

252,735.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

H56441231005 5/13/2015

ඇස්ව�ත හgaව ව�ත මා|ගෙ> ෙකලවරට `abය ලබා Dම.

97,680.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     97,680.00            100% I 100%

H56441231006 5/13/2015

AවG�Yය \�ස්ව�ත අ"� මා|ගයට `abය ලබා Dම.

400,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

H56441231007 5/13/2015

ඇස්ව�ත දNණ ප!සල ��පස ඉ�� ෙකොටසට `abය ලබා Dම

151,330.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     151,164.00           100% I 100%

H56441231008 5/13/2015

Xතාවක පා.ෙ� අ`ස්සාෙ~�ල " ෙමෝදර වගව�ත `abය 

ෙනොමැ� Sෙවස් පෙදශ සඳහා `ab �හැ! �|ඝ o�ම

160,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

D56152331004 4/8/2015

AවG�Yය ෙදමළ `ද�ාලය අසb! ඇ� පාර }a මැaර ලඟXට 

ඉහළට සංව|ධනය opම.

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක නගර 

සභාව -                     698,181.00           100% I 100%



H56183131006 5/26/2015

AවG�Yය ස�ෙපොළ සංව|ධනය opම

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක නගර 

සභාව -                     700,000.00           100% I 100%

D56152331007 6/12/2015

Nඩාගම පාර මා|ග සංව|ධන අ�කා�ය අසb! වමට හැෙරන 

මා|ගය සංව|ධනය opම (`aමඟ)

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

iතාවක නගර 

සභාව -                     1,000,000.00       100% I 100%

D56152331008 6/12/2015

Nඩාගම පාර අගා ෙපෙදස i, ii, iii  අ"� මා|ගය සංව|ධනය 

opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

iතාවක නගර 

සභාව -                     1,000,000.00       100% I 100%

D56152331009 6/12/2015

ෙ~රග�ල තවාන මා|ගය සංව|ධනය o�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක නගර 

සභාව -                     500,000.00           100% I 100%

D56152331010 6/26/2015

ෙනtව�ත"@ව ෙකොල!ක!ද මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     449,254.98           90% I 100%

D56152331011 6/26/2015

කහෙහේන කÂ වනාත මා|ගය සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     910,727.23           91% I 100%

D56152331013 6/26/2015

ක@ෙගොඩ ෙපො�ෙහන මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,868.78           100% I 100%

D56152331015 11/11/2015

කන පැ�ල Ðය!`ල මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     496,602.88           99% I 100%

D56152331016 11/11/2015

ජයuරෙගොඩ අ�ණ අසල මා|ගය සංව|ධනය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     196,380.10           98% I 100%



D56152331017 11/11/2015

S�ෙපොල කහටගහව�ත මා|ගය සංව|ධනය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     196,259.19           98% I 100%

D56152331018 11/11/2015

වග ඉ�දාෙපොළ ජනස` මාවත ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය 

opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     97,844.52            98% I 100%

N56141231019 11/17/2015

iතාවක පා.ෙ�.ෙකො. කහෙහේන වල~ව�ත ෙපොa අ"� 

මා|ගෙ> පැර® ෙව!ෙgX ඉඩෙ  ජනතාවට `abය ලබා Dම.

200,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

N56141231020 11/17/2015

iතාවක පා.ෙ�.ෙකො. AවG�Yය `� ග මානය ෙගව� 44 ඉ�� 

ෙකොටෙසේ ජනතාවට `abය ලබා Dම.

500,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

H56183131021 11/20/2015

iතාවක පාෙg�ය  ෙ�ක  බල පෙgශෙ> වැbක!න හං�ෙය! 

�`ෙසන වැbඕ`ට ක!ද පෙgශෙ> ප�� 25 කට පමණ 

ජනතාවකට පජා ජල ව�ාපෘ�යG ම�! පා^ය ජලය ලබා Dම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව 0% O 0%

K56183932003 8/24/2015

මහ නගර සභා බැs කර SN"ව ම�! Sවාස ව�ාපෘ�ය 

�යා�මක opෙ  වැඩසටහනට අදාල $bක �යාකාරක   - 

අ�යර 1

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව -                     -                       0% O 0%

H56441233004 5/13/2015

කහවල ෙකො!Ä< කෙ� අසb! ඇ� මා|ගයට `abය ලබා Dම.

250,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     241,400.00           97% I 100%

D56152333002 7/24/2015

අංග �Yය ෆ�X මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     493,487.32           99% I 100%

N56141233003 11/17/2015

පාaGක පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ෙබbඅ�ත`ල ෙපොa අ"� 

මා|ගයට `abය ලබා Dම.

300,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     299,920.00           100% I 100%



N56141233004 11/17/2015

පාaGක පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> 454/R ගාමෙසේවා වසෙ  

ෙහේවාගම ව�ත අGකර 25 ෙකොටසට `abය ලබා Dම

400,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     397,440.00           99% I 100%

D56152341006 12/7/2015

ව�ත�ෙපොල පධාන පාෙ| අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

475,843.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     475,842.65           100% I 100%

D56152341007 12/7/2015

අ බල!Ïව පධාන පාෙ| අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

467,801.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     467,800.05           100% I 100%

D56152341008 5/26/2015

�_ගල පාර අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     499,998.29           100% I 100%

D56152341009 5/26/2015

වලාන ගැ�� මාවත අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     499,998.29           100% I 100%

D56152341010 12/7/2015

Pරණ `ස� උයන අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

486,805.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     486,804.09           100% I 100%

H56524141005 12/14/2015

පානaර ෙවරළ කළාපය ආ²තව ස^පාරGෂක පහjක  

සංව|ධනය opම

2,759,600.00       අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම³ඩලය(බ.ප

) -                     2,759,600.00       100% I 100%

D56152341011 12/7/2015

\�ව!�Yය පාර අ��වැwයා opම

998,520.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර නගර 

සභාව -                     998,519.99           100% I 100%

D56152341012 6/12/2015

Nල"ංග පාර අ��වැwයා opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

පානaර නගර 

සභාව -                     999,374.34           100% I 100%



D56152341013 12/7/2015

ක|මා!තAර පාර 11 (�Sෙවලා අසල මා|ගය) සංව|ධනය opම

498,866.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර නගර 

සභාව -                     498,865.07           100% I 100%

D56152341014 10/13/2015

පර�ත Sසල ෙපෙදස මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     471,412.50           94% I 100%

D56152341016 11/5/2015

��බැgද පනා!a ෙපෙදස ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     293,342.96           98% I 100%

D56152341017 11/5/2015

ෙගොරකෙපොල N��A මාවත ෙපොa අ"� පාර තාර දමා 

සංව|ධනය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     194,187.24           97% I 100%

D56152341018 11/12/2015

ත!����ල බ!< පාර ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

207,798.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     191,187.24           92% I 100%

D56152341019 11/12/2015

��බැgද සම!පාය මා|ගය සංව|ධනය opම

292,202.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     292,202.00           100% I 100%

H56524142004 12/14/2015

කtතර කැbෙඩෝ ෙවරළ කළාපය ආ²තව ස^පාරGෂක 

පහjක  සංව|ධනය opම.

2,759,600.00       අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම³ඩලය(බ.ප

) -                     2,759,600.00       100% I 100%

B56133142010 5/18/2015

Improvement of garbage and Compost handling 

machineries for Pohorawatta Compost Plant

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     1,959,150.00       98% I 100%

D56152342011 6/12/2015

නාම�ගම පහළ මා|ගය ෙකො!Ä< opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර 

පාෙgZය 

සභාව -                     499,923.01           100% I 100%



D56152342012 6/12/2015

�ගෙගොඩව�ත අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර 

පාෙgZය 

සභාව -                     499,923.01           100% I 100%

D56152342013 12/7/2015

`ෙ�ෙගොඩ උ"ර ෙරෝස ව�ත හරස් මා|ගය ෙකො!Ä< opම

498,278.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර 

පාෙgZය 

සභාව -                     498,277.00           100% I 100%

D56152342014 6/12/2015

Aල|ට! ව�ත එGස� මාවත ෙකො!Ä< opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර 

පාෙgZය 

සභාව -                     499,923.01           100% I 100%

D56152342015 7/20/2015

උ_ග�බඩ ඇà�කැෙ� පාර ෙකොටසG සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර 

පාෙgZය 

සභාව -                     499,403.43           100% I 100%

H56183142016 6/12/2015

පහල ග�ලස්ස ෙපොa �ඳ සංව|ධනය opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර 

පාෙgZය 

සභාව -                     270,547.91           90% I 100%

G56133142017 10/8/2015

Providing Sieving Machine to Pohorawatta Compost 

Project

3,900,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, ඝන 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     3,885,000.00       100% I 100%

D56152342018 12/7/2015

කtතර උ"ර 4 වන හරස් පාර තාර දැmම

497,587.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර නගර 

සභාව -                     497,586.58           100% I 100%

D56152342020 12/23/2015

කtතර උ"ර ෙෆො!ෙසේකා ප�මඟ තාර දැmම

987,883.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර නගර 

සභාව -                     987,882.10           100% I 100%

D56152342022 11/5/2015

කtතර 705 මහ�Gම ගාමෙසේවා වසෙ  N�!ද ජනපදෙ> මැද 

පාර ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය o�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර 

පාෙgZය 

සභාව -                     499,682.33           100% I 100%



D56152342023 12/1/2015

ෙමොෙරො!"@ව දNණ 706 ගාම Sලධාp වසෙ  චමbAර පධාන 

මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     497,757.00           100% I 100%

N56141242024 11/17/2015

කtතර උ_ග�බඩ, ගෙ�ෙගොඩව�ත, mගහව�ත 

].එ�.ෙහේමච!ද මහතාෙ_ Sවසට යන ෙපොa මා|ගයට `ab 

බලය ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     198,720.00           99% I 100%

D56152342025 1/13/2016

කtතර දNණ පරණ පාෙ| බාස්ක< ෙහෝ� ආයතනය අසb! 

ඇ� ෙපොa මා|ගෙ> පෙ~ශ ෙබෝGNව ඉ�op  හා මා|ගය තාර 

දමා සංව|ධනය opම.

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

කtතර නගර 

සභාව 0% O 0%

N56124142026 12/14/2015

707 ඒ, ෙපොෙහොgදර ��ල බටPර a �ය මා|ගයට සමා!තරව 

�PY සංචාරක මා|ගය සංව|ධනය opම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     994,501.75           99% I 100%

D56152343011 12/7/2015

රජම�ව�ත Sවාස ෙයෝජනා කමෙ> ෙපොa පාර ෙකො!Ä< opම

496,300.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     496,299.96           100% I 100%

D56152343013 12/7/2015

අරbය ගස් හ!�ෙ> Xට බgෙgෙගොඩ පාර පළ� ප�මඟ 

සංව|ධනය opම

498,730.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     498,729.78           100% I 100%

D56152343014 7/15/2015

බටෙදොඹගහල!ද ව�ත පාර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     499,849.51           100% I 100%

D56152343015 12/23/2015

උහ�ල ව�ත පළ� ප�මඟ සංව|ධනය opම

298,702.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     298,701.48           100% I 100%

D56152343018 11/5/2015

කO�ෙගොඩ ෙ�Gකව�ත පාර සංව|ධනය opම

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     695,584.63           99% I 100%



D56152343019 11/5/2015

රාජා සමරනායක මාවත පළ� ප�මඟ සංව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     396,258.27           99% I 100%

D56152343020 11/12/2015

අtෙබෝ��ල N�ස හ!�ෙ> Xට ෙහොරණ ෙදසට යන`ට ඇ� 

පළ� ප�මඟ (පාbත Nෂ! හ�ස් අසb! ඇ� ෙපොa පාර) 

සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     -                       0% H 100%

D56152343021 12/8/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො.අ�Gෙගොඩ � ඉ!දසාර මාවත මහ 

ප!සල පාෙ| Sෙරෝã ෙපෙ|රා \යෙ_ Sවස �PY ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     246,428.18           99% I 100%

D56152343022 12/14/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො. ව�ගම ෙපොa අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය opම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     -                       0% H 100%

D56152344007 12/23/2015

iලරතන පාර සංව|ධනය opම

953,418.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ නගර 

සභාව -                     953,418.00           100% I 100%

D56152344008 12/7/2015

අGමගෙහේන පාර සංව|ධනය opම

965,626.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ නගර 

සභාව -                     965,625.64           100% I 100%

D56152344009 12/7/2015

එ�.v.ඒ.ප�රාජ මහතාෙ_ Sවස ඉ���ට ෙපොa පාර සංව|ධනය 

opම (කAග�ල පාර)

494,472.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ නගර 

සභාව -                     494,471.96           100% I 100%

D56152344010 12/8/2015

ෙහොරණ $නගම R.ආ|.එස්.�ණෙසේකර ෙපොa මාවත ඉ�� 

ෙකොටස සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     100,000.00           100% I 100%

D56152344011 12/14/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො.�Gෙහේනගම 2 වන ප�මඟ ෙපොa අ"� 

මා|ගය සංව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     399,567.89           100% I 100%



D56152344012 12/18/2015

ඉ�ඹ ර!ව! උයන 2 වන ප�මඟ ෙපොa අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය opම - 2 අ�යර

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     999,067.48           100% O 0%

D56152344013 12/31/2015

ෙහොරණ $නගම R.ආ|.එස්.�ණෙසේකර ෙපොa මාවත ඉ�� 

ෙකොටස සංව|ධනය opම (අ�යර 11)

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     100,000.00           100% I 100%

D56152345001 12/7/2015

ඉbඹ $කලාෙ! පළ� අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

221,650.00           ප.පා.ෙකො.

මaරාවල  

පාෙgZය 

සභාව -                     221,650.00           100% Q 0%

D56152345002 12/7/2015

ඉbඹ Nෙ| කෙ� ෙපොa අ"� පාර සංව|ධනය opම

238,365.00           ප.පා.ෙකො.

මaරාවල  

පාෙgZය 

සභාව -                     238,364.92           100% I 100%

D56152345003 12/7/2015

මංගල X�Aර වැbපන මා|ගය සංව|ධනය opම

490,613.00           ප.පා.ෙකො.

මaරාවල  

පාෙgZය 

සභාව -                     490,612.50           100% I 100%

D56152345009 6/12/2015

�Gල!ද මා|ගය අ��වැwයා opම

600,000.00           ප.පා.ෙකො.

මaරාවල  

පාෙgZය 

සභාව -                     542,372.14           90% I 100%

D56152345010 6/12/2015

Nඩායාල මා|ගය අ��වැwයා opම

900,000.00           ප.පා.ෙකො.

මaරාවල  

පාෙgZය 

සභාව -                     874,862.50           97% I 100%

D56152345011 6/12/2015

කඳන ඉ�ඹ මා|ගය අ��වැwයා opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මaරාවල  

පාෙgZය 

සභාව -                     481,987.50           96% I 100%

D56152345012 6/12/2015

අලව�තෙහේන මා|ගය අ��වැwයා opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මaරාවල  

පාෙgZය 

සභාව -                     498,252.00           100% I 100%



K56124945013 12/18/2015

අ �Yය මaරාවල සංචාරක හා පා�ස�ක ග මානෙ> අ� ය!ත 

ෙර� මැã! අංශෙ> ෙ�ෂ ක|මා!තක�ව! උෙදසා සාp `uෙ  

අ�ය!ත ලබා Dම "b! ඔ�! ස`බල ගැ!uම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ -                     60,000.00            100% I 100%

D56152346001 12/7/2015

S_ගහ ග වසම පාර සංව|ධනය opම

977,113.00           ප.පා.ෙකො.

}ල�Xංහල 

පාෙg�ය 

සභාව -                     977,112.56           100% I 100%

D56152346010 12/7/2015

ගලෙහේන ක�ෙහේන මා|ගය කඩාවැå ඇ� ෙබෝGNව 

ප�සංස්කරණය කර මා|ගය ෙකො!Ä< opම

476,372.00           ප.පා.ෙකො.

}ල�Xංහල 

පාෙg�ය 

සභාව -                     476,371.01           100% I 100%

D56152346011 12/7/2015

��ෙබො<ටාව මා|ගය ද ෙරෝ ආයතනය දGවා කඩා වැå ඇ� 

ෙබෝGNව ප�සංස්කරණය කර මා|ගය තාර දැmම

745,222.00           ප.පා.ෙකො.

}ල�Xංහල 

පාෙg�ය 

සභාව -                     745,221.58           100% I 100%

D56152346012 12/7/2015

ගලෙහේන හ!�ෙ> Xට අබල!ව ඇ� මා|ගය තාර දමා 

ප�සංස්කරණය opම

743,787.00           ප.පා.ෙකො.

}ල�Xංහල 

පාෙg�ය 

සභාව -                     743,786.57           100% I 100%

D56152346013 12/7/2015

}ල�Xංහල �� ග මාන පාර තාර දමා සංව|ධනය opම

490,008.00           ප.පා.ෙකො.

}ල�Xංහල 

පාෙg�ය 

සභාව -                     490,007.83           100% I 100%

H56183147006 12/22/2015

ෙදොඩ!ෙගොඩ ෙප<Yගල ල!ද ෙපොa �ඳ සංව|ධනය opම

453,536.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     453,535.35           100% I 100%

D56152347007 12/7/2015

ෙදොඩ!ෙගොඩ සAගහ ව�ත ෙදPගහ උ@��ල පධාන මා|ගය 

සංව|ධනය opම

495,364.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     495,363.14           100% I 100%

D56152347008 12/7/2015

අgග�ව�ත ජාuෙගොඩ ෙප<Yගලල!ද ජල ව�ාපෘ�ය සඳහා 

�`j  මා|ගය ෙකො!Ä< opම

491,057.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     491,056.01           100% I 100%



D56152347009 12/7/2015

ෙබෝ }වල ��තවැ�ෙගොඩැ�ල මා|ගෙ> පාෙg�ය සභා උප 

කා|යාලය ඉ���ට මා|ගය සංව|ධනය opම

469,937.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     469,936.61           100% I 100%

D56152347010 12/7/2015

ෙබෝ }වල ෙදPගහවල මා|ගය! හැෙරන \�ලගහ ෙකො�ව 

මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< opම

490,464.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     490,463.10           100% I 100%

D56152347011 12/7/2015

ෙබෝ }වල `ස්ක  � බ@ ෙවළඳසැල අසb! ඇ� මා|ගය 

ෙකො!Ä< opම

388,339.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     388,338.80           100% I 100%

H56183147012 10/16/2015

ගමෙගොඩ හ බෙගදර  ෙපොa  ඉඩෙ  ඇ� ෙපොa �ඳ සංව|ධනය 

opම

175,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     174,967.52           100% I 100%

H56183147013 8/21/2015

බටNtකැYය ෙපොa ෙබොන �ඳ ප�සංස්කරණය opම

175,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     174,774.85           100% I 100%

H56183147014 10/16/2015

ෙසේ��ට හ�වැYෙපොල ල!ද ෙපොa ඉඩෙ  ඇ� ෙපොa �ඳ 

ප�සංස්කරණය opම

175,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     174,808.95           100% I 100%

H56183147015 8/21/2015

න!දසාර මාවත ෙපොa �ඳ ප�සංස්කරණය opම

175,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     173,459.05           99% I 100%

D56152347016 11/5/2015

මාකස් bයනෙ_ මහතාෙ_ Sවස ඉ���Y! �ෙවන අGකර 20 

ඉහළ ෙපොa මා|ගය ඩ�.v.ෙම!wස් මහතාෙ_ Sවස දGවා තාර 

දමා සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     488,040.49           98% I 100%

H56141247018 12/29/2015

ඔ�ව��බෙගොඩ හ�කඳ`ල මාරගස්`ල X�ෙසේන මහතාෙ_ 

Sවස දGවා ෙපොa මා|ගෙ>  `abය ලබා Dම

300,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     300,000.00           100% I 100%



H56141247019 12/14/2015

ඇලÏව ව�ත ෙකෝ`ල අසල පහල මා|ගෙ> �ණෙසේකර! 

ගෙÆSද! මහතාෙ_ Sවස �PY ෙපොa පාරට `abය ලබා Dම

100,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%

H56524148003 12/14/2015

ෙමොරග�ල ෙවරළ ආ²තව ස^පාරGෂක පහjක  සංව|ධනය 

opෙ  ව�ාපෘ�ය.

2,759,600.00       අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම³ඩලය(බ.ප

) -                     2,759,600.00       100% I 100%

D56152348003 12/7/2015

ආ�යවංශ පාර සංව|ධනය opම

683,359.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     683,358.92           100% I 100%

D56152348004 12/7/2015

ආ�යවංශ පාර ෙදපස කා�ව ඉ�opම 1 අ�යර

833,276.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     833,275.16           100% I 100%

D56152348005 12/7/2015

බංගලාව�ත 2 වන අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

579,700.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     579,699.38           100% I 100%

D56152348006 12/7/2015

කtවාෙමෝදර ශමදාන මාවෙ� අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

498,582.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙgZය  

සභාව -                     498,581.25           100% I 100%

D56152348007 12/7/2015

පයාගල අංගංෙගොඩ අ!නාX ව�ත පාර සංව|ධනය opම

491,673.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙgZය  

සභාව -                     491,672.66           100% I 100%

D56152348008 12/7/2015

මැP��ල වටර�  පාර සංව|ධනය opම

497,115.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙgZය  

සභාව -                     497,114.06           100% I 100%

D56152348009 6/17/2015

ෙහ<Y��ල නවXව�ත පාර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙgZය  

සභාව -                     499,745.00           100% I 100%



D56152348010 11/5/2015

මහෙගොඩ සා`යා ෙ�! මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     997.00                 0% I 100%

D56152348011 11/5/2015

බංගලාව�ත 5 වන හරස් මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය 

opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     482,313.17           96% I 100%

H56141248012 12/28/2015

�ංෙහේන නාරංගහව�ත ෙපොa මා|ගයට `abය ලබා Dම (අ�යර 1)

200,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     -                       0% A 10%

H56141248013 11/17/2015

හ�කඳ`ල, ෙgවාලක!ද දවටගහව�ත පාර Á.වස!ත මහතාෙ_ 

Sවස දGවා ෙපොa මා|ගයට `abය ලබා Dම.

116,274.00           පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     116,273.58           100% I 100%

H56141248014 11/17/2015

ම_ෙගොන, S|මලව�ත වස!ත මහතාෙ_ Sවස දGවා ෙපොa 

මා|ගයට `abය ලබා Dම.

125,955.00           පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     125,954.10           100% I 100%

H56141248015 11/17/2015

uරෙසේන මාවත ෙපොwමැ�ෙG මහ�\යෙ_ Sවස අසල ෙපොa 

මා|ගයට `abය ලබා Dම

109,530.00           පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     109,528.10           100% I 100%

H56141248016 11/17/2015

Ïෙ~ෙගොඩ කම� මහතාෙ_ ෙවළඳසැල අසල ක�ණාවy 

මහ�\යෙ_ Sවස දGවා ෙපොa මා|ගයට `abය ලබා Dම

82,425.00            පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     82,423.26            100% I 100%

H56141248017 11/17/2015

ක�N�aගහල!ද නැෙගනPර ගාමෙසේවා වසෙ  738/R 

ෙgවාලක!ද ක�ල මහතාෙ_ Sවාස දGවා ෙපොa මා|ගයට 

`abය ලබා Dම

133,395.00           පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     133,394.90           100% I 100%

H56141248018 11/17/2015

744/ඒ, Ïෙ~ෙගොඩ }a මැaර අසල jනා\ Sවාස ව�ාපෘ�ෙ> 

�ණX� මහතාෙ_ Sවස දGවා ෙපොa මා|ගයට `abය ලබා Dම

236,445.00           පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     236,445.00           100% I 100%



N56141248019 12/28/2015

�ංෙහේන නාරංගහව�ත ෙපොa මා|ගයට `abය ලබා Dම (අ�යර 

11)

200,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     -                       0% A 10%

D56152348020 12/18/2015

ක!ද `හාර යYපාර තාර දමා සංව|ධනය opම

800,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     800.00                 0% I 100%

H56183149005 7/3/2015

ෙබෝ�Yය පාර ෙපොa නාන �ඳ සංව|ධනය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     99,883.80            100% I 100%

H56183149006 4/29/2015

ෙල~ව!Ïව මංස!�ය පා^ය ෙපොa �ඳ සංව|ධනය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     183,026.21           92% I 100%

H56183149007 12/22/2015

Ðbංගහව�ත ෙපොa නාන �ඳ සංව|ධනය opම

88,527.00            ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     88,526.80            100% I 100%

D56152349011 12/7/2015

වලෙගදර bය!වල පාර තාර දැmම

696,978.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     696,977.66           100% I 100%

D56152349012 12/7/2015

ක!දෙහේන ෙකොකා ක!ද පාර සංව|ධනය opම

492,343.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     492,342.39           100% I 100%

D56152349013 5/26/2015

Ðbංගහව�ත පාර අ@පා@ සPත ස්ථාන ෙකො!Ä< opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     396,757.79           99% I 100%

D56152349014 12/23/2015

ම³ඩගල ක!ද පාර ෙකො!Ä< opම

498,692.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     498,691.20           100% I 100%



D56152349015 12/23/2015

ගංක!ද ඇ�ල මා|ගය සංව|ධනය opම

394,820.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     394,819.57           100% I 100%

H56183149016 7/24/2015

ම"ගම ග�ම�ත ස�ෙපොළ වැw��� opම - අ�යර 1

2,300,000.00       ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     2,287,972.30       99% I 100%

H56183149017 8/6/2015

���ට ක!ද ෙපොa �ඳ ප�සංස්කරණය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     152,348.25           76% I 100%

H56183149018 8/6/2015

ෙහේෙ!ගම ෙපොa �ඳ ප�සංස්කරණය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     191,602.18           96% I 100%

H56183150004 12/22/2015

හැළඹ ෙපොa �ඳ සංව|ධනය opම

130,145.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     130,144.94           100% I 100%

D56152350005 12/7/2015

ගෙ�ව�ත Sවාස ෙයෝජනා කමය මා|ගය ෙකො!Ä< opම

496,706.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     496,705.67           100% I 100%

D56152350006 12/7/2015

හෑලඹ පස! Sවස ෙයෝජනා කමය මා|ගය ෙකො!Ä< opම

495,733.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     495,732.00           100% I 100%

D56152350007 12/7/2015

ෙගොරකාෙගොඩ ෙදබරෙහේන මාY! ව�ත මා|ගය ෙකො!Ä< opම

495,372.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     495,371.94           100% I 100%

D56152350008 12/7/2015

�යප�"ගම ෙහොරගහව"ර මා|ගය ෙකො!Ä< opම

496,413.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     496,412.00           100% I 100%



D56152350009 12/7/2015

ඕම!ත බෙ<ග�ලන මා|ගය ෙකො!Ä< opම

494,143.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     494,142.93           100% I 100%

H56183150010 12/22/2015

හෑලඹ ජල ෙයෝජනා කමෙ> ඉ�� වැඩ Sම opම

196,554.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     196,554.00           100% I 100%

D56152351011 12/7/2015

ෙබෝතලාව කAවැ�ල පාර සංව|ධනය opම

974,000.00           ප.පා.ෙකො.

වල�ලා`ට  

පාෙgZය  

සභාව -                     974,000.00           100% I 100%

H56183151012 7/24/2015

වල�ලා`ට mගහතැ!න ස�ෙපොළ සංව|ධනය opම - අ�යර 1

4,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

වල�ලා`ට  

පාෙgZය  

සභාව -                     3,811,178.64       95% I 100%

D56152351013 12/7/2015

ෙවදව�ත �ල`ට මා|ගය ෙකො!Ä< opම

994,000.00           ප.පා.ෙකො.

වල�ලා`ට  

පාෙgZය  

සභාව -                     994,000.00           100% I 100%

D56152351014 12/7/2015

ම�� මස්`ල පාලංගලෙහේන මා|ගය ෙකො!Ä< opම

994,000.00           ප.පා.ෙකො.

වල�ලා`ට  

පාෙgZය  

සභාව -                     994,000.00           100% I 100%

D56152351015 12/7/2015

මාකල!දාව Ïව ව�ත මා|ගය ෙකො!Ä< opම

494,000.00           ප.පා.ෙකො.

වල�ලා`ට  

පාෙgZය  

සභාව -                     494,000.00           100% I 100%

D56152351016 12/7/2015

හ�bෙදොල සමයංගල මා|ගය සංව|ධනය opම

993,995.00           ප.පා.ෙකො.

වල�ලා`ට  

පාෙgZය  

සභාව -                     993,995.00           100% I 100%

N56141251017 11/17/2015

ප!Sල, ෙගෝන��ල පාෙ| z.u.ෙපේමදාස මහතාෙ_ Sවස 

ඉ���ට z.u.වයල< මහ�\යෙ_ Sවසට යන ෙපොa මා|ගයට 

`ab බලය ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     176,690.00           88% I 100%



D56152351018 12/8/2015

ග මනÏව මා|ගය සංව|ධනය opම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     -                       0% H 100%

G56133152001 10/8/2015

Providing Garbage and Compost handling 

machineries - Palindanuwara PS

300,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     287,750.00           96% I 100%

H56133152002 6/15/2015

Construction of Compost Storage facility and 

distribution centre at Palindanuwara PS

1,600,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     1,552,018.65       97% I 100%

D56152352003 12/7/2015

10 මාවත සම� අ"� මාවත ෙකො!Ä< opම

992,497.00           ප.පා.ෙකො.

පාb!ද�වර 

පාෙgZය 

සභාව -                     992,496.59           100% I 100%

D56152352004 12/7/2015

Pçරක!ද මැද මාවත ෙකො!Ä< opම

997,616.00           ප.පා.ෙකො.

පාb!ද�වර 

පාෙgZය 

සභාව -                     997,615.77           100% I 100%

D56152352005 12/7/2015

\දලන ��වානෙගොඩ මා|ගය ෙකො!Ä< opම

492,973.00           ප.පා.ෙකො.

පාb!ද�වර 

පාෙgZය 

සභාව -                     492,972.72           100% I 100%

D56152352006 12/7/2015

පනාද@ක!ද මා|ගය සංව|ධනය opම

997,270.00           ප.පා.ෙකො.

පාb!ද�වර 

පාෙgZය 

සභාව -                     997,269.22           100% I 100%

H56441253001 12/9/2015

\�ලSය පා. ෙ� ග�පාත බටෙගොඩ කAවෙගොඩ `ab �හැ! 

පgධ�ය D|ඝ o�ම

186,720.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     186,720.00           100% I 100%

H56141253005 12/2/2015

හ�ෙතොට ෙප�ග�ව ෙවල ෙපොa පාෙ| o"�ෙගොඩෙ_ Îය!ත 

මහතාෙ_ Sවස අසල Xට ඉ��යට එ�.න!දX� මහතාෙ_ Sවස 

දGවා `abය D|ඝ opම

288,840.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     288,840.00           100% I 100%



D56152354006 12/7/2015

ඉංI�ය Sමලගම මා|ගය සංව|ධනය opම

988,888.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     988,887.50           100% I 100%

D56152354007 12/7/2015

ම��ෙවල පධාන මා|ගය සංව|ධනය opම

997,923.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     997,922.94           100% I 100%

D56152354008 6/12/2015

මැෙ| ක!ද මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     499,270.27           100% I 100%

K56133162004 6/3/2015

Improving, existing Pivithuru suwapiyasa programme 

and extend the programme to cover provincial 

hospitals

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     1,890,292.08       95% I 100%

K56133162005 6/3/2015

Capacity Building Awareness and training 

Programmes for the LA sanitory Labours

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     999,049.95           100% I 100%

K56524962020 12/18/2015

සංචාරක කලාපවල N� රථ �යaර!ෙ_ වෘ�yය SAණ�වය 

ව|ධනය opෙ  Al� වැඩසටහ! පැවැ�uම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම³ඩලය(බ.ප

) -                     995,000.10           100% I 100%

N56524862021 4/9/2015

ඇෙ Xං � ලංකා සංචාරක පව|ධන සඟරාව පළopෙ  

වැඩසටහන

7,500,000.00       අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම³ඩලය(බ.ප

) -                     7,500,000.00       100% I 100%

H56133162006 6/3/2015

Construction of lechate collection system at Horana 

PS

300,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     300,000.00           100% I 100%

H56124162007 12/14/2015

ෙg�ය හා `ෙg�ය සංචාරකq! දැ�ව� opම සඳහා පා�ස�ක 

සංචාරක ස්ථාන ඇ"ල� Aව� රාජ� ආයතන ස` opම

200,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     185,000.00           93% I 100%



K56124962008 1/13/2016

සංචාරක Gෙෂේතය ඉලGක කරග� ෙg�ය අ�ක ක�ව!ෙ_ 

හැoයා හා ආදාය  පව|ධනය සඳහා  ෙවළඳ පද|ශනය හා 

වැඩ�tව පැවැ�uම

400,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K58587901002 6/25/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා ස්වයං�oයා Al� වැඩසටහ! 

පැවැ�uම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     200,000.00           67% I 100%

G58587201009 8/28/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> ගෘහ ආ|éක 

පව|ධනය opම සඳහා අ@ ආදාය ලාW! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     99,760.00            100% I 100%

D58152301012 11/12/2015

අඹගහෙහේන පැර� ජනපදෙ> ලGෂ්ම! මහතාෙ_ කඩය අසb! 

ඇ� ෙපොa හරස් මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,282.10           100% I 100%

D58152301013 11/12/2015

මරඳගහ�ල ෙගො`ජන ෙසේවා ස්ථානෙ> Xට එලා�ස් ෙෆො!ෙසේකා 

මාවතට අබල! Õ ෙකොටස සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,670.85           100% I 100%

H58141201014 12/7/2015

��ල�Yය පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන �ගෙවල මාවත, bP�යග මන, බඩ�ගම 

b�නෙ> ප�ංU එ .v. රS� මහතාෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම.

20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

H58141201015 12/7/2015

��ල�Yය පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන සම� මාවත, bP�යග මන, බඩ�ගම  

b�නෙ> ප�ංU z.එ . Sශා!ත Nමාර මහතාෙ_ Sවසට `abය 

ලබා Dම.
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

H58141201016 12/7/2015

��ල�Yය පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන සම� මාවත, bP�යග මන, බඩ�ගම  

b�නෙ> ප�ංU v.දයා! �ශා!ත මහතාෙ_ Sවසට `abය ලබා 

Dම.
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

H58141201017 12/7/2015

��ල�Yය පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන සම� මාවත, bP�යග මන, බඩ�ගම  

b�නෙ> ප�ංU එ�.z.ෙරෝහණ ක�ණාර�න මහතාෙ_ Sවසට 

`abය ලබා Dම.
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%



K58183901019 12/18/2015

��ල�Yය පාෙg�ය සභාෙ~ කසල කළමනාකරණය `�ම� 

opම උෙදසා අවශ� පහjක  ලබා Dම සඳහා ධා�තා සංව|ධනය 

opම

810,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     800,560.00           99% I 100%

H58141201020 12/22/2015

��ල�Yය පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන, බාsරාෙගොඩ, ව�ෙ���ල අංක 133/1 

පදංU ඩ�.එ�.ඒ. රංජ^ මහ�\යෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම

20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

H58152301021 12/23/2015

��ල�Yය පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන, අංක: 26/08 අ බලයාය, කටාන b�නෙ> 

ප�ංU එ�.ඒ.ජS� තරංග අ�Aහා\ මහතාෙ_ Sවසට `abය ලබා 

Dම
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% Q 0%

G58133102005 5/28/2015

Providing Skid Steer Loarder for Katana PS

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     1,500,000.00       100% I 100%

A58183102006 4/24/2015

කටාන පාෙg�ය සභා පධාන කා|යාලය වැw��� opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     999,513.20           100% I 100%

A58183102007 4/24/2015

(කටාන පා.ස) රgෙදොtගම Aස්තකාලය සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     988,479.43           99% I 100%

H58441202005 5/22/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� දඹදරය ෙ � ඇ�b! 

මහ�\යෙ_ Sවස �PY අ"� පාරට `abය ලබා Dම.

230,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     220,423.90           96% I 100%

H58441202007 5/22/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය�  අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන Sවාස සදහා `abය ලබා 

Dම

 
500,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     440,000.00           88% I 100%

K58587902006 11/30/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සදහා ස්වයං�oයා Al�ව!න! ස`බල 

ගැ!uෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     176,400.00           88% I 100%



H58441202018 7/3/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>   අංක:216/ඒ/17, Ãනවංශ නා P\ 

මාවත, oOලා�Yය පාර, mග�ව ප�ංU   ඒ.ෙපේමදාස X�වා 

මහතාෙ_ Sවස අසල ඇ� `ab ක�ව ස බ!ධව jaj ප�� 

එකලා `abය සකස් opම
72,089.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     72,022.70            100% I 100%

H58183102012 11/2/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට බlකා|ය 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� වැඩ.

800,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     694,682.00           87% I 100%

H58141202017 12/10/2015

උද \ට වැඩ Sමෙව\! පව�න බlකා|ය ෙගොඩනැI�ල 

අසලට `abය ලබා ගැ^ම

200,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     -                       0% O 0%

H58183102018 12/14/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට බlකා|ය 

ෙගොඩනැI�ෙ� වැඩ Sම opම

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     694,682.00           99% I 100%

N58152302020 12/30/2015

අGකර 50, `ජය Nමාර"ංග මාවත, සම� මාවත සංව|ධනය 

opම

285,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     273,044.00           96% I 100%

N58152302021 12/30/2015

අGකර 50, Nළර�න මාවත ෙපොa ෙදවන හරස් පාර ෙකළවර 

සංව|ධනය opම

430,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     425,078.00           99% I 100%

N58152302022 12/30/2015

ඇ�ගාල, ඇ� මාවත \�ලගහව�ත පාර සංව|ධනය opම

285,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     284,555.00           100% I 100%

K58587903009 3/27/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ස්වං�oයා Al� 

පාඨමාලා පැවැ�uම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     876,905.00           88% I 100%

H58133103021 4/24/2015

New Construction of compost plant at Negombo MC

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     2,000,000.00       100% I 100%



K58587903015 7/9/2015

mග�ව පෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> ගෘහ ආ|éකය පව|ධනය 

opම සඳහා ස්වයං �oයා Al� වැඩසටහ! පැවැ�uම.

60,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     60,000.00            100% I 100%

N58152303027 12/9/2015

ෙපෝ�ෙතොට ශා!ත pටා ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

mග�ව මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

N58152303028 12/9/2015

ෙපෝ�ෙතොට ශා!ත pටා ෙපොa අ"� මා|ගෙ> කා� පgධ�ය 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mග�ව මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

N58152303029 12/10/2015

ශා!ත ලාසරස් පාර xê� මහතාෙ_ Sවස අසල ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

mග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     93,737.37            94% I 100%

N58152303030 12/10/2015

ස�!@ස් පාර �ෆq හාÃයා| Sවස ඉ���ට ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

mග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     94,472.37            94% I 100%

N58152303031 12/10/2015

ශා!ත ලාසරස් පාර ස�ත| මහතාෙ_ Sවස ඉ���ට ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

mග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     93,373.50            93% I 100%

N58152303032 12/10/2015

mpගම පාර අÆලා! මහතාෙ_ Sවස ��පස ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

mග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     86,573.28            87% I 100%

N58152303033 12/10/2015

රlමානාබා�P �PY නi| හාÃයා|ෙ_ Sවස ඉ���ට ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

mග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     90,786.96            91% I 100%

H58434104001 5/19/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� මාෙබෝදල කÂව�ත 

පා^ය ෙපොa ජල ëඳ සැකiම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     250,000.00           100% I 100%



H58441204006 5/22/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� ෙකො�ව�ත ප!සල 

අසල අවPර `ab ක�ව ඉව� කර jaj ප�� ස්ථාන ගත o�ම.

50,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම 50,000.00           23,655.39            47% I 100%

K58587904005 7/30/2015

\�ව!ෙගොඩ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා ස්වයං�oයා Al� වැඩසටහ! 

පැවැ�uම.

260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     255,975.00           98% I 100%

D58152304027 11/17/2015

ෙබෝ��P�වල ච!දෙ| මහතාෙ_ කඩය අසb! යන රණ`� 

ෙපොa පාර සංව|ධනය opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     243,873.50           98% I 100%

H58183104028 12/11/2015

Establishment of Waste sorting centre at 

Minuwangoda U.C.

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

නගර  සභාව -                     863,339.84           86% I 100%

N58152304029 12/14/2015

135/2, අස්I� ව�ෙපොල බටPර ගාම ෙසේවා වසමට අය� 

ජ }ව�ත පාෙ| ෙසෝමපාල මාවත සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව 0% O 0%

H58152304030 12/23/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො. ජ }ව�ත මාෙද�ග�ව පාෙ| Yo� 

ව@ බාස්ෙ_ Sවස අසb! ඇ� ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

456,914.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     437,905.00           96% I 100%

H58441205001 6/26/2015

m�ගම පස්යාල පාෙ| හතර ක�ව අසb! ෙහේ!යාය පාර 

`මලාවy මහ�\යෙ_ Sවස අසල `ab මා|ගය `තැ! opම

44,666.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     28,199.13            63% I 100%

H58183105010 4/24/2015

(m�ගම පා.ස) අංක 2 උ@ගහ උප කා|යාලෙ> කා|යාල 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� වැඩ Sම opම.

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     993,651.05           99% I 100%

K58587905002 6/25/2015

m�ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා ස්වයං�oයා Al� වැඩසටහ! 

පැවැ�uම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     249,050.00           100% I 100%



H58441205009 5/22/2015

m�ගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද  XYන Sවාස සදහා `abය ලබා Dම.

300,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     300,000.00           100% I 100%

H58141205013 11/4/2015

mpගම පා.ෙ�.ෙකො. 35/3, Xයඹලාෙගොඩ, දංඕ`ට ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW  පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන 

ආ|.ෙG.ඒ.�ව! චාමර මහතාෙ_ Sවසට `ab බලය ලබා Dම.

20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58141205014 11/4/2015

mpගම පා.ෙ�.ෙකො. 46 පනාවලක!ද, දංඕ`ට ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන එ .z.�නා 

මහ�\යෙ_ Sවසට `ab බලය ලබා Dම.

20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58141205015 11/4/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පනාවලක!ද, දංඕ`ට ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන ලbතා 

මාල^ මහ�\යෙ_ Sවසට `ab බලය  ලබා Dම.

20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58141205016 11/4/2015

mpගම පා .ෙ�.ෙකො. Xයඹලාෙගොඩ, දංඕ`ට ප�ංU  අ@ 

ආදාය ලාW පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන ෙරෝහණ 

`Aලශා!ත මහතාෙ_ Sවසට `ab බලය  ලබා Dම.

20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58141205017 11/4/2015

m�ගම පා.ෙ�.ෙකො. 64, මැ�ව�ත, ෙලෝÈවාෙගොඩ ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන v.ෙÆ�! 

ෙනෝනා යන අයෙ_ Sවසට `ab බලය ලබා Dම.

20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58141205018 11/4/2015

mpගම පා.ෙ�.ෙකො. ක ම��Yය , පස්යාල ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන 

එ!.z.ෙරොෂා! රණ"ංග යන අයෙ_ Sවසට `ab බලය ලබා Dම.

20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

D58152305019 11/12/2015

mpගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~වැ�ෙද�ය, අGකර 10 මා|ගය 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,047.30           100% I 100%

D58152305020 11/12/2015

mpගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ෙලෝÈවාෙගොඩ ෙගොඩකලාන 

මා|ගය සංව|ධනය opම (අ�යර 01)

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,577.55           100% I 100%



D58152305021 11/12/2015

mpගම අංක 356/ඒ oතානව�ත ගා.S.වසෙ  රණ`�ගම 

ග මානය "ල කැටග� අ�ලා අඩG Sමකර ඇ� මා|ගය 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     431,121.21           86% I 100%

D58152305022 11/12/2015

පස්යාල, �ෙ_ෙදොලව�ත රණ`� ග මානෙ> මා|ග පgධ�ය 

සංව|ධනය opම

600,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     598,747.27           100% I 100%

D58152305023 11/12/2015

ෙද�ගහමැw�ල ගා.ෙසේ.වසමට අය� මැw�ල මා|ගය 

සංව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     398,496.94           100% I 100%

H58134205025 12/9/2015

පස්යාල රණ`�ගම ග මානෙ> ජල ව�ාපෘ�ෙ> ඉ�� වැඩ Sම 

opම

309,940.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                       0% O 0%

K58587906009 7/30/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා ස්වයං�oයා Al� වැඩසටහ! 

පැවැ�uම.

650,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     646,200.00           99% I 100%

G58587206010 3/27/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> `X"� ම� වගාව 

සඳහා ෙන< හ�ස් ලබා Dම හා `X"� ම�ස� වගාව සඳහා 

ෙගො`පල උපකරණ ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,990.00            100% I 100%

G58587206011 3/27/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> `X"� 

ම�ස� වගාව සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා Dම.

285,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     284,945.00           100% I 100%

H58441206040 5/22/2015

අ�තන�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද XYන Sවාස සදහා `abය ලබා Dම.

18,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     18,000.00            100% I 100%

K58587906015 5/11/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා 

Al� පාඨමාලා පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     49,950.00            100% I 100%



H58434206043 12/10/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> උ@"����Yය අGකර 08 

පෙgශෙ> පජා ජල ව�පෘ�ය �යා�මක o�ම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     -                       0% A 10%

G58587206020 7/9/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා `X"� ම� වගා ක�ව!හට උපකරණ 

ලබා Dම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     74,745.00            100% I 100%

D58152306033 11/12/2015

ෙකොස්පැලව�ත වලbයgද මාවත සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,117.20           100% I 100%

D58152306036 11/12/2015

අ�තනග�ල හා�ප!ෙද�ය සංඝෙබෝ� මාවෙ� වල~ව�ත 

ෙපොa අ"� මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     264,136.26           88% I 100%

D58152306037 11/12/2015

හ_ග�ල mක�ව මා|ගෙ> මා|ගෙ> ෙකොස්ගහ ළ�! 

ෙවලෙගදර uරXංහ මහතාෙ_ Sවස �PY ෙපොa මා|ගෙ> ඉ�� 

ෙකොටස සංව|ධනය opම

350,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     344,821.90           99% I 100%

D58152306038 11/12/2015

ෙබ ��ල කOරාෙගොඩ ජය මාවත �`j  මා|ගය සංව|ධනය  

opම

350,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     346,624.50           99% I 100%

H58134206039 11/18/2015

ෙකොළඔ �වර පාර කළෙගwෙහේන හං�ෙ> Xට මංගල��ය පාෙ| 

කාමරංගව�ත පෙgශයට පා^ය ජල පහjක  ලබා Dම

850,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     847,728.61           100% I 100%

D58152306040 12/9/2015

අංග �Yය අbවලප�ල මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,844.65           100% I 100%

D58152306041 12/9/2015

iI� මාවත හා ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     462,603.25           93% I 100%



D58152306042 12/9/2015

හ_ග�ල මාඉOල මා|ගෙ> ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය 

opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,117.20           100% I 100%

N58152306043 12/9/2015

ර!ෙපොNණගම ඒ/R/3/22 Xට ඒ/R/3/43 Sවාස වලට අදාල 

ෙපොa අ"� මා|ගය ��සකර opම

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     148,745.86           99% I 100%

N58152306044 12/9/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො. ෙහොරෙගො�ලව�ත උඩර�  පාර, 01 

වැS ෙපොa හරස් පාර ප�සංස්කරණය opම

350,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     337,249.24           96% I 100%

N58152306045 12/10/2015

ර!ෙපොNණගම i/R/4/01 Xට i/R/4/09 Sවාස වලට අදාල 

ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     199,130.48           100% I 100%

N58152306046 12/10/2015

ර!ෙපොNණගම i/v/9 කලාපෙ> ෙපොa අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     79,581.56            80% I 100%

N58152306047 12/10/2015

ර!ෙපොNණගම පධාන මා|ගෙ> ඒ/v/1/1 කලාපයට �`ෙසන 

ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     194,583.04           97% I 100%

K58587907005 6/16/2015

ග පහ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය සඳහා ස්වයං�oයා Al� වැඩසටහ! පැවැ�uම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     399,380.00           100% I 100%

H58441207010 7/21/2015

ග පහ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශාෙ> අංක 170, ෙබො�ලත, ගෙ³��ල 

b�නෙ> ප�ංU අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන අ@ ආදාය ලාï 

ඒ.එ  ෙඩ!Xකා මහ�\යෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම.

26,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     26,000.00            100% I 100%

N58133907034 11/11/2015

ග පහ නාග�ක බල පෙgශෙ> පාරස�ක jරGÛතතාවයට මා|ග 

ෙදපස �G ෙරෝපණ වැඩසටහනG �යා�මක opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     298,650.00           100% I 100%



H58134207035 11/18/2015

පහලගම ප!සල අසල Xට ෙකොස්ඕ`ට ගම මැද පාර හා ෙපොa 

අ"� මා|ගය සඳහා පා^ය ජල පහjක  ලබා Dම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     -                       0% A 10%

K58183907036 12/18/2015

ග පහ ම.න.ස. නව ෙගොඩනැI�ෙ� කා|යාල කට�" ඩැw��� 

opම උෙදසා අවශ� පහjක  ලබා Dම "b! ධා�තා සංව|ධනය 

opම

850,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     850,000.00           100% I 100%

H58133108014 4/24/2015

Development of compost plant at Ja-Ela UC

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     973,882.00           97% I 100%

G58133108015 4/24/2015

Providing tools or machineries to enhance waste 

segregation in Ja- Ela UC Area

300,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     300,000.00           100% I 100%

H58434208002 9/2/2015

ජා ඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  ව�ෙපොල X�ෙසේන මාවත ෙපොa 

Sවාස පෙgශයට ජල සැප�  ලබාDම

422,816.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     422,816.00           100% I 100%

A58183108016 4/24/2015

(ජා ඇල පා.ස) දñගම Aස්තකාලය සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     990,416.33           99% I 100%

H58434108005 5/19/2015

ජා ඇල පා .ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> දN� බටගම එෙG ක�ව මං 

ස!�ය අසල ඇ� ෙපොa �ද ප�සංස්කරනය o�ම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     -                       0% O 0%

H58441208009 5/22/2015

ජා ඇල පා .ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� ෙදොළෙහේන හා උ"� බටගම 

යන ග ෙදක යා කරන ෙ~�ල මැ�! ඇ� `ab මා|ගෙ> 

අබල!` ඇ� � `ab ක� ෙව�වට ෙකො!Ä< ක� ෙයDම.

60,000.00            පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     60,000.00            100% I 100%

H58441208017 7/21/2015

ජා ඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 257/ඒ උ"� බටගම ප�bය 

පාර ෙපොa අ"� මා|ගෙ> මා|ගය මැද ඇ� `ab ක� 3 

මා|ගෙ> අqනට කර �හැ! ඇDම.

46,000.00            පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     46,000.00            100% I 100%



H58441208018 7/21/2015

ජා ඇල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> පාස� අධ�පනය ලබන ද�ව!ද 

XYන අ@ අ◌ාදාය\ලාW!ෙග◌්  Sවාස සදහා `abය ලබා Dම

258,450.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     258,450.00           100% I 100%

A58183108022 9/11/2015

යGක@ව මාතෘ හා ළමා සායන ෙගොඩනැI�ල �PY ´\ෙ> 

ආරGෂක බැ ම සහ දැ� ආවරණය නuකරණය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     460,358.10           92% I 100%

A58183108023 9/11/2015

යGක@ව මාතෘ හා ළමා සායන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� වැඩ Sම 

opම

430,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     326,316.00           76% I 100%

H58141208024 11/4/2015

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන Sවාස වලට `abය ලබා Dම.

292,680.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     292,680.00           100% I 100%

H58141208025 11/4/2015

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො. අw ආදාය ලාW පාස� යන ද�ව! XYන 

ප�� සඳහා `abය ලබා Dම.

300,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     300,000.00           100% I 100%

H58134208026 11/3/2015

රාගම ෙපො�ගහෙහේන බටෙදොළව�ත මා|ගයට ජලනළ එëම සහ 

මා|ගය කපා සකස් opම

545,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     -                       0% A 10%

D58152308027 11/12/2015

ෙකො�ෙගොඩ ඉj� උයන 07 වන ෙපොa හරස් ප�මඟ සංව|ධනය 

opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,840.48           100% I 100%

D58152308028 11/12/2015

උ"� බටගම, Ïව පධාන මා|ගෙ> 6 වන ප�මඟ සංව|ධනය 

opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,531.01           100% I 100%

D58152308029 11/12/2015

වැbග �Yය ගෙ³��ල පාෙ| ආ�ප කෙ� හ!�යට ෙපර ඇ� 

\�ල!� ප�මඟ සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,341.99           100% I 100%



D58152308030 11/12/2015

නැ/බ�ව�ත ගාම සංව|ධන මාවත, ෙසේර  මහතාෙ_ ෙවද මැaර 

Xට ඉ��යට ඇ� ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     490,441.00           98% I 100%

N58152308034 12/9/2015

රාගම තලෙගො�ල පැර� මාවෙ� ෙපොa අ"� පාර (pඩ| 

ඇ�ත^ මහතාෙ_ Sවස අසල ෙපොa මා|ගය) සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,919.29           100% I 100%

N58152308035 12/10/2015

බ�ව�ත නාරංෙගොඩපාtව `Ãත ෙපොa මාවෙ� ව"ර බට එÈ 

ෙකොටස සංව|ධනය opම

90,000.00            ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     86,830.95            96% I 100%

N58152308036 12/14/2015

ජා ඇල යGක@ව සාම මාවත වැ� අගල ෙකොටෙසේ කා� 

පgධ�ය සැකiම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,952.60           100% I 100%

K58587909003 7/9/2015

ව�තල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා ස්වයං �oයා Al� වැඩසටහ! 

පැවැ�uම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     28,172.00            94% I 100%

D58152309020 11/20/2015

ò!ෙක!ද ප�bය පාර වමට ඇ� j]ව මහතාෙ_ Sවස �PY 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,704.34           100% I 100%

D58152309021 11/20/2015

N�Nලාව පහලව�ත පාර ටq XY සං�|ණය ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,860.18           100% I 100%

D58152309022 11/20/2015

ෙබෝ�Yය ශා!ත Sෙකොලා ෙgවස්ථානය ඉ���ට ඇ� ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,999.63           100% I 100%

H58133110021 4/24/2015

Development of Sampath Kendraya at Mahara PS

1,300,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     979,990.00           75% I 100%



K58587910003 6/25/2015

මහර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය පව|ධනය 

opම සඳහා ස්වයං�oයා Al� වැඩසටහ! පැවැ�uම.

315,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     130,800.00           42% I 100%

D58152310023 11/12/2015

මහර �ෙ_ෙගොඩ කැබැ�ලව�ත පාෙර! හැp යන පළ� ෙපොa 

අ"� මා|ගය (එක�" මාවත) සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙg�ය 

සභාව -                     -                       0% H 100%

K58587911003 6/16/2015

ෙදොෙ  ප පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකයට 

පව|ධනය opම සඳහා ස්වයං�oයා Al� වැඩසටහ! පැවැ�uම

275,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     150,490.00           55% I 100%

H58441211004 5/22/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙgගව�ත 385/ඒ ප�ංU එස්.ඒ. 

X�යාවy මහ�\යෙ_ ඉඩමට අවPරව ඇ�  `ab ක�ව `තැ! 

opම

50,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     50,000.00            100% I 100%

H58441211010 5/22/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද XYන  Sවාස සදහා `abය ලබා Dම.

17,500.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     17,500.00            100% I 100%

G58587211007 6/15/2015

ෙදො ෙ� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා Ð ම� වගාව සඳහා අවශ� උපකරණ 

ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     25,000.00            100% I 100%

G58587211008 7/9/2015

ෙදො ෙ� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා ස්වයං�oයාවල S�GතÕව! සඳහා 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබා Dම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     35,000.00            100% I 100%

A58183111027 9/11/2015

ෙදො ෙ� මහජන Aස්තකාල ෙගොඩනැI�ල අt�වැwයා opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     -                       0% H 100%

H58141211028 11/4/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�.ෙකො. පැ�bයවල ප�ෙ�ගම අංක: 106/1 

b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW පාසැ� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව! XYන v.v.].Nමාර ෙපේමර�න මහතාෙ_ Sවසට `ab 

බලය ලබා Dම.
75,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%



H58141211029 11/4/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�.ෙකො.රදාවාන ම³ඩාවල පාර 42/ඒ/24 b�නෙ> 

අ@ ආදාය ලාW පාසැ� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන 

එස්.ෙG.ලb� ෙරෝහණ මහතාෙ_ Sවසට `ab බලය ලබා Dම.

25,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

H58134211030 12/9/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�.ෙකො  අය� අංක 402 කtෙකොඳයාව ගාම 

Sලධාp වසෙ  �PY රජයට අය� ඉඩෙ  �PY ත�ණ 

අවමංගල�ාධාර jබසාධක සංග  ශාලාවට ජලය ලබා ගැ^ම

36,000.00            පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                       0% O 0%

K58587912003 6/25/2015

Ðයගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා ස්වයං�oයා Al� වැඩසටහ! 

පැවැ�uම.

375,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     369,970.00           99% I 100%

H58183112021 7/6/2015

Xයඹලාෙ� දNණ ෙgවාලය අසල පජාශාලාව ඉ�opම - 1 අ�යර

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     664,964.00           95% I 100%

D58152312024 11/12/2015

ෙගෝනවල ෙපෙල!ගහෙහේෙ! වටර�ම මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     495,515.90           99% I 100%

H58141212025 12/10/2015

Ðයගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙගෝනවල බටPර අංක 207/10E Sවස 

ආ²තව �PY (ෙගෝනවල පq�ප ලq! ෙපොa පාර) පෙgශයට 

`abය ලබා Dම

400,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම 0% O 0%

K58183912026 12/18/2015

Ðයගම පාෙg�ය සභාෙ~ කසල කළමනාකරණය `�ම� opම 

උෙදසා අවශ� පහjක  ලබා Dම සඳහා ධා�තා සංව|ධනය opම

30,000.00            ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     30,000.00            100% I 100%

H58133113012 4/24/2015

Development of Compost Plant at Kelaniya PS

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     178,996.93           9% I 100%

K58587913006 7/9/2015

කැළ�ය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා ස්වයං �oයා  Al� වැඩසටහ! 

පැවැ�uම.

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     17,400.00            29% I 100%



G58587221004 5/22/2015

ෙකොළඹ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සදහා අ@ ආදාය ලාW! සදහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබා Dම.

1,400,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     1,397,025.00       100% I 100%

H58441221003 5/27/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, Sවාස සදහා `abය ලබා Dම.

220,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     219,305.00           100% I 100%

H58141221050 11/4/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන Sවාස සඳහා `abය ලබා Dම.

450,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     450,000.00           100% I 100%

N58152321051 12/14/2015

ෙකොළඹ 13, ෙකොටෙහේන �ණාන!ද මාවත G.No. 124 මා|ගය 

සංව|ධනය opම

405,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙකොළඹ මහ 

නගර සභාව 0% O 0%

K58587922001 3/27/2015

ෙකොෙළො!නාව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං�oයා 

Al� වැඩසටහ! පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00            100% I 100%

F58183822008 5/28/2015

ෙකොYකාව�ත පාෙg�ය සභාෙ~ නව කා|යාල ෙගොඩනැI�ලට 

උපකරණ සැපóම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     1,000,000.00       100% I 100%

H58441222004 6/26/2015

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�, ෙකො<ඨාශෙ>, අ@ආදාය ලාW සහ 

පාස� අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන අංක :572/B/22/Y35 

නාර!ෙගොඩ පාර, ��ෙ��යාව, නව නගරය b�නය දරණ 

Sවසට `abය ලබා Dම
22,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     22,000.00            100% I 100%

G58133123004 4/24/2015

Providing tools or machineries to enhance waste 

segregation in Kotte MC Area

750,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     750,000.00           100% I 100%

H58141223005 12/22/2015

�ෙ_ෙගොඩ, ගංෙගොඩ`ල, රබ|ව�ත පාර, ෙදවන ප�මෙගP 

පව�න NP 6019 G දරණ `ab ක�ව mට| 10G aරට `තැ! 

opම

61,168.00            පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     61,167.75            100% I 100%



H58133124007 6/4/2015

Development of compost plant  at Kaduwela MC

850,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     850,000.00           100% I 100%

H58441224004 11/13/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ"�I�ය ඔ�වල මහජන 

මාවෙ� එකලා `ab මා|ගය ෙතකලා `ab මා|ගයG බවට 

ප�o�ම

536,615.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     536,615.00           100% I 100%

H58441224005 5/22/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> Pමාලයා මාවෙ� ඇ� `ab ක� 

2 `තැ! opම හා ඇලu ඇ� `ab ක�ව ��සකර කර ගැ^ම

59,156.83            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     59,156.00            100% I 100%

H58434224007 5/19/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බG\ගහ පාෙ| අවසාන ෙකොටස 

]ව�වන ග වාi!ට පා^ය ජලය ලබා Dම

263,470.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                       0% A 10%

H58434224008 5/19/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> නවග�ව තල�Yය ෙබොරt 

කන�ත පාර පළ� ප�මග ෙප◌ාa Sවාස පෙදශයට පා^ය ජලය 

ලබාDම

179,726.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     179,425.78           100% I 100%

K58587924003 3/27/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං�oයා Al� 

වැඩසටහ! පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     50,000.00            100% I 100%

H58441224016 5/22/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, මාලෙ� j�a මාවත එකලා `ab 

මා|ගය ෙතකලා කර �|ඝ o�ම.

120,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     117,760.00           98% I 100%

H58441224018 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, අංක 476/ඊ වැbPද ක@ෙවල 

පදංU ඩ�. jS� මහතාෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම

20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58441224019 9/2/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, අංක 190/R 5 

ෙගොඩැ�ලව�ත, ෙකොස්ව�ත, බ�තර��ල  ප�ංU එ .Sල!� 

X�වා මහ�\යෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%



H58441224020 9/2/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, අංක 344/3 ඒ මැ�කාගාර 

පාර ෙකොරෙතොට  ප�ංU එ!.එස්.z.ද X�වා මහ�\යෙ_ Sවසට 

`abය ලබා Dම
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58441224022 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, අංක 380/R-5 ෙකොරෙතොට 

උ"ර ක@ෙවල ප�ංU Sම� �ණර�න මහතාෙ_ Sවසට `abය 

ලබා Dම.
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58441224024 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, අංක 83/08/ඒ/01 ෙහෝක!දර 

නැෙගනPර ෙහෝක!දර ප�ංU අ�ර U!තක මහතාෙ_ Sවසට 

`abය ලබා Dම
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58441224026 6/9/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, ක@ෙවල, වැbPද පාර, ගමෙ_ 

��ල 528/H Sවස ඉ���ට පාර අqෙ! ඇ� `ab ක�ව `තැ! 

o�ම.

43,429.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     43,428.00            100% I 100%

H58434224035 6/25/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> නවග�ව තල�Yය 2 ප�මග 

මා|ගෙ> ෙපොa Sවාස පෙදශයට පා^ය ජලය ලබාDම.

220,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                       0% O 0%

H58134224009 11/3/2015

අංක 400/4 රාගම දැwග�න එ�.එ . වයල< මහ�\යෙ_ Sවස 

ෙතG පා^ය ජලය ලබා Dම.

291,746.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     291,745.31           100% I 100%

H58141224012 11/13/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද XYන අංක 451/A/1 අNෙ|ෙගොඩ 

වැවපාර, තලංගම දNණ, බ�තර��ල ප�ංU එස්.ඒ.jරංග සං]ව 

මහතාෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

H58141224013 11/13/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද Xටන අංක 02 v ෙහෝක!දර දNණ 

ෙහෝක!දර ප�ංU z.ධ \කා ෙපෙ|රා මහ�\යෙ_ Sවසට 

`abය ලබා Dම.
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58141224014 12/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW පාසැ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!  ද XYන අංක 4/5/T, ෙහෝක!දර 

නැෙගනPර, ෙහෝක!දර ප�ංU වq.එ .Îය!ත බ³ඩාර 

මහතාෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම.
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%



H58134224016 11/18/2015

ක@ෙවල ෙකොතලාවල මාවත, `හාර මාවෙ� ෙපොa අ"� 

මා|ගයG සඳහා පා^ය ජල පහjක  ලබා Dම

197,042.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     197,041.15           100% I 100%

H58141224017 12/7/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන අංක 464 තෙපෝවනය අ_ෙගොන අංෙගොඩ 

ප�ංU එස්.ඒ. Njමාවy මහ�\යෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම.

20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%

H58141224018 12/7/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන අංක 55/1 i ගලබඩව�ත ෙකොරෙතොට 

ක@ෙවල ප�ංU අෙසේල සම! Nමාර මහතාෙ_  Sවසට `abය 

ලබා Dම.
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%

H58141224019 12/7/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන අංක122/R , ග මාන a �ය ස්ථානය අසල 

 �!නවල, වග b�නෙ> ප�ංU ].v.jS� මහතාෙ_ Sවසට 

`abය ලබා Dම.
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%

H58141224020 12/9/2015

ෙහෝක!දර දNණ මංගල මාවත එකලා `ab මා|ගය ෙතකලා 

මා|ගයG බවට ප� opම

129,595.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     129,595.00           100% I 100%

N58152324021 12/9/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො. අය� මාලෙÖ, ඉj�Aර , 11 වන 

ප�මෙ¯ ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     223,746.04           89% I 100%

N58152324022 12/9/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො. අය� මාලෙÖ, ඉj�Aර, 16 වන 

ප�මෙ¯ ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     223,903.45           90% I 100%

H58441225003 5/22/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, 82, �Gමෙ� , ප!S�Yය යන 

ස්ථානෙ> ප�ංU ඊ.බ}! ෙනෝනාෙ_ Sවස �PY මාවෙතP  `ab 

ක� jaj ප�� ස්ථානගත opම

90,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     90,000.00            100% I 100%

H58441225004 12/7/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක:58/ඒ, පග�Aර, b�නෙයP 

මා|ගයට අවPර වන ෙසේ ඇ� `ab ක�ව ෙවනස් opම 

(මා�ෙවල ෙකෝ<ෙ<)

27,332.00            පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     27,332.00            100% I 100%



H58441225005 12/7/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක:245/20 R, ච!ද`මල පාර, 

තලප��Yය, �ෙ_ෙගොඩ b�නය අසල `ab ක�ව `තැ! opම

59,573.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     59,572.50            100% I 100%

H58441225006 5/22/2015

මහරගම �රාස.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක:1571/81/ඒ, X�ම� 

ව�ත, ෙදවන අ�යර, ෙකො<ටාව, ප!S�Yය ප�ංU  එ�.එ . 

ගා\� මහතාෙ_ Sවස අසල  `ab �හැ! පgධ�ය ෙවනස් opම

246,614.97           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

H58441225007 8/26/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අංක:814/03, ෙහේනව�ත පාර, 

ෙකො<ටාව, ප!S�Yය    ප�ංU එ .වස!ත සං]ව මහතාෙ_ 

Sවස අසල   `ab �හැ! පgධ�ය ෙවනස් opම

483,082.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     483,018.99           100% I 100%

K58587925004 3/27/2015

මහරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං�oයා Al� 

වැඩසටහ! පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00           100% I 100%

H58441225008 5/22/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> 121/ඒ bයනෙගොඩ ප!S�Yය 

ප�ංU Njමා �යib මහ�\යෙ_ Sවස �PY ඉඩම මාqෙ  

ස`කර ඇ� `ab ක�ව `තැ! o�ම

94,022.31            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     94,022.31            100% I 100%

H58441225011 5/27/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, අංක 265/2 ව�ෙ�ෙගදර පාර 

මහරගම ප�ංU එස් ඒ �ශා!ත මහතාෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම

20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58434225012 5/27/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙහෝමාගම  ගල`ල පාර  04 වන 

මාවත මැ�! `�gධ ෙදසට �ෙබන මා|ගෙ> අංක 1/E Sවාස 

ෙකලවර ෙපොa  පෙgශයට ජල සැප�මG ලබා Dම

45,747.00            පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     45,258.70            99% I 100%

H58441225015 10/28/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, ප!S�Yය uර උයන පාෙ| 

Sවාස oPපයකට `abය ලබා D ඇ� පධාන `ab ක�ව හා `ab 

�හැන ෙවනස් කර ෙතකලා `abය ලබා Dම.

224,980.76           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     224,980.76           100% I 100%

H58441225016 6/19/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

ද XYන අ@ අදාය ලාW, අංක 456/6 uර මාවත ෙදපානම 

ප!S�Yය b�නෙයP ප�ංU ඒ.v.bbය! යන අයෙ_ Sවාස 

ආ²තව �PY `ab �හැ! ක� ෙදකG සදහා �හැ! ඇDම.
81,183.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     81,183.00            100% I 100%



H58441225017 6/19/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, ෙකො<ටාව දNණ ෙහේනව�ත 

ගාම සංව|ධන ස\�ය අසල ඇ� `ab ක� jaj ප�� ස්ථාන 

ගත o�ම.

137,122.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     137,122.00           100% I 100%

H58441225018 6/26/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, අංක: 27/13, කල�ෙගොඩ පාර, 

මැ�Gව�ත, ප!S�Yය b�නය දරණ Sවසට `abය ලබා D 

ඇ� `ab ක�ව, jaj ප�� ස්ථාන ගත o�ම.

27,716.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     27,716.00            100% I 100%

H58441225019 6/26/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, අංක: 708/1, Nලෙසවන මාවත, 

ෙකො<ටාව b�නෙ> ප�ංU අ@ආදාය ලාW සහ පාස� අධ�පනය 

ලබන ළ�! ද XYන R.ඒ ෙරොහා! මහතාෙ_ Sවසට `abය 

ලබා Dම.
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

H58134225007 11/3/2015

^ල මහර පරාකම මාවෙ� අංක 227 R Sවස අසල Xට අංක 

257 R දරණ Sවස ෙතG පා^ය ජලය ලබා Dම.

195,162.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     195,161.12           100% I 100%

H58134225008 12/9/2015

කල�ෙගොඩ අගමාත� `aහල ඉ���ට ඇ� ෙහෝමාගම �ස්�G 

බාලදGෂ $ලස්ථාන ෙගොඩනැI�ලට පා^ය ජලය ලබා Dම

60,000.00            පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     59,957.37            100% I 100%

N58152325009 12/9/2015

�Gමෙ� ත��යාව ෙපොa අ"� පාරG වන න@ෙද�ය මා|ගෙ> 

අංක 120/19 Xට 120/13 දGවා ඇ� NOරට යන ෙපොa මා|ගය 

ෙකො!Ä< කර ස්ලැ� ආවරණ දමා සකස් opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     970,033.80           97% I 100%

H58152325011 12/14/2015

ගංෙගොඩ`ල කAව�ත පාර ප�සංස්කරණය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     979,979.77           98% I 100%

N58152326009 12/11/2015

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකො. අය� අෙ�Xංහ ෙවළඳසල අසල ඇ� 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 0% O 0%

N58152326010 12/11/2015

ර�මලාන පා.ෙ�.ෙකො. අය� � ඥාෙ!!ද පාර ෙදොඹගහව�ත 

මා|ගය සංව|ධනය opම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 0% O 0%



H58434227003 7/27/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> P�ඩා Sවාස සං�|ණය  ඉ�� 

Sවාස සඳහා පා^ය ජලය ලබා ගැ^ම

389,872.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     389,872.00           100% I 100%

G58133128006 4/24/2015

Providing tools or machineries to enhance waste 

segregation in Moratuwa MC Area

2,250,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     2,250,000.00       100% I 100%

N58152328009 12/14/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකො. ෙතලවල jS� ගා�ලෙ_ ෙපොa මාවත 

සංව|ධනය opම - 11 අ�යර

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව -                     446,381.15           89% I 100%

G58133129010 4/24/2015

Providing tools or machineries to enhance waste 

segregation in Boralesgamuwa UC Area

200,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     191,812.50           96% I 100%

H58441229005 5/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාR අංක 108 i, 

ෙහො!න!තර දNණ ��ය!දල ප�ංU එ . ච!g|දාස මහතාෙ_ 

ඉඩම ම�! ෙයොදා ඇ� `ab �හැ! ඉව� opම  ෙහෝ jaj ප�� 

සථානගත o�ම
83,694.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

H58441229006 5/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අංක 3/13 ^ල මහර පාර 

ක�වාවල ෙබො�ලස්ග�ව i.z ලGෂ්ම! පනා!a මහතාෙ_ 

Sවස අසල ඇ� `ab ක� `තැ! opම

75,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     75,000.00            100% I 100%

H58441229014 6/19/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

ද XYන අ@ අදාය ලාW, අංක 65/5, N�a මාවත, නා ප�÷ව, 

�ëය!දල ප�ංU, Ã.v. දයාවy මහ�\යෙ_ සහ අවට ප�ංU 

ක�ව!ෙ_ Sවාස සදහා `abය ලබා Dම.
122,838.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

A58183129012 10/28/2015

ළද� පාසලG ආර භ opම සඳහා ෙ~රහැර ක�ෂ්ඨ `ද�ාලෙ> 

ෙගොඩනැI�ල අt�වැwයා opම

1,700,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     1,700,000.00       100% I 100%

H58434129016 7/29/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙහො!න!තර දNණ ෙපොa නාන 

�ද සංව|ධනය o�ම.

360,000.00           ප.පා.ෙකො. නගර සභාව -                     336,253.15           93% I 100%



H58183129017 11/2/2015

ළද� පාසලG ආර භ opම සඳහා ෙ~රහැර ක�ෂ්ඨ `ද�ාලෙ> 

ෙගොඩනැI�ෙ� අත�ාවශ� සංව|ධන කට�" opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     75,401.04            25% I 100%

D58152329018 11/20/2015

ප!S�Yය ඇ�~වල ෙකොස්ගහෙහේන හ!�ය අසල ෙපොa අ"� 

මා|ගය ෙකො!Ä< අ"රා සංව|ධනය opම

735,500.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     597,514.49           81% I 100%

H58141229019 12/9/2015

අංක 20 ඒ X�මංගලව�ත මා|ගෙයP මංගල උ�සව ශාලාව 

ඉ���ට Á.].ගයා!  ඉ!�ක මහතාට අය� ඉඩම අසල `ab 

ක�ව `තැ! opම

64,786.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%

N58152329020 12/9/2015

].එ�.ෙපෙ|රා මාවත අංක 85 Sවස (ෙපොNණ) අසල Xට 

ප!සල දGවා ෙපොa මා|ගය ඉ!ට|ෙලොo! ග� අ�ලා 

සංව|ධනය opම

1,250,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 0% O 0%

N58152329021 12/9/2015

පැලැ!ව�ත නැෙගනPර ම�ෙ�ෙගොඩ හ!�ය ෙද�ගහව�ත 

පාර අවසාන ෙකොටස ස zඩණ ග� ඇ�pම සහ කා� පgධ� ඉ� 

opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     489,391.80           98% I 100%

N58152329022 12/30/2015

ජයAර ජය මාවත 08 වන ප�මඟ ඉ!ට|ෙලොG ග� අ"රා 

සංව|ධනය opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව 0% O 0%

N58152329026 12/28/2015

ෙබොරලැස්ග�ව, ක�වාවල, ^ල මහර ඉj� උයන අග දNණට 

ඇ� කම^ ෙපේමø�ය මහ�\යෙ_ Sවස අසb! පහලට ඇ� 

ෙපොa මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය opම

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 0% O 0%

N58152329027 12/28/2015

ෙබොරලැස්ග�ව, ^ල මහර ප!සල පාෙ| ඉj� උයන ෙපොa පාර 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව 0% O 0%

N58152329028 12/22/2015

ෙබොරලැස්ග�ව, මාලS }ල�Xංහල මාවෙ�, mගහව�ත ෙපොa 

පාර සංව|ධනය opම

350,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙබොරලැස්ග�ව

 නගර සභාව -                     269,742.64           77% I 100%



H58441230004 5/22/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� mෙගොඩ X� රතන 

මාවෙ� Sවාස  සඳහා `abය ලබාDම

200,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     200,000.00           100% I 100%

H58434230010 5/19/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� බටවල \Ps  උයන 

ෙව!ෙgX ඉඩම සඳහා පා^ය ජලය ලබාDම

210,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 207,270.60         207,270.60           99% I 100%

H58434230011 5/19/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� ඇටෙරbයගහව�ත පාර 

ෙපොa  Sවාස පෙgශය සඳහා පා^ය ජලය ලබාDම

110,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. 106,909.29         106,909.29           97% I 100%

G58587230006 3/27/2015

ෙහෝමාගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං�oයාවල 

Sරත කා!තාව! සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     399,962.00           100% I 100%

H58441230017 5/22/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, o�ෙ��යකැෙ� ෛම�දාස 

මාවත ෙව!ෙgXව�ත මා|ගෙ> `abය  ෙතකලා `abය බවට 

ප� o�ම.

175,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     134,218.00           77% I 100%

H58434230019 5/27/2015

ෙහෝමාගම පා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> පාaGක බටවල ව��ට පාර 

අංක 219/101ò jභ සාධක ස\�ය �PY පෙgශෙ> Sවාස 70ට 

පා^ය ජලය ලබා Dම.

831,038.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     831,038.00           100% I 100%

H58434230020 5/27/2015

ෙහෝමාගම පා .ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> mෙගොඩ ෙදොඩ ගස්ෙහන 

පෙgශෙ> අංක 50 දරණ ෙව!ෙgX ඉඩම Sවාස පෙgශය සඳහා 

පා^ය ජලය ලබා Dම

379,529.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     379,529.00           100% I 100%

N58152330009 12/14/2015

Xgධ��ල ආX� මාවත සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     447,981.35           90% I 100%

N58152330010 12/14/2015

Xgධ��ල අt� මාවත සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%



N58152330011 12/14/2015

ස්Î!ෙශ� Sවාස සං�|ණයට ඇ"t වන ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

600,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     549,238.78           92% I 100%

H58441231002 5/22/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 657, �ණමෙ� ජනපදය, 

jaවැ�ල, ක�අ_ගල b�නය දරණ ස්ථානය අසල ඇ� `ab 

ක�ව ඉව� opම ෙහෝ jaj ප�� ස්ථානගත o�ම

26,111.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

H58434231004 5/19/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> හgÏවව�ත ජනපදෙ> 

“කැළ��"” ජල ව�ාපෘ�ෙ> අ@පා@ ස û|ණ opම

300,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     300,000.00           100% I 100%

H58434231005 5/19/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> පලෙපොෙ<ල!ද ෙකොස්ගම 

පෙgශයට ජලය ලබා Dම

257,336.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                       0% A 10%

H58434231007 5/19/2015

iතාවක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~රෙගො�ල පජා ජල 

ව�ාපෘ�යට තවaරට� අවශ� බට හා උපකරණ ලබාD අදාළ ජල 

ව�පෘ�ය ස A|ණ කරDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H58183131004 4/24/2015

(iතාවකAර න.ස) උGව�ත Aස්තකාලය සංව|ධනය opම

1,500,000.00       ප.පා.ෙකො.

iතාවක නගර 

සභාව -                     1,500,000.00       100% I 100%

H58133131005 4/24/2015

Construction  of side walls in  compot plant at 

Seethawaka UC

850,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     850,000.00           100% I 100%

H58434231008 5/19/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 444/R "!තාන බටPර ගාම 

ෙසේවා වසෙ  ජනතාව ෙවත ජල පහjක  ලබා Dම.

719,934.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     719,934.00           100% I 100%

H58434231009 5/19/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 444/ v üඩ`ල ගාම ෙසේවා 

වසෙ  ජනතාව ෙවත ජල පහjක  ලබා Dම.

263,227.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     263,227.00           100% I 100%



H58434231010 5/19/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 444/ ඊ "!තාන Nඩාක!ද 

අ"� මා|ගෙ> ජනතාව ෙවත ජල පහjක  ලබාDම.

583,994.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     583,994.00           100% I 100%

H58441231012 10/28/2015

iතාවකපා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 2/3, වගව�ත, " ෙමෝදර 

ප�ංU ඩ�.^� ෙරෝහණ මහාතාෙ_ Sවස �PY පෙgශයට `abය 

ලබා Dම සදහා `ab ක� සහ �හැ! ඇDම

541,335.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     541,335.00           100% I 100%

H58441231013 5/27/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, අංක 143/5 ෙවරඑ�Yය 

ෙකොස්ගම ප�ංU z.ඒ.z Aෂ්පකා!� මහ�\යෙ_ Sවසට `abය 

ලබා Dම.
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

H58434231018 11/14/2015

iතාවක පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>, AවG�Yය 

එ�ස්ට!ව�ත උඩෙකොටස ටකර!ලqම හා N�ස හ!�ය නව 

ජන පදයට පා^ය ජල පහjක\ ලබා Dම.

1,400,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     1,330,000.00       95% I 100%

H58441231019 6/26/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ`ස්සාෙ~�ල, බැල!ස්ක!ද P 

ප�ංU, අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� අධ�පනය ලබන ළ�!  ද 

XYන   i.Sශ්ශංක රාජපGෂ මහාතාෙ_ මහාතාෙ_ Sවසට 

`abය ලබා Dම
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

H58441231020 6/26/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>,අ`ස්සාෙ~�ල,බැල!ස්ක!ද ò 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� අධ�පනය ලබන ළ�! ද 

XYන ,  ආ| ධ�ෂ්ක Nමාර මහතාෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම.

20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

H58134231009 11/18/2015

444 R "!නාන බටPර, 444 v "!නාන Nඩt`ල ගාම 

Sලධාp වස වල ජනතාව සඳහා පා^ය ජලය ලබා Dම.

768,400.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     768,400.00           100% H 100%

N58133831010 11/11/2015

අපදව�වb! ෙතොර ආක|ශ®ය ප�සරයG S|මාණය උෙදසා 

ෙතෝරාග� Sවාස ෙවත ෙකො ෙපෝස්< බs! ලබා Dම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක නගර 

සභාව -                     400,000.00           100% I 100%

N58133831011 11/16/2015

අපදව�වb! ෙතොර ආක|ෂ®ය ප�සරයG S|මාණය උෙදසා 

ෙතෝරාග� අ@ අදාය ලාW Sවාස ෙවත ෙකො ෙපෝස්< බs! 

ලබා Dම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,800.00           100% I 100%



H58134231012 12/9/2015

iතාවක පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශයට අය� පහ�ගම ජ }ගස්ව�ත 

පෙgශෙ> ජනතාවට ජල පහjක  ලබා Dම

600,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                       0% O 0%

N58152331013 12/9/2015

මාව�ගම ප�bය අසල Xට ල}ගම පාර දGවා මා|ගය 

සංව|ධනය opම

580,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     579,534.50           100% I 100%

N58152331014 12/9/2015

කහෙහේන රජම� උයන පාර සංව|ධනය opම

482,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     481,022.81           100% I 100%

H58134231015 12/10/2015

iතාවක එෙගොඩගම පෙgශෙ> ජල ෙයෝජනා කමෙ> වැඩ අවස! 

opම

598,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක නගර 

සභාව -                     598,000.00           100% I 100%

H58441233001 12/7/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> v.v.Sම�X� මාවත, පාaGක 

ක� 04 ක aර සදහා ෙතකලා `abය ලබා Dම

57,400.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     57,400.00            100% I 100%

H58441233008 5/27/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, අංක 93  Sවාස සංo|ණය 

පාaGක ව�ත පාaGක ප�ංU ෙÆ.v මaශංක Nමාර මහතාෙ_ 

Sවසට `abය ලබා Dම.
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58441233009 5/27/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, අංක 255 Xයඹලාව ෙබෝෙ� 

පාaGක ප�ංU ෙG.එස්.ඒ ස්ව|ණලතා මහ�\යෙ_ Sවසට 

`abය ලබා Dම.
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58441233011 5/27/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, අංක 437/1 N�!ෙදSය 

ෙබෝෙ� පාaGක ප�ංU ආ|.ඒ දSෙය� මහතාෙ_ Sවසට `abය 

ලබා Dම.
22,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            94% I 100%

H58441233012 5/27/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, අංක 88/1 ෙබෝෙ� පාaGක 

ප�ංU v.එ  ලGX� �සානායක මහතාෙ_ Sවසට `abය ලබා 

Dම.
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%



H58441233013 5/27/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, අංක 20/1 ගමෙ_ව�ත 

ෙබෝෙ� පාaGක ප�ංU එස්.�ව! ලGෂ්ම! මහාතාෙ_ Sවසට 

`abය ලබා Dම.
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58441233014 5/27/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන, අංක 43 සමI මාවත පාර 

ඉහල ෙබෝෙ� පාaGක ප�ංU ඩ�.ඒ.ජග� Nමාර මහාතාෙ_ 

Sවසට `abය ලබා Dම.
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58434233015 11/2/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, දා ෙ� ෙහොරගල අGකර 20 පජා 

ජල ටැංoය සඳහා පා^ය ජලය ලබා Dම

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     -                       0% A 10%

H58441233018 12/7/2015

පාaGක Nමාර මාවත ෙG.].ෙපේමලතා ෙපෙ|රා මහ�\යෙ_ 

Sවස දGවා ෙපොa අ"� මා|ගයට ෙතකලා `abය ලබා Dම.

122,340.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     122,340.00           100% I 100%

H58441233019 6/26/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, අංක:109/1, අමරXංහ මාවත, 

අ�Gව�ත, පාaGක b�නෙ> ප�ංU අ@ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�පනය ලබන ද�ව! ද XYන ෙG ෙපේමවy මහ�\යෙ_ 

Sවසට `abය ලබා Dම.
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

H58441233020 9/4/2015

පාaGක පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> " ෙමෝදර ෙපො�ය�ත 

අ"� මා|ගය සදහා `abය ලබා Dම.

300,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% A 10%

H58141233005 12/7/2015

පාaGක පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන අංක 36/4 \! `X"� ග මානය හ�ෙ� 

පාaGක ප�ංU v.].ඇXb! ෙනෝනා මහ�\යෙ_ Sවසට `abය 

ලබා Dම.
20,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,000.00            100% I 100%

K58587241001 4/10/2015

පානaර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාï!ෙ_ 

ධා�තා සංව|ධනය සඳහා ස්වයං�oයා උපකරණ ලබා Dම.

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     125,000.00           100% I 100%

H58434241002 5/19/2015

පානaර පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� පානaර මාල��ල 

ෙද�ගහව�ත රණ`� මාවතට පා^ය ජල පහjක  ලබා Dම.

232,454.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     232,454.00           100% I 100%



H58434241003 5/19/2015

පානaර පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> Pරණ බෙ<ල!ද පහළ 

පාර SවැXය! සදහා පා^ය ජලය ලබා Dම.

100,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     99,727.00            100% I 100%

H58434241004 5/19/2015

පානaර පා.ෙ� �ංව�ත නාරං�Yය පංඥාන!ද මාවෙ� පළ� 

මා|ගයට පා^ය ජල පහjක  ලබා Dම.

80,700.00            පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     80,700.00            100% I 100%

H58434241006 5/19/2015

පානaර පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> o�ෙ��ය �O� ගහව�ත මා|ග 

පෙgශයට පා^ය ජල පහjක  ලබාDම.

180,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     179,667.00           100% I 100%

H58434241009 9/2/2015

පානaර පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� නාර �Yය පජා 

ම³ඩල මාවත පෙgශයට පා^ය ජල පහjක  ලබා Dම.

192,211.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     192,211.00           100% I 100%

H58434241010 9/2/2015

පානaර පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� ප�bය��ල 

ම�ෙජෝ� මාවත පෙgශයට පා^ය ජල පහjක  ලබා �ම.

27,193.00            පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     27,193.00            100% I 100%

H58134241019 11/3/2015

ෙකෙස�ව�ත D_ගල ²යා මාවත ෙදවන ප�මඟ සඳහා පා^ය 

ජලය ලබා Dම.

96,480.00            පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     96,480.00            100% I 100%

D58152341020 11/12/2015

ෙ~රව�ත \Ps මාවත කා� පgධ�ය සකස් opම

1,195,000.00       ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     1,180,696.40       99% I 100%

D58152341021 11/12/2015

Pරණ මනහර උයන මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     493,679.11           99% I 100%

D58152341022 11/12/2015

ෙබොGෙකගම නාවැYය පාර සංව|ධනය opම - 1 වන අ�යර

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     495,030.34           99% I 100%



H58134241023 12/3/2015

මහවාgÏව ගල උඩව�ත SවැXය!ට පා^ය ජලය ලබා Dම

195,008.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     195,008.00           100% I 100%

H58141241024 12/7/2015

පානaර වලපල පහළ පාර ෙපොa අ"�  මා|ගයට `abය ලබා Dම

67,490.00            පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     67,490.00            100% I 100%

K58183941025 12/18/2015

පානaර පාෙg�ය සභාෙ~ කසල කළමනාකරණය `�ම� opම 

උෙදසා අවශ� පහjක  ලබා Dම සඳහා ධා�තා සංව|ධනය opම

30,000.00            ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

H58434242003 11/2/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> o"ලාවල රණ`� මාවත ෙපොa 

Sවාස පෙgශයට  පා^ය ජලය ලබාDම

144,100.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     144,100.00           100% I 100%

N58587242005 3/27/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ප�ංU ගෘහා²ත 

ස්වයං�oයා කට�"වල Sරතu XY!න! සඳහා පාපැ� ලබා Dම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     490,000.00           98% I 100%

K58587242006 4/10/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාï!ෙ_ 

ධා�තා සංව|ධනය සඳහා ස්වයං�oයා උපකරණ ලබා Dම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     150,000.00           100% I 100%

H58133142010 4/24/2015

New Construcation work of Pohorawatta compost 

project

3,500,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     2,991,007.33       85% I 100%

H58434242004 12/10/2015

කඑතර පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� ෙද�යවල 

ප��Sයාව�ත මා|ග පෙgශයට පා^ය ජල පහjක  ලබා Dම.

80,625.00            පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     80,625.00            100% I 100%

H58434242005 11/2/2015

කඑතර පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� o"ලාව 

ලාෙගෝස්ව�ත ජන උදාන ග මානෙ> ඉ�� ෙකොටසට  පා^ය 

ජලය ලබා 

Dම.

 
336,600.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     336,600.00           100% I 100%



H58434242008 12/10/2015

කඑතර පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� පනා�Yය 

ෙක�X� මාවෙ� යකාෙහේන මා|ග පෙgශෙ> ඉ�� ෙකොටස 

සදහා පා^ය ජල පහjක  ලබා Dම.

355,100.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     355,100.00           100% I 100%

H58441242012 6/19/2015

කඑතර පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! ද 

XYන අ@අදාය ලාW, අංක 274/3/R, ෙරෝස්ව�ත, `ෙ�ෙගොඩ, 

කඑතර උ"ර, b�නෙයP ප�ංU, Ã.ෙරෝX ^ල කා!� 

මහ�\යෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

H58134242016 11/3/2015

ෙමොෙරො!"@ව අtෙබෝගහව�ත පාරට පා^ය ජලය ලබා Dම.

137,120.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     137,120.00           100% I 100%

H58134242018 11/3/2015

මාවල දNණ � jමන�ස්ස මාවතට පා^ය ජලය ලබා Dම.

1,000,000.00       පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     980,000.00           98% I 100%

N58133842019 11/11/2015

අපදව�වb! ෙතොර ආක|ෂ®ය ප�සරයG S|මාණය උෙදසා 

o"ලාව ගාම Sලධාp වසෙ  ෙතෝරාග� Sවාස ෙවත 

ෙකො ෙපෝස්< බs! ලබා Dම.

67,500.00            ප.පා.ෙකො.

කtතර 

පාෙgZය 

සභාව -                     67,500.00            100% I 100%

N58133742020 11/11/2015

ප�සර සංරGෂණය උෙදසා සහ ෛජව ``ධ�වය සංරGෂණය 

සඳහා පාෙg�ය සභා ප�ශය "ල හ�ත කලාපයG ඇ� opම.

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර 

පාෙgZය 

සභාව -                     148,447.00           99% I 100%

N58133842021 11/11/2015

ෙසෞඛ�ාරGÛත ප�සරයG S|මාණය opම උෙදසා අපදව� 

SXෙලස බැහැර opමට අ� කර�ත සැපóම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර නගර 

සභාව -                     244,000.00           98% I 100%

N58133742022 12/10/2015

කtතර පධාන නගරෙ> ප�සර අලංකරණය සඳහා කසළ 

SXෙලස බැහැර opමට `ab ක� වලට �ලාස්YG බක< හා 

යකඩ රඳවන ස` opම

48,000.00            ප.පා.ෙකො.

කtතර නගර 

සභාව -                     47,590.00            99% I 100%

D58152342024 11/12/2015

ග�ලස්සAර ෙකෝසල මාවත � Ð� රාජක�ණා මහ�\යෙ_ 

Sවස අසල Xට ඉ��යට ඇ� ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර 

පාෙgZය 

සභාව -                     149,683.29           100% I 100%



D58152342025 11/12/2015

ඈතගම පයාගල ධ|ෙමෝදය මාවත jනා\ Sවාස දGවා ඇ� ෙපොa 

මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර 

පාෙgZය 

සභාව -                     177,877.87           89% I 100%

D58152342026 11/12/2015

උ"� කtතර ෙපොල ´\ය සඳහා ජල බස්නා කා�ව ඉ�opම

685,298.00           ප.පා.ෙකො.

කtතර නගර 

සභාව -                     685,298.00           100% I 100%

H58134242028 12/30/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� මැස්Yය ගාමෙසේවා වසෙ  

මැස්Yය ජල නල මා|ගය සඳහා පධාන නල මා|ගය හා ස බ!ධ 

opම

191,400.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     191,400.00           100% I 100%

N58152342029 12/9/2015

ෙපො"�Yය නැෙගනPර ගාම Sලධාp වසෙ  ෙගෝ�`~  ව�ත 

ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර 0% O 0%

H58141242030 12/10/2015

කtතර පා.ෙ�.ෙකො. වස්ක@ව, ෙද�යවල, ක!දN�sව�ත 

ෙකො.33/13 b�නෙ> ප�ංU ඒ.ඒ.ම�කා!� මහ�\යෙ_ Sවස 

අසල ඇ� ෙපොa මා|ගයට අවPර වන `ab ක�ව ඉව� opම

10,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     9,487.61              95% I 100%

H58141242031 12/10/2015

කtතර පා.ෙ�.ෙකො. පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද XYන 

අ@ ආදාය ලාW කtතර, නාෙගොඩ, අq.v.එ�. පාර ෙනො. 718/v 

ප�ංU අ\ලා ලGමාb මහ�\යෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම

22,640.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     21,346.00            94% I 100%

H58133143007 4/24/2015

Construction of compost storage facility  at 

Bandaragama PS.

800,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     799,816.97           100% I 100%

H58134243010 11/3/2015

මහ`ල ෙgව`ල පාරට පා^ය ජලය ලබා Dම

258,222.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     258,222.00           100% I 100%

H58134243011 11/3/2015

S~ඩාව ෙකොස්ගහකන�ත ව�ත පාරට පා^ය ජලය ලබා Dම

135,868.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     135,868.00           100% I 100%



H58134243012 11/3/2015

බ³ඩාරගම ෙබො�ෙගොඩ ප!සල අසල අ"� මා|ගෙ> ඉ�� 

ෙකොටස සඳහා පා^ය ජලය ලබා Dම.

27,502.00            පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     27,502.00            100% I 100%

N58133843013 11/11/2015

අපදව�වb! ෙතොර පස!න ප�සරයG උෙදසා සහ කාබSක 

ෙපොෙහොර ලබා ගැ^ම සඳහා ෙතෝරාග� Sවාස වලට 

ෙකො ෙපෝස්< බs! ලබා Dම.

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     400,000.00           100% I 100%

N58152343016 12/9/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො. පංවල පාඨ��Gඛාරාම පාෙර! 

හැෙරන ෙජෝ�රතන මාවත ආර භෙ> Xට ෙකො!Ä< දමා නතර 

කර ඇ� ස්ථානය දGවා ෙකො!Ä< අ"රා සංව|ධනය opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     -                       0% O 0%

N58152343017 12/9/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> අtෙබෝ��ල 

o�පැලගහව�ත වටර�  පාෙ| ෙකො!Ä< දමා නතර කර ඇ� 

ස්ථානෙ> Xට ඉ��යට ෙකො!Ä< අ"රා සංව|ධනය opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     -                       0% O 0%

N58152343018 12/9/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො. ප��ගම ෙකොස්ගහව�ත 1 වන 

ප�මඟ (N�a ෙරොෂා! මහතාෙ_ Sවස අසb!) ෙපොa පාර 

 ෙකො!Ä< අ"රා සංව|ධනය opම

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     -                       0% O 0%

N58152343019 12/9/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො. අංක 678 i බටPර Nඩා අ�Gෙගොඩ 

වසෙ  මහවල බ<ව�ත ප�මඟ ෙකෝසල ISෙ_ මහතාෙ_ 

Sවස �PY ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     468,940.99           94% I 100%

H58441244003 5/22/2015

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක :380, ෙපො�ෙහේන, \�ලෑව 

ප�ංU ]. ෙපේමX� මහතාෙ_ Sවස අසල `ab �හැ! ක�ව jaj 

ප�� ඉව� opම ෙහෝ ස්ථානගත o�ම

74,777.00            පා.ෙ� ලං.`.ම 74,774.85           74,774.85            100% I 100%

G58587244001 5/22/2015

ෙහොරණ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> `X"� ම� වගාව 

සදහා අවශ� උපකරණ ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,910.00            100% I 100%

N58133744014 11/11/2015

ෛජව ``ධ�වය සංරGෂණය opම සඳහා පාෙg�ය සභා උප 

කා|යාල ප�ශය!P ඔj උය! ඇ� opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     196,789.50           98% I 100%



N58133744015 11/11/2015

ෛජව ``ධ�වය සංරGෂණය opම උෙදසා වෑවල Aස්තකාලය 

��පස ඔj උයනG S|මාණය opම

425,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ නගර 

සභාව -                     341,340.00           80% I 100%

D58152344016 11/17/2015

ඉ�ඹ ර!ව! උයන 2 වන ප�මඟ ෙපොa අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     997,310.58           100% I 100%

H58134244017 12/9/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො. NOක බටPර, සරණ�ස්ස මාවෙ� 

�නක� ෙරෝ ව�තට පා^ය ජලය ලබා Dම

300,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     298,692.00           100% I 100%

H58183144018 12/11/2015

ඉ�ඹ ර!ව! උයන පජා ශාලාෙ~ වැඩ Sම opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     497,324.45           99% I 100%

H58152344019 12/18/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො.�GෙහේනAර Aෂ්පාරාම `හාරස්ථානයට 

පෙ~ශ වන ෙපොa මා|ගය ග� අ"රා වැඩ Sම opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     -                       0% O 0%

D58152344020 12/28/2015

ෙහොරණ $නගම R.ආ|.එස්.�ණෙසේකර ෙපොa මාවත ඉ�� 

ෙකොටස සංව|ධනය opම (අ�යර 111)

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                       0% O 0%

N58133945009 11/24/2015

ප�සර සංරGෂණය ෙවත පජාව ෙයො� opම සඳහා �G ෙරෝපණ 

වැඩසටහ! පැවැ�uම

15,000.00            ප.පා.ෙකො.

මaරාවල  

පාෙgZය 

සභාව -                     14,985.00            100% I 100%

N58133845010 11/11/2015

පස!න ප�සරයG S|මාණය opම සඳහා ෙතෝරාග� Sවාස 

ෙවත ෙකොමෙපෝස්< බs! ලබා Dම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

මaරාවල  

පාෙgZය 

සභාව -                     248,880.00           100% I 100%

H58134245011 12/23/2015

මaරාවල පා.ෙ�.ෙකො. වරකාෙගොඩ �Gල!ද ජල පෙgශයට ජලය 

ලබා Dම

100,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     100,000.00           100% I 100%



N58133746006 11/11/2015

ප�සර සංරGෂණය උෙදසා සහ ෛජව ``ධ�වය සංරGෂණය 

සඳහා මහජන Aස්තකාල ප�ශය "ල හ�ත කලාපයG ඇ� opම

575,000.00           ප.පා.ෙකො.

}ල�Xංහල 

පාෙg�ය 

සභාව -                     566,120.55           98% I 100%

N58133746007 11/18/2015

පාPයංගල `හාරස්ථානය ආ²ත රGÛත පෙgශෙ> පා�ස�ක 

දැ�ව� opෙ  Aව� ස`opම

85,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     85,000.00            100% I 100%

H58183146008 11/19/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> මහගම 

ෙපොෙ�ෙගොඩ බlකා|ය ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� වැඩ අවස! කර 

`abය ලබා Dම

175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     -                       0% O 0%

H58434247002 11/14/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� ෙබෝ }වල 

හරංකහ ම³wය අ"� මා|ගය පෙgශයට ජල පහjක  ලබා Dම.

375,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     353,500.00           94% I 100%

N58133947006 11/11/2015

හ�ත සංක�පය පව|ධනය උෙදසා �G ෙරෝපණ වැඩසටහනG 

�යා�මක opම

20,000.00            ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     20,000.00            100% I 100%

N58133847007 11/11/2015

අපදව� වb! ෙතොර පස!න ප�සරයG S|මාණය උෙදසා 

ෙතෝරාග� Sවාස ෙවත ෙකො ෙපෝස්< බs! ලබා Dම.

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     150,000.00           100% I 100%

H58441248002 5/22/2015

ෙ��වල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> 746 R මාග�ක!ද 

උ"ර ගාම Sලධාp වසෙ  `abය සැපóම නවතා ඇ� ස්ථානෙ> 

Xට `abය සැපóම ඉ��යට D|ඝ opම.

300,000.00           පා.ෙ�

ලංකා 

`abබල 

ෙපෞgගbක 

සමාගම -                     267,786.96           89% I 100%

H58434248003 12/30/2015

අංක 747 A ෙහේන පාෙ| මරGකලාව�ත ෙපොa අ"� මා|ගෙ> 

නල ජල ස බ!ධතාවය D|ඝ opම

150,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                       0% A 10%

G58587248004 5/20/2015

ෙ��වල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං�oයාවල 

Sරතව!න! සඳහා ස්වයං�oයා උපකරණ ලබා Dම.

850,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     848,950.00           100% I 100%



G58587248005 3/27/2015

ෙ��වල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ම� වගාක�ව! 

සඳහා ෙන< හ�ස් ලබා Dම.

230,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     230,000.00           100% I 100%

N58133148015 9/2/2015

ෙ��වල නගර සභා බල පෙgශය "ල ඉ�opමට ෙයෝÃත කසල 

කළමනාකරණ ෙගොඩනැI�ෙ� පාං� පpGෂණය

444,954.60           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     212,536.58           48% I 100%

N58133748016 11/24/2015

ෛජව ``ධ�වය සංරGෂණය opම උෙදසා නගර සභා ´\ 

ප�ශය "ල පළ"� උයන ආර භ opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     199,982.66           100% I 100%

D58152348017 11/17/2015

කාල`ල පාස� ප�මඟ සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙgZය  

සභාව -                     999,819.74           100% I 100%

D58152348018 11/17/2015

පාදාෙගොඩ පාස� මාවත සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙgZය  

සභාව -                     499,982.41           100% O 0%

K58183948019 12/18/2015

ෙ��වල නගර සභාෙ~ කසල කළමනාකරණය `�ම� opම 

උෙදසා අවශ� පහjක  ලබා Dම සඳහා ධා�තා සංව|ධනය opම

30,000.00            ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

K58183948020 12/18/2015

ෙ��වල පාෙg�ය සභාෙ~ කසල කළමනාකරණය `�ම� opම 

උෙදසා අවශ� පහjක  ලබා Dම සඳහා ධා�තා සංව|ධනය opම

30,000.00            ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

K58587249001 4/10/2015

ම"ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාï!ෙ_ 

ධා�තා සංව|ධනය සඳහා ස්වයං�oයා උපකරණ ලබා Dම.

435,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     402,940.00           93% I 100%

K58587949003 11/14/2015

ම"ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා ස්වයං �oයා Al�ව!න! ස`බල 

ගැ!uෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     150,000.00           100% I 100%



N58133849026 11/11/2015

අපදව�වb! ෙතොර ආක|ෂ®ය ප�සරයG S|මාණය  උෙදසා 

ෙතෝරාග� Sවාස ෙවත ෙකො ෙපෝස්< බs! ලබා Dම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     247,795.01           99% I 100%

N58133749027 11/11/2015

ෛජව ``ධ�වය සංරGෂණය opම සඳහා යටෙදොලව�ත 

කා|යාල ප�ශය "ල ඔj උයනG ඇ� opම

10,000.00            ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     9,990.00              100% I 100%

D58152349028 11/12/2015

� Dපාරාම මාවත සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     497,345.81           99% I 100%

K58183949030 12/18/2015

ම"ගම පාෙg�ය සභාෙ~ කසල කළමනාකරණය `�ම� opම 

උෙදසා අවශ� පහjක  ලබා Dම සඳහා ධා�තා සංව|ධනය opම

30,000.00            ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

K58587950005 11/14/2015

අගලව�ත පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා ස්වයං �oයා Al�ව!න! ස`බල 

ගැ!uෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     296,710.00           99% I 100%

H58141250016 12/8/2015

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො.අය� අ@ ආදාය ලාW පාසැ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන ෙක`Yයාගල ෙපො�ග පල 

ප�ංU v.u.i.එස්.සමරXංහ මහතාෙ_ Sවසට `ab බලය ලබා 

Dම.
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

H58141250017 12/8/2015

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො.අය� අ@ ආදාය ලාW පාසැ� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! XYන ෙක`Yයාගල ෙපො�ග පල 

ප�ංU ෙG.].එ .ෙහේම!තා මහ�\යෙ_ Sවසට `ab බලය ලබා 

Dම.
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

N58133750018 11/20/2015

ෛජව ``ධ�වය සහ ෙg�ය ෙවදකම j��ම සඳහා ඔj උයනG 

ස්ථා�ත opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     154,261.00           62% I 100%

N58133850019 11/20/2015

අපදව�වb! ෙතොර ආක|ෂ®ය ප�සරයG S|මාණය උෙදසා 

ෙතෝරා ග� අ@ආදාය ලාW Sවාස ෙවත ෙකො ෙපෝස්< බs! 

ලබා Dම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     198,236.00           99% I 100%



H58141250020 12/7/2015

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන ෙපොaජන මාවත, �Oර, අගලව�ත 

b�නෙ> ප�ංU Á.Zරා® ෙ නකා මහ�\යෙ_ Sවසට `abය 

ලබා Dම.
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

H58141250021 12/18/2015

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන හ�ඕ`ට අගලව�ත b�නෙ> ප�ංU 

å.වස!� මහ�\යෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම.

20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

H58141250022 12/7/2015

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන ඕම!ත පාර, සඳI�ක!ද b�නෙ> ප�ංU 

එ!.කj! }g�ක මහතාෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම.

20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     -                       0% O 0%

H58141250023 12/18/2015

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො. අ@ ආදාය ලාW සහ පාසැ� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව!ද XYන අංක 142 හැලඹ මාවත, අගලව�ත 

b� නෙ> ප�ංU ෙතෝෂ! ම�ලවාර�U මහතාෙ_ Sවසට `abය 

ලබා Dම.
20,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            100% I 100%

N58152350024 12/11/2015

�යප�"ගම ත~�සා �`යෙලෝක `හාරය ෙපොa මාවත සංව|ධනය 

opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                       0% O 0%

K58183950025 12/18/2015

අගලව�ත පාෙg�ය සභාෙ~ කසල කළමනාකරණය `�ම� 

opම උෙදසා අවශ� පහjක  ලබා Dම සඳහා ධා�තා සංව|ධනය 

opම

30,000.00            ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 0% O 0%

A58183151007 4/24/2015

(වල�ලා`ට පා.ස) mගහතැ!න මහජන Aස්තකාලය සංව|ධනය 

opම

2,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

වල�ලා`ට  

පාෙgZය  

සභාව -                     1,127,232.39       56% I 100%

H58441251004 7/30/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද XYන ග�ලන��ල පැලව�ත ප�ංU 

å.ආ| මැIb! මහ�\යෙ_ Sවසට `abය ලබා Dම.

23,650.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     20,650.00            87% I 100%

K58587951003 11/14/2015

වල�ලා`ට පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා ස්වයං �oයා Al�ව!න! ස`බල 

ගැ!uෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     150,000.00           100% I 100%



N58133851011 11/24/2015

අපදව�වb! ෙතොර ආක|ෂ®ය ප�සරයG S|මාණය උෙදසා 

ෙතොරාග� Sවාස ෙවත ෙකො ෙපෝස්< බs! ලබා Dම.

75,000.00            ප.පා.ෙකො.

වල�ලා`ට  

පාෙgZය  

සභාව -                     74,140.00            99% I 100%

N58133951012 11/24/2015

ප�සර සංරGෂණය ෙවත පජාව ෙයො� opම සඳහා �G ෙරෝපණ 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

125,000.00           ප.පා.ෙකො.

වල�ලා`ට  

පාෙgZය  

සභාව -                     124,800.00           100% I 100%

N58152351013 12/11/2015

මාලෙÖ jS� ච!දර�න මාවත (සමරXංහ මහතාෙ_ Sවස 

ඉ���ට) කs බෑ�  සPත ෙකොටස ෙකො!Ä< opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

වල�ලා`ට  

පාෙgZය  

සභාව -                     200,000.00           100% I 100%

J58183151014 12/18/2015

වල�ලා`ට පාෙg�ය සභාෙ~ mගහතැ!න පධාන කා|යාලය 

ඉ��පස මාq  වැට අt�! ඉ�opම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

වල�ලා`ට  

පාෙgZය  

සභාව -                     -                       0% O 0%

H58441252004 5/22/2015

පාb!ද�වර පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� Ãනාෙලෝක 

මාවත \දලන ෙමොර�Yය එ .Y ���GÛ මහ�\යෙ_ Sවස 

�PY ෙපොa මා|ගයට `abය ලබා Dම.

44,050.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     44,000.00            100% I 100%

K58587952004 11/14/2015

පාb!ද�වර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෘහ ආ|éකය 

පව|ධනය opම සඳහා ස්වයං �oයා Al�ව!න! ස`බල 

ගැ!uෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     300,000.00           100% I 100%

N58133952017 11/11/2015

ප�සර සංරGෂණය ��බඳ දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�uම සහ ආදාහනාගාර ´\ෙ> �G ෙරෝපණ වැඩසටහනG 

Xa opම

40,000.00            ප.පා.ෙකො.

පාb!ද�වර 

පාෙgZය 

සභාව -                     3,995.00              10% I 100%

D58152352018 11/12/2015

අtGව�ත මා|ගය සංව|ධනය opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

පාb!ද�වර 

පාෙgZය 

සභාව -                     248,307.77           99% I 100%

D58152352019 11/12/2015

ෙකb!ක!ද ෙනtකැYය මා|ගය සංව|ධනය opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

පාb!ද�වර 

පාෙgZය 

සභාව -                     248,826.20           100% I 100%



H58183152020 11/19/2015

පාb!ද�වර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ය<ටපාත 10 

ක�ව බlකා|යය ෙගොඩනැI�ල සඳහා `abය ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     -                       0% O 0%

D58152353006 11/12/2015

\�ලSය පා.ෙ�.ෙකො.අය� බටෙගොඩ ෙබොරtකැYය ව�ත 

}aමැaර ල�! වමට ඇ� මා|ගෙ> සම!ත මහතාෙ_ Sවස 

අසල Xට ඉ��යට ඇ� ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය 

opම
150,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     149,041.06           99% I 100%

G58587264003 8/28/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ගෘහ ආ|éක පව|ධනය opම සඳහා අ@ 

ආදාය ලාW! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම.

700,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     694,860.00           99% I 100%

F58183862001 4/24/2015

Supply of office equipment for Waste Management 

Authority

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     1,683,252.20       84% I 100%

K58133162002 4/24/2015

Awareness ,providing seperation Bins and Training 

Materials for school children and teachers

700,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     624,865.92           89% I 100%

K58133162003 4/24/2015

Testing of Compost Samples and Capacity Building of 

compost plant workers

500,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     439,623.50           88% I 100%

K58133162004 6/4/2015

Capacity Building Awareness and training 

programmes for the LA sanitory Labours

800,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, 

අපදව� 

කළමනාකරණ

 අ�කා�ය -                     799,316.55           100% I 100%

K58587962002 3/27/2015

බස්නාPර පළාත "ළ ස්වයං�oයා Al� පාඨමාලා පැවැ�uම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     930,084.33           93% I 100%

K58587962003 3/27/2015

 ස්වයං�oයාව!P Sරතව!න!ෙ_ Sෂ්පාදන එ�දැGuෙ  

පද|ශන හා වැඩ�t පැවැ�uම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                       0% A 10%



K58587962004 3/27/2015

ෙසෞඛ�ාරGÛත ආහාර සැකiම ��බඳ පව|ධන වැඩසටහ! හා 

වැඩ�t පැවැ�uම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     55,343.00            11% I 100%

K58587962005 3/27/2015

කාබSක ෙගො`පළ,`X"� ම� වගාව,`X"� පැළෑY වගාව 

,පැළ තවා! ආD ප�සර Pතකාm ස්වයං�oයා සඳහා ආධාර 

ලබාDම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     722,975.00           72% I 100%

G58587262006 5/20/2015

බස්නාPර පළාෙ� ස්වයං�oයාව!P Sරතව!න! ෙවත 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

7,995,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     7,984,989.00       100% I 100%

N58587262008 7/10/2015

ජන��ය ගෘහ ආ|éක පව|ධන  ව�ාපෘ� කා|යාලය 

පව�වාෙගන යාම.

1,758,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,657,500.00       94% I 100%

N58233962002 12/31/2015

බස්නාPර පළාෙ� පජාව ප�සර සංරGෂනය ෙවත ෙයො� opම 

සඳහා ප�සර `ෂයට අදාල �න සැමpම

256,047.50           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     256,047.50           100% I 100%

K58183962006 4/24/2015

පළා� පාලන කට�" ��බදව පළා� පාලන ආයතන පධා^!  

Sලධා�!, හා ෙදපා|තෙ !"ෙ~ Sලධා�! දැ�ව� opම - II 

, ග පහ/ෙකොළඹ/කtතර

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     1,000,000.00       100% I 100%

N58233962018 12/9/2015

රසායSකව �රාප� වන බs! නාග�ක ජනතාව අතර පචbත 

opම "b! ෙපොb�! භා`තය අවම opම

46,815.00            අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     46,815.00            100% I 100%

K58183962011 8/21/2015

පළා� පාලන ආයතන Sලධාp! Al� opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     500,000.00           100% I 100%

N58133862012 11/16/2015

ප�සර සංරGෂණය උෙදසා ෙපොby! ප�චÄකරණය opමට 

ෙ�b! මැã! ලබා Dම (ෙ��වල නගර සභාව, පානaර නගර 

සභාව, පානaර පාෙg�ය සභාව)

2,314,000.00       ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     2,311,680.00       100% I 100%



N58124962013 11/17/2015

සංචාරක පව|ධන සඟරාව පළopම (Amazing Sri Lanka)

2,500,000.00       අමා.ෙ�.

සංචාරක 

ම³ඩලය(බ.ප

) -                     250,000.00           10% I 100%

N58133762015 12/10/2015

රාජ� ආයතන ප�ශ "ල හ�ත ප�සර වැඩසටහන �යා�මක 

opම සඳහා පැළ ව|ග ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     29,940.00            100% I 100%

H57152301001 12/2/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො.ෙ> o"�වල ඉහළගම ෙවල මැද ෙපොa 

මා|ගය (Nල�ලක මහතාෙ_ කඩය අසb! ඇ�) සංව|ධනය 

opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     992,344.48           99% I 100%

H57152302001 12/2/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ක�රාන ෙgවාලය ��පස ඇ� 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,575.00           100% I 100%

H57152302003 12/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ද/වැbෙහේන කන�තට යන ෙපොa 

අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     638,582.00           64% I 100%

H57152302004 12/23/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> mග�ව - ��ල�Yය පධාන බස් 

මා|ගෙ> ෙදමංහ!�ය, ෙ�Gකව�ත \^ කන�ත පjකර වමට 

ඇ� X�ව�ÆපාG ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     993,086.00           99% I 100%

H57141204003 12/15/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> උ@ග ෙපොළ නගරෙ> 

ෙයොÃත ව�ායාම මංy�ව ආර භක ස්ථානෙ> රථගාලG, ස්වයං 

�oයා මධ�ස්ථානයG සහ `X"� මj! ෙවළදා  කරන 

ස්ථානෙ> `ab සැප�ෙ  ඉ�� වැඩ Sම opම
130,823.85           S.ප.ෙ� (ඉංÃෙ!�

පාෙg�ය 

ඉංÃෙ!� -                     130,823.85           100% I 100%

H57152304004 12/28/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කලlෙගොඩ ෙරෝමා� 

කෙතෝbක පාස� මාවත ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව 0% O 0%

H57152304005 12/28/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> උ!න�ව, ෙ�`� X�වා 

මාවත (ළමා Sවාස පාර) ෙපොa මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව 0% O 0%



H57152305001 12/2/2015

m�ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 338 ඒ ග�ග�ව ගා.S. 

වසෙ  ෙකො<ටල සැ ස! මහතාෙ_ Sවස අසb! ෙවල ෙදසට 

ඇ� ෙපොa මා|ගය ��සකර කර සංව|ධනය opම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     598,365.00           100% I 100%

H57152305002 12/2/2015

m�ගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 28 R රgද�ෙගොඩ ගා.S. 

වසෙ  රgද�ෙගොඩ ප!සල පාෙ| Xට ෙපේම�ලක මහතාෙ_ 

Sවස ෙදසට ඇ� ෙපොa මා|ගය ��සකර කර සංව|ධනය opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     300,517.00           75% I 100%

H57152305003 12/2/2015

m�ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙපොෙහො!න�ව ගා\!ද 

මහතාෙ_ වැඩපල අසb! යන ප!සල පාෙ| �ණ"ංග කඩය 

අසb! යන මැ�කැෙ� ව�ත ෙපොa ෙදවට පාර සංව|ධනය opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     240,319.75           96% I 100%

H57152306001 12/9/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඕප�ඇ�ල, රණXංහ 

මහතාෙ_ Sවස අසළ ඇ� ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     299,502.20           100% I 100%

H57152306002 12/9/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> මාතලාන, ජයෙකොw 

මහතාෙ_ Sවස අසළ ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     399,532.00           100% I 100%

H57152306003 12/28/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කළෙගwෙහේන ෙ�ක�ය 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     999,656.00           100% I 100%

H57152306004 12/28/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කළ��Yය ෙපොa අ"� 

මා|ගය සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     998,407.00           100% I 100%

H57152407001 11/3/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> Uතා ෙපෙදස ෙපොa මා|ගෙ> 

අ`�ම� කා� පgධ�ය කඩා ඉව� කර නවෙකො!Ä< කා�වG 

ඉ� opම

920,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     919,993.94           100% I 100%

H57152407002 11/3/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> Uතා ෙපෙදස ෙපොa මා|ගෙ> නව 

කා�ව ෙකො!Ä< ස්ලැ� ෙයොදා සංව|ධනය opම

1,180,000.00       ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     1,180,000.00       100% I 100%



H57152307003 11/3/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඇඹර�ව උ"ර, ස|ෙවෝදය 

මාවෙ� ඇ� jS� `ෙÆර�න ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,729.40           100% I 100%

H57152307004 11/3/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙබො�ලන, ග�ෙපො�ත බaව�ත 

මාවත ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,255.00           100% I 100%

H57152307005 11/3/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙබො�ලන, ග�ෙපො�ත පාෙ| 

ෙපොa අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     497,240.00           99% I 100%

H57152307006 11/3/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වැbෙ~�ය, ග�ඔ�ව, ෙකොතලවල 

මාවෙ� ෙපොa අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     486,276.15           97% I 100%

H57152307008 11/3/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බටPර වැbෙ~�ය, �යරතන 

මාවත, 2වන ප�මග ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය 

opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,817.40           100% I 100%

H57152307009 12/2/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ��ෙගොඩ සමෘg� බැංN සංගමය 

ඉ���ට ඇ� ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     -                       0% O 0%

H57152307010 11/30/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ��ගම ෙබෝග�ව භාවනා 

මධ�ස්ථානයට යන ෙබ ��ල ෙපොa මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස 

සංව|ධනය o�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     500,000.00           100% I 100%

H57152307011 11/30/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පහළ යාෙගොඩ ස!ෙට� ව�ෙ� 

}a මැaර අසb! ඇ� ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව 0% O 0%

H57152307012 12/16/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ග පහ `ජය පාර N�sව�ත 

ෙපොa අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     499,199.52           100% I 100%



H57152307013 12/21/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> `ශාකා පාර, ගා\� මහතාෙ_ 

Sවස අසළ ඇ� ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

345,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     337,521.55           98% I 100%

H57152307014 12/21/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ග පහ උසා` පාර හා `ශාකා පාර 

ස බ!ධ වන ස්ථානෙ> පළ�වන හරස් පාර ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම

185,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     185,000.00           100% I 100%

H57152307015 12/21/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ග පහ `ජය පාර ෙකළවර ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

870,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     868,996.04           100% I 100%

H57152310001 12/2/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ගෙ³��ල පධාන මා|ගෙය! 

හැpයන ø�යගම රණ"ංග මාවෙ� Xට ච!දපාල මහතාෙ_ 

Sවස දGවා ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය o�ම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙg�ය 

සභාව -                     191,446.62           96% I 100%

H57152310002 12/2/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ගෙ³��ල පධාන මා|ගෙය! 

හැpයන බටෙහේන මා|ගෙ> 1වන ප�මග සංව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙg�ය 

සභාව -                     391,034.80           98% I 100%

H57152310003 12/2/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> o�ගම 205 බස් මා|ගෙ> 

ෙහේවාක!ද ප�ලම ක මල අසල Xට U!තක "ෂාර මහතාෙ_ 

Sවස ද!වා ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය o�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙg�ය 

සභාව -                     393,535.93           98% I 100%

H57152311001 11/30/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 408/ඒ වානtවාව දNණ රණ`� 

කාංචන මාවත සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     500,000.00           100% I 100%

H57152311002 12/2/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> රදාවාන ෙගොඩකෑ�ල පජා 

ශාලාව පාෙ| පජා ශාලාව අසල Xට ඇ� ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය o�ම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     249,444.50           100% I 100%

H57152311003 12/2/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> AංU ම³ඩාවල ෙපො�ගස්ල!ද 

හරහා �ෙවන 04 ක�ව දGවා Õ ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     246,783.50           99% I 100%



H57152311004 12/3/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ûෙගොඩ Sකවල ෙGbය උ�සව 

ශාලාව අසb! ෙව!ෙgXව�ත ෙදසට �ෙවන ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය o�ම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     241,742.80           97% I 100%

H57152311005 12/2/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පහළ මා�Yගම හ�වත ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     250,000.00           100% I 100%

H57152311006 12/2/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> මාළද ෙගොරක`ල ෙපොa 

මා|ගෙ> ෙවළ මැ�! ඇ� ෙකොටස සංව|ධනය o�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     496,841.00           99% I 100%

H57152311007 12/2/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ûෙගොඩ `ශාකා මාවත 1වන 

ප�මග සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     495,962.50           99% I 100%

H57152312001 11/30/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙගෝනවල, ක�ණා මාවත, පජා 

ශාලාව අස�! වමට ඇ� ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

Ðයගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,451.55           100% I 100%

H57152322001 12/21/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මහ}�ග�ව, ප!සල 

පාර  � jන!දාරාම මාවත අංක 128/5 දරණ Sවස අසල ඇ� 

ෙපොa මා|ගය ��සකර opම

250,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     237,450.00           95% I 100%

H57152324001 11/30/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> jද|ශන මාවත jහද ෙපෙදස, 

3වන ප�මග දGවා ෙපොa මා|ගය ෙකො!�<කර සංව|ධනය 

opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     448,255.00           90% I 100%

H57152324002 11/30/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පැලව�ත �යව!නා උද�ාන 

ෙදවන ප�මග සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     500,000.00           100% I 100%

H57152324004 11/30/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ"�I�ය ෙපෝෙ| කන�ත 

පහල පාෙ| 1වන ප�මෙගP අංක 253 දරණ ආ`ස් ෙපෙ|රා 

මහතාෙ_ Sවස අසල Xට ෙපොa මා|ගෙ> mට| 150G ඉහලට 

සංව|ධනය o�ම
500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     495,117.00           99% I 100%



H57152325001 11/30/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මහරගම ප��ව ප�රෙගොඩ පාර 

අංක 10/ඒ අසල ෙපොa පාර ෙකො!�< opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     490,331.00           98% I 100%

H57152325003 12/3/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මහරගම, ග මාන පාර, 2 වන 

ප�මග, පළ� ෙපොa අ"� මා|ගය (වමට) සංව|ධනය opම

358,486.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     298,935.00           83% I 100%

H57152326002 12/2/2015

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ර�මලාන � ඥාෙ!!ද පාර, 

අංක 39 හා අංක 41 මැ�! ඇ� ෙපොa අත� මා|ගය අංක 39/5 

දGවා (අවසානෙ> Xට ආර භය දGවා) ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම
324,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     324,000.00           100% I 100%

H57152326003 12/15/2015

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ර�මලාන, මP!දාරාම පාර, 

අමරා මහ�\යෙ_ කඩය ඉ���ට ඇ� අංක 8 R හා අංක 10 

මැ�! ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

146,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     137,421.85           94% I 100%

H57152326004 12/15/2015

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ර�මලාන, මP!දාරාම පාර, 

අමරා මහ�\යෙ_ කඩය ඉ���ට ඇ� අංක 12/2 Xට අංක 12/6 

දGවා ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

530,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     530,000.00           100% I 100%

H57152328001 11/30/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙතලවල jS� ගා�ලෙ_ 

මාවත සංව|ධනය o�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව -                     448,442.00           90% I 100%

H57152328002 11/30/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ෙමෝදර ජයග� ෙපෙදස පාර 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව -                     449,015.00           90% I 100%

H57152328003 12/2/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඉ�බැgද, j�ණධජ මාවත ෙපොa 

මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව -                     -                       0% Q 0%

H57152329001 12/2/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කැස්බෑව `bය  ජයø�ය 

මාවෙ� ෙදවන ප�මග පැ� කා�වGද සමග ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     450,556.16           90% I 100%



H57152330001 12/2/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> හබරකඩ ��ෙ�ගම � 

`´ෂාතාරාම `හාරස්ථානය j�රා ච"රාS \යෙ_ Sවස අසල 

Xට ෙපොa මා|ගය ෙකො!�< කර සංව|ධනය o�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     386,934.00           77% I 100%

H57152330002 12/2/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> නගර iමා මාවත ෙපොa අ"� 

මා|ගය ෙකො!�< කර සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H57152330003 12/2/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වල~ව පාෙ| ෙවලට යන ෙපොa 

මා|ගය තාර දමා සංව|ධනය o�ම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     199,840.00           100% I 100%

H57152332001 12/2/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> Nමාරණ"ංග මාවත, 

ෙකොළඹෙ_ මාවත, (v - ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන 

o�ලපන `ජය Nමාරණ"ංග මාවත, û|වාරාම පාර Xට අංක 

197 Sෙවස් වලට යන ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම
975,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     975,000.00           100% I 100%

H57152333001 12/2/2015

පාaGක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙබොරකැYය එක�" මාවත 03 

පැ� බැ ම සහ පැ� කා�ව සකස්කර සංව|ධනය o�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

පා.සභාව-

ෙහෝමාගම -                     386,934.00           97% I 100%

H57152341001 12/2/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අංක 676/ඒ Pරණ බටPර ගාම 

ෙසේවා වසෙ  ෙකොස්ගහල!ද ව�ත මා|ගෙ> දN� පස පළ� 

මා|ගෙ> j\තා ද!තනාරායන \යෙ_ Sවස අසල ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     485,000.00           97% I 100%

H57152341002 12/3/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> Pරණ, ෙරොස්`� ගා�! ෙපෙදස 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

900,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව 0% O 0%

H57152341003 12/3/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ව�ත�ෙපොල, ෙයෝනක මාවත, 

1වන ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව 0% O 0%

H57152342001 12/2/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> N�!ද පධාන මා|ගය 

සංව|ධනය o�ම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

කtතර 

පාෙgZය 

සභාව -                     995,278.10           100% I 100%



H57152342002 12/2/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 710 i Nඩා වසක@ව ගාම 

Sලධා� වසෙ  සමIAරය පළ� ප�මග (ෙබෝ ගස ඉ���ට 

ව පස පාර) ෙපොa පාර සංව|ධනය o�ම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     49,796.50            10% I 100%

H57152345001 12/2/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඉ�කර\! පව�න මaරාවල 

පා.ස. Aස්තකාල ෙගොඩනැI�ලට �`j  මා|ගය ෙකො!�< 

N<Yග� අ"රා සංව|ධනය opම

450,000.00           ප.පා.ෙකො.

මaරාවල  

පාෙgZය 

සභාව -                     443,777.86           99% I 100%

H57152345002 12/2/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පාbත � ෙමෝල ඉ���ට ඇ� 

ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     640,000.00           91% I 100%

H57152346001 12/2/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> පහල ෙගෝ`!න අtෙබෝගහ 

ෙපොa මා|ගය ෙකො!�< කර සංව|ධනය o�ම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     300,000.00           100% I 100%

H57152346002 12/2/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> නාරගල Sශා!ත මහතාෙ_ 

Sවස අසල ෙපොa මා|ගය ෙදපස කා� පgධ�ය සමග 

සංව|ධනය opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     300,000.00           100% I 100%

H57152346003 12/2/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පහල Nඩbගම නා!ෙදොල 

ව�ත ෙපොa මා|ගය ෙකො!�< කර සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     200,000.00           100% I 100%

H57152347001 12/2/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> 809,ෙත}වන නැෙගනPර 

`ජය මාවත හරස් මා|ගය (ෙපොa මා|ගය) සංව|ධනය opම 

(1වන අ�යර)

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     829,009.00           83% I 100%

H57152347002 12/2/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> 726ඒ ෙර�ණෙගොඩ දNණ 

ජය මාවත ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය o�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     496,656.40           99% I 100%

H57152348001 12/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> 738 ඒ Nඩා ෙ~රගල ගාම 

Sලධා� වසෙ  අGකර 50, ඉහළ ඒ�ය ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය 

opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     150,000.00           100% I 100%



H57152348002 12/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> 738 ඒ Nඩා ෙ~රගල ගාම 

Sලධා� වසෙ  ස }gධ�ව ජය!� මාවත ��සකර o�ම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     350,000.00           100% I 100%

H57152349001 12/2/2015

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> 804, වැb මානාන ගාම Sළධා� 

වසම කඩවක �Gෙහේන ෙපොa මා|ගය ෙකො!�< කර සංව|ධනය 

opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     500,000.00           100% I 100%

H57152349002 12/2/2015

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> 802, v යටෙදොල ව�ත ගාම 

Sළධා� වසෙ  ශා!ත zතර ව�ත ෙපොa අ"� මා|ගය (ෛවද� 

Pමාb මහ�\යෙ_ Sවස අසල) ෙකො!�< කර සංව|ධනය 

opම
275,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     275,000.00           100% I 100%

H57152350001 12/2/2015

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> කtපහන පරගතැ!න ෙපොa 

මා|ගෙ> කa සPත ස්ථාන ෙකො!�< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     499,761.50           100% I 100%

H57152351001 12/2/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ක ම�Ïව ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය o�ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     -                       0% O 0%

H57152351002 12/2/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පැලව�ත 850 R නැෙගනPර 

ගාම ෙසේවා වසෙ  ක�ර!ෙදොල ක!දපාර ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     -                       0% O 0%

H57152352001 12/2/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙබ�ලන පනාද@ක!ද 

පධාන මා|ගය සංව|ධනය o�ම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     100,000.00           10% H 100%

H57152353001 12/2/2015

\�ලSය පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> අංක 653/ඒ ෙප�ග�ව පහල 

ෙකොටෙසේ �G අ�තනහව�ත ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය o�ම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     200,000.00           100% I 100%

H57152353002 12/2/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පැ�ෙපොල මංස!�ෙ> Xට 

පැ�ෙපොල `හාරස්ථානය දGවා `Pෙදන ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     1,000,000.00       100% I 100%



N57152402500 12/17/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ද X�වා මාවත මැද  ෙකොටෙසේ 

කා� පgධ�ය ෙකො!Ä<   ෙයොදා සංව|ධනය opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව 0% O 0%

N57152304500 11/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කළlෙගොඩ පාසලට යන 

පාර ෙකො!Ä< opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     299,992.00           100% I 100%

N57141205500 12/11/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙදබහැර, කැටකාල�Yය, අංක : 

1/35 P ප�ංU ආ|.ඒ. ස^ රාජපGෂ මහතාෙ_ Sවස ඉ���ට 

ෙපොa මා|ගෙ> අවPරව ඇ� `ab ක�ව `තැ! opම

25,208.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     25,208.00            100% I 100%

N57182106500 11/12/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ�තනග�ල පාෙg�ය 

සභාව ස" ඉඩෙ  �PY  වැbකඩ��ල පැලතවාන  ෙවොbෙබෝ�  

Äඩා �Yෙ> ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     129,374.00           65% I 100%

N57152306501 11/13/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~ය!ෙගොඩ, බාsරාෙගොඩ 

මා|ගයට �`ෙසන අ"� මා|ගෙ> ව@ම@ව අසb! වමට හැp 

යන  ෙපොa  මා|ගෙ>  ඉ�� ෙකොටස ජලය බැස යන ආකාරයට 

සංව|ධනය opම - 1 අ�යර
300,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     298,306.25           99% I 100%

N57152307500 12/30/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ග /අ��ෙගොඩ ලG\S  උයන 

Sවාස සං�|ණෙ> පළ� ප�මග සංව|ධනය කර ෙකො!Ä< 

opම

225,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     223,566.96           99% I 100%

N57152308500 11/17/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> රාගම ෙ�ව�ත `හාර මාවෙ� 

ෙදවන ප�මග ඉ�� ෙකොටස ප�සංස්කරණය opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     298,406.56           99% I 100%

N57152308501 12/11/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  "ඩැ�ල  ගමමැද පාර, ස\� 

ශාලාව ඉ���ට ඇ� ෙපොa  අ"� මා|ගෙ> "ඩැ�ල 

ෙgවස්ථානයට යන ෙකොටස  ෙකො!Ä< opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     181,391.43           91% I 100%

N57152308502 12/11/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  රාගම ෙ�ව�ත ෙපොbස් ප�මග 

ටqටස්  Nමාරදාස මහතාෙ_ Sවස Xට වටර�ම පාර දGවා ඇ� 

ෙපොa මා|ගෙ>  ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä<  opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     99,276.00            99% I 100%



N57152310500 12/7/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> රාගම, පහළ කරගහ�ණ, මහා 

ෙබෝ� මාවෙ� වමට ඇ� ෙදවන ප�මග ෙපොa  මා|ගය 

ප�සංස්කරණය opම - 1 අ�යර

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

මහර  

පාෙg�ය 

සභාව -                     287,641.00           96% I 100%

N57152310501 12/17/2015

මහර පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> මහර, o�මැYයාගාර ෙපොNණ පාර 

ඉ�� ෙකොටස  සංව|ධන  කට�" Sම opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙg�ය 

සභාව -                     -                       0% O 0%

N57152322500 12/16/2015

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙමෙගොඩ ෙකොෙලො!නාව, 

පස්ව�ත පාර, අංක 162/10 දරණ ස්ථානය ඔස්ෙසේ �ෙවන ෙපොa 

පාර ප�සංස්කරණය opම

150,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 0% O 0%

N57152322501 12/16/2015

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වැ�ල �Yය ,ෙමෙගොඩ 

ෙකොල!නාව, ඥානක!ද P\ මාවත, අංක 159/11, දරණ 

ස්ථානය ඔස්ෙසේ �ෙවන ෙපොa පාර ප�සංස්කරණය opම

150,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 0% O 0%

N57152322503 12/7/2015

ෙකොෙළො!නාව �රාෙ◌ො.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොෙළො!නාව, 

සාලව�ත ප�මග, ෙනො 11/1 �|� NමාරXංහ මහතාෙ_ Sවස 

අසල Xට ෙනො. 11 සාලව�ත අ�ර NමාරXංහ මහතාෙ_ Sවස 

දGවා ෙප◌ාa මා|ගය ෙකො!Gp < opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 0% O 0%

N57152322504 12/7/2015

ෙකොෙළො!නාව �රාස.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> POටාන, මහව�ත, 

ෙපොa නාන bඳ �bසකර opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 0% O 0%

N57152324500 11/30/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� වaර!��ල ,රාජXංහ 

මාවත ,1වන ප�මග , X�Sවාස ෙපෙදස් ෙපොa මා|ගය 

ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය o�ම..

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     240,240.00           80% I 100%

N57152328500 11/30/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� ක�බැgද Âබb මාවෙ� එඵ 

ඇලට මාq ව ගම! කරන ෙපොa අ"�  මා|ගය සංව|ධනය 

o�ම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     287,722.00           96% I 100%

N57141228501 12/7/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW සහ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ද XYන Sවාස ඒකක සදහා `abය ලබා 

Dම

100,000.00           පා.ෙ� ලං.`.ම -                     100,000.00           100% I 100%



N57152329500 11/30/2015

කැස්බෑව �රාස.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> කැස්බෑව ��ය!දල 

ගැඩ}වාන පාර, jaj ප�� සංව|ධනය opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     294,832.00           98% I 100%

N57152329501 12/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  කැස්බෑව " ෙබෝ`ල aවව�ත 

පාර jaj ප�� සංව|ධනය o�ම

245,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     238,674.00           97% I 100%

N57152331500 11/30/2015

mෙ� ,ක ��Yය ව�ත ෙප◌ාa මා|ගය සංව|ධනය o�ම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     294,063.00           98% I 100%

N57141233500 12/7/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> මලගල ගාම Sලධා� 

ෙකො<ඨාශෙ> කහටගහව�ත ප�මෙගP මා|ගය අවPර වන ෙසේ 

�P�වා ඇ� `ab ක� jaස ප�� `තැS o�ම.

10,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     9,979.70              100% I 100%

N57152452500 12/3/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙකb! ක!ද ජනපදය, 

ප!සල පාර ෙපොa මා|ගය ෙබෝGN කටව� ෙයොදා සංව|ධනය 

opම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     34,850.00            100% I 100%

N54183905300 8/12/2015

\�ගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාසෙ> ෙදමහ� Aස්තකාල 

ෙගොඩනැI�ලG ඉ� o�ම (ෙදවන අ�යර)

7,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     6,425,470.29       92% I 100%

H52152406001 10/23/2015

අ�තනග�ල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> මාතලාන 

මා|ගෙ> ප!සල අසල ඇ� පැ� බැ\ බැද පස් Aරවා සංව|ධනය 

o�ම

398,711.35           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     394,047.70           99% I 100%

H54152303001 2/26/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>,  v.එස්.ෙසේනානායක 

මාවත සංව|ධනය 

opම.

 
1,500,000.00       ප.පා.ෙකො.

mග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     1,262,397.64       84% I 100%

H54152306001 2/26/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ,  ò!ෙදSය 

පළා� සභා මාවත සංව|ධනය 

opම.

 
2,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     1,990,000.00       100% I 100%



H54152402500 3/17/2015

කටාන  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ආ�අ බලම කÂල!ද 

මාවත මා|ගෙ> ෙප<Y ෙබෝGNව සංව|ධනය 

opම.

 
500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     335,604.23           67% I 100%

H54152302504 10/19/2015

කටාන ප/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> තැ පල කන�ත පාර සංව|ධනය 

opම.

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     829,120.00           83% I 100%

H54152404503 10/19/2015

\�ව!ෙගොඩ පා/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> මාෙබොදල Aරාණ `හාර පාර 

ෙප<Y ෙබොGNවG සැ�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     321,554.55           64% I 100%

H54152404504 10/19/2015

\�ව!ෙගොඩ පා/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> නැදග�ව ආර�Uව�ත 

ෙප<Y ෙබොGNව ඉ� o�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     479,264.30           96% I 100%

H54182104505 10/19/2015

\�ව!ෙගොඩ පා/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 125/1 මැද 

\�ව!ෙගොඩ පරාකම �ඩා �Yෙ> ඉ�� වැඩ Sම o�ම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

නගර  සභාව -                     990,656.70           99% I 100%

H54152406500 3/17/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පාtව�ත පාර 

පළ�වන Nඩාපාලම ඉ� 

opම.

 
1,273,555.29       ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     1,270,530.63       100% I 100%

H54152306503 10/19/2015

අ�තනග�ල පා/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> S<ටOව නාපාෙගොඩ ප!සල 

අසල ෙව�යාෙ> මැද ෙකොටෙසේ පැ� බැ ම ඉ�opම- 2 වන 

අ�යර

662,903.88           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     662,903.88           100% I 100%

H54183106504 10/19/2015

අ�තනග�ල පා/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> කළa�ගල ගෙ  පජාශාලා 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� වැඩ ස A|ණ o�ම

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     675,434.59           96% I 100%

H54152306505 11/5/2015

අ�තනග�ල ප.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කලාs�ගල පධාන මා|ගය 

ෙකො!Ä< opම.(අ�යර -1)

1,500,000.00       ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     1,478,756.00       99% I 100%



H54152306506 11/4/2015

අ�තනග�ල ප.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> "!Öoද කලාa�ගල පාර 

ෙකො!Ä< opම.

1,375,000.50       ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     1,374,031.80       100% I 100%

H54152306507 11/4/2015

අ�තනග�ල ප.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> කලාs�ගල ක�ණාර�න 

මයාෙ_ Sවස අසළ පාර ෙකො!Ä< opම.

287,572.17           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     280,733.50           98% I 100%

H54152306508 12/7/2015

අ�තනග�ල පා .ෙ�.ෙකො <ඨාශෙ> කලාs�ගල පජාශාලාෙ~ 

ඉ�� වැඩ Sමopම.

1,595,000.00       ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     1,590,567.10       100% I 100%

H54152306509 11/4/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> කලාs�ගල ක�ණාර�න 

මයාෙ_ Sවස අසළ කා�ව ඉ� opම.

40,000.00            ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     39,080.50            98% I 100%

H54134106510 12/8/2015

අ�තනග�ල ප.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> SකහැYක!ද කලාs�ගල 

මා|ගය සංව|ධනය o�ම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     395,917.35           99% I 100%

H54152306511 11/12/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කලාs�ගල පධාන මා|ගය 

ෙකො!�< o�ම. අ�යර -2

1,660,053.84       ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     1,648,844.50       99% I 100%

N54152306512 12/16/2015

අ�තනග�ල ප.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ත�ගස්ෙමොෙ< උ@`ල NO� 

යායට යන මා|ගෙ> අ"�I�ය මහතාෙ_ Sවස අසල ෙබොGNව 

ඉ�o�ම හා මා|ගය සංව|ධනය 

o�ම

 
1,200,000.00       ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

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

N54152306513 12/16/2015

අ�තනග�ල ප.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කලාs�ගල පධාන මා|ගය 

ෙකො!Ä< opම.(අ�යර 

3) 

2,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     1,998,187.00       100% I 100%

N54152306514 12/16/2015

අ�තනග�ල ප.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> SකහැYක!ද කලාs�ගල  

මා|ගය සංව|ධනය o�ම (අ�යර 

2) 

2,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     1,992,541.75       100% I 100%



N54152306515 12/16/2015

අ�තනග�ල ප.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> SකහැYක!ද කලාs�ගල  

මා|ගය සංව|ධනය o�ම (අ�යර 

3) 

2,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     1,992,281.75       100% I 100%

N54152306516 12/21/2015

අ�තනග�ල ප.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොස්කඳවල යකහ�වාව 

මා|ගය ෙකො!�< කර සංව|ධනය o�ම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     497,867.15           100% I 100%

N54152306517 12/30/2015

අ�තනග�ල ප.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොස්කඳවල යකහ�වාව 

මා|ගය ෙකො!�< කර සංව|ධනය o�ම අ�යර 

2 

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,047.50           100% I 100%

H54152308502 11/4/2015

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> නාරංෙගොඩපාtව `Ãත මාවත 

ෙසෝමපාල මහතාෙ_ Sවස අසළ ඇ"t වන මා|ගෙ> ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!Ä< opම.

600,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     591,568.91           99% I 100%

H54152308503 11/4/2015

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ෙ�රල!ද ප�bස් ෙපෙ|රා 

මා|ගෙ>,ෙද�ගහව�ත මා|ගය ෙකො!Ä< opම.(ෙ ස!ව�ත 

පාර)

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     698,079.60           100% I 100%

N54152308504 12/21/2015

ජා ඇල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> X�ව|ධන පාර ජල 

පහjක  ෙනොමැ� Sෙවස් වලට ජලය ලබා�ම

60,000.00            පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     -                       0% O 0%

N54152308505 12/16/2015

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> රාගම ෙපො�ගහෙහේන බටෙදොල 

ව�ත සඳහා පාSය ජලය ලබා�ම

994,780.66           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     756,130.66           76% I 100%

N54152308506 12/16/2015

ජා ඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කඳාන හ�ෙ� ප�මග ෙකො!�< 

o�ම

1,082,512.00       ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     1,074,797.25       99% I 100%

N54152309501 12/16/2015

ව�තල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> පරණව�ත පාර අවසාන 

ෙකොටස(නqaව ෙදසට) ෙකො!Ä< 

opම.

 
1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙg�ය 

සභාව -                     998,483.83           100% I 100%



N54152330500 12/16/2015

 

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> මාග මන ෙසෝමාලංකාර 

මාවත ප�සංස්කරණය 

o�ම

 
1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     751,247.22           75% I 100%

H54152331500 3/17/2015

iතාවක පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පහ�ගම ග���ල 

මා|ගය සංව|ධනය 

opම.

 
600,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව 599,605.87         525,072.80           88% I 100%

H54152331501 3/17/2015

iතාවක පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  ඉහළ ෙකොස්ගම  

බැෙ|ගල ක!ද මා|ගය සංව|ධනය 

opම.

 
600,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව 599,605.56         539,575.90           90% I 100%

H54134231505 10/19/2015

iතාවක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> AවG�Yය එෙගොඩගම පාර 

v.එස්.ෙසේනානායක මාවත පෙgශවාi!ට  පා^ය ජලය ලබාDම.

667,553.49           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     667,553.49           100% I 100%

H54152441501 10/19/2015

පානaර පා/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතොටව�ත බO!ව�ත කා� 

පgධ�ය සකස් o�ම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

පානaර 

පාෙgZය 

සභාව -                     965,047.74           97% I 100%

H54152343501 10/19/2015

බ³ඩාරගම පා/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ��න! අ�ණ jබXංහ 

මාවෙ� 111 අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< N<Y ග� අ"රා 

සංව|ධනය opම

1,025,000.00       ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     915,518.59           89% I 100%

H54152345501 10/19/2015

මaරාවල පා/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> බටවල මා|ගය(ෙයො�! 

ග මානයට යන පාර) සංව|ධනය o�ම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

මaරාවල  

පාෙgZය 

සභාව -                     996,338.26           100% I 100%

H54152346501 10/19/2015

}ල�Xංහල  පා/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> හ�ව"ර එ�ට ව�ත 13 

මා|ගය සංව|ධනය o�ම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

}ල�Xංහල 

පාෙg�ය 

සභාව -                     941,980.40           94% H 100%

H54183147502 10/19/2015

ෙදොඩ!ෙගොඩ ප/ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පාෙ◌g�ය සභාව ස" 

මහජන Aස්තකාලය ��සකර opම.

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     942,900.00           94% I 100%



H54152348502 10/28/2015

ෙ��වල ප/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ආ�යවංශ පාර ෙදපස කා� ඉ� 

o�ම -II අ�යර

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

නගර සභාව -                     916,327.38           92% I 100%

H54152349501 10/19/2015

ම"ගම  පා/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොස්ගහෙදSය කටකඳයාව�ත 

ස බ!ධ වන මා|ගය සංව|ධනය o�ම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     931,386.57           93% I 100%

H54152350500 3/17/2015

අඟලව�ත පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> හරංකහපත 

ෙකොPලෙදSෙ> Xට ෙපොwක!ද ෙදසට ඇ� පාර සංව|ධනය 

opම.

 
1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     985,425.83           99% I 100%

H54152450501 3/17/2015

අඟලව�ත පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> හරංකහපන 

උඩෙහේන Nඩාපාලම ඉ� 

opම.

 
600,000.00           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     554,598.50           92% I 100%

H54152450502 3/17/2015

අඟලව�ත පාෙg�ය ෙ�ක   ෙකො<ඨාශෙ> �Oර 

ෙලොN`තානෙගොඩ මා|ගෙ> Nඩාපාලම ඉ� 

opම.

 
550,853.02           ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     511,525.20           93% I 100%

H54134250505 12/17/2015

අගලව�ත පා/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොරගහෙහේන පෙgශෙ> 

පා^ය ජලය ලබාගැ^ම (ෙදවන අ�යර)

500,000.00           පා.ෙ� ජ.ස.ම. -                     500,000.00           100% D 80%

H54152450506 10/19/2015

අගලව�ත පා/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙගොෙරොකෙගොඩ bය!`ල 

ධ|මායතනය අසල ෙදබරෙහේන පාර ගංව"ර පාලනය සඳහා Nඩා 

පාලම තැSම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     725,926.50           73% I 100%

N54152350507 12/16/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> හර!කහපත �ඩා �Yය වැw 

��� o�ම 2 අ�යර

544,030.96           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     522,134.21           96% I 100%

N54152350508 12/16/2015

අගලව�ත පා.ෙ�.ෙකො<ඨාසෙ> ෙපො�ග පල මgෙgක!ද පාර 

සංව|ධනය o�ම

1,005,852.60       ප.පා.ෙකො.

අගලව�ත 

පාෙgZය 

සභාව -                     1,005,852.60       100% I 100%



H54182152501 10/19/2015

පාb!ද �වර පා/ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> බaරbය ව"රාන මහජන 

�ඩා�Yය සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

පාb!ද�වර 

පාෙgZය 

සභාව -                     942,900.00           94% I 100%

F51485801001 2/18/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU අ�තෑෙපොල, 

Ïනගහ සහෙනෝධය  මරණාධාර හා jභසාධක ස\�යට උපකරණ 

ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     34,975.00            100% I 100%

F51485801003 2/24/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51485801008 3/4/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU එGස� 

අෙනන�ාධාර මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

36,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     35,500.00            99% I 100%

K51485801010 3/11/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ආබා�ත 

ත�වෙ> පjවන  ��ල�Yය, �!නකැෙ�ව�ත, අංක : 43/1 P 

ප�ංU එස්.ඒ. Sෙරෝෂ! මහතාට තම ආබා�ත ත�වය අ@ 

කර�මට උපකා� වන කෘ�ම පාදයG ලබා Dම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     49,975.00            100% I 100%

F51485801013 3/24/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     199,335.00           100% I 100%

F51485801014 3/24/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

189,615.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     189,440.00           100% I 100%

F51485801018 3/27/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\�   සඳහා උපකරණ ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     499,760.00           100% I 100%

F51485801019 4/2/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  අවමංගල�ාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     499,520.00           100% I 100%



F51485801022 4/6/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU බාaරාෙගොඩ 

හගව�ත එGස� මරණාධාර හා jභසාධක ස\�යට උපකරණ 

ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     9,842.00              98% I 100%

F51485801024 4/8/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     74,820.00            100% I 100%

F51485801026 5/18/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     399,975.00           100% I 100%

F51485801028 5/28/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     299,520.00           100% I 100%

F51485801029 6/3/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     49,975.00            100% I 100%

N51385801001 11/3/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU jභසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     174,300.00           100% I 100%

N51385801002 11/4/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Ïනගහ දNණ, අංක : 

88/i  සහන jභසාධක හා මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා 

Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     49,900.00            100% I 100%

F51485802003 2/2/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

800,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     798,500.00           100% I 100%

F51485802008 3/24/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     224,368.00           100% I 100%



F51485802013 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා  හ<   ලබා Dම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත )

210,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     210,000.00           100% I 100%

F51485802016 5/25/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

460,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     459,351.00           100% I 100%

F51485802020 4/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     150,000.00           100% I 100%

F51485802024 4/27/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU $කල!ග�ව 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\�යට �ලාස්YG A� ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     24,981.00            100% I 100%

F51485802027 5/18/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා  උපකරණ ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     70,000.00            100% I 100%

F51485802028 5/20/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> දඹaරය, iÏව �PY NඩාNj  

අවමංගල�ාධාර හා jභසාධක ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     38,500.00            96% I 100%

F51485802029 5/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     600,000.00           100% I 100%

H51485102034 8/13/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> රජය ස" ඉඩෙ  �PY �"වාwය, 

තැ පල, වෑ�තෑව මරණාධාර හා jභසාධක ස\� ශාලා 

ෙගොඩනැI�ල සඳහා `abය ලබා Dම

21,500.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     21,500.00            100% I 100%

F51485802041 8/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා  උපකරණ ලබා Dම

490,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     489,999.00           100% I 100%



F51385802001 10/15/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     44,556.00            99% I 100%

F51385802002 10/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     259,651.00           100% I 100%

F51385802003 11/30/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     69,995.00            100% I 100%

N51385802004 11/5/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා  

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,924.00            100% I 100%

F51385802005 11/27/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     149,484.00           100% I 100%

F51385802006 12/1/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     199,764.00           100% I 100%

F51485803002 3/13/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     99,794.00            100% I 100%

F51485803012 5/28/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     199,920.00           100% I 100%

F51485803017 8/28/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 1. mග�ව, 

�Gම�ෙg` මාවත, අංක : 29/5 P �PY උඩයා|ෙතෝ�Aව 

එGස� මරණාධාර හා jභසාධක ස\�ය හා 2. ෙකො�Uකෙ�, 

දtවෙකො�ව �PY අෙනන�ාධාර හා jභසාධක ස\�ය යන ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම - එG ස\�යකට �.30000/- බැI!
60,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     59,976.00            100% I 100%



F51385803001 10/13/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා  උපකරණ ලබා Dම

260,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     259,552.00           100% I 100%

N51385803002 11/3/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙස�තපා@ව සරණ 

jභසාධක හා මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     24,990.00            100% I 100%

F51385803003 11/17/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     199,990.00           100% I 100%

F51485804001 2/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     299,880.00           100% I 100%

F51485804002 3/17/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙම�X� 

jභසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස\�ය හා අංක : 86/3, ක�නායක 

පාර, බටPර \�ව!ෙගොඩ �PY සමI මරණාධාර හා jභසාධක 

ස\�ය යන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම - එG ස\�යකට 

�.50000/- බැI! 100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 99,988.00           99,988.00            100% I 100%

F51485804006 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

490,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 489,856.00         489,856.00           100% I 100%

F51485804009 3/27/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\�   සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     199,990.00           100% I 100%

F51485804010 4/2/2015

\�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  

අවමංගල�ාධාර හා jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     124,964.00           100% I 100%

F51485804014 6/8/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම - එG ස\�යකට �.25000/- බැI!

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     124,950.00           100% I 100%



F51485804016 8/21/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  

\�/ව��ට��ල ශG� jභසාධක හා මරණාධාර ස\�යට 

උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     49,994.00            100% I 100%

F51385804001 10/28/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     67,184.00            96% I 100%

K51385804002 11/11/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ගම!ෙගදර ප�ංU අබා�ත 

ත�වෙ> පjවන Sම� ෙසන`ර�න මහතාට තම ආබා�ත 

ත�වය අ@ කර�මට උපකා� වන ෙරෝද A�වG ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     24,000.00            80% I 100%

F51385804003 11/11/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     259,652.00           100% I 100%

F51485805001 2/20/2015

mpගම   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත )

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     399,644.00           100% I 100%

F51485805006 3/4/2015

mpගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jභසාධක 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

193,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     192,786.00           100% I 100%

F51485805007 3/4/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU mගහෙදSය  එක�" 

සංගහZ� මරණාධාර හා jභසාධක ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     49,530.00            99% I 100%

F51485805008 3/9/2014

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  ��ස්යාල  ෙජ�ෂ්ඨ 

AරවැX සං`ධානයට අ�බgධ මරණාධාර jභසාධක ස\�යට 

උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     49,530.00            99% I 100%

F51485805017 3/30/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Nඹ�ඔtව මරණාධාර 

හා jභසාධක ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     49,210.00            98% I 100%



F51485805018 3/24/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     99,722.00            100% I 100%

H51485105019 3/27/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> රජය ස" ඉඩෙ  �PY 

මාbගාතැ!න සඝෙබෝAර අවමංගල�ාධාර ස\� ශාලාෙ~ ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     146,720.00           98% I 100%

F51485805021 4/22/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර  හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     299,480.00           100% I 100%

F51485805023 3/27/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\�   සඳහා උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     299,812.00           100% I 100%

F51485805024 4/2/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  අවමංගල�ාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     49,622.00            99% I 100%

F51485805026 4/8/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙදබහැර, කැටකාල�Yය එGස� 

අවමංලග�ාධාර හා මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     74,636.00            100% I 100%

K51485805028 4/8/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ආබා�ත ත�වෙ> පjවන අ@ 

ආදාය  ලාW! සඳහා තම ආබා�ත ත�වය අ@ කර�මට උපකා� 

වන ශවණාධාර ක<ටල ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     30,000.00            100% I 100%

F51485805030 4/23/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  රණ`�ගම 

අවමංගල�ාධාර හා jභසාධක ස\�ය  සඳහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     49,628.00            99% I 100%

F51485805031 11/4/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU mpගම, 

ෙකොස්ඇටෙද�ය,  එGස� මරණාධාර jභසාධක ස\�යට  

උපකරණ ලබා Dම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     -                       0% B 35%



F51485805032 5/28/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     98,822.00            99% I 100%

F51385805003 9/30/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  

ෙ~ය!ෙගොඩ, මාbගාතැ!න අවමංගල�ාධාර හා jභසාධක 

ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     40,000.00            100% I 100%

F51385805004 9/30/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ප�ෙ�ෙවල, 

NN�නාෙ� අෙනන�ාධාර හා මරණාධාර  ස\�යට උපකරණ 

ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     15,000.00            100% I 100%

H51364105005 10/7/2015

mpගම පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  ඉ�පරෙ� රජෙ> ආÁ|ෙ~ද 

ෙරෝහෙ� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� ප�සංස්කරණ කට�" Xa opම

209,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     206,178.80           99% I 100%

F51385805006 10/7/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

194,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     194,000.00           100% I 100%

F51385805007 10/28/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     70,000.00            100% I 100%

F51385805008 12/10/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jභසාධක 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     29,718.00            99% I 100%

F51485806002 4/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා  කැන� හ<  ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     495,000.00           99% I 100%

F51485806004 3/10/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  ර!ෙපොNණගම 

 ඊ කලාපෙ> මරණාධාර හා jභසාධක ස\�යට උපකරණ ලබා 

Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     66,000.00            66% I 100%



H51485106008 3/26/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  රජය ස" ඉඩෙ  �PY  

Dනාප��ව එGස� jභ සාධක හා අවමංගල�ාධාර ස\� ශාලා 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,986.50           100% I 100%

F51485806009 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

90,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     90,000.00            100% I 100%

F51485806010 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

327,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     326,624.00           100% I 100%

F51485806012 4/8/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU එtවා�Yය ගාmය 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,880.25            99% I 100%

F51485806013 4/23/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\�  සඳහා උපකරණ ලබා Dම - එG ස\�යකට �. 

50000/- බැI!

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,952.00            100% I 100%

F51485806014 4/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU එ�ලGකල 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,552.00            98% I 100%

F51485806015 4/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා  �ලාස්YG A�   ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,280.00           100% I 100%

F51485806018 6/10/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU උද \ට එGස� 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,800.00            100% I 100%

F51385806001 10/9/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

480,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     479,577.00           100% I 100%



F51385806002 10/20/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ර!ෙපොNණගම 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,800.00            100% I 100%

F51385806003 10/20/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU රතඹෙ�  

මරණාධාර හා jභසාධක ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00            100% I 100%

F51385806004 10/20/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU   මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\�  සඳහා උපකරණ ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     499,000.00           100% I 100%

F51385806005 10/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

242,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     241,825.00           100% I 100%

F51385806006 11/4/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     399,750.00           100% I 100%

F51385806007 11/11/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     42,007.00            84% I 100%

F51385806008 12/7/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ෙහෝ  �යාකා� 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,013.00           100% I 100%

F51485807002 2/18/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙහොරෙගො�ල ජයමහ jභසාධක 

හා මරණාධාර ස\�ය හා ග පහ, ඔ�ෙතොට පාර සහන jභසාධක 

හා මරණාධාර ස\�යට  යන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     69,800.00            100% I 100%

F51485807003 2/20/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත )

175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     174,500.00           100% I 100%



F51485807004 3/10/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,360.00            99% I 100%

F51485807007 3/24/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     150,000.00           100% I 100%

F51485807008 10/1/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU බැ� මහර, 

ඉO�ෙගොඩ, නාගහෙකො�ව සමI jභසාධක හා මරණාධාර 

ස\�ය හා ග පහ, යGකල �PY එක�" අෙනන�ාධාර 

මරණාධාර ස\�ය යන ස\� සඳහා  උපකරණ ලබා Dම
98,750.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     98,220.00            99% I 100%

F51485807011 5/26/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ගෙ³��ල, 

ෙකොස්X!න, මා�!නාව�ත එGස� අෙනන�ාධාර මරණාධාර 

ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

67,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     66,580.00            99% I 100%

F51485807013 6/10/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගෝනගහ jභසාධක හා 

මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     29,860.00            100% I 100%

F51485807014 8/21/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

245,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     244,570.00           100% I 100%

F51485807016 8/21/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ග /ඉහළ ඉO�ෙගොඩ 

දNණ ගාmය වැwPY මරණාධාර හා jභසාධක ස\�යට 

උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     39,600.00            99% I 100%

F51485807019 11/2/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

90,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     89,640.00            100% I 100%

F51485807020 8/14/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

1,050,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     1,049,360.00       100% I 100%



F51385807001 10/9/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ  ලබා Dම

260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     259,460.00           100% I 100%

F51385807002 10/19/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ග පහ පරක!ෙදSය 

අෙටෝරා`ල jභසාධක හා මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     39,600.00            99% I 100%

F51385807003 10/19/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ග පහ, අ��ගම 

ෙබෝග�ව දNණ එක�" අවමංගල�ාධාර හා jභසාධක ස\�යට 

උපකරණ  ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,900.00            100% I 100%

F51385807004 10/19/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ග පහ/පරක!ෙදSය  සහශා 

jභසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     34,900.00            100% I 100%

F51385807005 10/19/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ග පහ, 228ඒ, ��තල�Yෙගොඩ 

ගාම Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> අවමංගල�ාධාර හා jභසාධක 

ස\�යට  උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     38,630.00            97% I 100%

F51385807006 11/23/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU බප/ග  }�ගහෙගොඩ 

බටPර පා|ථනා කා!තා  jභසාධක  හා මරණාධාර  ස\�යට 

උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,300.00            99% I 100%

F51385807007 10/20/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 1. බප/ග  සංPද 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\�ය හා 2. බප/ග  බැ³wය��ල 

එGස�  මරණාධාර හා jභසාධක ස\�ය යන ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම - එG ස\�යකට �. 100000/- බැI!
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     199,880.00           100% I 100%

F51385807008 10/21/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  බප/ග  ෙබො�ලත 

උ"ර ජය අÐම! අෙන�ොන�ාධාර හා jභසාධක ස\�යට 

උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     34,900.00            100% I 100%

N51385807009 11/2/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     124,560.00           100% I 100%



N51385807010 11/9/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU වැ��ලව�ත jභසාධක 

හා මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,300.00            99% I 100%

N51385807011 11/9/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ඉO�ෙගොඩ ජනජය 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,480.00            99% I 100%

N51385807012 11/9/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපො�කඳ`ලව�ත 

j\"� එGස� jභසාධක හා මරණාධාර  ස\�යට 

උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     34,900.00            100% I 100%

F51385807013 12/8/2015

ග පහ  පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     199,700.00           100% I 100%

F51385807014 12/14/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

285,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     284,700.00           100% I 100%

F51385807015 12/22/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙහෝ �යාකා� 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\� සඳහා  උපකරණ ලබා Dම

179,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     178,905.00           100% I 100%

F51485808001 2/10/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jභසාධක 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

900,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     895,800.00           100% I 100%

F51485808003 2/25/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jභසාධක 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     699,812.00           100% I 100%

F51485808004 3/10/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

800,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     800,000.00           100% I 100%



F51485808005 3/18/2015

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,280.00           100% I 100%

F51485808008 4/7/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

850,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     849,288.00           100% I 100%

F51485808011 4/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jභසාධක 

ස\� සඳහා  උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,592.00            100% I 100%

F51385808001 10/7/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jභසාධක 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     448,500.00           100% I 100%

F51385808002 10/15/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  රාගම, ෙල!Uයාව�ත �PY 

සරණ අවමංගල�ාධාර හා jභසාධක ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     34,592.00            99% I 100%

N51385808003 10/29/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සදහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,540.00            100% I 100%

N51385808004 11/6/2015

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jභසාධක 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     999,592.00           100% I 100%

F51385808005 11/17/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jභසාධක 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     499,870.00           100% I 100%

F51385808006 12/9/2015

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ෙහෝ �යාකා� 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම ( නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     399,655.00           100% I 100%



F51385808007 12/15/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙහෝ �යාකා� 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

43,700.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     38,975.00            89% I 100%

K51385808008 12/18/2015

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ජාඇල, ඒකල, ග�ලප�ත, අංක : 

03 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ඩ�. ජය!ත ෙපෙ|රා මහතාට තම 

ආබා�ත ත�වය අ@ කර�මට අවශ� උපකරණ ආධාර ෙලස 

ෙරෝද A�වG ලබා Dම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 0% O 0%

F51485809003 4/9/2015

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා  

jභසාධක ස\� සඳහා  උපකරණ  ලබා Dම

90,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     88,000.00            98% I 100%

F51485809004 4/9/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU සදාහ�ත ප�සර හා 

jභසාධක මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     100,000.00           100% I 100%

F51485809005 10/20/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU jභසාධක හා 

මරණාධාර ස\�  සඳහා  උපකරණ ලබා Dම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     59,616.75            99% I 100%

F51485809006 11/4/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 1. රාගම, N�Nලාව, 

අංක : 27 P �PY ශා!ත ෙසබස්�ය! jභසාධක හා මරණාධාර 

ස\�ය හා 2. රාගම, ෙහොරෙ�, ප!සල පාර, අංක : 103/1 P 

මහජන jභසාධක හා මරණාධාර ස\�ය යන ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම 112,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     111,472.18           100% I 100%

F51485809007 12/31/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ò!ෙක!ද jහද 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

14,900.20            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     14,900.00            100% I 100%

F51385809001 10/12/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\�  සඳහා උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     299,986.00           100% I 100%

F51485810002 2/18/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jබසාධක 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

590,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     588,515.00           100% I 100%



F51485810004 3/10/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU පහල කරගහ�න සම� 

jභසාධක හා මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     19,440.00            97% I 100%

F51485810005 3/18/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jභසාධක 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     99,360.00            99% I 100%

F51485810009 5/21/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ආබා�ත 

ත��වෙ> පjවන Agගලq! සඳහා ඔ�!ෙ_ ආබා�ත 

ත��වය අ@  කර�මට උපකා� වන ශවන උපකරණ ලබා Dම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

F51485810010 5/14/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU කඩවත, 

ෙකෝ�යාව�ත, අංක 104/2 P �PY නව A}a jභසාධ හා 

මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     70,000.00            100% I 100%

F51485810013 5/26/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 1. කඩවත, පහළ 

කරගහ�ණ මහාෙබෝ� jබXධක හා මරණාධාර ස\�ය, 2. 

මාහරගම පැරඩqස් ෙකෝ<  jභසාධක හා මරණාධාර ස\�ය, 3. 

කඩවත, පහළ කරගහ�ණ, `රව ෙපෙදස, අංක 90/57, �PY ja 

ෙනt  ෙජ�ෂ්ඨ AරවැX සං`ධාන මරණාධාර ස\�ය හා 4. 

රාගම, මහර �ෙ_ෙගොඩ, අංක : 199 P �PY jභසාධක හා 

මරණාධාර ස\�ය, හා 5. කඩවත, මහර �ෙ_ෙගොඩ එGස� 

jභසාධක හාමරණාධාර ස\�ය යන  මරණාධාර  ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම 251,500.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     185,840.00           74% I 100%

F51485810015 6/8/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම - එG ස\�යකට �.45000/- බැI!

90,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     88,720.00            99% I 100%

F51485810019 6/10/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU පහළ කරගහ�ල  සම� 

jභසාධක හා මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     29,520.00            98% I 100%

F51485810021 6/10/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU අඹගස්�Yය jභසාධක  

හා මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     35,000.00            100% I 100%



F51485810023 6/17/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කඩවත, ෙගෝනෙහේන  ප}gධ  

jභසාධක හා මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     34,830.00            100% I 100%

F51485810025 8/21/2015

මහර පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මහර / වරපලාන 

jභසාධක හා මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     35,000.00            100% I 100%

F51385810002 10/7/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU සැනjම ඉස~ව jභසාධක 

හා අෙනන�ාධාර මරණාධාර ස\�යට උපකරණ  ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

F51385810003 10/19/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  මහර, �a!ෙගොඩ, 

මාහරගම එGස� ෙබෞgධ සංස්කෘ�ක  jභසාධක හා  

අවමංගල�ාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     37,250.00            93% I 100%

N51385810004 11/27/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU bයාප�ංU රාගම, 

කැ!දbයgදපා�ව බටPර මරණාධාර හා jභසාධක ස\�යට 

උපකරණ ලබා Dම

60,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     59,510.00            99% I 100%

F51385810005 1/21/2016

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  සහ �යාකා�  

මරණාධාර හා jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     199,600.00           100% I 100%

F51385810006 12/8/2015

මහර පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jභසාධක 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

F51385810007 12/3/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jභසාධක 

ස\�  සඳහා උපකරණ ලබා Dම

140,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     140,000.00           100% I 100%

F51385810008 12/10/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU 1. o�මැYයාගාර වැwPY 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\�ය හා 2. දt�Yය මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\�ය යන ස\� සඳහා  උපකරණ ලබා Dම - එG 

ස\�යකට �. 30000/- බැI!
60,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     59,760.00            100% I 100%



F51385810009 12/10/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU වැwPY මරණාධාර හා 

jභසාධක  ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     39,320.00            98% I 100%

F51385810010 12/17/2015

මහර පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU 1. �වර පාර, පහළ 

කරගහ�ණ, කඩවත  �PY `�G� අෙන�න�ාධාර මරණාධාර 

jභසාධක ස\�ය හා 2. �!ෙ�පා|G, ෙගෝනෙහේන, කඩවත 

�PY එGස� jභසාධක හා මරණාධාර ස\�ය යන ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම
97,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     96,640.00            100% I 100%

F51485811003 1/29/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක  ස\�  සඳහා �ලාස්YG A�  ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     199,335.00           100% I 100%

F51485811004 1/29/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක  ස\�  සඳහා තහ@  ම@ සඳහා උපකරණ   ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     149,441.00           100% I 100%

F51485811005 2/18/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU රංවල, සාෙමෝදය  

මරණාධාර හා jභසාධක ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     35,000.00            100% I 100%

F51485811006 3/10/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU \�ලෙ� ජනරාජ 

jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     99,555.00            100% I 100%

F51485811007 3/10/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU �Ñ�ගම එGස� 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\�ය සඳහා  උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     100,000.00           100% I 100%

F51485811008 3/10/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU කAෙගොඩ I�දර 

අවමංගල�ාධාර  හා jභසාධක ස\�ය සඳහා  උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     99,985.00            100% I 100%

F51485811009 3/10/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     199,335.96           100% I 100%



F51485811010 10/20/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     99,667.98            100% I 100%

F51485811011 3/18/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

248,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     247,238.00           100% I 100%

F51485811012 3/24/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW ආබා�ත 

ත��වෙ> පjවන Agගලq! සඳහා තම ආබා�ත ත��වය අ@ 

කර�මට උපකා� වන කෘ�ම පාද ලබා Dම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     594,000.00           99% I 100%

F51485811014 6/8/2015

ෙදො ෙ�   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම - එG ස\�යකට �.45000/- බැI!

90,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     90,000.00            100% I 100%

G51565811005 6/10/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ  ආධාර ෙලස xපලාවන� උපකරණ ලබා 

Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     49,300.00            99% I 100%

F51485811017 6/10/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU jභසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     99,055.00            99% I 100%

F51485811018 6/10/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 1. ම³ඩාවල, 

ක!ෙදව�ත  අවමංගල�ාධාර හා jභසාධක ස\�ය  හා 2. පහල 

\�ලෙ�, බ³ඩාරනායක මාවත  අවමංගල�ාධාර ස\�ය යන 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම - එG ස\�යකට �.100000/- 

බැI! 200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     200,000.00           100% I 100%

F51385811002 10/13/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා  

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     259,600.32           100% I 100%

F51385811003 10/20/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU   මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\�  සඳහා උපකරණ ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     150,000.00           100% I 100%



F51385811004 11/3/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර  හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

160,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     159,784.02           100% I 100%

F51485812001 2/18/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jබසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

280,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     277,534.00           99% I 100%

F51485812002 3/10/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     334,800.00           96% I 100%

K51362912001 4/28/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙඩං� ම|ධන වැඩසටහනG 

�යා�මක opම

250,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     249,750.00           100% I 100%

F51485812004 4/9/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා  උපකරණ ලබා Dම

275,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     273,866.00           100% I 100%

F51485812006 6/10/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙද�ෙගොඩ, කsෙබොඩ jෙනත 

අෙනන�ාධාර මරණාධාර ස\�යට  උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     30,000.00            100% I 100%

F51485812010 8/28/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම 0% O 0%

F51385812002 9/30/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     299,856.00           100% I 100%

F51385812003 10/13/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     399,386.00           100% I 100%



F51385812004 12/18/2015

Ðයගම පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU කඩවත, 

පහළ Ðය!`ල සමI අවමංගල�ාධාර හා jභසාධක ස\�ය 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

18,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     17,296.00            96% I 100%

F51485813001 10/8/2015

කැළ�ය   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jබසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

525,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     524,373.00           100% I 100%

F51485813008 6/19/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     199,478.00           100% I 100%

F51385813001 10/28/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     70,000.00            100% I 100%

F51385813002 12/3/2015

කැළ�ය පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  Xංහාර��ල 

අෙ!න�ාධාර jභසාධක හා මරණාධාර  ස\�  සඳහා උපකරණ 

ලබා 

Dම

 
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     35,000.00            100% I 100%

F51485821005 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     199,500.00           100% I 100%

F51485821006 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\�  සදහා 

උපකරණ ලබාDම.

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     600,000.00           100% I 100%

F51485821008 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\�  සදහා 

උපකරණ 

ලබාDම.

 
600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     600,000.00           100% I 100%

F51485821010 5/20/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     199,500.00           100% I 100%



F51485821011 5/25/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU \Ps මාවත  ෙපොbස් 

මහ� Sවාස  jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

F51385821002 11/17/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර 

ස\�වලට උපකරණ ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     499,950.00           100% I 100%

F51385821003 11/24/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොළඹ 12, අ�a� හ\� u�ය 

පජා සංව|ධන මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     29,700.00            99% I 100%

F51485822004 4/6/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU o�ත පlව 

ස�සරණ jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා  උපකරණ 

ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,549.00            99% I 100%

F51485822005 4/6/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මා�!නාෙගොඩ 

jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,416.00            99% I 100%

F51485822006 4/6/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොPලව�ත 

uරම�මාවත jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ 

ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,549.00            99% I 100%

K51565922001 4/23/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW 

කා!තාව!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා  අ�ක  හා 

S|මාණ Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00            100% I 100%

F51485822009 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙදොඩ ගහෙහේන,බ³ඩාරනායකAර    මරණාධාර  හා සමාජ 

ෙසේවා ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,708.00            99% I 100%

F51485822010 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU බැලගම 

එGස� jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ  

ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,707.00            99% I 100%



F51485822012 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මා�!නාෙගොඩ 

� jරම�ාරාම jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,708.00            99% I 100%

F51485822013 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ��ෙ��යාව 

නව නගරය පෙබෝධ  jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය  සඳහා 

උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,708.00            99% I 100%

F51485822014 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  ෙගොත�ව 

සහන ෙසේවා jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ 

ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,707.00            99% I 100%

F51485822015 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  A}a jබ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,708.00            99% I 100%

F51485822016 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU   ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙලො!නාව දැහැ\ jබ සාධක හා  මරණාධාර ස\�ය සදහා 

උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,416.00            99% I 100%

F51485822018 5/13/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU � 

ස }gධාෙලෝක අෙන�න�ාධාර jබ සාධක හා මරණාධාර 

ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,708.00            99% I 100%

F51485822020 5/13/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අංෙගොඩ PO� 

උයන Sවාස ෙයෝජනා කමෙ> jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,707.00            99% I 100%

F51485822021 5/13/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ස�සරණ 

මරණාධාර හා jබ සාධක ස\�ය සඳහා  උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,707.00            99% I 100%

F51485822022 6/16/2015

 ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU � ෙගොත�ව 

හංස මරණාධාර   හා jබ සාධක ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,707.00            99% I 100%



F51485822024 7/3/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ��bය jබ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     74,940.00            100% I 100%

K51485822025 7/3/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>    දෘශ�ාබා�ත ජනතාව 

සඳහා අGÛ ෙසෞඛ�  පව|ධන වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

 
100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

F51385822002 11/12/2015

ෙකොෙළො!නව පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> POටාන පාර, 

��ෙ��යාව, ස්වශG� මරණධාර jභ සාධක ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,903.00            100% I 100%

F51385822003 11/26/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ��ය වSතා සංව|ධන 

ෙසේවා ස�පකාර මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,989.00            100% I 100%

F51385822004 12/18/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU සහන ෙසේවා , 

jභ සාධක හා අවමංගල�ාධාර ස\�ය සදහා උපකරන ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     100,000.00           100% I 100%

F51485823001 2/24/2015

�  ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\� සදහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     99,950.00            100% I 100%

F51485823004 4/6/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU ෙකෝ<ෙ< jහද 

හ�ව jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     49,560.00            99% I 100%

K51365923001 11/9/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාෙ~ S�" හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ආ�|ෙ~ද xපලාවන� පාඨමාලාවG පැවැ�uම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     20,000.00            100% I 100%

F51385823002 10/23/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අංක 514/ ඒ වැවල 

බටPර ෙමොරගස්��ල b�Sෙ> �PY ඇසළ කා!තා කා|ය 

මරණාධාර සං`ධානය සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     25,000.00            100% I 100%



F51385823003 11/12/2015

� ජයව|ධනAර. පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ඔෙ�ෙසේකර 

ෙgශ ෙසේවා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     49,500.00            99% I 100%

F51385823004 11/22/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU රාජI�ය, 

බ³ඩාරනායකAර jහද ෙයෞවන පජා ම³ඩල අවමංගල�ාධාර 

ස\�යට උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     100,000.00           100% I 100%

F51485824002 2/20/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක 477/එෆ්/1, 

ෙදSයව�ත පාර,බ�තර��ල �PY ස$පකාර සකj�ව  හා 

ණය ග�ෙද� සණස ස\�ය සදහා උපකරණ  ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,695.00            100% I 100%

F51485824003 2/24/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU iමාසPත නාකඩ��ල 

එGස� jබ සාධක  හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ 

ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     29,670.00            99% I 100%

F51485824005 2/25/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  jXතAර,මාලෙ� 

�PY කා!තා කා|ය jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා 

උපකරණ ලබාDම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     19,296.00            96% I 100%

F51485824012 3/10/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙහෝක!දර 

නැෙඟනPර ශා!ත කැත�!ව�ත jබ සාධක හා මරණාධාර 

ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     39,396.00            98% I 100%

F51485824013 3/10/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙහෝක!දර දNණ 

XංහAර එGස� jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,450.00            99% I 100%

F51485824015 3/19/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 593/2,ෙගොඩැ�ල,වැbPඳ 

,ක@ෙවල �PY ජනjව jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     19,296.00            96% I 100%

F51485824024 4/6/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොරෙතොට ක@ෙවල 

ග�ව�ස ප�මඟ එක�" jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා 

උපකරණ ලබාDම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     19,161.00            96% I 100%



F51485824026 4/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU රණාල පාස� මාවත 

jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     39,485.00            99% I 100%

F51362824002 4/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  තලංගම රජෙ> ෙරෝහල සඳහා  

X-Ray IIIuminator උපකරණය ලබාDම.

30,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     27,650.00            92% I 100%

F51485824031 5/12/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මාලෙ� ඉj�Aර jබ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     29,700.00            99% I 100%

F51485824034 5/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU නාම� ෙපෙදස jබ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     100,000.00           100% I 100%

F51485824038 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පහළ 

ෙබෝ\�ය,ක@ෙවල එGස� jබ සාධක හා අවමංගල�ාධාර 

ස\�ය  සඳහා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,823.00            100% I 100%

F51485824040 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පහළ ෙබෝ\�ය 

,අඹරව"ෙගොඩ අෙන�න�ාධාර  හා මරණාධාර  ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     34,571.00            99% I 100%

F51485824041 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොරෙතොට ර!X� 

උයන jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා  උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,672.00            100% I 100%

F51485824042 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  බ�තර��ල,ෙරොබ< 

�ණව|ධන මාවත �l�Aර jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     34,572.00            99% I 100%

F51485824043 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ඔ�වල දNණ එGස� 

jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     50,000.00            100% I 100%



F51485824049 6/16/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU කලප�වාව,රාජI�ය 

`ජයබා මරණාධාර  හා jබ සාධක ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     24,398.00            98% I 100%

F51485824051 7/3/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වැb��ලෑව ලGමව 

�ය�ෙයෝ කා!තා jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා 

උපකරණ ලබාDම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     19,296.00            96% I 100%

F51485824052 9/3/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jබ 

සාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම.

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     59,496.00            99% I 100%

N51565824017 9/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ"�I�ය, ර"`ලව�ත, පල� 

ප�මෙගP, අංක : 708/3 P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW ශා!� 

Nමා� මහ�\යට xපලාවන� උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     30,000.00            100% I 100%

F51385824003 11/11/2015

ක@ෙවල �රාර.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU වැb��ලෑව 

“ජනෙසේත” ��ජා ම³ඩල අවමංග�යානධාර ස\�යට 

උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,847.00            100% I 100%

F51385824004 11/11/2015

ක@ෙවල �රාර.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU වැb��ලෑව 

“ජන\"�” පදනම අවමංග�යානධාර ස\�යට උපකරණ 

ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,847.00            100% I 100%

F51385824005 11/11/2015

ක@ෙවල �රාම.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙකොරෙතොට 

�රාජා ම³ඩල අවමංග�යාරධාර ස\�යට උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

F51385824006 11/11/2015

ක@ෙවල �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙබ◌ාරtෙග◌ාඩ එGස� jභ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

F51385824007 11/11/2015

ක@ෙවල �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙගොඩැ�ල ව�ත එGස� jභ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%



F51385824008 11/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> `කමXංහAර jභසාධක හා 

අෙන�ොධාර මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     19,786.00            99% I 100%

F51385824009 11/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙහෝක!දර නැෙගනPර 

ශG�දාන  jභසාධක හා අෙන�ොධාර මරණාධාර ස\�යට 

උපකරණ ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     39,395.00            98% I 100%

H51385124010 11/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 480/R, ගා.S. 

ෙකො<ඨාශෙ> ඇÑ�ලෙදSය, දැwග�ව jහද අවමංගල�ාධාර 

jභසාධන ස\� ෙගොඩනැI�ල (b.ප.අං. 

ෙකො/ක@/බ/ෙසේ/196/10) සඳහා `abය ලබා Dම
25,000.00            පා.ෙ� ලං.`.ම -                     21,500.00            86% I 100%

F51385824011 11/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංෙගොඩ, අ_ෙගොන අංක 466/2 

තෙපෝවන ෙපෙදස bයාප�ංU ශG� පජා ම³ඩලය මරණධාර 

ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     34,571.00            99% I 100%

F51385824012 11/20/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ"�I�ය එGස� පජා 

සංව|ධන පදනම මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

F51385824013 11/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකොටෟඨාශෙ> bයාප�ංU දාOගහව�ත 

jභෂාධන මරණධාර ස\�ය  සදහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

F51385824015 11/24/2015

ක@ෙවල �රා .ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� අ"�I�ය මැද මාවත 

jභසාධක සහ අවමංග�යායධාර ස\�යට උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,847.00            100% I 100%

F51385824016 11/24/2015

ක@ෙවල �රාම.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� ත��යාවල jහද 

\"ෙරෝ Gpපඩා සහ jභසාධක අවමංග�යා ධාර ස\�යට 

උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     40,357.00            81% I 100%

F51385824017 11/24/2015

ක@ෙවල �රාඋ.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� bයාප�ංU jභසාධක 

සහ අවමංග�යා◌ිධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     198,701.00           99% I 100%



F51385824018 12/10/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> පැලව�ත `ÃතAර jභසාධක හා 

මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

F51385824019 12/16/2015

ක@ෙවල �රාධ.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙහළ ෙබොa 

jභසාධක මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

F51385824020 12/18/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙපොෙ| අ"�I�ය, බGmගහ 

පාර, `තානෙ_ ව�ෙ� එGස� jභ සාධන හා මරණාධාර ස\�ය 

සදහා උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

F51485825002 2/24/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\� සදහා උපකරණ ලබාDම. (නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත)

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     150,000.00           100% I 100%

F51485825013 3/31/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මහරගම අඹගහAර 

��bය  කා!තා jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා  

උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     24,694.00            99% I 100%

F51485825015 4/22/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  අංක 14,2වන 

ප�මග,ග මානපාර jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා 

උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,632.00            99% I 100%

H51485125019 7/3/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  රජය ස" ´\ෙ> �PY  මහරගම 

නා`!න jබ සාධක හා මරණාධාර ස\� ෙගොඩනැ��ල 

සංව|ධනය 

opම.

 
250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     250,000.00           100% I 100%

F51485825022 5/12/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ඇO�ෙද�ය ශාලාව 

පාර û|ණ සංව|ධන jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා 

උපකරණ ලබාDම.

57,143.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     57,143.00            100% I 100%

F51485825023 5/12/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ප!S�Yය,ෙදපානම 

අෙන�න�ාධාර jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම.

57,143.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     57,143.00            100% I 100%



F51485825025 6/1/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     149,796.00           100% I 100%

F51485825026 6/19/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ලGමව කා!තා jබ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,848.00            100% I 100%

H51485125027 6/19/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU රජය ස" ´\ෙ> �PY  

ෙකො<ටාව නැෙගනPර එක�" jබ සාධක හා මරණාධාර ස\� 

ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,996.00            100% I 100%

H51485125028 6/19/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU රජය ස" ´\ෙ> �PY  

 ෙකො<ටාව ෙබෝගහ`ල jබ සාධක හා මරණාධාර ස\� 

ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,903.00            100% I 100%

F51485825029 6/16/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     35,000.00            100% I 100%

F51485825033 6/30/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කළ�ෙගොඩ 

,තලව"ෙගොඩ එGස� jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම.

57,143.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     57,143.00            100% I 100%

F51485825034 6/30/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU තලව"ෙගොඩ, 

කළ�ෙගොඩ  \"� හ�ල  jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාDම.

57,142.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     57,142.00            100% I 100%

K51485925035 7/3/2015

මහරගම  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>    දෘශ�ාබා�ත ජනතාව සඳහා 

අGÛ ෙසෞඛ�  පව|ධන වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

 
75,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

F51485825036 9/3/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\� සදහා උපකරණ ලබාDම.

325,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     324,772.00           100% I 100%



F51385825002 10/6/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU න�ලව�ත දහ  

මාවත jහද අෙන�න�ය අවමංගල�ාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ 

ලබාDම.

39,550.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     39,444.00            100% I 100%

H51385125003 10/28/2015

මහරගම �රා◌්.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> uර මාවත ඒGස� ෙප◌ාa 

ෙස◌්වා මරණාධාර jභසාධකස\� ශාලාෙව◌ි සංව|ධන කට�" 

Xa opම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,970.00            100% I 100%

H51385125004 10/28/2015

මහරගම �රාක.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙක◌ාYටාව නැෙගනPර ශ්p  

jච�තාïව|ධන මරණාධාර jභසාධකස\� ශාලාෙව◌ි සංව|ධන 

කට�" Xa opම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,970.00            100% I 100%

F51385825005 10/28/2015

මහරගම �රාම.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jභ සාධක හා 

මරණධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     200,000.00           100% I 100%

F51385825006 10/26/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU � jච�තාWව|ධන  

ෙබෞgධ මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     94,626.00            95% I 100%

F51385825008 11/17/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො. ෙ> bයාප�ංU ෙකො<ටාව නැෙගනPර 

හතරමං හ!�ෙ> එGස� අෙන�ොනධාර අවමංගල�ාධාර 

ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

57,166.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     57,143.00            100% I 100%

F51385825009 11/17/2015

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො.ෙ> bයාප�ංU ෙකො<ටාව නැෙගනPෙර 

ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැX අවමංගල�ාධාර jහද සංසද ස\�යට උපකරණ 

ලබාDම

57,166.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     57,143.00            100% I 100%

F51385825010 11/17/2015

මහරගම �රාක.ෙ�.ෙකො. ෙ> bයාප�ංU ෙකො<ටාව නැෙගනPර 

ක�N�!ද ශ්pහ jච�තාïව|ධන අවමංග�යාවධාර 

`ප�යාෙ◌ේ ධාර ස\�යට උපකරණ ලබාDම

57,166.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     57,143.00            100% I 100%

F51385825011 11/12/2015

මහරගම �රා ෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණධාර 

jභ සාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     259,568.00           100% I 100%



F51385825012 11/12/2015

මහරගම �රාණෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 

මරණධාර jභ සාධක ස\� 04G සඳහා උපකරණ ලබාDම. 

(නාමෙලඛණ අ�ණා අ◌ැත)

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     200,000.00           100% I 100%

F51385825013 11/22/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> උඩහ��ල බටPර ෙසෙනහස  

වැwPY මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,584.00            99% I 100%

F51385825014 11/26/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� bයාප�ංU jභසාධක 

අවමංග�ාධාර ස\� සදහා උපකරණ ලබා Dම.

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     119,796.00           100% I 100%

F51385825015 12/15/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� ෙස�\"�අෙන�ොධාර 

මරණාධාර ස\�ය  සදහා උපකරණ ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

F51385825016 12/15/2015

මහරගම �රා◌ී.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU න�ලව�ත දහ\ 

මාවත jහද jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ 

ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,328.00            98% I 100%

F51385825017 12/15/2015

මහරගම �රාඋ.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගංෙගොඩ`ල වනාත 

පාර අෙන!යාරධාර මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

F51485826002 4/6/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ර�මලාන jහද jබ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     99,398.00            99% I 100%

F51485826006 4/21/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ග�oස්ස එGස� jබ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     24,786.00            99% I 100%

F51385826001 10/23/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ජන ශG� සමාජ 

සංව|ධන ස\� සදහා උපකරණ ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     29,305.00            98% I 100%



F51385826002 10/23/2015

ර�මලාන පාෙ◌� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU කඳවල නැෙගනPර 

jභ සාධක ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,440.00            99% I 100%

F51364826004 11/22/2015

ර�මලාන පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> පළා� ෙසෞඛ�ය  අමාත�ාංශය 

ස" අ��wය ප!සල හ!�ය ආ�|ෙ~ද ෙබෙහ� ශාලාෙ~ 

ෙසේවාව! වැw ��� opමට අදාළ උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

F51385826005 11/22/2015

ර�මලාන පා. ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> 133/12 jභ සාධක සමාජ 

සංව|ධන හ අෙන�ොධාර  අවමංගල�ාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

37,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     36,750.00            99% I 100%

F51385826006 12/16/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ��ය ෙජ�ෂ්ඨ 

AරවැX jභ සාධන හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා 

Dම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන 0% O 0%

F51485827001 4/30/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  � ධ මරතන jබ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     49,967.33            100% I 100%

F51385827001 11/12/2015

ෙදPවල පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> කඩවත පාර, නැ�මාල, ෙදPවල 

�PY bයාප�ංU පරා|ථ සාධක ත�ණ මරණධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

24,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     24,000.00            100% I 100%

F51385827002 11/12/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> b.ප අංකය 1440,  වනරතනාරාම 

පාර, ෙදPවල එGස� ගැ�� ත�ණ ෙබෞgධ jභ සාධක හා 

මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා �ම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     49,980.00            100% I 100%

F51385827003 11/26/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU පරා|ථ සාධක ත�ණ 

මරණාධාර jභ සාධක ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     19,839.00            99% I 100%

F51485828001 2/25/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ෙකොරලවැ�ල 

ෙමොර�ව ජනශG� jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා  

උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     30,000.00            100% I 100%



K51485828005 4/21/2015

ෙමොර�ව  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ආබා�ත Agගලq!ෙ_ ආබා�ත 

බව අ@ කර�ම සඳහා `ෙශේÛත උපකරණ 

ලබාDම.

 
17,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     14,000.00            82% I 100%

K51485928007 4/28/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ආබා�ත Agගලq!ෙ_ ආබා�ත 

බව අ@ කර�ම සඳහා `ෙශේÛත උපකරණ 

ලබාDම.

 
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     200,000.00           100% I 100%

F51385828002 11/12/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක11/4/12003/89 

දරණ,අංක 81/4, අ�ලාන a �යපළ පාර ලGෂප�ෙ>, ලGෂප� 

උ"� එGස� අවමංගල�ාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     24,924.00            100% I 100%

F51385828003 11/12/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයා ප�ංU අංක 

MOR/SOS/1/RAG/90, අංක 125/5, ෙජො! �� මාවත , 

ක�බැgෙද, ෙමොර�ෙ~ �PY ක�බැgද එGස� අවමංග�ාධාර 

ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     25,000.00            100% I 100%

F51362828004 11/22/2015

ෙමොර�ව පා. ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ක�ෙද��ල, රජය ස" ෙනො 

548 ප�� ෙසෞඛ�ය  සායන මධ�ස්ථානය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම

15,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

F51385828005 11/24/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර 

ස\�වලට උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     199,392.00           100% I 100%

K51365928006 12/10/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ගැÐS ම�ව�! සදහා 

ෙසෞඛ�ය පව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම

60,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ 0% O 0%

N51485829002 2/24/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU �"කැට Äඩා  jබ 

සාධක හා මරණාධාර  ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     14,288.00            95% I 100%

F51485829004 1/1/2016

කැස්බෑව �රාබ.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  ෙකොල�!න jබ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     26,250.00            88% I 100%



F51485829005 2/24/2015

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  jබ සාධක හා 

මරණාධාර  ස\� සදහා උපකරණ ලබාDම.

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     599,528.00           100% I 100%

F51485829006 3/10/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබ සාධක ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබාDම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     393,750.00           98% I 100%

K51485929007 4/1/2015

කැස්බෑව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ>,අ@ ආදාය ලාW Agගලq! 

සඳහා  ෙඩං� ෙරෝග Sවාරණ වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

 
400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     400,000.00           100% I 100%

F51485829010 4/6/2015

කැස්බැව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙ~රහැර ෙබෝ�රාජAර 

jබ සාධක හා මරණාධාර  ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00            100% I 100%

F51485829013 4/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මා ෙ� " ෙබෝ`ල 

jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,632.00            99% I 100%

F51485829014 4/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU උ!a�ෙගොඩ බටPර 

jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     -                       0% A 10%

K51485929016 5/8/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! 

සඳහා අGÛ ෙසෞඛ� පව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම.

80,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     59,840.00            75% I 100%

F51485829019 5/25/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jෙ!තා මහා ෙg` 

වැwPY jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     39,501.00            99% I 100%

K51485929020 6/1/2015

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ග|භ® මාතාව!ෙ_ ෙසෞඛ� 

ත��වය නංවා�ම සදහා  දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     100,000.00           100% I 100%



H51485129022 7/3/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU   රජය ස" ´\ෙ> 

�PY S~�wය කාbය මහර aල මහර එGස� jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\� ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     75,000.00            100% I 100%

K51485929024 7/3/2015

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>    දෘශ�ාබා�ත ජනතාව සඳහා 

අGÛ ෙසෞඛ�  පව|ධන වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

 
100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

F51385829002 10/23/2015

කැස්බෑව �රාක.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jභ සාධක හා 

මරණධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

76,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     75,952.00            100% I 100%

F51385829003 11/12/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> Ïවව�ත, " ෙබෝ`ල, 

��ය!දල �PY bයාප�ංU Ïවව�ත ඒGස� jභ සාධක 

මරණධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

61,250.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     60,912.00            99% I 100%

F51385829004 11/11/2015

කැස්බෑව පා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> අවමංගල�ාධාර සහ jභ සාධක 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

195,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     194,750.00           100% I 100%

F51385829005 11/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මා ෙ� \"� ස`ය 

මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     29,321.00            98% I 100%

F51385829006 11/20/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර 

ස\�වලට උපකරණ ලබා Dම

160,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     159,424.00           100% I 100%

F51385829007 11/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබා

508,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     508,000.00           100% I 100%

H51365129008 11/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> හැwගම මාතෘ සායනෙයP 

සංව|ධන කට�" Xa opම.

321,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     317,819.00           99% I 100%



H51385129009 11/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙබොරලැස්ග�ව එෙගොඩව�ත පාර 

අෙන�නධාර අවමංගල�ාධාර jභසාධන ස\� ෙගොඩනැI�ල 

��සකර opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,120.00            98% I 100%

F51385829010 12/15/2015

කැස්බෑව �රාද.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  jබ සාධක 

මරණාධාර ස\� සදහා උපකරණ ලබාDම

175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     175,000.00           100% I 100%

K51362929011 12/16/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> දෘශ�ාබා�ත Agගලය! සදහා 

අGÛ ෙසෞඛ�ය පව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

F51385829012 12/18/2015

කැස්බැව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර හා 

jභසාධන ස\� සදහා උපකරණ ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     9,776.00              98% I 100%

F51385829013 12/18/2015

කැස්බෑව ප.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� කැස්බෑව සංස්කෘ�ක පදනම 

මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,264.00            99% I 100%

F51485830003 2/25/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපො�ගස්ඕ`ට  

X�bය jබ සාධක හා  මරණාධාර  ස\�ය සදහා උපකරණ 

ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 49,872.00           49,872.00            100% I 100%

F51485830004 2/25/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU �Yපන දNණ 

ගලගාෙහේන එGස� අෙන�න�ාධාර jබ සාධක හා මරණාධාර 

ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 29,500.00           29,500.00            98% I 100%

F51485830005 2/24/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU jබ සාධක හා 

මරණාධාර  ස\� සදහා උපකරණ ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     189,975.00           95% I 100%

N51362830002 3/31/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වෑතර �ස්�G ෙරෝහල සදහා 

E.C.G ය!තයG  ලබාDම.

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%



F51485830018 5/27/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ජ�තර,රණාල සරණ 

සමාජ ෙසේවා jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 50,000.00           49,848.00            100% I 100%

F51485830019 5/25/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU බහ්මණගම jහද 

වැwPY jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ 

ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,975.00            100% I 100%

F51485830020 6/1/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම.

90,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     88,500.00            98% I 100%

K51485830021 6/16/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 

165/5/ඒ,P��Yය,ප!S�Yය ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ආබා�ත 

AgගලෙයN වන වැඩAb අ�Uෙ_ jගතපාල මහතාෙ_ ආබා�ත 

බව අ@ කර�ම උෙදසා කෘßම පාදයG ලබාDම.
25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     14,000.00            56% I 100%

F51485830025 6/26/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU 

උ!a�ෙගොඩ,ෙපො�ගස්ඕ`ට බටPර මරණාධාර හා jබසාධක 

ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     24,816.00            99% I 100%

F51485830026 6/30/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     250,000.00           100% I 100%

K51485930028 7/3/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>   දෘශ�ාබා�ත ජනතාව සඳහා 

අGÛ ෙසෞඛ�  පව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

F51485830032 7/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  ව��ට එGස� jබ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     59,288.00            99% I 100%

F51485830033 7/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU mෙගොඩ ෙහ<Yය 

ව�ත  එGස� jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ 

ලබාDම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     74,328.00            99% I 100%



F51485830034 7/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කහ"@ව XY ඔෆ් 

ලqෆ්  සමI කා!තා  jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                       0% Q 0%

F51485830035 7/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ම�ෙ�ෙගොඩ 

Nඩාමාaව ද `ෙ�Æ jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා 

උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     24,764.00            99% I 100%

F51485830036 7/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU o�ව�"@ව  

ෙගොඩපරගහෙහේන  එGස� jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය 

සඳහා  උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     24,924.00            100% I 100%

F51385830004 10/28/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙකො පයාෙහේන jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     25,000.00            100% I 100%

F51385830005 10/23/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU පාන�ව ශG� jභ 

සාධන හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබා Dම..

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     15,000.00            100% I 100%

F51385830007 10/23/2015

ෙහෝමාගම �රාක.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jභ සාධක හා 

මරණධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

379,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     378,626.00           100% I 100%

F51385830008 11/11/2015

ෙහෝමාගම �රාඋ.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ක��"කැYයාව�ත එGස� jභ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාDම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     74,772.00            100% I 100%

F51385830009 11/22/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෛමß ෙජ�ෂ්ඨ 

AරවැX මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,500.00            98% I 100%

F51385830013 12/14/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙහෝමාගම පා.ෙ�. 

ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ශG� \තතව පදනම මරණාධාර 

ස\�යට උපකරණ ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,552.00            98% I 100%



F51385830014 12/14/2015

ෙහෝමාගම ප.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU o�ව�"@ව 

ස�සරණ jභසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස\�යට උපකරණ 

ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,552.00            98% I 100%

F51485831002 2/25/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ඇ�ලඋඩ සම� jබ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     30,000.00            100% I 100%

F51485831006 3/10/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU කහට�Yය I�Oල 

එGස� jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා  උපකරණ 

ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     24,816.00            99% I 100%

F51485831008 3/10/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU iතාවක නෙවෝදය jබ 

සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51485831009 3/10/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU   අ`ස්සාෙ~�ල 

සංව|ධන jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     99,550.00            100% I 100%

F51485831010 3/11/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jබ 

සාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම.

900,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     899,000.00           100% I 100%

F51485831012 3/11/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> හංවැ�ල ග���ල � සංඝ\�තා 

Nළඟන jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�යට උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     24,816.00            99% I 100%

F51485831019 5/27/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU o�ව!දල උGව�ත 

අෙන�න�ාධාර jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     25,000.00            100% I 100%

F51485831021 5/25/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU බැ!�ග පල එක�" 

කා!තා jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම.

14,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     13,699.00            98% I 100%



F51485831022 6/1/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\� සදහා උපකරණ ලබාDම.

240,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     239,804.00           100% I 100%

F51385831003 10/28/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙවරt�Yය පජා�ල 

අවමගල�ධාර  සං`ධානයට උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     49,628.00            99% I 100%

F51385831004 11/3/2015

iතාවක �රා◌්.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පැ�ෙපොල ම�යවම අංක 

442] _රා◌ාම ෙසේවා වසෙ  jහද �රමජා $ල මඒණාධාර 

සං`ධානයට උපකරණ  ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     74,998.00            100% I 100%

N51385831005 12/29/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සදහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     99,752.00            100% I 100%

F51485832001 4/6/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU ෙකොළඹ 

05,�Ñ�ගස්යාය jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සදහා 

උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     99,760.00            100% I 100%

K51565932003 4/23/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

කා!තාව!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ෙ<ල�! කමය 

Al� opෙ   මැl  පාඨමාලාවG පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     48,075.00            96% I 100%

K51485932008 7/3/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  දෘශ�ාබා�ත ජනතාව සඳහා 

අGÛ ෙසෞඛ�  පව|ධන වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

 
75,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     -                       0% Q 0%

F51485832010 11/19/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙක!< පජා 

සංව|ධන මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     99,696.00            100% I 100%

F51385832001 10/23/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU පජා මරණාධාර 

ස\� සදහා උපකරණ ලබාDම.

21,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     20,904.00            97% I 100%



F51385832002 11/22/2015

�Ñ�ගස්යාය පා. ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අංක 30/5 කාbංග මාවත, 

ෙපො�ෙහේ!ෙගොඩ යන b�නෙ> �Pටා ඇ� කාbංග Aර පජා 

සංව|ධන අවමංගල�ාධාර ස\�ය ස ඳහා උපකරණ ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     40,000.00            100% I 100%

F51485833001 2/20/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක 647,ප!සල 

පාර,ඇස්ව�ත ,AවG�Yය �PY jහද වැwPY jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක 0% O 0%

F51485833005 3/11/2015

පාaGක  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jබ 

සාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම.

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක 600,000.00         600,000.00           100% I 100%

F51485833011 6/1/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබ සාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     149,500.00           100% I 100%

F51485833013 7/3/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පාaGක අංග�ව ශG� 

jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     19,552.00            98% I 100%

H51385133002 11/26/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙබෝෙ� ළමා හා මාතෘ සායන 

ෙගොඩනැI�ෙ� වහලය අ��වැwයා o�ම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     -                       0% Q 0%

F51385833004 11/26/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� bයාප�ංU ෙබෝෙ� 

jභසාධක සහ අවමංගල�ාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     29,747.00            99% I 100%

F51385833005 12/16/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU උ@��ල ‘පැරN ‘ 

අවමංගල�ාධාර  සං`ධානයට උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     49,847.70            100% I 100%

F51385833006 12/15/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධන ස\� සදහා උපකරණ ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     74,448.00            99% I 100%



F51485841003 2/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර න���ව 692 ඒ ගාම 

Sළධාp ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර හා jබසාධක 

ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     29,328.00            98% I 100%

F51485841004 2/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වාgaව, ෙ~රගම 

එGස� අවමංගල�ාධාර හා jබසාධක ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     29,000.00            97% I 100%

F51485841006 3/17/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     69,725.00            100% I 100%

F51485841009 4/7/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකෙස�ව�ත, 

ස�Gකා��ල, අංක 53/20, සම� ෙපෙදස අවමංගල�ාධාර හා 

jබසාධක ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     24,816.00            99% I 100%

F51485841011 4/7/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU බටPර මාල��ල, 

ෙගොඩපරගහව�ත jබසාධන හා මරණාධර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     24,850.00            99% I 100%

F51485841014 5/27/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පානaර, වලාන එ . ඒ. 

Nෙ| ප�මග jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     24,924.00            100% I 100%

F51485841015 5/27/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ඇටෙÖෙගොඩ 

අවමංගල�ාධාර හා jබසාධක ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     24,924.00            100% I 100%

F51485841020 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Nඩා වාgÏව එGස� 

අවමංගල�ාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     50,000.00            100% I 100%

F51485841021 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ප�b��ල ෙම�X� 

මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

19,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     18,800.00            99% I 100%



F51485841022 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     149,972.00           100% I 100%

F51385841001 10/8/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     119,952.00           100% I 100%

F51385841002 12/17/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පානaර, වෑකඩ, 

පහ�ගම එGස� මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     29,820.00            99% I 100%

F51385841003 10/23/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පානaර, නැෙගනPර 

මාල��ල, N��Aෙහේන පාර ජයමග jබසාධක හා මරණාධාර 

ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     29,820.00            99% I 100%

F51385841004 11/16/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jබසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     149,758.00           100% I 100%

F51385841005 12/8/2015

පානaර පා. ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     187,500.00           94% I 100%

F51385841006 12/29/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     39,192.00            98% I 100%

F51485842002 2/19/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jබසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     399,320.00           100% I 100%

F51485842004 3/17/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     69,575.00            99% I 100%



F51485842006 3/27/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     999,875.00           100% I 100%

F51485842007 5/5/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වාgÏව, මැස්Yය, 

එGස� අවමංගල�ාධාර  ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     24,585.00            98% I 100%

F51485842008 5/5/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වාgaව, නා`!න 

එGස� මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     30,000.00            100% I 100%

F51485842015 6/24/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     499,429.00           100% I 100%

F51485842017 9/2/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දN� වාgaව, 

ෙපො"�Yය, ග�කැYයාෙගොඩ ෙපොa අවමංගල�ාධාර ස\�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     35,000.00            100% I 100%

F51385842001 10/5/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     109,556.00           100% I 100%

F51385842002 10/16/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

280,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     279,375.00           100% I 100%

F51385842003 10/20/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කtතර දNණ, 

ප!`ලෙහේනව�ත එGස� අවමංගල�ාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     35,000.00            100% I 100%

F51385842004 10/28/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU නාෙගොඩ, දවටව�ත, 

එක�" jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     24,585.00            98% I 100%



F51385842005 11/4/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කtතර උ"ර, 

ෙබෝX�Aර අවමංගල�ාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     60,000.00            100% I 100%

F51385842006 11/6/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     45,000.00            100% I 100%

F51385842007 11/11/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

27,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     26,500.00            98% I 100%

F51385842008 11/18/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     75,000.00            100% I 100%

F51485843004 3/17/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     69,964.00            100% I 100%

F51485843008 5/27/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අtෙබෝ��ල, බටෙදොඹ"@ව 

bයාපදංU සහන jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     24,989.00            100% I 100%

F51485843009 5/27/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොළමැ��ය 

jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     24,989.00            100% I 100%

F51485843014 6/22/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාපං�U බ³ඩාරගම, 

රOGකන අවමංගල�ාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     49,832.00            100% I 100%

F51485843015 6/22/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU බ³ඩාරගම, 

uදාගම, ෛමß පාර, ෛමß jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     39,679.00            99% I 100%



F51485843022 8/24/2015

බණඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ³ඩාරගම, uදාගම 

bයාප�ංU කා!තා කා|ය සං`ධාන අවමංගල�ාධාර ස\�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     29,783.00            99% I 100%

F51485843025 9/10/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU uදාගම, ෛමß 

පාර ෛමß jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     24,989.00            100% I 100%

F51485843026 9/10/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අtෙබෝ��ල, 

යහt - \"� jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     74,969.00            100% I 100%

F51385843001 10/5/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     99,959.00            100% H 100%

F51385843002 10/28/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ර�Gකන 

අවමංගල�ාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     49,979.00            100% I 100%

F51385843004 10/28/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අ!නාXෙකො�ව, 

අ�ෙබෝ��ල ශG� jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     24,989.00            100% I 100%

K51362943005 10/28/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාවෙ_ මානXක 

jවතාවය ව|ධනය opෙ  අර��! මානXක ෙසෞඛ� පව|ධන 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

150,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     71,555.00            48% I 100%

F51385843006 10/28/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ග ම!�ල, 

ෙබොලෙබො�ව jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා Dම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     33,572.00            99% I 100%

K51362943007 11/5/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ගැÐ� මාතාව! සඳහා 

ෙපෝෂණ වැඩසටහනG පැවැ�uම

87,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     54,853.00            63% I 100%



F51385843008 11/11/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

27,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     26,927.00            100% I 100%

F51385843009 12/8/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU uදාගම බටPර 

jහද කා!තා කා|ය සං`ධාන jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     24,520.00            98% I 100%

F51385843010 12/17/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ඇෙලෝ�යාවල, 

ජය මාවත, අ� jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම

16,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     15,707.00            98% I 100%

F51385843011 12/22/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     99,551.00            100% I 100%

F51485844003 3/17/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     69,373.00            99% I 100%

H51485144006 3/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙකෝරළඉම රජය ස" ඉඩෙ  

�PY ෙද�AරවැX jබසාධක හා මරණාධාර ස\� ෙගොඩනැI�ල 

සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,999.00            100% I 100%

F51485844008 3/30/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 499,303.00         499,328.00           100% I 100%

F51485844013 5/27/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දN� උ@ව, Nඩා 

උ@ව එක�" jබ සාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,818.00            99% I 100%

F51485844018 6/22/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපොN�`ට, mමන 

අවමංගල�ාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00            100% I 100%



F51485844026 8/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙහොරණ,දN� උ@ව, 

Nඩා උ@ව එක�" jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00            100% I 100%

K51385944001 11/4/2015

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  දෘශ�ාබා�ත ජනතාව සඳහා අGÛ 

ෙසෞඛ�  පව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

F51385844002 11/9/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,960.00            100% I 100%

F51385844003 11/18/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,708.00            99% I 100%

F51385844004 11/20/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපොN�`ට, Ntපන, 

රණ`� ච!�ක `රාÃ� මාවත Ntපන ගැ\ A}a මරණාධාර 

ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     40,000.00            100% I 100%

F51485845006 5/7/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     49,996.00            100% I 100%

F51485845011 6/22/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU නෑබඩ, වරකාෙගොඩ, 

ස�ගස් මාවත, ස�ම� සහෙයෝ�තා අවමංගල�ාධාර ස\�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     40,000.00            100% I 100%

F51485845014 9/7/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU නෑෙබොඩ, නාහ�ල, 

ම�ගහෙගොඩ එGස� jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     20,000.00            100% I 100%

F51385845001 10/5/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     99,661.00            100% I 100%



F51385845003 11/16/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

220,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     219,800.00           100% I 100%

H51385145004 12/10/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU රජෙ> ඉඩෙ  �PY 

ඉ�ඹ එGස� අවමංගල�ාධාර ස\� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� වැඩ 

Sම opම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල 0% O 0%

F51385845005 12/21/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU නෑබඩ, නාහ�ල, 

සgද!ෙගොඩ jහද jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල 0% O 0%

F51485846001 3/17/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     69,422.00            99% I 100%

F51485846004 3/30/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     100,000.00           100% I 100%

F51485846008 9/7/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     119,312.00           99% I 100%

F51385846001 10/9/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දN� මහගම 

පජාපy jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     29,994.00            100% I 100%

H51362146002 10/28/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> }ල�Xංහල රජෙ> ෙරෝහෙ� 

ද!ත සායනාගාරෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර 0% O 0%

F51385846003 11/16/2015

}ල�Xහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     349,380.00           100% I 100%



F51385846004 12/21/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     49,876.00            100% I 100%

F51485847001 2/11/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jබසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     150,000.00           100% I 100%

F51485847002 2/26/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 800ඊ3/බට. 

මධ�ම ගාමෙසේවා වසෙ  jබසාධක හා මරණාධාර ස\�යට 

උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     24,938.00            100% I 100%

F51485847007 5/20/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jබසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     399,772.00           100% I 100%

F51485847012 6/22/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙදොඩංෙගොඩ, 

ගංඉම, ෙදවන අ�යර, හ|ම! ව�ත, jහද jසාධක හා මරණාධාර 

ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     45,000.00            100% I 100%

F51485847013 9/7/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     39,856.00            100% I 100%

F51385847001 10/21/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     259,832.00           100% I 100%

F51385847002 11/11/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

72,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

F51485848003 2/11/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jබසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     199,964.00           100% I 100%



K51485848004 2/11/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල 

ආබා�ත ද�ව!ෙ_ හා Agගලq!ෙ_ ආබා�ත බව අ@ කර�ම 

සඳහා උපකාp වන `ෙශේÛත උපකරණ ලබාDම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     120,000.00           100% I 100%

F51485848012 3/17/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     69,504.00            99% I 100%

F51485848015 3/27/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     49,956.00            100% I 100%

F51485848019 9/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     299,736.00           100% I 100%

F51385848001 10/5/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     110,000.00           100% I 100%

F51385848002 10/16/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     260,000.00           100% I 100%

F51385848003 10/22/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51385848004 11/11/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

27,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     27,000.00            100% I 100%

F51385848005 11/16/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

490,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     490,000.00           100% I 100%



F51385848006 11/18/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     200,000.00           100% I 100%

F51485849001 10/8/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jබසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51485849002 3/17/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     64,266.00            92% I 100%

F51485849005 5/20/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jබසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     59,757.00            10% I 100%

F51385849001 10/8/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     446,740.00           99% I 100%

F51385849002 10/9/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ උපකරණ ලබා Dම

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     79,891.00            100% I 100%

F51385849003 11/11/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

54,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     54,000.00            100% I 100%

F51385849004 12/8/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     260,000.00           100% I 100%

F51485850001 2/11/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jබසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     250,000.00           100% I 100%



F51485850006 6/22/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අගලව�ත, යYයන, �!පාG 

02 bයාප�ංU �!පාG සංPත අවමංල�ාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     74,812.00            100% I 100%

F51485850009 9/7/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     59,976.00            100% I 100%

K51485950011 9/7/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පජාව ෙව�ෙව! ළමා අපචාර 

හා කා!තා Pංසනය ��බඳ දැ�ව� opෙ  හා ��දැ�ෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K51385950001 11/4/2015

අගලව�ත පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  දෘශ�ාබා�ත ජනතාව සඳහා 

අGÛ ෙසෞඛ�  පව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

F51385850002 11/6/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     60,000.00            80% I 100%

F51385850003 11/9/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,960.00            100% I 100%

F51385850004 11/24/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     199,836.00           100% I 100%

F51485851001 2/11/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jබසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     165,958.00           83% H 100%

F51485851002 3/17/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     69,950.00            100% I 100%



F51485851008 9/7/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     199,500.00           100% I 100%

K51485951010 9/7/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පජාව ෙව�ෙව! ළමා අපචාර 

හා කා!තා Pංසනය ��බඳ දැ�ව� opෙ  හා ��දැ�ෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     99,981.00            100% I 100%

K51362951001 10/9/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මානXක ගැට�වb! 

ෙපෙළන Agගලq!ෙ_ මානXක jවතාවය ව|ධනය opෙ  හා 

ඔ�! සමාජගත opෙ  අර��! mගහතැ!න රජෙ> ෙරෝහල 

ආ²තව මානXක jවතා සංව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම
200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     71,555.00            36% I 100%

K51385951002 11/4/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  දෘශ�ාබා�ත ජනතාව සඳහා 

අGÛ ෙසෞඛ�  පව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     99,750.00            100% I 100%

F51385851003 11/6/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

255,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     254,500.00           100% I 100%

F51385851004 11/9/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     99,750.00            100% I 100%

F51485852001 2/11/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jබසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     150,000.00           100% I 100%

F51485852002 2/26/2015

පාb�ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පැSගල, 

`මලගමෙහේන jහද අවමංගල�ාධාර හා jබසාධක ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     30,000.00            100% I 100%

F51485852007 6/18/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     30,000.00            100% I 100%



F51485852008 9/7/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     200,000.00           100% I 100%

K51485952010 9/7/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පජාව ෙව�ෙව! ළමා 

අපචාර හා කා!තා Pංසනය ��බඳ දැ�ව� opෙ  හා 

��දැ�ෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51385852001 10/21/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K51385952002 11/4/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  දෘශ�ාබා�ත ජනතාව සඳහා 

අGÛ ෙසෞඛ�  පව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

F51385852003 11/6/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

270,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     270,000.00           100% I 100%

F51385852004 12/8/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51485853002 2/26/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ජනෙසත jබසාධක 

හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     29,944.00            100% I 100%

F51485853004 3/20/2015

\ල�Sය පා.ෙ�.ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙදොඹෙගොඩ ජයශG� 

jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     25,000.00            100% I 100%

F51485853006 3/30/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     199,742.00           100% I 100%



F51485853008 5/27/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ඔක!Ïව � 

සරණංකර jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     49,469.00            99% I 100%

F51485853014 9/1/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU හ�ෙතොට, 

"����Yය එGස� jබසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     49,884.00            100% I 100%

F51385853001 10/5/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     79,968.00            100% I 100%

F51385853002 10/16/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     99,678.00            100% I 100%

F51385853003 10/28/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU තලාව, හ�ෙතොට 

එක�" jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     24,708.00            99% I 100%

F51385853004 10/28/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU සහසැස් jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     24,708.00            99% I 100%

F51385853005 12/8/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU රgෙgෙගොඩ 

jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     24,708.00            99% I 100%

F51385853006 12/8/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙබොර�ෙගොඩව�ත, 

ඉj�`මන jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     24,708.00            99% I 100%

F51385853007 12/8/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ර!ෙපොNණ, එක�" 

jබසාධක හා අවමංගල�ාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     24,708.00            99% I 100%



F51485854003 3/30/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     299,892.00           100% I 100%

N51485854006 4/28/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU සහන \"කැළ එGස� 

මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     29,748.00            99% I 100%

K51385954001 11/4/2015

ඉංI�ය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  දෘශ�ාබා�ත ජනතාව සඳහා අGÛ 

ෙසෞඛ�  පව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

F51385854002 11/9/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     99,752.00            100% I 100%

F51385854003 11/11/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jබසාධක හා 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

27,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     26,944.00            100% I 100%

F51385854005 11/16/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පජා ම³ඩල සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     199,958.00           100% I 100%

F51385854006 11/12/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ඉංI�ය, ඉj�Aර, 2 

ප�මග ඉj� jබසාධක හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     60,000.00            100% I 100%

K51485964002 3/27/2015

 

ෙකොළඹ �ස්��තGකෙ> ග|භ® ම~ව�!ෙ_ ෙසෞ�ó ත�වය 

නංවා�ම උෙදසා  අෙ� ෙසොs� ප�ල  වැඩසටහන 

පැවැ�uම.

 
400,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     400,000.00           100% I 100%

K51485964004 1/5/2016

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ෙතෝරාග� පාෙg�ය ෙ�ක  

ෙකො<ඨාසය!P අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සඳහා අGÛ ෙසෞඛ� 

පව|ධන  වැඩසටහ! පැවැ�uම.

815,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     809,480.00           99% I 100%



K51364965001 5/28/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ජනතාව  අතර ඖෂ�ය හා ෙg�ය වශෙය! 

වැදග� වන ආහාරපාන ��බඳ දැ�ව� opම සඳහා ෙපෝෂණ 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     44,660.00            89% I 100%

A56362101001 10/8/2015

Establishment of ETU in Akaragama Hospital

1,250,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ 0% O 0%

H56362101002 12/29/2015

��ල�Yය ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� කා|යාලෙ> අත�ාවශ� 

අ��වැwයා Xao�ම

2,682,265.89       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ 0% O 0%

H56364101003 12/3/2015

අකරගම ආ�|ෙ~ද මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාෙ~ ��පස වැට 

ඉ�opම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     552,531.40           79% I 100%

H56386103001 3/26/2015

mග�ව ප�වාස කා|යාලය ව|ණාෙලප opම 

 

300,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     222,731.60           74% I 100%

G56362803002 3/26/2015

Supply of neo puff instrument to DGH Negambo

300,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     300,000.00           100% I 100%

A56362103004 12/29/2015

Renovation of 8 Storied Building at DGH Negambo

2,600,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,577,817.35       99% I 100%

G56362803005 6/19/2015

Provision of high pressure sterilizer for DGH 

Negambo

9,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     9,000,000.00       100% I 100%

A56362103006 12/29/2015

Renovation of X Ray room Doctors rest room and 

minor repairs of the old building in Negombo hospital

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     1,026,137.00       51% I 100%



A56362104001 10/8/2015

Renovation of alcoholic rehabilitation unit of BH 

Minuwangoda

1,800,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     1,119,078.58       62% I 100%

A56485105002 7/29/2015

m�ගම ම!ද මානXක ��\ ළ�! සදහා � Sවාසෙ> ෙ_<�ෙ~ 

Xට පෙ~ශ ෙදොර�ව දGවා ෙකොටස කමව� ෙලස සකස් o�ම.

744,564.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     726,229.71           98% I 100%

A56485105003 7/29/2015

m�ගම ම!ද මානXක ��\ ළ�! සදහා � Sවාසෙ> 

ෙ!වාXකාගාරය සදහා �ටuෙ  හ�X ෙදොර�ව අඑ�වැwයා o�ම.

151,782.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     132,644.44           87% I 100%

A56485105004 12/23/2015

m�ගම ම!ද මානXක ��\ ළ�! සදහා � Sවාසෙ> පැ� බැ ම 

කමව� ෙලස සකස් o�ම.

320,168.40           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     320,168.40           100% I 100%

A56485105005 7/29/2015

m�ගම ම!ද මානXක ��\ ළ�! සදහා � Sවාසෙ> කා�ව 

කමව� ෙලස සකස් o�ම.

144,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     128,212.80           89% H 100%

A56485105006 7/30/2015

m�ගම රජෙ> `ෙශේÛත ළමා Aන��ථාපන (��\) 

මධ�ස්ථානෙ> වැXob පgධ�ය කමව� ෙලස සකස් o�ම.

1,107,094.00       අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     1,042,699.81       94% I 100%

A56385105001 12/31/2015

m�ගම ස� ෙසවන රජෙ> `ෙශේÛත ��\ ළමා Aන��තාපන 

මධ�ස්ථානයට අය� කෑම ශාලාෙ~ X`bම සකස් opම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

A56385105002 12/31/2015

m�ගම ෙස� ෙසවන රජෙ> වැwPY Sවාසෙ> ෙගෝතm අංශෙ> 

ඉ��පස ෙකො!�Y වැටG ස` opම

67,500.00            අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

H56364106002 12/3/2015

S<ටOව ආ�|ෙ~ද මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාව සංව|ධනය o�ම

380,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     330,973.00           87% I 100%



A56362107007 12/31/2015

Essential developments & building repairings at 

    institutions managed under RDHS Gampaha.

11,783,322.58      පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     10,559,871.39      90% H 100%

G56362807008 3/26/2015

 Provision of  ventilator for district general hospital 

    Gampaha

2,800,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,800,000.00       100% I 100%

K56362907009 12/3/2015

Training Workshop on occupational health for pHI

12,600.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     6,220.00              49% I 100%

K56362907010 12/3/2015

Training of Registered Medical officers & Medical 

officers on NCD Management 

14,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     12,780.00            91% I 100%

K56362907011 12/3/2015

Awareness Programme on filling of Return of NCD

12,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     12,000.00            100% I 100%

H56364107012 12/3/2015

u�යෙගොඩ ආ�|ෙ~ද ෙරෝහෙ� වා<� අංක 01 හා 02 P `ab 

පgධ�ය වැw��� opම

785,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     694,532.00           88% I 100%

K56362907013 12/31/2015

To conduct a awareness program on chronic NCD 

prevention through practical session (walking)

55,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     55,000.00            100% I 100%

K56386910001 6/22/2015

ර �"ගල  සහ�ක කල පාසැෙ�  සහ ර �"ගල  �ඳ�  

Sවාසෙ>  කා|ය ම³ඩලය සඳහා ළ�!ට ආරGෂාව හා 

�කවරණය ලබා ෙද\! Aන��ථාපනය ��බදව  Al� 

වැඩසටහ! පැවැ�`ම. 

 
346,300.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     315,332.92           91% I 100%

K56386910002 3/26/2015

ර �"ගල  �ඳ�  Sවාසෙ>  ර �"ගල  සහ�ක කල පාසැෙ� 

ෙ!වාXක ද�ව! සදහා රස`!දනා�මක වැඩසටහනG 

පැවැ�`ම. 

 
400,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     337,411.00           84% I 100%



A56386110003 3/26/2015

ර �"ගල   �ඳ�  Sවාසෙ>  කා� පgධ�ය අ��වැwයා 

opම

 

50,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     43,226.20            86% I 100%

A56386110004 3/26/2015

ර �"ගල   �ඳ�  Sවාසෙ>  ජලනල පgධ�ය අ��වැwයා 

opම

 

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     88,785.15            89% I 100%

A56386110005 12/31/2015

ර!�"ගල සහ�ක කල පාසෙ� �tතැ!ෙගය හා ගෘහ `ද�ා 

කාමරය අ��වැwයා opම

412,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     354,741.30           86% I 100%

K56386912001 6/22/2015

මා ෙකොල සහ�ක කල පාසැෙ�  සහ මාෙකොල  �ඳ�  Sවාසෙ> 

 කා|ය ම³ඩලය සඳහා ළ�!ට ආරGෂාව හා �කවරණය ලබා 

ෙද\! Aන��ථාපනය ��බදව  Al�  වැඩසටහ! පැවැ�`ම. 

 
245,700.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     199,494.60           81% I 100%

K56386912002 3/26/2015

 මාෙකොල  �ඳ�  Sවාසෙ> මාෙකොල සහ�ක කල පාසැෙ� 

ෙ!වාXක ද�ව! සදහා රස`!දනා�මක වැඩසටහනG  

පැවැ�`ම. 

 
400,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     399,696.75           100% I 100%

A56386112003 7/3/2015

මාෙකොළ �ඳ�  Sවාසෙ>  කා|යාල ෙගොඩනැI�ෙ�  වහලය 

අ��වැwයා 

opම.

 
150,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     139,460.00           93% I 100%

A56386112004 6/30/2015

මාෙකොල  �ඳ�  Sවාසෙ>  බාPර `ab පgධ�ය සකස් 

opම.

 

280,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     271,350.00           97% I 100%

H56386112005 4/28/2015

මා ෙකොල සහ�ක කල පාසැෙ� �ස්ස ෙ!වාXකාගාරෙ>  

වැXob පgධ�ය  සකස් 

opම

 
425,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     355,745.35           84% I 100%

A56386112006 6/30/2015

මා ෙකොල සහ�ක කල පාසැෙ�  පෑස්j  පාඨමාලාව  �යා�මක 

o�මට  Sය\ත ෙගොඩනැI�ල  අ��වැwයා opම 

 

1,200,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,091,779.50       91% I 100%



A56386112007 7/3/2015

මා ෙකොල සහ�ක කල පාසැෙ� ෙ~�කාෙ~ අ�වැල අ��වැwයා 

opම 

 

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     84,754.70            85% I 100%

A56386112009 3/26/2015

 මාෙකොල  �ඳ�  Sවාසෙ> ෙගොඩනැIb අ��වැwයාව  

 

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,978,386.86       99% I 100%

H56362112011 10/20/2015

Construction of OPD & Administration building @ 

Devitional hospital Biyagama (stage iv)

3,069,168.64       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,988,296.64       97% I 100%

H56386112012 8/27/2015

මාෙකොළ �ද�  Sවාසෙ> තා�පයට ඉහ�! දැ� ගැiම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     242,831.60           97% I 100%

H56386112013 8/27/2015

ෙමොෙකොල සහ�ක කල පාසෙ� පධාන ශාලාෙ~ අ��වැwයා 

කට�" සහ y!ත ආෙ�ප o�ම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     499,751.00           100% I 100%

H56386112014 12/31/2015

මාෙකොළ �ද�  Sවාසෙ> ද�ව!ෙ_ xපවාPS නැරO  

කාමරෙ> Ðම ටq� opම

405,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     401,219.00           99% I 100%

H56362113001 12/29/2015

Construction of Accident service at BH Kiribathgoda - 

 stage x

2,200,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     1,811,559.00       82% I 100%

H56364113002 8/27/2015

o�බ�ෙගොඩ ආ�|ෙ~ද පංචක|ම මධ�ස්ථානෙ> X`bම මත 

X!G ඇ�\Sය  තහ@ ෙය�ම

1,020,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     736,433.54           72% I 100%

F56362821001 4/29/2015

ෙකොළඹ  පාෙg�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Gෂ කා|යාලය සඳහා 

අතවශ� කා|යාලóය උපකරණ 

සැපóම.

 
1,300,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,239,445.23       95% I 100%



A56362121002 3/26/2015

Repair of upstair waiting area & RMO duty room at 

    DH Maligawaththa.

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     942,105.00           94% I 100%

A56362123003 4/29/2015

\�හාන සායනෙ> ප�ශG�කරණ කාමරය අ��වැwයා 

opම

 

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     190,209.00           95% I 100%

A56362123004 4/29/2015

�ටෙකෝ<ෙ< ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp කා|යාලෙ> ෙබෙහ� 

ගබඩාව අ��වැwයා opම

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     196,936.00           98% I 100%

A56362123005 4/29/2015

\�හාන සායනෙ> වහලය අt�වැwයා 

opම.

 

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     199,802.00           100% I 100%

A56362123007 3/26/2015

Construction a garage for MOH offce 

    Boralesgamuwa

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     183,305.00           92% I 100%

A56362123008 4/29/2015

�ටෙකෝ<ෙ< ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp කා|යාලය සඳහා Ð�� 

කබ� ස` opම

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     97,236.00            97% I 100%

A56362123009 4/29/2015

�ටෙකෝ<ෙ< මාතෘ සායනය සඳහා �ෙපෝෂ ගබඩාවG ඉ�opම

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     484,754.00           97% I 100%

A56485123002 7/10/2015

ෙම� ෙසවන රජෙ> Sව|තන Sවාසෙ> කා|යාලය අසල 

වැXo� කමව�ව අt�වැwයා o�ම

130,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     106,540.00           82% I 100%

A56362124001 4/29/2015

ක@ෙවල ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp කා|යාල ´\ෙ> වැට සකස් 

opෙ  කට�" ස û|ණ 

opම.

 
500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     492,185.00           98% I 100%



A56362124003 3/26/2015

    Repairof kitchen at DH Nawagamuwa

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     942,905.00           94% I 100%

A56362124005 10/8/2015

Repair and construction of toilets at MOH office 

Kaduwela

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     425,748.00           85% I 100%

A56362124006 11/2/2015

Renovation of kitchen building at DH Thalangama

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     815,863.00           82% I 100%

A56362124007 11/2/2015

Repair of Dental first floor & ground floor drains at 

DH Thalangama

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     873,904.00           87% I 100%

A56362124008 11/2/2015

Renovation of toilets in RMO quarters at MOH 

Kaduwela

450,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     372,487.00           83% I 100%

A56362125001 3/26/2015

Repair of CD Rukmalgama (Wiring system,roof & 

    toilets)

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     974,106.00           97% I 100%

A56485127001 7/10/2015

\� ෙසවන රජෙ> `ෙශේÛත ළමා Aන��ථාපන මධ�ස්ථානෙ> 

ෙදමහ� ෙගොඩනැI�ෙ� වැX ජලය බැසයාමට හැo වන ප�� 

කා� පgධ�ය `�ම� o�ම හා ඉ��පස ´\ පමාණෙ> ග� 

ඇ��ම
1,780,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     1,524,885.11       86% I 100%

A56485127002 7/10/2015

\� ෙසවන රජෙ> `ෙශේÛත ළමා Aන��පාන මධ�ස්ථානෙ> 

��\ ෙසේවක මහ"!/ආයතනයට පැ\ෙණන අ��ත! සඳහා 

නාන කාමර, වැXo� පහjක  සPත `ෙ~කාගාරයG ඉ�o�ම

1,080,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     894,550.10           83% I 100%

A56485127003 7/10/2015

\� ෙසවන රජෙ> `ෙශේÛත ළමා Aන��ථාපන මධ�ස්ථානෙ> 

පව�න Xයඑම කැv ඇ� වැXob/ ගb වලව�වල 

ෙකො!Ä<ආවරණ ස්ලැ� අඑ�වැwයා o�ම හා දැ�ය! ස්නානය 

කරන Xෙම!�  ඡල ටැංoය පමාණෙය! `ශාල කර නැවත 

සකස් o�ම
175,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     130,196.60           74% I 100%



A56485127004 9/2/2015

ෙබ�ල!තර රජෙ> `ෙශේÛත ළමා Aන��ථාපන මධ�ස්ථානය 

ප�සංස්කරණය o�ම.

60,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

A56362128001 3/26/2015

Construction of a attached toilets to the staff and 

    colour washing -Koralawella Central Dispensary

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,000,000.00       100% I 100%

A56362129001 3/26/2015

Repair of bath rooms OPD & wards at DH 

    Piliyandala

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     972,994.00           97% I 100%

A56362129002 3/26/2015

Construction of Shelter for the pregnant mothers at 

    Werahera Clinic

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     424,850.00           85% I 100%

A56362129003 3/26/2015

    Repair of clinic entance  door at Werahera Clinic

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     409,761.00           82% I 100%

A56485129004 9/2/2015

ගංෙගොඩ`ල රජෙ> Sව|තන Sවාස ප�ශෙ> �PY Sල Sවාස  

අඑ�වැwයා o�ම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

A56362130001 3/26/2015

Renovations of CD Building And Clinic building of 

    Brahmanagama Dispensory

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     440,121.00           88% I 100%

H56362130004 12/31/2015

Construction of protection mesh for ward of BH 

Homagama

655,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

A56362131002 11/2/2015

Completion of ceiling and tillling in dressing room 

ward 03 at BH Awissawella

1,100,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     845,860.00           77% I 100%



H56364131003 12/3/2015

අ`ස්සාෙ~�ල ආ�|ෙ~ද මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාව සංව|ධනය 

o�ම

439,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     341,830.10           78% I 100%

A56362133001 3/26/2015

    Repair of OPD roof at DH Padukka 

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     885,194.00           89% I 100%

A56362141001 3/26/2015

Renovation of blood bank, labor room and staff 

    changing rooms at Kethumathi Hospital.

5,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     5,000,000.00       100% I 100%

A56362143001 4/29/2015

බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙරෝහල ප�සංස්කරණය 

opම.

 

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     438,420.00           88% I 100%

H56364143002 11/13/2015

u�යෙගොඩ ආ�|ෙ~ද ෙරෝහෙ� නව ෙගොඩනැI�ල ඉ�opම-11 

අ�යර

7,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් 33,000,000.00    2,482,384.54       35% I 100%

A56362143003 5/13/2015

Expansion of MOH office Bandaragama stage (ii)

5,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     5,000,000.00       100% I 100%

A56362144001 12/14/2015

Renovation of  Rerukana, Madurawala & Weragama 

    clinic

1,850,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,850,000.00       100% I 100%

A56362145001 4/29/2015

�Gෙහේන මාතෘ සායනෙ> අt�වැwයා කට�" 

 

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     2,000,000.00       100% I 100%

A56362146001 3/26/2015

    Renovation of ambulance garage at PU Bulathsinhala

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     100,000.00           10% I 100%



A56364149001 5/25/2015

නෑබඩ ගා\ය ආ�|ෙ~ද ෙරෝහල අ��වැwයාව සහ ව|ණාෙ�පය 

- 11 අ�යර

4,953,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     3,727,385.70       75% I 100%

H56386149002 7/14/2015

ම"ගම ප�වාස කා|යාලෙ> නව ෙදමහ� ෙගොඩනැI�ෙ� Ð  

මහෙ� ඉ�� වැඩ කට�" Sමවා අවස! opම

1,700,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,698,540.00       100% I 100%

A56362150001 12/31/2015

Improvement of pediatrics and medical ward at Base 

    Hospital Pimbura

5,700,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     5,699,999.00       100% I 100%

H56364150002 12/3/2015

ෙපො�ග පල ආ�|ෙ~ද මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාව සංව|ධනය 

o�ම

390,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     346,774.00           89% I 100%

H56364150003 12/3/2015

ෙපො�ග පල ආ�|ෙ~ද මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාෙ~ ගරාජය 

ඉ�opම

390,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     305,700.00           78% I 100%

A56362151001 12/31/2015

Construction of maternity & female ward for DH 

Ittapana Stage11

14,300,000.00      පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     14,300,000.00      100% I 100%

A56362153001 12/14/2015

ග�පාත ෙරෝහෙ� වා<� සං�|ණය නuකරණය 

opම.(වහලය,වැXo� අ��වැwයා opම, හ�X ප�කාර 

ඒකකය) හා අෙනN� jt අ��වැwයා කට�"

1,320,024.75       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,320,024.00       100% I 100%

H56364154001 11/13/2015

ඉංI�ය පාෙg�ය ෙ�ක    ෙකො<ඨාශෙ> බl කා|ය ආ�|ෙ~ද  

ප�කාර මධ�ස්ථානය ආරGÛත වැට 

ඉ�opම.

 
4,785,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     4,347,420.86       91% I 100%

G56362863001 4/29/2015

"ග පහ �ස්�Gකෙ> ෙරෝහ� වල හ�X ප�කාර ඒකක/ පාථ\ක 

ස�කාර ඒකක සඳහා ශල� ෛවද� උපකරණ සැපóම 

 

" 
1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     931,802.50           93% I 100%



G56362863002 4/29/2015

"ග පහ �ස්�Gකෙ> ෙතෝරාග�ෙසෞඛ� ආයතන ෙවත 

ෙතොර"� තාGෂණ කමෙ~දයට අදාළ උපකරණ හා උපාංග 

ලබාDම 

 

" 
1,280,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     1,280,000.00       100% I 100%

G56362863003 4/29/2015

"ග පහ �ස්�Gකෙ> ෙතෝරාග� ෙරෝහ� වල ෙ�ඛනාගාර සඳහා 

ෙතොර"� තාGෂණ කමෙ~දයට අදාළ උපකරණ හා උපාංග 

ලබාDම 

 

" 
1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     1,000,000.00       100% I 100%

G56362863005 4/29/2015

"ග පහ �ස්�Gකෙ> ෙතෝරාග� ෙරෝහ�වල වා<� සහ කා|යාල 

සඳහා ශල� ෛවද� උපකරණ හා කා|යාලóය උපකරණ 

ලබාDම.

 

" 
2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     1,815,232.50       91% I 100%

A56362163006 12/31/2015

  Essential repairs at quarters  of House Officers & 

Medical Officers, staff rest room  at Health 

    institutions in Gampaha RDHS area

2,700,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,436,773.22       90% I 100%

G56362863007 3/26/2015

" Provision of necessary medical equipment for 

Hospital laboratories  at district general  hospitals in  

Gampaha District.

    "
500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     500,000.00           100% I 100%

K56362963008 10/6/2015

 Special vector control program with printing of 

nessesary materials done by filarial unit  in Gampaha 

    RDHS area.

81,500.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     81,476.00            100% I 100%

F56362863009 3/26/2015

 Provision of essential tools and accessories needed in 

    field for PH staff of Filarial unit

30,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     24,150.00            81% I 100%

K56362963010 3/26/2015

 Conduction of awareness programme on Non 

Communicable Disese for government workers  in 

    Gampaha RDHS area.

30,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     20,105.00            67% I 100%

K56362963011 3/26/2015

Conduction of workshops on  disaster preparedness  

for all the heads of health institutions  in Gampaha 

    RDHS area.

20,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     19,085.00            95% I 100%



K56362963012 3/26/2015

 Conduction of awareness program (health education) 

on reproductive health for adolescents in Gampaha 

    RDHS area

80,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     79,900.00            100% I 100%

K56362963013 3/26/2015

 Conduction of in-service programs (capasity 

building) for Dental Surgeons and School Dental 

    Therapists  in Gampaha RDHS area

70,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     58,800.00            84% I 100%

K56362963014 3/26/2015

 Conduction of awareness programs for school 

    teachers on oral health  in  Gampaha RDHS area

70,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     36,100.00            52% I 100%

A56362163015 12/29/2015

 Essential repairs at MOH offices &  MCH Clinics  in 

    Gampaha RDHS area

1,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     1,414,901.00       94% I 100%

G56362863016 3/26/2015

 Provision of necessary equipment for labor rooms  at 

2 Distric General Hospitals and Base Hospital type A 

    in Gampaha RDHS area

400,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     400,000.00           100% I 100%

K56362963017 10/29/2015

 Conduction of training program on Emergency 

Management of obstetric care for ward staff at 5 

    major hospitals in  Gampaha District.

34,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     16,000.00            47% I 100%

G56362863018 3/26/2015

 Provision of medical equipment for Neonatal life-

support at Distric General Hospitals in Gampaha 

    RDHS area

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,000,000.00       100% I 100%

K56362963019 10/29/2015

Capacity building programme for staff at 

    Neonatalogy units on Neonatal life-support

27,500.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     25,000.00            91% I 100%

A56362163021 12/29/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> ෙතෝරාග� පධාන ෙසෞඛ� ආයතනවලට 

�`iම සඳහා ආබා�ත පෙ~ශ සකස් opම

450,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     385,156.00           86% I 100%



G56362863022 4/6/2015

Provision of medical equipments for Emergency 

treatment Units (emergency rooms) in all the 

divisional hospital &selected primary health care 

institutions
500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     500,000.00           100% I 100%

A56362163024 12/31/2015

Development of sewer systems at Base Hospitals & 

divisional Hospitals  in Gampaha RDHS area

2,170,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,170,000.00       100% I 100%

B56362863025 6/19/2015

Provision of spare parts for repairing of medical 

equipment in Gampaha RDHS area

5,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     4,879,233.00       98% I 100%

K56362963026 10/8/2015

මානXක ෙසෞඛ� �නය ෙව�ෙව! ග පහ �ස්�Gකෙ> මානXක 

ෙරෝ�!ෙ_ ෙසෞඛ� ත�වය වැw ��� opම සඳහා ෙසෞඛ� 

වැඩසටහ! පැවැ�uම

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     99,920.00            100% I 100%

K56362963027 11/2/2015

Training programme on Introduction supervision 

tools of PHI

28,500.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     18,070.00            63% I 100%

K56362963028 12/31/2015

Assessment of progress & Review of quality 

Management Activities in health institution in 

Gampaha district

9,200.00              පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     9,000.00              98% I 100%

K56362963029 12/31/2015

To conduct a Review meeting on acute & chronic 

NCD prevention activities with stake holders in 

gampaha district

11,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     11,000.00            100% I 100%

G56362864002 3/26/2015

 Purchasing of surgical items  for Health institutions 

    in Colombo district

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     172,004.00           86% I 100%

B56362864004 6/19/2015

Purchasing of spare parts to repair medical 

equipments of Health institutions of Colombo District 

4,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     3,999,675.00       100% I 100%



G56362864005 6/19/2015

Purchasing of surgical quipment for curative & 

prevention health care institutions in Colombo RDHS 

area

6,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     6,386,336.00       98% I 100%

G56362864006 11/2/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ෙසෞඛ� ආයතන වල `�ම�ව ෙසෞඛ� 

ෙසේවාව! පව�වාෙගන යාමට අවශ� ය!ත හා උපකරණ \ලD 

ගැ^ම

4,510,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     4,492,704.00       100% I 100%

K56362964007 8/27/2015

පග� සමාෙලෝචන �ස්uම සහ වැඩසටහන (ෙරෝග පාලනය - RE 

Unit)

370,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     348,156.00           94% I 100%

K56362964008 8/27/2015

පග� සමාෙලෝචන �ස්uම සහ වැඩසටහන (ළමා හා මාතෘ)

110,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     89,950.00            82% I 100%

K56362964009 8/27/2015

ආයතන පධා^! සමග පග� සමාෙලෝචනය (සැලj  අංශය)

80,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     38,575.00            48% I 100%

K56362964010 8/27/2015

පග� සමාෙලෝචන හා Al� වැඩසටහන (ද!ත ෛවද� සායන)

180,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     96,505.00            54% I 100%

H56386164011 8/27/2015

ග�oස්ස බ�තර��ල ප�වාස ඒකකටය අදාල ගබඩාෙ~ 

�රාප�� වහලය සකස් opම

1,420,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,151,269.20       81% I 100%

G56362865001 4/29/2015

ෙසෞඛ� ආයතන සඳහා ෛවද� උපකරණ \ලD 

ගැ^ම.

 

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,997,935.00       100% I 100%

G56362865002 4/29/2015

ෙසෞඛ� ආයතන සඳහා ෛවද� ෙනොවන උපකරණ \ලD 

ගැ^ම.

 

3,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     2,642,617.00       88% I 100%



G56362865003 10/29/2015

jව�` සායන සඳහා  උපකරණ \ලD 

ගැ^ම.

 

449,423.66           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     449,423.00           100% I 100%

G56362865004 10/29/2015

ෙසෞඛ� පව|ධන සැකැස්මG ඇ� opම  සඳහා දව� හා 

උපකරණ \ලD 

ගැ^ම.

 
452,360.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     452,360.00           100% I 100%

A56362165005 4/29/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ෙතෝරාග� ෙසෞඛ� ආයතනවල අත�වශ� 

අt�වැwයා 

op .

 
3,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     3,000,000.00       100% I 100%

G56362865006 10/29/2015

ෙතෝරාග� ෙරෝහ� සදහා ෙතොර"� තාGෂණ කමෙ~දයට අදාළ 

උපකරණ හා උපාංග 

සැපóම.

 
1,098,216.34       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     881,030.00           80% I 100%

G56362865007 4/29/2015

ඵලදාóතා සංක�පය �යා�මක opම සඳහා උපකරණ \ළD 

ගැ^ම.

 

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     486,528.00           97% I 100%

G56362865008 3/26/2015

Purchase surgical equipment for health institutions in 

    Kalutara district.

3,410,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     3,410,000.00       100% I 100%

B56362865009 3/26/2015

Purchase of spare parts to repair  medical equipment 

    of health institutions in Kalutara District

6,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     5,896,595.00       98% I 100%

K56362965010 3/26/2015

Training  & Awareness programmes for health staff 

and community regarding, communicable diseases.

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     442,310.00           88% I 100%

K56362965011 3/26/2015

Follow up mechanisum for mental health patients in 

    Kalutara district.

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     972,007.50           97% I 100%



K56362965012 3/26/2015

Awareness programme for mental health patients & 

    care givers in Kalutara district.

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     195,787.00           98% I 100%

K56362965013 3/26/2015

Review meetings regarding Healthy lifestyle clinics in 

    Kalutara district.

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     100,000.00           100% I 100%

K56362965014 3/26/2015

Awareness programme for health staff and 

community to address unexpected disaster situation 

    propely  (discussion, Leaflets, )

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     97,080.00            97% I 100%

K56362965015 3/26/2015

Awareness programmes for establish health 

    promotion consept in Kalutara district

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     390,000.00           78% I 100%

A56362165016 10/29/2015

Renovation of ward & OPD buildingsat health 

institution in Kaluthara District

2,829,975.25       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     2,779,633.00       98% I 100%

F56362165017 4/6/2015

Provision of office equipments for health institutions 

in Kaluthara District

1,970,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,968,332.90       100% H 100%

K56362965018 12/11/2015

Awareness programme for health staff in Kaluthara 

District regarding quality and safety

700,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     625,918.00           89% I 100%

K56362965019 6/19/2015

Awareness programme for MOH and MOIC in 

Kaluthara district regarding office management

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     133,800.00           67% I 100%

K56362965020 6/19/2015

Awareness programme on method of current patient 

management for health staff in Kaluthara district

400,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     371,189.00           93% I 100%



K56362965021 8/27/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ජනතාව ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වb! �දවා 

ගැ^ම සදහා jව �` සායන වල ධා�තා සංව|ධනය opම

430,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     430,000.00           100% I 100%

K56362965022 12/23/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ස්ථා�ත ෙසෞඛ� අධ�ාපන ඒකක මI! 

ෙසෞඛ�ම� ]වන රටාවකට l�uම හා එම ]වන රටාව 

පව�වාෙගන යාම ��බදව ජනතාව දැ�ව� opම සදහා 

වැඩසටහ! පැවැ�uම
476,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     396,000.00           83% I 100%

K56362965023 12/31/2015

කtතර පාෙg�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා ෙකො<ඨාශෙ> Iල!රථ �යaර! 

සඳහා Al� වැඩ�tවG පැවැ�uම.

24,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     24,000.00            100% I 100%

K56485962003 5/13/2015

ෙකොළඔ,ග පහ,කtතර �ස්�Gක 03 ආවරණය වන ප�� ප�භා 

��ය ෙපොළ පැවැ�uම (�ස්�Gකෙ> ෙපොළකට �.100,000)

300,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     164,633.00           55% I 100%

F56485862005 5/13/2015

බස්නාPර පළාත "ළ �PY bයාප�ංU ආබා�ත ළමා සංව|ධන 

මධ�ස්ථානය! සඳහා උපකරණ ලබාDම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     498,449.00           100% I 100%

K56386962001 3/26/2015

ළමා සංව|ධන මධ�ස්ථාන වල සා/ෙපළ `භාගයට ෙප^ XYන 

ළ�! සදහා අධ�ාපSක ස ම!තණ  

පැවැ�uම

 
300,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     259,896.38           87% I 100%

K56386962002 3/26/2015

ළමා සංව|ධන මධ�ස්ථාන වල ළ�! සදහා අධ�ාපSක වැඩ�t 

පැවැ�uම

 

400,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     322,414.50           81% I 100%

A56386162003 3/26/2015

ෙකොළඹ ග පහ කtතර   �ස්�Gක "න ආරණය වන ප��  

ෙතෝරා ග� ළමා සංව|ධන  මධ�ස්ථානවල  අ��වැwයා කට�"  

Xa 

o�ම.

 
500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     497,006.13           99% I 100%

G56386862004 11/2/2015

ප�වාස කා|යාල ම<ට\! ළ�! සදහා පාසැ� උපකරණ ලබා 

Dම

 

2,500,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     2,496,501.19       100% I 100%



G56386862005 11/2/2015

ප�වාස ෙදපා|තෙ !"ව යටෙ� ඇ�   bයාප�ංU ළමාසංව|ධන 

මධ�ස්ථානවb!  ෙතෝරාග� ළ�! සදහා අධ�ාපSක Nසලතා 

පව|ධනයට ඇවැX පාස� උපකරණ ලබා Dම 

 
1,800,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,505,759.94       84% I 100%

K56485962007 5/13/2015

සමාජ ස�කාරක ස�ය හා ප�භා ��ය ෙපොළ පැවැ�uම සහ 

වැwPY,ආබා�ත,වැ!දO,අ@ ආදාය ලාò පජාව දැ�ව� o�ම 

හා ස`බල ගැ!`ෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

2,700,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     187,000.00           7% D 80%

F56485862008 5/13/2015

බස්නාPර පළා� සමාජ ෙසේවා ෙදපා|තෙ !"ෙ~ bයාප�ංU 

වැwPY Sවාස, අබා�ත Sවාස, �වාj�N  මධ�ස්ථාන ප\� 

ගත o�ම සදහා ගෘහ භා³ඩ හා උපකරණ ලබා Dම.

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     1,413,980.69       94% I 100%

K56386962006 7/14/2015

ෙතෝරාග� ළමා සංව|ධන මධ�ස්ථානවල ද�ව! සදහා 

රස`!දනා�මක වැඩසටහනG පැවැ�uම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     360,156.34           90% I 100%

G56364862007 12/31/2015

ආ�|ෙ~ද ප�කාර ආයතන සදහා අවශ� භා³ඩ හා උපකරණ 

\ලD ගැ^ම.

1,250,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     971,195.00           78% H 100%

H58364101001 6/30/2015

අකරගම  ආ�|ෙ~ද මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාව සහ පජා ෙසෞඛ� 

මධ�ස්ථානෙ> පැ� බැ ම ඉ�opම

1,900,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     1,822,297.66       96% I 100%

K58362901002 5/25/2015

��ල�Yය ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායනයG පැවැ�uම

150,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     139,850.00           93% I 100%

H58362401005 12/8/2015

��ල�Yය ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

1,250,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     1,243,576.00       99% I 100%

H58485102010 5/15/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� උඑ අ බල ව�ත jබසාධන 

ස\� ශාලාව සංව|ධනය o�ම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                       0% O 0%



H58362402001 12/8/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක   ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� 

opම

 
2,175,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     2,132,491.00       98% I 100%

H58386103002 5/26/2015

mග�ව ප�වාස කා|යාලෙ> වැXobය අt�! ඉ�opම හා 

වැXobවල සැකXම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     229,436.25           76% I 100%

H58362403005 10/26/2015

mග�ව  පාෙg�ය ෙ�ක    ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� 

opම

 
550,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     540,716.00           98% I 100%

H58362404001 10/26/2015

\�ව!ෙගොඩ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� 

opම

 
550,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     549,252.50           100% I 100%

H58364105001 8/28/2015

m�ගම �ස්�G ආ�|ෙ~ද ෙරෝහෙ� පැ� බැ ම ඉ�opම

430,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් 750,000.00         427,067.00           99% I 100%

A58485105002 7/30/2015

m�ගම ෙස�ෙසවන රජෙ> වැwPY Sවාසෙ> ප�ෙදෝ�පgධ�ය 

අt�වැwයා o�ම අ�යර 2

253,605.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     253,604.50           100% I 100%

A58485105003 7/30/2015

m�ගම ෙස�ෙසවන රජෙ> වැwPY Sවාසෙ> ගජබා අංශෙ> 

වැXob පgධ�ෙ> ඉ�� වැඩSම o�ම

652,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     515,151.00           79% I 100%

A58485105017 7/29/2015

m�ගම ෙස� ෙසවණ රජෙ> වැwPY Sවාසෙ> `ශාකා වා<�ෙ~ 

වැXo� පgධ�ය අඑ�වැwයා o�ම.

367,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     296,399.85           81% I 100%

H58362405007 12/9/2015

m�ගම පාෙg�ය ෙ�ක ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� 

opම

 
400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     398,080.00           100% I 100%



A58485105019 7/29/2015

m�ගම ෙස� ෙසවණ රජෙ> වැwPY Sවාසෙ> ෙගෝතm වා<�ව 

ප�සංස්කරණය o�ම.

1,180,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     1,156,957.88       98% I 100%

A58485105020 7/29/2015

m�ගම ෙස� ෙසවන රජෙ> වැwPY Sවාසෙ> පධාන 

ෙගොඩනැI�ෙ� �PY ෙසේවක වැXobය අඑ�වැwයා o�ම.

550,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     490,823.79           89% I 100%

G58364805008 11/2/2015

m�ගම ආ�|ෙ~ද ෙරෝහලට අවශ� ආ�|ෙ~ද ෛවද� උපකරණ 

ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     487,948.73           98% I 100%

F58362805010 12/3/2015

m�ගම ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> මාතෘ සායන 

සදහා අවශ� කා|යා�ය උපකරණ ලබා �ම

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     93,000.00            93% I 100%

G58365805011 12/31/2015

m�ගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> මැl  ස්වයං�oයාව!P S�" 

කා!තාව! සදහා ස්වයං�oයා උපකරණ ලබා Dම

105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     101,970.00           97% I 100%

H58485106014 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  ව"�ගම  ෙදමටල!ද 

නෙවෝද�ා jභසාධක  ස\� ශාලා ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය 

opම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     200,000.00           100% I 100%

H58485106015 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ�තනග�ල  

ෙකෝ!ගස්ව�ත  අවමංගල�ාධාර ස\�  ෙගොඩනැI�ල 

සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     499,910.80           100% I 100%

H58485106016 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>   ෙ~ය!ෙගොඩ ප�තලෙගදර 

 පා ෙගෝ`ව�ත jභ සාධක  ස\� ශාලාව  සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,991.50            100% I 100%

H58485106017 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ò�ෙද�ය මරණාධාර ස\� 

ෙගොඩනැI�ල  සංව|ධනය ��ම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     244,032.90           98% I 100%



K58362906004 10/30/2015

අ�තනග�ල ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� කා|යාලය ස බ!ධ කර 

ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැළැG`ෙ  දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     46,000.00            92% I 100%

K58364906005 4/22/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ආ�|ෙ~ද පජා 

ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා�! ස බ!ධ කරගS\! ෙයෝ� ව�ායාම 

වල අගය ��බද දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     24,750.00            99% I 100%

K58386906006 4/22/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පාස� ද�ව! හා 

ත�ණ සං`ධාන සදහා ම�දව� Sවාරණ වැඩසටහ! පැවැ�uම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00            100% I 100%

H58362106007 8/28/2015

ව"�Yවල  $bක ෙරෝහෙ� බාPර ෙරෝ� අංශෙ> හා සායන 

අංශෙ> ෙරෝ�!ට �D Xåෙ  මධ�ස්ථානයG ඉ�opම

2,025,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ 1,735,179.29      -                       0% O 0%

K58362906008 6/17/2015

අ�තනග�ල ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශය මI! 

�යා�මක කරන සායන සදහා සහභා�වන ග|භ^ ම~ව�! 

දැ�ව� opම සදහා වැඩසටහනG පැවැ�`ම

35,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     34,972.75            100% I 100%

H58362406010 10/26/2015

අ�තනග�ල  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� 

opම

 

 
1,625,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     1,624,925.00       100% I 100%

G58362806011 10/8/2015

ව"�Yවල �bක ෙරෝහෙ� බාPර ෙරෝ�~ �D Xåෙ  

මධ�ස්ථානය සදහා කා|යා�ය උපකරණ \ලD ගැ^ම

275,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     261,294.00           95% I 100%

G58362806012 10/8/2015

ව"�Yවල $bක ෙරෝහල සදහා ශල�  උපකරණ \ලD ගැ^ම

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     92,000.00            92% I 100%

A58385106013 12/31/2015

උ@"����Yය මාතෘ හා ළමා සායනෙ> අt�වැwයා කට�" Xa 

opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,804.80           100% I 100%



K58362907002 3/24/2015

 Conduction of awareness programme on NCD  - 

    RDHS Office

70,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     54,220.00            77% I 100%

K58362907003 9/11/2015

     Printing of IEC material on NCD - RDHS Office

76,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     75,232.50            99% I 100%

K58362907004 3/26/2015

 First aid training programme for field workers - 

    RDHS Office

20,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ 20,000.00           19,950.00            100% I 100%

G58362807007 3/24/2015

" Procurement of Desktop computers with accessories 

    - IT unit RDHS Office

    "

570,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     560,975.00           98% I 100%

K58362907008 10/30/2015

ග පහ ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

150,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     147,000.00           98% I 100%

G58362807009 5/13/2015

Implementation of HHIMS project at district general 

Hospital Gampaha

3,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,005,000.00       67% I 100%

H58362407010 12/31/2015

ග පහ පාෙg�ය ෙ�ක   ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� 

opම

 
650,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     648,180.00           100% I 100%

G58362807011 11/2/2015

ග පහ �ස්�G මහ ෙරෝහල සදහා අත�ාවශ� ෛවද� 

උපකරණ \ලD ගැ^ම

5,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     4,927,495.00       99% I 100%

H58362408001 12/30/2015

ජා ඇල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     224,478.00           100% I 100%



A58362408002 12/31/2015

ජා ඇල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 0% O 0%

H58362409001 10/26/2015

ව�තල  පාෙg�ය ෙ�ක   ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� 

opම

 
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     49,946.00            100% I 100%

K58362910004 10/30/2015

මහර ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� කා|යාලය ස බ!ධ කර ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැළැG`ෙ  දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     49,990.00            100% I 100%

K58362910005 4/22/2015

මහර ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     50,000.00            100% I 100%

K58362910006 6/17/2015

මහර ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> ගැÐ� ම~ව�! 

සදහා ෙපෝෂණය හා Ð�a ස^පාරGෂාව ��බද දැ�ව� opෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     447,350.00           89% I 100%

H58386110009 7/14/2015

ර �"ගල �ද�  Sවාසෙ> කා|යාල ෙගොඩනැI�ල සහ 

ෙ!වාXකාගාර ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,852,388.66       93% I 100%

H58362410010 10/26/2015

මහර පාෙg�ය ෙ�ක    ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� 

opම

 
100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     100,000.00           100% I 100%

H58386110011 8/28/2015

ර �"ගල සහ�ක කල  බාbකා පාසෙ� Sල Sවාස සංව|ධනය 

opම

1,478,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,307,273.65       88% I 100%

K58364910012 8/27/2015

මහර ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> ආ�|ෙ~ද ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     24,100.00            96% I 100%



K58364910013 8/27/2015

මහර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ආ�|ෙ~ද පජා ෙසෞඛ� 

ෛවද� Sලධා�! ස බ!ධ කරගS\! ෙයෝI ව�ායාම වල 

අගය �bබද දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     -                       0% A 10%

H58386110014 10/8/2015

ර �"ගල බාbකා �ද�  Sවාසෙ> දැ�ය! සදහා නව 

ෙගොඩනැI�ලG ඉ�opම.

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් 2,000,000.00      768,339.29           38% I 100%

K58362911001 6/17/2015

ෙදො ෙ� ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> ගැÐ� 

ම~ව�! සදහා ෙපෝෂණය හා Ð�a ස^පාරGෂාව ��බද 

දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     499,500.00           100% I 100%

K58364911002 8/27/2015

ෙදො ෙ� ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> ආ�|ෙ~ද 

ෛවද� සායන පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     24,300.00            97% I 100%

H58362111004 12/3/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     495,420.00           99% I 100%

H58386112001 6/30/2015

මාෙකොළ �ද�  Sවාසෙ> ෙසෝදා පාtව වැලැGuම සඳහා 

බැ මG ඉ� 

opම

 
600,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     576,176.40           96% I 100%

H58386112002 3/26/2015

මාෙකොළ සහ�ක කල පාසෙ� පස ෙසෝදායන ස්ථාන සඳහා බැ\ 

ඉ� 

opම

 
1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     936,551.30           94% I 100%

A58386112003 6/30/2015

මාෙකොල �ද�  Sවාසෙ> ෙ!වාXකාගාරෙ> Ðම ටq� 

opම

 

1,400,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,239,007.95       89% I 100%

K58362912006 10/30/2015

Ðයගම ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� කා|යාලය ස බ!ධ කර ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැළැG`ෙ  දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     -                       0% O 0%



H58386112007 7/14/2015

මාෙකොල සහ�ක කල පාසෙ� සහකාර ෙ ට! Sල Sවාස 

ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

1,950,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,840,258.65       94% I 100%

H58386112008 6/17/2015

මාෙකොළ �ද�  Sවාසෙ> ෙවෝ|�! Sල Sවාස ෙගොඩනැI�ල 

සංව|ධනය opම

1,511,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,510,732.50       100% I 100%

K58362912009 11/2/2015

රාගම ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> ග|භ® ම~ව�! 

ග|භ®භාවය හා �� ළමා`ය සංව|ධනය ස බ!ධව දැ�ව� 

opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     422,387.50           84% I 100%

F58385812010 12/31/2015

Ðයගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jභ 

සාධක ස\� සදහා උපකරණ ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     487,900.00           98% I 100%

K58362913001 10/30/2015

කැළ�ය ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     50,000.00            100% I 100%

K58362913002 4/22/2015

කැළ�ය ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� කා|යාලය ස බ!ධ කර ෙබෝ 

ෙනොවන ෙරෝග වැළැG`ෙ  දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     50,000.00            100% I 100%

G58362813003 7/14/2015

o�බ�ෙගොඩ $bක ෙරෝහල සදහා static X ray ය!තයG 

සපයා ස` opම

6,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     6,000,000.00       100% I 100%

K58364913004 8/27/2015

කැළ�ය ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග වැලැGuෙ  දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG සමග 

ආ�|ෙ~ද ෛවද� සායන පැවැ�uම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     73,500.00            98% I 100%

H58362413005 11/13/2015

කැළ�ය ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

175,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     170,412.41           97% I 100%



K58386921006 12/2/2015

ෙකොළඹ  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පාස� ද�ව! හා 

ත�ණ සං`ධාන සදහා ම�aව� Sවාරණ වැඩසටහනG 

�යා�මක opම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00            100% I 100%

H58362121008 10/8/2015

Construction of waiting area for clinic patients at 

Divisional Hospital Maligawatta

400,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                       0% O 0%

H58362421009 12/8/2015

ෙකොළඹ  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

1,400,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     1,379,280.00       99% I 100%

H58362121010 12/3/2015

ෙකොළඹ පාෙg�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Gෂ කා|යාලෙ> හ�X 

අt�වැwයා කට�" Xa opම

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,939,576.92       97% I 100%

H58362122002 3/26/2015

FiXing a gate to main entrance & water tank at 

Regional medical supply division Angoda

150,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     128,834.78           86% I 100%

K58364922004 5/25/2015

ෙකොෙලො!නාව පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග වැළැGuමට යහප� ආහාර රටා හා ]වන A�a ��බද 

දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00            100% I 100%

K58386922005 12/9/2015

ෙකොෙලො!නාව  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පාස� ද�ව! 

හා ත�ණ සං`ධාන සදහා ම�aව� Sවාරණ වැඩසටහනG 

�යා�මක opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     50,000.00            100% I 100%

H58362422006 11/2/2015

ෙකොෙළො!නාව ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     49,602.38            99% I 100%

K58362923005 3/26/2015

Training programme for public Health Midwives at 

MOH Pitakotte

15,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                       0% O 0%



A58362123006 3/26/2015

Renovation of Thalapathpitiya Maternal & Child 

health clinic & Dental clinic

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     780,583.96           78% I 100%

K58362923007 4/22/2015

ෙබොරලැස්ග�ව ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර 

ෛවද� සායන පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     50,000.00            100% I 100%

K58362923008 5/13/2015

Conduct awareness programme on alcohole drug 

prevention & healthy life time at MOH Pitakotte

70,150.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     69,450.00            99% I 100%

K58362923009 5/25/2015

ෙකෝ<ෙ< ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායනයG පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                       0% O 0%

K58386923010 6/12/2015

ෙකෝ<ෙ<  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පාස� ද�ව! හා 

ත�ණ සං`ධාන සදහා ම�aව� Sවාරණ වැඩසටහනG 

�යා�මක opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     50,000.00            100% I 100%

H58362123011 6/17/2015

Development of Madiwela Maternal, Child Health & 

Dental Clinic Building

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     766,190.50           77% I 100%

H58362423012 12/3/2015

ෙකෝ<ෙ< පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     149,808.00           100% I 100%

A58362124005 3/26/2015

Renovation of ward toilets at Divisional Hospital 

Thalangama

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     420,316.30           84% I 100%

H58362124006 3/26/2015

Construction of a garage for MOH Kaduwela

750,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     673,006.80           90% I 100%



K58362924007 10/30/2015

ක@ෙවල ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     142,265.38           71% D 80%

K58362924009 4/22/2015

බ�තර��ල ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� කා|යාලය ස බ!ධ කර 

ගS\! ෙඩං� ම|දන වැඩසටහ! පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     50,000.00            100% I 100%

K58362924010 4/22/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල පාස� ද�ව! 

සදහා ම�දව� Sවාරණ හා ළ�!ෙ_ ආරGෂාව ��බද දැ�ව� 

opෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     50,000.00            100% I 100%

K58362924011 5/13/2015

Conduct awareness programme for iow BMI pationt 

MOH Kaduwela 

59,600.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     56,780.00            95% I 100%

K58362924013 5/25/2015

බ�තර��ල ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� කා|යාලය ස බ!ධ කර 

ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැලැGuෙ  දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                       0% O 0%

K58364924014 5/25/2015

ක@ෙවල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

වැළැGuමට යහප� ආහාර රටා හා ]වන A�a ��බද දැ�ව� 

opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     23,750.00            95% I 100%

K58386924015 12/9/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පාස� ද�ව! හා 

ත�ණ සං`ධාන සදහා ම�aව� Sවාරණ වැඩසටහනG 

�යා�මක opම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00            100% I 100%

F58362824016 6/17/2015

බ�තර��ල ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� කා|යාලයට කා|යා�ය 

උපකරණ ලබාDම

350,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     325,378.94           93% I 100%

H58362124017 6/17/2015

Development of minor staff room building at 

Divisional Hospital Nawagamuwa

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     862,292.49           86% I 100%



H58362424018 12/1/2015

ක@ෙවල ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

1,300,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,289,661.88       99% I 100%

K58365924019 12/14/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ආර භ opමට 

බලාෙපොෙරො�" වන කා!තාව!ට පාවහ! Sෂ්පාදනය,�ර ෙර� 

S|මාණය හා �!තා� opෙ   පාඨමාලාව! පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     49,865.00            100% I 100%

K58362925005 10/30/2015

මහරගම ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     91,680.00            92% I 100%

K58362925006 5/13/2015

Conduct awareness programme on reproductivity 

health for school children (yr9) MOH Maharagama

37,500.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     37,500.00            100% I 100%

K58362925007 5/13/2015

Training of stress management for staff at MOH 

Maharagama

18,235.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     18,235.00            100% I 100%

K58362925008 5/13/2015

Mental Health promotin programme for school 

teachers at MOH Maharagama

14,560.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                       0% O 0%

K58364925009 5/25/2015

මහරගම පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

වැළැGuමට යහප� ආහාර රටා හා ]වන A�a ��බද දැ�ව� 

opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00            100% I 100%

K58386925010 12/9/2015

මහරගම  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පාස� ද�ව! හා 

ත�ණ සං`ධාන සදහා ම�aව� Sවාරණ වැඩසටහනG 

�යා�මක opම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00            100% I 100%

H58362125011 7/14/2015

Development of MOH Building at Maharagama

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     912,136.06           91% I 100%



K58365925013 12/14/2015

මහරගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ආර භ opමට 

බලාෙපොෙරො�" වන කා!තාව! හට පාවහ! සකස් opෙ  

ෙකY කා�න පාඨමාලාවG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     25,000.00            100% I 100%

G58385825014 12/31/2015

ෙම�ෙසවන Sව|තන Sවාසයට අවශ� උපකරණ \ලD ගැ^ම

122,106.89           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     122,106.89           100% I 100%

H58362425015 12/31/2015

මහරගම ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     198,409.52           99% I 100%

A58362425016 12/31/2015

මහරගම ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� අ@ 

ආදාය ලාW ප�� සදහා ස^පාරGෂක පහjක  ලබා Dම

150,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     148,807.14           99% I 100%

K58362926001 4/22/2015

ර�මලාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල පාස� ද�ව! 

සදහා ම�දව� Sවාරණ හා ළ�!ෙ_ ආරGෂාව ��බද දැ�ව� 

opෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     25,000.00            100% I 100%

H58362426002 12/1/2015

ර�මලාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� 

opම

 
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     23,156.50            93% I 100%

A58362127002 3/26/2015

Repairing of clinic roof & other essential repairs at 

Sexual transmitted diseases unit Kalubowila

800,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     645,701.00           81% I 100%

A58362127003 3/26/2015

Fixing a shelter for the vehicle at Sexual transmitted 

diseases unit Kalubowila

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     40,450.00            81% I 100%

K58362927004 3/26/2015

Health education programme on HIV/STD for female 

sex workers, drug users and prisoners at Sexual 

transmitted diseases unit Kalubovila

32,100.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     26,700.00            83% I 100%



K58362927005 3/26/2015

Health education programme on HIV/STD for health 

care workers,  at Sexual transmitted diseases unit 

Kalubovila

51,300.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     49,920.00            97% I 100%

K58362927006 4/22/2015

ෙදPවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ළ පාස� ද�ව! සදහා 

ම�දව� Sවාරණ හා ළ�!ෙ_ ආරGෂාව ��බද දැ�ව� opෙ  

වැඩසටහ! පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල 25,000.00           25,000.00            100% I 100%

A58485127005 7/29/2015

ෙබ�ල!තර රජෙ> `ෙශේÛත ළමා Aන��ථාපන මධ�ස්ථානෙ> 

ඕ�, ෙනඑ , මාෙන� ෙ!වාXකාගාර වල කැv ඇ� වැXob 

අඑ�වැwයා o�ම.

360,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     293,584.30           82% I 100%

H58362427008 11/13/2015

ෙදPවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� 

opම

 
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     24,998.00            100% I 100%

A58362128002 3/26/2015

Expansion of Main entrance at Divisional Hospital 

Moratuwa

300,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     117,057.00           39% I 100%

K58362928004 3/26/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> රාජ� ආයතනවල 

Sලධාp!ෙ_ ශාp�ක හා මානXක ෙසෞඛ� නංවා�ම සදහා 

ෙසෞඛ� ෛවද� සායනයG පැවැ�uම

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ 100,000.00         100,000.00           100% I 100%

K58362928005 4/22/2015

ෙමොර�ව ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

150,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     150,000.00           100% I 100%

H58485128005 5/15/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, ෙතලවල පග� jභසාධක හා 

අවමංග�ධාර ස\� ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය o�ම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     99,966.00            100% I 100%

K58386928006 12/9/2015

ෙමොර�ව  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පාස� ද�ව! හා 

ත�ණ සං`ධාන සදහා ම�aව� Sවාරණ වැඩසටහනG 

�යා�මක opම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00            100% I 100%



A58362128007 10/8/2015

Roof renovation in PCU at Divisional Hospital 

Moratuwa

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     327,602.50           66% I 100%

H58362428008 12/3/2015

ෙමොර�ව  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

1,050,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     1,049,706.00       100% I 100%

K58362929001 3/24/2015

Programme on Mothers with under weight children  & 

Pregnant mothers with Low BMI  MOH 

    Borlesgamuwa

35,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     35,000.00            100% I 100%

H58364129003 6/30/2015

කැස්බෑව ගාmය ආ�|ෙ~ද ෙරෝහෙ� ��\ වා<�ව සදහා වැXob 

ඉ�opම

725,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     658,501.90           91% I 100%

K58362929004 4/22/2015

කැස්බෑව ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

300,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     199,000.00           66% D 80%

K58386929005 5/25/2015

කැස්බෑව  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පාස� ද�ව! හා 

ත�ණ සං`ධාන සදහා ම�aව� Sවාරණ වැඩසටහනG 

�යා�මක opම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00            100% I 100%

G58362829006 5/25/2015

��ය!දල ෙරෝහෙ� ෛවද� සායන පැවැ�uම සඳහා අවශ� 

ෛවද� උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     284,134.00           95% I 100%

K58364929007 6/17/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

වැළැGuමට යහප� ආහාර රටා හා ]වන A�a ��බද දැ�ව� 

opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00            100% I 100%

H58362429008 12/1/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

725,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     279,500.00           39% H 100%



K58362929009 11/2/2015

කහ"@ව ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     99,399.00            99% I 100%

K58362929010 11/2/2015

කැස්බෑව ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     48,500.00            97% I 100%

A58362429011 12/31/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     200,000.00           100% I 100%

H58364130009 8/28/2015

mෙගොඩ පළා� ආ�|ෙ~ද ෙරෝහෙ� එGස් oරණ ඒකකය සඳහා 

ෙල� ua�  සPත ෙදොරව� සපයා ස` opම

2,324,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     2,030,500.80       87% I 100%

H58364130010 6/30/2015

mෙගොඩ පළා� ආ�|ෙ~ද ෙරෝහෙ� ප�ෙදෝ� පgධ�ය සැකiම

1,430,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් 3,000,000.00      1,129,742.75       79% I 100%

A58362130011 3/26/2015

වෑතර �සා ෙරෝහෙ� කා|යාල කාමර හා වැXob අ��වැwයා 

opම

2,576,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     2,357,960.10       92% I 100%

H58362130012 3/26/2015

Setting up of stair -case Emergency treatment unit to 

first floor at Base Hospital Homagama

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     666,259.34           67% I 100%

G58362830013 3/26/2015

Implementation of Hospital health Information 

management system programme to Base Hospital 

Homagama

3,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     2,050,000.00       68% I 100%

K58362930014 3/26/2015

Health promoting programmes on oral Health at 

MOH Homagama

31,650.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     30,850.00            97% I 100%



K58362930015 3/26/2015

Programme of pediatric Emergencies & Cardio - 

pulmonary resuscitation at Base Hospital Homagama

129,575.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     118,050.00           91% I 100%

H58364130017 11/13/2015

mෙගොඩ පළා� ආ�|ෙ~ද ෙරෝහෙ� මාq  වැට ඉ�opම

5,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් 14,000,000.00    2,616,763.78       52% H 100%

K58362930018 10/8/2015

ෙහෝමාගම ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර 

ෛවද� සායන පැවැ�uම

250,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     246,341.77           99% I 100%

H58485130016 9/2/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය�, 2001 පග� jභ සාධන 

ස\� ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය o�ම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     297,432.00           99% I 100%

K58362930019 5/13/2015

Conduct awareness programme for aneamic pregnant 

mothers MOH Kahathuduwa

31,650.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     31,450.00            99% I 100%

K58362930020 5/13/2015

Conduct awareness programme on nutrition for 

pregnant mothers MOH Homagama

63,300.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     61,250.00            97% I 100%

H58364130021 5/25/2015

mෙගොඩ ඔj උයන සංව|ධනය opම අ�යර 11 යටෙ� උද�ාන 

අලංකරණ සහ ෙපොN� ඉ�opෙ  වැඩ අවස! opම.

8,458,338.10       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් 2,900,000.00      -                       0% B 35%

K58386930023 12/9/2015

ෙහෝමාගම  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පාස� ද�ව! හා 

ත�ණ සං`ධාන සදහා ම�aව� Sවාරණ වැඩසටහනG 

�යා�මක opම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00            100% I 100%

K58362930024 6/17/2015

ෙහෝමාගම ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� කා|යාල ස බ!ධ 

කරගS\! ෙඩං� ම|දන වැඩසටහ! පැවැ�uම

300,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     284,513.50           95% I 100%



K58364930025 6/17/2015

ෙහෝමාගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 

වැළැGuමට යහප� ආහාර රටා හා ]වන A�a ��බද දැ�ව� 

opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     24,600.00            98% I 100%

H58362130026 6/17/2015

Development of whole toilets at MOH Homagama

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     481,051.80           96% I 100%

H58362430027 7/14/2015

 ෙහෝමාගම ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

1,100,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,091,252.36       99% I 100%

G58362830028 11/2/2015

ෙහෝමාගම $bක ෙරෝහල සදහා අවශ� ෛවද� උපකරණ \ලD 

ගැ^ම

2,481,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     2,409,300.00       97% I 100%

A58362131002 3/26/2015

Repair of operating theater water pipe line system at 

Base Hospital Avissawella

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     444,609.92           89% I 100%

H58362131003 11/28/2016

Construction of a Ramp to ward 7(pediatric ward) & 

special baby unit Base Hospital Avissawella

1,050,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ 1,050,000.00      405,484.30           39% I 100%

A58362131004 3/26/2015

Repairs to Mortuary roof at Base Hospital Avissawella

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     968,584.89           97% I 100%

H58362131005 3/26/2015

Laying concrete to the road extending from the 

mortuary to ward 5 at Base Hospital Avissawella

800,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     785,565.31           98% I 100%

A58362131006 10/8/2015

Roof renovation in minor staff  Quarters at Base 

Hospital Avissawella

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     999,997.73           100% I 100%



H58362131007 3/26/2015

Construction of dressing room for WD 3 Base 

Hospital Avissawella

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     849,095.60           85% I 100%

H58362131008 3/26/2015

Installation of new Air conditioners in the out patient 

Department Dental unit at Base Hospital Avissawella

800,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     776,503.86           97% I 100%

K58362931010 12/29/2015

iතාවක ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

150,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     147,430.00           98% I 100%

H58362131015 6/17/2015

Development of buildings at Base Hospital 

Avissawella

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,012,011.34       51% I 100%

K58364931016 6/17/2015

iතාවක පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ආ�|ෙ~ද පජා ෙසෞඛ� 

ෛවද� Sලධා�! ස බ!ධ කරගS\! ෙයෝ� ව�ායාම වල 

අගය ��බද දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     20,575.00            82% I 100%

G58362831017 10/8/2015

අ`ස්සාෙ~�ල $bක ෙරෝහෙ� අGÛ සායනය සදහා වා� 

සmකරණ ය!ත ෙදකG \ලD ගැ^ම

850,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     824,993.40           97% I 100%

H58362431018 12/1/2015

iතාවක පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� 

opම

 
300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     299,985.00           100% I 100%

G58362831019 11/2/2015

අ`ස්සාෙ~�ල $bක ෙරෝහල සදහා අවශ� ෛවද� උපකරණ 

\ලD ගැ^ම

2,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     2,484,250.00       99% I 100%

K58386932001 12/2/2015

�Ñ�ගස්යාය  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පාස� ද�ව! හා 

ත�ණ සං`ධාන සදහා ම�aව� Sවාරණ වැඩසටහනG 

�යා�මක opම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00            100% I 100%



H58362432002 12/3/2015

�Ñ�ගස්යාය  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය 0% O 0%

K58362933004 6/17/2015

පාaGක ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     50,000.00            100% I 100%

K58362933005 6/17/2015

පාaGක ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� කා|යාල ස බ!ධ කරගS\! 

ෙඩං� ම|දන වැඩසටහ! පැවැ�uම

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     100,000.00           100% I 100%

H58362133006 7/14/2015

Development of kitchen building at  Divisional 

Hospital Padukka

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     428,310.00           86% I 100%

H58362433007 11/13/2015

පාaGක පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     341,880.00           98% I 100%

F58362833008 11/2/2015

පාaGක ෙරෝහල සදහා අවශ� කා|යා�ය උපකරණ \ලD ගැ^ම

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     302,725.70           61% I 100%

K58362941003 11/13/2015

පානaර ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp ෙකො<ඨාශෙ> මනා කාqක හා 

මානXක ෙසෞඛ�ෙය! ෙහÐ ^ෙරෝ� ද� පරAරG උෙදසා පාස� 

ද�ව! ෙදම~�ය! හා ��ව�! දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�uම
533,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර 910,000.00         532,500.00           100% I 100%

G58362841004 4/22/2015

Implementation of HHIMS project at Base Hospital 

Panadura (Balance Work)

750,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     750,000.00           100% I 100%

H58362141005 11/19/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> පානaර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> 

ස^පාරGෂක වැXob ෙනොමැ� ප�� සදහා ස^පාරGෂක 

පහjක  

ලබාDම

 
1,925,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     1,916,590.00       100% I 100%



G58362841006 10/30/2015

පානaර ෙG"මy ෙරෝහෙ� ෙනොෙ � ළද� ඒකකය සදහා 

Portable Ventilator ය!තයG ලබා ගැ^ම

2,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     2,499,000.00       100% I 100%

G58362841007 10/8/2015

පානaර ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> මාතෘ හා ළමා 

සායන සදහා අවශ� උපකරණ ලබා Dම

1,200,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     230,000.00           19% I 100%

H58362141008 11/2/2015

Development of operation theater at Base Hospital 

Panadura

2,474,470.07       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     2,474,469.51       100% I 100%

H58362141009 12/3/2015

පානaර ෙරෝහෙ� සායන ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     547,540.85           55% I 100%

A58362141010 12/3/2015

ෙG"මy ෙරෝහෙ� අත�ාවශ� අt�වැwයා Xa opම

1,044,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     758,198.90           73% I 100%

K58362941011 12/3/2015

වාgÏව ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     35,582.00            71% I 100%

G58362841012 12/31/2015

පානaර ෙG"මy ෙරෝහල සදහා Mobile X Ray ය!තයG 

\ලD ගැ^ම

3,200,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     3,200,000.00       100% I 100%

H58364142001 7/14/2015

ෙමොෙරො!"@ව ආ�|ෙ~ද මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාව වටා 

ආරGෂක වැට ඉ�opම

2,100,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     1,390,229.00       66% I 100%

H58364142002 7/14/2015

ෙමොෙරො!"@ව ආ�|ෙ~ද මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාෙ~ 

ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     587,992.37           98% I 100%



H58362442004 12/3/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� 

opම

 
3,400,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     3,399,965.00       100% I 100%

G58362842005 12/3/2015

කtතර පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොl ක|මා!තෙ> S�" 

කා!තාව! සදහා ල� ඇඹpෙ  ය!ත \ලD ගැ^ම

90,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     90,000.00            100% I 100%

K58362943001 11/13/2015

බ³ඩාරගම ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp ෙකො<ඨාශෙ> මනා කාqක 

හා මානXක ෙසෞඛ�ෙය! ෙහÐ ^ෙරෝ� ද� පරAරG උෙදසා 

පාස� ද�ව! ෙදම~�ය! හා ��ව�! දැ�ව� opෙ  

වැඩසටහ! පැවැ�uම
878,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     877,500.00           100% I 100%

K58362943002 5/25/2015

බ³ඩාරගම ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> ûජ� පGෂය 

සදහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ��බද දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     43,335.00            87% I 100%

H58362143003 11/19/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙ�ක   

ෙකො<ඨාශෙ> ස^පාරGෂක වැXob ෙනොමැ� ප�� සදහා 

ස^පාරGෂක පහjක  

ලබාDම

 
1,700,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     1,699,784.00       100% I 100%

H58362143004 12/29/2015

බ³ඩාරගම �සා ෙරෝහෙ� හ�X  අt�වැwයා කට�" Xa 

opම

 

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     803,541.80           80% I 100%

G58365843006 12/31/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ඇa  මැiෙ  ක|මා!තෙ> 

S�" අ@ ආදාය ලාW කා!තාව! සදහා ස්වයං�oයා උපකරණ 

ලබාDම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     349,591.00           100% I 100%

A58362144001 3/24/2015

    Repaires of VOG Quartes BH Horana

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,945,220.80       97% I 100%

F58362844003 11/13/2015

Establishment of HHIMS at Base Hospital Horana 

(Provide Equipment)

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ -                     800,832.84           80% I 100%



K58362944004 11/13/2015

Training for staff on IT at Base Hospital Horana

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ -                     928,322.20           93% I 100%

K58362944005 11/13/2015

ෙහොරණ ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp ෙකො<ඨාශෙ> මනා කාqක හා 

මානXක ෙසෞඛ�ෙය! ෙහÐ ^ෙරෝ� ද� පරAරG උෙදසා පාස� 

ද�ව! ෙදම~�ය! හා ��ව�! දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�uම
821,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     821,000.00           100% I 100%

H58362144006 12/8/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ෙහොරණ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> 

ස^පාරGෂක වැXob ෙනොමැ� ප�� සදහා ස^පාරGෂක 

පහjක  

ලබාDම

 
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     495,660.00           99% I 100%

K58362944007 8/27/2015

ෙහොරණ ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> `ද�ාර�න 

��ෙවෙනP ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග �bබද ûජ� පGෂය  පpGෂා 

o�ම සහ දැ�ව� o�ෙ  වැඩසටහනG පැවැ�`ම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     3,500.00              7% I 100%

H58362144008 11/2/2015

ෙහොරණ ෙරෝහෙ� ෛවද�ව�!ෙ_ වාහන නවතා තැRමට 

ස්ථානයG සකස් opම

1,800,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     274,493.45           15% I 100%

H58362144009 10/8/2015

ෙහොරණ $bක ෙරෝහෙ� HHIMS ව�ාපෘ�ය සදහා බාPර 

ප�කාර ඒකකෙ> ක�t සකස් opම

800,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     800,000.00           100% I 100%

K58385944017 11/2/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ෙÆෂ්ඨ  AරවැXය!ට මානXක 

සංව|නය  ��බද  දැ�ව� o�ෙ  වැඩසටහනG  පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00            100% I 100%

H58364144018 12/3/2015

Nඩා උ@ව ආ�|ෙ~ද මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාව සංව|ධනය opම

5,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් 5,000,000.00      3,799,222.20       76% I 100%

G58365844019 12/31/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ඇa  මැiම, ආහාර Sෂ්පාදන 

පහ!�ර හා හa!ü� සකස් opෙ  ස්වයං�oයාව!P Sරත 

අ@ ආදාය ලාW කා!තාව! සදහා ස්වයං�oයා උපකරණ 

ලබාDම
145,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     144,265.00           99% I 100%



H58362145002 3/26/2015

Conversion of Existing ward in to ETU , CD 

Warakagoda

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,844,864.25       92% I 100%

H58362145003 10/8/2015

වරකාෙගොඩ මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාෙ~ ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය 

opම

1,216,602.50       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,216,602.50       100% I 100%

H58362145004 10/8/2015

වරකාෙගොඩ මධ�ම ෙබෙහ� ශාලාෙ~ උද�ාන අලංකරණ 

කට�" හා වැw��� opම

841,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     841,000.00           100% I 100%

K58362945005 11/13/2015

මaරාවල ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp ෙකො<ඨාශෙ> මනා කාqක හා 

මානXක ෙසෞඛ�ෙය! ෙහÐ ^ෙරෝ� ද� පරAරG උෙදසා පාස� 

ද�ව! ෙදම~�ය! හා ��ව�! දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�uම
883,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     882,000.00           100% I 100%

K58362945006 5/25/2015

මaරාවල ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> ûජ� පGෂය 

සදහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ��බද දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     47,500.00            95% I 100%

H58362145007 12/1/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> මaරාවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> 

ස^පාරGෂක වැXob ෙනොමැ� ප�� සදහා ස^පාරGෂක 

පහjක  ලබාDම

775,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     774,918.00           100% I 100%

G58365845008 12/31/2015

මaරාවල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> මැl  ,හa!ü� හා `X"� 

භා³ඩ Sෂ්පාදන ස්වයං�oයාව!P Sරත අ@ ආදාය ලාW 

කා!තාව! සදහා අවශ� ස්වයං�oයා උපකරණ ලබා 

Dම.

 
175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     175,000.00           100% I 100%

H58362146001 3/26/2015

උ@ගලක!ද සායන ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     918,843.00           92% I 100%

K58362946002 11/13/2015

}ල�Xංහල ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp ෙකො<ඨාශෙ> මනා කාqක 

හා මානXක ෙසෞඛ�ෙය! ෙහÐ ^ෙරෝ� ද� පරAරG උෙදසා 

පාස� ද�ව! ෙදම~�ය! හා ��ව�! දැ�ව� opෙ  

වැඩසටහ! පැවැ�uම
821,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     820,500.00           100% I 100%



H58362146003 12/9/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> }ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක   

ෙකො<ඨාශෙ> ස^පාරGෂක වැXob ෙනොමැ� ප�� සදහා 

ස^පාරGෂක පහjක  

ලබාDම

 
1,025,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     1,009,994.00       99% I 100%

K58362946004 8/27/2015

}ල�Xංහල ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> ûජ�  

පGෂය සදහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග �bබද දැ�ව� opෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�`ම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     47,500.00            95% I 100%

H58362147003 11/2/2015

Development of OPD and ward Building Rural 

Hospital Dodangoda

2,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     2,499,999.93       100% I 100%

K58362947004 11/13/2015

ෙදොඩංෙගොඩ ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp ෙකො<ඨාශෙ> මනා කාqක 

හා මානXක ෙසෞඛ�ෙය! ෙහÐ ^ෙරෝ� ද� පරAරG උෙදසා 

පාස� ද�ව! ෙදම~�ය! හා ��ව�! දැ�ව� opෙ  

වැඩසටහ! පැවැ�uම
573,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     572,500.00           100% I 100%

H58362147005 12/1/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ෙදොඩංෙගොඩ පාෙg�ය ෙ�ක ෙකො<ඨාශෙ> 

ස^පාරGෂක වැXob ෙනොමැ� ප�� සදහා ස^පාරGෂක 

පහjක  

ලබාDම

 
925,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     924,898.00           100% I 100%

G58386848001 5/25/2015

අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� Xj! Sවාසගත uම වැළැGuම 

සදහා පාස� උපකරණ ලබා �ම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     199,150.00           100% I 100%

H58362448002 12/3/2015

ෙ��වල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

2,050,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     2,049,944.00       100% I 100%

A58362149001 12/1/2015

Renovation of fence of DMO Quartes DH Matugama 

    

1,700,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,694,370.00       100% I 100%

H58386149003 6/17/2015

ම"ගම ප�වාස කා|යාලෙ> කා|යාල ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය 

opම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     696,220.00           99% I 100%



H58362149004 11/13/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ම"ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> 

ස^පාරGෂක වැXob ෙනොමැ� ප�� සදහා ස^පාරGෂක 

පහjක  

ලබාDම

 
1,350,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     1,344,195.00       100% I 100%

K58362949005 8/12/2015

ම"ගම ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� 

පාස�වල ද�ව! සදහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ��බද දැ�ව� 

opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

203,340.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     203,340.00           100% I 100%

H58364149006 12/3/2015

නෑබඩ ආ�|ෙ~ද ෙරෝහල සංව|ධනය opම

4,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     3,160,403.99       79% I 100%

A58362149007 12/3/2015

ම"ගම ෙරෝහෙ� අත�ාවශ� අt�වැwයා කට�" Xa opම

81,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     68,105.41            84% I 100%

H58362149008 12/31/2015

නෑබඩ ෙරෝහෙ� �tතැ!ෙගය ඉ�opම

1,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,319,840.72       88% I 100%

H58362150003 10/23/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> අගලව�ත පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> 

ස^පාරGෂක වැXob ෙනොමැ� ප�� සදහා ස^පාරGෂක 

පහjක  

ලබාDම

 
375,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     354,600.00           95% I 100%

K58362950005 11/2/2015

අගලව�ත ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර 

ෛවද� සායන පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     50,000.00            100% I 100%

A58362151004 11/2/2015

Renovation of MOH Meegahathanne

2,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     2,333,378.62       93% I 100%

K58362951006 11/13/2015

වල�ලා`ට ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp ෙකො<ඨාශෙ> මනා කාqක 

හා මානXක ෙසෞඛ�ෙය! ෙහÐ ^ෙරෝ� ද� පරAරG උෙදසා 

පාස� ද�ව! ෙදම~�ය! හා ��ව�! දැ�ව� opෙ  

වැඩසටහ! පැවැ�uම
666,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     665,700.00           100% I 100%



H58362151007 10/8/2015

ඉ�තෑපාන ෙරෝහෙ� Aස්තකාලය සPත jව�` සායන 

ෙගොඩනැI�ල ඉ�opම (ඉ�� වැඩ)

904,450.43           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     904,450.43           100% I 100%

H58362151008 12/9/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> වල�ලා`ට පාෙg�ය ෙ�ක  

ෙකො<ඨාශෙ> ස^පාරGෂක වැXob ෙනොමැ� ප�� සදහා 

ස^පාරGෂක පහjක  

ලබාDම

 
1,175,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     1,174,905.00       100% I 100%

A58362151014 12/3/2015

බaරbය ෙරෝහෙ� අත�ාවශ� අt�වැwයා කට�" Xa opම

75,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     75,000.00            100% I 100%

A58362151015 12/31/2015

mගහතැ!න ෙරෝහෙ� බාPර ප�කාර ඒකකය හා හ�X ප�කාර 

ඒකකෙ> අත�ාවශ� අt�වැwයා කට�" Xa opම

1,200,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,194,296.72       100% I 100%

K58362952001 11/13/2015

පාb!ද�වර ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp ෙකො<ඨාශෙ> මනා 

කාqක හා මානXක ෙසෞඛ�ෙය! ෙහÐ ^ෙරෝ� ද� පරAරG 

උෙදසා පාස� ද�ව! ෙදම~�ය! හා ��ව�! දැ�ව� opෙ  

වැඩසටහ! පැවැ�uම
573,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     572,500.00           100% I 100%

H58362152002 12/9/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> පාb!ද�වර පාෙg�ය ෙ�ක  

ෙකො<ඨාශෙ> ස^පාරGෂක වැXob ෙනොමැ� ප�� සදහා 

ස^පාරGෂක පහjක  ලබාDම

975,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     974,376.00           100% I 100%

H58362152005 12/31/2015

බaරbය ෙරෝහෙ� ෙජනෙ|ටරය ස්ථා�ත opම

570,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     567,671.31           100% I 100%

K58362953001 5/25/2015

\�ලSය ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> ûජ� පGෂය 

සදහා ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ��බද දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     43,835.00            88% I 100%

H58362153002 12/2/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> \�ලSය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> 

ස^පාරGෂක වැXob ෙනොමැ� ප�� සදහා ස^පාරGෂක 

පහjක  

ලබාDම

 
1,525,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     1,517,859.00       100% I 100%



G58362853003 8/27/2015

හ�ෙතොට ෙරෝහෙ� ස!Sෙ~දන උපකරණ ස`opම

511,451.21           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     316,800.00           62% I 100%

K58362954001 11/13/2015

ඉංI�ය ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධාp ෙකො<ඨාශෙ> මනා කාqක හා 

මානXක ෙසෞඛ�ෙය! ෙහÐ ^ෙරෝ� ද� පරAරG උෙදසා පාස� 

ද�ව! ෙදම~�ය! හා ��ව�! දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�uම
884,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     883,276.00           100% I 100%

H58362154002 12/8/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ඉංI�ය පාෙg�ය ෙ�ක   ෙකො<ඨාශෙ> 

ස^පාරGෂක වැXob ෙනොමැ� ප�� සදහා ස^පාරGෂක 

පහjක  ලබාDම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     693,228.00           99% I 100%

H58362154003 11/2/2015

ඉංI�ය ෙරෝහෙ� ගබඩාව සංව|ධනය opම

800,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     800,000.00           100% I 100%

H58362154004 12/3/2015

ඉංI�ය ෙරෝහෙ� වාහන නවතා තැRම සදහා ඇ� ස්ථානය 

සංව|ධනය opම

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     597,270.55           60% I 100%

K58362954005 12/31/2015

ඉංI�ය ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ෛවද� 

සායන පැවැ�uම

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     50,000.00            100% I 100%

G58365854006 12/31/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> මැl  හා ආහාර Sෂ්පාදන 

ස්වයං�oයාව!P Sරත අ@ ආදාය ලාW කා!තාව! සඳහා 

අවශ� ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම

302,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     301,782.00           100% I 100%

G58362863001 3/24/2015

.Provision of  medical equipment for PCUU (A&E 

Units)   -      DGH Gampaha, Negambo &  BH 

    Wathupitiwala.

4,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     4,000,000.00       100% I 100%

G58362863002 3/24/2015

Provision of Radiology facilities for A&E units - BH 

    Meerigama &  Kiribathgoda

3,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     3,000,000.00       100% I 100%



G58362863003 3/24/2015

 Provision of  medical equipment for ICUU -DGH 

    Gampaha, Negambo & BHA Wathupitiwala

4,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     4,000,000.00       100% I 100%

G58362863005 3/24/2015

Provision of spare parts for repairing of medical 

    equipment. - All the health institutions

3,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,937,626.40       98% I 100%

G58362863008 3/24/2015

Provision of Medical equipment for MCH Clinics - 

    Attanagalla, Mirigama, Divulapitiya MOH areas

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     500,000.00           100% I 100%

K58362963012 3/24/2015

 Conduction of awareness program  on maternal 

nutrition  - Dompe, Mirigama,Divulapitiya MOH 

    areas

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     99,000.00            99% I 100%

G58362863013 3/24/2015

 Provision of medical equipment for NNU -  DGH 

    Gmpaha & Negambo 

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     500,000.00           100% I 100%

G58362863015 3/24/2015

 Procurement of IT related equipment and accessories 

    for health institutions

250,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     240,212.50           96% I 100%

K58362963018 9/11/2015

 Conduction of in service  training program on 

    laboratory services  for MLTT - All the hospitals

84,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     28,550.00            34% I 100%

K58362963019 3/24/2015

 Conduction of training program on fire fighting for 

    health staff

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     49,616.00            99% I 100%

G58362863022 3/24/2015

Provision of surgical consumables for HCL - All in 

the district

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     497,439.48           99% I 100%



G58362863023 3/24/2015

Provision of minor surgical instruments for ETUU 

(ER) -All hospitals

1,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

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

G58362863025 3/26/2015

provisional sum for Emergency management of 

Communicable diseases in Gampaha District

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     94,833.00            95% I 100%

K58362963026 3/26/2015

Training programme for health staff (public health 

inspector and food and drug inspectors) at Gampaha 

RDHS area on court procedure

300,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     228,405.00           76% I 100%

K58362963027 3/26/2015

Conduction of training programme on life skill for 

school children in Gampaha District

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     50,000.00            100% I 100%

K58362963028 3/26/2015

Health promotion awareness programme for parents 

at selected schools in Gampaha district

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     50,000.00            100% I 100%

G58362863029 3/26/2015

Improvement of facilities at Premature Baby Unit at 

District General Hospitals Gampaha, Negambo, and 

Base Hospital Wathupitiwala

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,000,000.00       100% I 100%

G58362863030 3/26/2015

Improvement of rooms in 5 secondary care hospitals 

Gampaha & Negombo General Hospitals, 

Wathupitiwala,Kiribathgoda & Mirigama Base 

hospitals 
2,870,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,870,000.00       100% I 100%

K58362963031 10/29/2015

Conduction of training programme on emergency 

obstetric care (EMOC) for EMOC staff Gampaha & 

Negombo General Hospital and Wathupitiwala Base 

Hospital
33,950.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     33,000.00            97% I 100%

K58362963032 3/26/2015

Training of staff on IT (Office packages,internet & 

Email) at RDHS office for all the field & office staff at 

all the health institutions

60,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     58,600.00            98% I 100%



F58362863033 3/26/2015

Provision of direction,safety and information sign 

boards for quality units at 16 hospitals

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     192,750.00           96% I 100%

A58362163034 3/26/2015

Renovation of selected building of health institutions 

in Gampaha RDHS area

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     36,362.00            73% I 100%

G58362863035 5/13/2015

Provision of equipment for hospital wards - hospitals 

with inward facilities in Gampaha district

1,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

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

G58362863036 10/8/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> ෛවද� ආයතන සදහා ශල� ෛවද� 

උපකරණ \ලD ගැ^ම

1,480,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     1,479,500.00       100% I 100%

F58386863037 10/8/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> පළා� ප�වාස ෙදපා|තෙ !"ව යටෙ� 

bයාප�ංU ළමා Sවාස සදහා අවශ� කා|යා�ය උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     80,910.00            81% I 100%

F58362863038 10/8/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> ෙසෞඛ� ආයතන සදහා අවශ� කා|යා�ය 

උපකරණ \ලD ගැ^ම

675,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     569,714.00           84% I 100%

K58362963039 10/8/2015

ග පහ ෙසෞඛ� ෛවද� Sලධා� ෙකො<ඨාශෙ> ෙබෝ ෙනොවන 

ෙරෝග වැලැGuම ��බද ජනතාව දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

150,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     149,200.00           99% I 100%

K58362963040 11/2/2015

Training programme on heart disease in maternal and 

pediatric age group for PHI

16,050.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     12,625.00            79% I 100%

G58362863041 11/2/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> මාතෘ හා ළමා සායන වලට ෛවද� 

උපකරණ ලබා ගැ^ම

3,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     2,994,969.00       100% I 100%



G58365863042 11/2/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW කා!තාව! 

සදහා ස්වයං �oයා අවස්ථා ලබා D ආ|éක වශෙය! ස`බල 

ගැ!uම

1,415,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     989,158.74           70% D 80%

K58365963043 12/29/2015

ග පහ �ස්�Gකය "ළ අ@ ආදාය ලාW කා!තාව! ආ|éක 

වශෙය! ස`බල ගැ!uම සදහා ස්වයං �oයාවG ෙලස ඕo� 

වගා opම

1,155,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,153,625.00       100% I 100%

G58362863044 12/3/2015

බස්නාPර පළාෙ� $bක ෙරෝහ� සදහා කසල දාහක 

(Incinerator) ෙදකG \ලD ගැ^ම.

5,800,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ -                     5,400,000.00       93% I 100%

G58362864001 3/24/2015

Purchase of calibrating equipment / simulators to 

    standardize medical equipments

600,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     600,000.00           100% I 100%

G58362864002 3/24/2015

Purchase of Dental Equipment for Dental Clinic in 

    Colombo RDHS area

3,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     3,000,000.00       100% I 100%

K58362964008 3/24/2015

Mental Health Review meetings & programmes 

(MOMH Unit and institution of Colombo RDHS 

    area)

696,970.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     319,535.00           46% I 100%

H58362164010 3/24/2015

establishment of health quality & safty units in 

    divisional hospitals RDHS area

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     459,414.06           92% I 100%

A58386164012 3/26/2015

ෙබ�ල!තර ප�වාස කා|යාල ෙගොඩනැI�ෙ� ෙත�u ඇ� 

Ð��ය ��සකර opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     294,866.00           98% I 100%

G58362864013 3/26/2015

Surgicalequipments for curative & preventive health 

care institutions in Colombo RDHS area (list 

attached)

6,800,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     6,800,000.00       100% I 100%



K58362964014 5/13/2015

Conduct world mental health day programmes all 

MOH areas in Colombo district

225,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     83,200.00            37% I 100%

K58485964003 12/9/2015

බස්නාPර පළාෙ� සමාජ jබසාධනය උෙදසා අ@ ආදාය ලාW! 

ෙව�ෙව! සමාජ jබසාධනය හා ආක�ප සංව|ධන 

වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

 
950,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     892,618.00           94% I 100%

F58362864015 6/17/2015

ෙකොළඹ පාෙg�ය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Gෂ කා|යාලය යටෙ� 

පාලනය වන ෙසෞඛ� ආයතන සදහා කා|යා�ය උපකරණ ලබා 

Dම

1,874,090.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,714,693.13       91% I 100%

F58362864016 6/17/2015

ෙකොළඹ පාෙgZය ෙසෞඛ� ෙසේවා අධ�Gෂ කා|යාලෙ> ෙසෞඛ� 

අධ�ාපන ඒකකයට කා|යා�ය උපකරණ ලබා Dම.

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     141,773.00           71% I 100%

K58362964018 7/14/2015

Awareness programme on Maternal and Child Health 

clinic data analysis for supervisory public Health 

Midwife in Colombo  RDHS area

27,100.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     21,660.00            80% I 100%

K58362964019 7/14/2015

Awareness programme on school Health  for 

supervisory public Health inspector in Colombo  

RDHS area

21,200.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     20,900.00            99% I 100%

K58362964020 7/14/2015

supervisory public Health Midwife Quarterly training 

on maternal and child health care in  Colombo  

RDHS area

41,400.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     38,885.00            94% I 100%

K58362964021 7/14/2015

Training on immunization for supervisorypublic 

health Midwife in Colombo RDHS area

39,500.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     39,500.00            100% I 100%

G58362864022 11/2/2015

purchase of a glucostrips & lancets for existing healthy 

lifecenters in Colombo District

294,200.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     292,015.04           99% I 100%



G58362864023 11/2/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ>  මාතෘ හා ළමා සායනවලට ෛවද� 

උපකරණ ලබා ගැ^ම

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,954,102.72       98% I 100%

G58365864024 11/2/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW කා!තාව! 

සදහා ස්වයං �oයා අවස්ථා ලබා D ආ|éක වශෙය! ස`බල 

ගැ!uම

1,415,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     563,368.96           40% D 80%

K58365964025 12/29/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකය "ළ අ@ ආදාය ලාW කා!තාව! ආ|éක 

වශෙය! ස`බල ගැ!uම සදහා ස්වයං �oයාවG ෙලස ඕo� 

වගා opම

1,815,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,811,930.00       100% I 100%

K58385964026 12/31/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ>  ෙතෝරාග� පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශය!P අ@ 

ආදාය ලාW පgගලය! සදහා අGÛ ෙසෞඛ� පව|ධන 

වැඩසටහ! පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     299,880.00           100% I 100%

H58362165001 3/24/2015

Development of laboratory in Divisional Hospitals - 

    RDHS area

1,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,469,872.71       98% I 100%

G58362865004 3/24/2015

Purchase of medical equipment for health institutions 

in Kaluthara district

11,000,000.00      පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     11,000,000.00      100% I 100%

H58362165007 3/26/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ෙතෝරාග� ෙරෝහ�වල බාPර ෙරෝ� අංශයට 

හා සායන වලට පැ\ෙණන මහජනතාව සදහා �D XYෙ  ස්ථාන 

ඉ�opම

4,745,517.75       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     4,745,517.75       100% I 100%

K58362965008 6/17/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ෙසෞඛ�  Gෙෂේතෙ> පව�න ගැටt 

Sරාකරණය සදහා ප|ෙ>ෂණ ස බ!ධ වැඩසටහ! පැවැ�uම

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     909,000.00           91% I 100%

F58362865009 8/27/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ෙසෞඛ� ආයතන සදහා අවශ� කා|යා�ය 

උපකරණ \ලD ගැ^ම (ෙ ස,A�,`ab පංකා,ව"ර ê�ට|)

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     499,908.25           100% I 100%



K58362965010 8/27/2015

ෙබෝෙනොවන ෙරෝග �bබදව කtතර �ස්�Gෙ> රාජ� ආයතන 

වල Sලධා�! දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

302,660.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     160,000.00           53% I 100%

G58362865011 12/29/2015

ෙගෝනÏව හා ඉංI�ය ෙරෝහ� සදහා ෛවද� උපකරණ \ලD 

ගැ^ම

 

2,800,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     2,756,870.00       98% I 100%

F58362865014 11/2/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> මාතෘ හා ළමා සායන වලට ෛවද� 

උපකරණ ලබා ගැ^ම

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,986,809.30       99% I 100%

K58362965015 11/2/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> මාතෘ සායනය!P bයාප�ංU ප��වල 

�යව�! සදහා ෙසෞඛ� �bබද දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     358,000.00           72% I 100%

G58365865016 11/2/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW කා!තාව! 

සදහා ස්වයං �oයා අවස්ථා ලබා D ආ|éක වශෙය! ස`බල 

ගැ!uම

1,415,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,314,276.01       93% I 100%

K58362965018 12/3/2015

බස්නාPර පළාෙ� කtතර �ස්�Gකය "ළ ෙතෝරාග� පෙgශ 

oPපයක අGÛ ෙරෝග ��බද දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

140,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     17,639.85            13% I 100%

K58365965019 12/29/2015

කtතර �ස්�Gකය "ළ අ@ ආදාය ලාW කා!තාව! ආ|éක 

වශෙය! ස`බල ගැ!uම සදහා ස්වයං�oයාවG  ෙලස ඕo� 

වගා opම

1,740,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,737,502.00       100% I 100%

A58362162016 3/24/2015

    Renovation and Improvements of PD office

3,480,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ -                     3,138,527.43       90% I 100%

A58386162017 3/26/2015

ෙකොළඹ,ග පහ, කtතර �ස්�Gක 03 ආවරණය වන ප�� 

ෙතෝරාග� ළමා සංව|ධන මධ�ස්ථානවල අt�වැwයා කට�" 

opම

 
1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,000,000.00       100% I 100%



K58364962018 4/28/2015

බස්නාPර පළාත "ළ ෙබෝෙනොවන ෙරෝග වැලැGuම ��බදව 

ජනතාව දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

3,489,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     3,043,150.00       87% I 100%

K58364962019 4/28/2015

බස්නාPර පළාත "ළ ෙg�ය ආහාර පචbත opම සදහා දැ�ව� 

opෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

939,400.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     788,696.50           84% I 100%

K58386962020 3/26/2015

bයාප�ංU ළමා සංව|ධන මධ�ස්ථාන වල වයස ස û|ණ Õ 

ළ�! සදහා ස්වයං�oයා Al� වැඩ�t පැවැ�uම

900,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     658,690.72           73% I 100%

K58386962021 3/26/2015

ස්වයං�oයා Al�ව ලැ� ළමා සංව|ධන මධ�ස්ථාන වල 

ද�ව!ෙ_ දGෂතා එ�දැGuම හා අ�ක  පද|ශනයG පැවැ�uම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     160,800.00           80% I 100%

G58386862022 3/26/2015

bයාප�ංU ළමා සංව|ධන මධ�ස්ථාන වල ස්වයං�oයා Al�ව 

ලැ� ද�ව! සදහා ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම

900,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ප�වාස 

ෙකොමසා�ස් -                     642,600.00           71% I 100%

K58364962024 4/29/2015

පජා ෙසෞඛ� ෛවද�ව�! සදහා ෙයෝග ව�ායාම ��බදව 

දැ�ව� opෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

54,600.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     47,660.00            87% I 100%

K58485962002 6/26/2015

බස්නාPර පළාෙ� සමාජ jභ සාධනය උෙදසා අ@ ආදාය ලාW 

ප��වල ත�ණ ත��ය! අරභයා Ãවෙනෝපාය සංව|ධනය 

සදහා Z��ය Al� වැඩසටහ! පැවැ�`ම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     474,402.00           95% I 100%

K58485962003 6/26/2015

බස්නාPර පළාෙ� සමාජ jභ සාධනය උෙදසා අ@ ආදාය ලාW 

ප��වල �oයා `රPත  ත�ණ ත��ය!ෙ_ Ãවෙනෝපාය 

සංව|ධනය o�ෙ    Al� වැඩසටහනG පැවැ�`ම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ 0% O 0%

K58485962005 12/9/2015

බස්නාPර පළාෙ� සමාජ jභ සාධනය උෙදසා ගැÐ� ම~ව�! 

සදහා අධ�ා�\ක සංව|ධන වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

 
1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     999,875.00           100% I 100%



G58364862025 8/27/2015

බස්නාPර පළා� සභාව යටෙ� පාලනය වන ආ�|ෙ~ද ෙරෝහ� 

සහ මධ�ම ෙබෙහ� ශාලා සදහා අවශ� ෛවද� උපකරණ \ල� 

ගැSම

1,174,241.90       අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     1,152,480.00       98% I 100%

K58364962026 8/27/2015

බස්නාPර පළාෙ� bයාප�ංU පාර ප�ක ආ�|ෙ~ද ෛවද�ව�! 

සදහා රසායනාගාර වා|තා හා නuන තාGෂණය උපෙයෝI කර 

ගැ^ම ��බද Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

460,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ආÁ|ෙ~ද 

ෙකොමසා�ස් -                     220,700.00           48% I 100%

G58362862027 12/3/2015

බස්නාPර පළාෙ� ෙකොළඹ/ග පහ සහ කtතර �ස්�Gකය!P 

ෙතෝරාග� ෙරෝහ�වල අGÛ ශල�ාගාර සදහා අGÛ ශල� 

ෛවද� උපකරණ \ලD ගැ^ම

8,860,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ -                     8,860,000.00       100% I 100%

K58385962028 12/3/2015

බස්නාPර පළාෙ� `ෙශේෂ අවශ�තා සPත ද�ව!ෙ_ සංස්කෘ�ක 

පසංගයG පැවැ�uම

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     1,499,920.00       100% I 100%

F58385862029 12/31/2015

බස්නාPර පළාෙ� bයාප�ංU වැwPY බල ම³ඩල 

අවමංගල�ාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

9,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     8,999,508.00       100% I 100%

F57485830001 3/18/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ම�ෙතෙගොඩ 

ස�ම� ෙපෙදස jබසාධක සංගමය හා මරණාධාර ස\�ය සඳහා 

20 x  60 පමාණෙ> ෙට!< එකG ලබාDම

90,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     90,000.00            100% I 100%

N57385801500 11/30/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය 0% O 0%

N57385802500 11/27/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     24,408.00            98% I 100%

N57385804500 11/30/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     149,940.00           100% I 100%



N57385804501 12/1/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     299,880.00           100% I 100%

N57385805500 11/19/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

289,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     288,798.00           100% I 100%

N57385806500 11/19/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ  ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,875.00           100% O 0%

N57385806501 11/30/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     49,500.00            99% I 100%

N57385807500 11/5/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU මරණාධාර හා 

jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,680.00            99% I 100%

N57385808500 12/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙහෝ �යාකා� 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     195,840.00           98% I 100%

N57385808501 12/15/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙහෝ �යාකා� 

මරණාධාර හා jභසාධක ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල 0% O 0%

N57385809500 11/13/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  මරණාධාර හා  

jභසාධක ස\�  සඳහා  උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     99,572.54            100% I 100%

N57385810500 11/5/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මරණාධාර හා jභසාධක 

ස\� සඳහා  උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%



N57385825500 12/16/2015

මහරගම. පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU සරණ මරණාධාර 

ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

N57385825501 12/15/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> එGව�ත ෙපොaෙසේවා  jභ සාධන 

හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

N57385829500 11/30/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංUප A}a මාවත 

ෙබොරලැස්ග�ව අංක 15/A ò A}a මාවත jභ සාධක හා 

මරණධාර X\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     14,288.00            95% I 100%

N57362529501 12/7/2015

කැස්බෑව පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙඩං� ම|ධන ෙසෞඛ�ය වැඩ 

සටහනG පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     300,000.00           100% I 100%

N57385829502 12/7/2015

කැස්බැව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර හා jභ 

සාධක ස\� සදහා උපකරණ ලබා Dම.

290,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     289,642.00           100% I 100%

N57385829503 12/7/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අවමංගල�ාධාර හා jභ 

සාධන ස\� සදහා උපකරණ ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,264.00            99% I 100%

N57385829504 12/15/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> බටPර ඇ�`වල එGස� jභ 

සාධන හා මරණාධාර ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     24,816.00            99% I 100%

N57385830500 12/7/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> �Yපන සමI අවමංගල�ාධාර 

ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     75,000.00            100% I 100%

N57385832500 12/16/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU පජා සංව|ධන 

මරණාධාර ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     49,816.00            100% I 100%



N57385833500 12/15/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> එක�" jභ සාධන හා මරණාධාර 

ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     24,924.00            100% I 100%

N57385841500 12/8/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පානaර, ග�"ෙ�, 

ඉàගහ ෙතො�පල පාර, Xgධා|ථ අවමංගල�ාධාර ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර 0% O 0%

N57385844500 12/8/2015

ෙහොරණ පා. ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙහොරණ, 

mවනපලාන, බ<ටාගල, ෙහේනෙගදරව�ත jහද අවමංගල�ාධාර 

හා jබසාධක ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     30,000.00            100% I 100%

N57385845500 12/30/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     100,000.00           100% I 100%

N57385847500 11/11/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU නෑබඩ jහද \"� 

හ�ල අවමංගල�ාධාර ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     39,856.00            100% I 100%

N57385849500 11/16/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මරණාධාර ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

N54485962001 4/30/2015

බස්නාPර පළාෙ� ෙතෝරාග� ආබා�ත Agගලq! ආ|éක 

වශෙය! ස`බල ගැ!`ම සඳහා ආදාය  උ�පාදන වැඩසටහ! 

�යා�මක o�ම

1,135,500.00       අමා.ෙ�.

පළා� සමාජ 

ෙසේවා අධ�Gෂ -                     484,507.50           43% H 100%

G55362802002 12/30/2015

Supplying Sieving Machine for Katana PS

590,666.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 600,000.00         590,666.00           100% I 100%

G55362802003 12/30/2015

Providing Bob Cat Machine for Katana PS

5,025,000.00       ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     5,025,000.00       100% I 100%



A55362103001 7/14/2015

    Renovation of labour room - DGH Negombo

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     878,177.25           88% I 100%

G55362803002 12/18/2015

Supplying Bailing Machine for Negombo MC

771,316.80           ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව 1,000,000.00      771,316.80           100% I 100%

G55362804001 5/15/2015

Provision of Equipment for Dengue high dependency 

    unit & laboratory at BHB Minuwangoda

1,620,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     1,266,778.00       78% I 100%

G55362804002 12/31/2015

Supplying Bailing Machine for Minuwangoda PS

771,316.80           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     771,316.80           100% I 100%

A55362105002 12/23/2015

Upgrading OPD dental clinic   at BHB Mirigama as 

    an exemplary Dental clinic

1,855,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     558,220.00           30% I 100%

G55362805003 12/18/2015

Suppling aling Machine for Meerigama PS

771,316.80           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 1,000,000.00      771,316.00           100% I 100%

G55362805004 12/31/2015

Procument of AC machine forOPD dental clinic at 

BHB Meerigama

145,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     115,900.00           80% I 100%

H55362106002 5/15/2015

Construction of rest room with toilet facilities for 

    Drivers at BH Wathupitiwala

1,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     1,456,975.00       97% I 100%

A55362106003 10/23/2015

Renovation of washing rooms,isolation room 

&otherminor repairs in ICU at BH Wathupitiwala

150,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     -                       0% Q 0%



H55362106005 7/14/2015

Alter space and establishment of rest room with toilet 

facilities for minor staff at BH Wathupitiwala

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     -                       0% Q 0%

A55362106006 10/23/2015

Essential building development for establishment of 

incinerator at BH Wathupitiwala

3,200,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,700,000.00       84% I 100%

G55362806008 12/31/2015

Supplying Bailing Machine for Aththanagalla PS

771,316.80           ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව -                     771,316.80           100% I 100%

A55362107001 12/29/2015

Renovation of toilets in new building at DGH 

    Gampaha (one floor)

210,512.74           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     210,512.74           100% B 35%

A55362107003 12/29/2015

    Renovation of labour room - DGH Gampaha

1,156,884.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     86,784.00            8% C 60%

A55362107004 10/22/2015

Renovation of OMF dental clinic  and installation of 

    AC at DGH Negombo

300,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     225,568.00           75% I 100%

K55362907005 8/27/2015

Recreational Activiites for mental health unit - 

    Kalagedihena

50,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     49,950.00            100% I 100%

G55362807006 5/15/2015

Provision of  health education equipment for mental 

    health clinics 

225,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     171,000.00           76% I 100%

A55362107008 7/14/2015

Essential toilets repairs at DGH Gampaha

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     -                       0% Q 0%



H55362107009 10/23/2015

Extension of existing theater at labour room - DGH 

Gampaha

1,693,116.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     -                       0% A 10%

G55362807010 10/8/2015

Provision of medical consumables (Glucometer strips, 

lancets,etc) for HLCs in Gampaha District

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     999,200.00           100% I 100%

G55362807011 11/2/2015

Purchasing of A/Cmachine for labour room - DGH 

Gampaha

275,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     189,798.00           69% I 100%

G55362807012 12/2/2015

Provision of double jar suction apparatus for newly 

established orthopedic ward at DGH Gampaha

155,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     148,000.00           95% I 100%

G55362807013 12/31/2015

Supplying Bailing Machine for Gampaha MC

771,316.80           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     771,316.80           100% I 100%

G55362807014 12/31/2015

Purchasing of information technology relevant 

equipments for health institutions at Gampaha district 

950,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     912,537.50           96% I 100%

G55362807015 12/31/2015

Purchasing of grass cutting machines for health 

institutions at Gampaha district

420,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     415,800.00           99% I 100%

A55362108001 7/14/2015

    Essential building repairs at DH Jaela

450,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     -                       0% C 60%

A55362108002 9/1/2015

    Essential building repairs at DHC Pamunugama

1,900,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     763,296.32           40% I 100%



A55362108003 9/1/2015

    Repairing of sewerage system at DHC JaEla

800,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     763,296.32           95% I 100%

G55362808004 12/30/2015

Providing Hand Cart for Jaela PS

30,000.00            ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව 40,000.00           30,000.00            100% I 100%

G55362808005 12/30/2015

Supplying Sieving Machine for J ela PS

590,666.00           ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව 600,000.00         590,000.00           100% I 100%

G55362809001 12/30/2015

Providing Hand Cart for Wattala PS

30,000.00            ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව 40,000.00           30,000.00            100% I 100%

A55362110001 7/14/2015

Essential building repairs at MO Quarters - DHC 

    Udupila

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     439,288.47           88% I 100%

G55362810002 12/30/2015

Providing Hand Cart for Mahara PS

30,000.00            ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව 40,000.00           30,000.00            100% I 100%

A55362111003 12/31/2015

Essential repairs at DH Radawana

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     809,507.81           81% I 100%

G55362812002 12/31/2015

Supplying Bailing Machine for Biyagama PS

771,316.80           අමා.ෙ�. ප.පා.ෙකො. -                     771,316.80           100% I 100%

A55362113001 8/27/2015

    Renovation of OPD at BH Kiribathgoda

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     856,107.00           86% H 100%



G55362813002 12/30/2015

Providing Hand Cart for Kelaniya PS

30,000.00            ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව 40,000.00           30,000.00            100% I 100%

G55362822002 12/30/2015

Providing Hand Cart for Kotikawattha PS

30,000.00            ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව -                     30,000.00            100% I 100%

G55362822003 12/30/2015

Providing Bob Cat Machine for Kotikawatta 

Mulleriyawa PS

5,025,000.00       ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     5,025,000.00       100% I 100%

F55362822004 12/3/2015

Purchasing racks for drug store at Angoda

1,100,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,098,900.00       100% I 100%

H55362122005 12/31/2015

Construction of toilets in on call doctors room and 

    dressing room, ward 3 at BH Avissawella

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     746,152.00           75% I 100%

H55362122006 12/31/2015

Renovation of roof at MOH office Kolonnawa

400,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     358,043.00           90% I 100%

A55362124001 7/14/2015

Upgrading  dental unit DH Thalangama  to the  

    Examplary state

600,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     524,798.05           87% I 100%

H55362124003 7/14/2015

Upgrading whole toilet system in DH Athurugiriya

1,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,388,494.00       93% I 100%

H55362124004 10/8/2015

Construction work minor staff (male) toilet, DH 

Nawagamuwa

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     845,107.00           85% I 100%



E55362824005 12/8/2015

Purchasing a three wheelers for MOH office at 

Battaramulla

489,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     489,000.00           100% I 100%

G55362825001 12/31/2015

Supplying Bailing Machine for Maharagama UC

771,316.80           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     771,316.00           100% I 100%

A55362127001 11/2/2015

Renovation of the grage at sexual transmitted diseases 

unit Kalubovila

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     89,997.00            90% I 100%

G55362828001 12/18/2015

Supplying Bailing Machine for Moratuwa MC

771,316.80           ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව -                     771,316.00           100% I 100%

H55362128002 10/8/2015

Constructionwork mini operation Theatre Moratuwa

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     857,977.00           86% I 100%

H55362129002 10/8/2015

Balance work Construction of a garage 

Boralasgamuwa MOH office 

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     409,595.00           82% I 100%

H55362129003 10/8/2015

Expansion of SHO on call room,DH Piliyandala

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     927,089.00           93% I 100%

A55362129004 11/2/2015

Renovation of Building and filaria Unit , Werahara

700,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     608,281.00           87% I 100%

E55362829005 12/8/2015

Purchasing a Scooter for DH Wethara

179,500.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     179,500.00           100% I 100%



K55362930001 8/27/2015

Training workshop for relevaant staff on Logistic 

    Management (MOH/PHNS/PA/HMA)

15,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     14,800.00            99% I 100%

H55362130002 10/6/2015

Balance work of ETU BH Homagama

3,318,059.61       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     3,020,616.00       91% I 100%

G55362830004 12/30/2015

Providing Hand Cart for Homagama PS

30,000.00            ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව -                     30,000.00            100% I 100%

H55362130005 10/8/2015

Repiacement of door of the toilet CD Meegoda

25,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     23,847.00            95% I 100%

H55362130006 10/8/2015

Tiling the floor of ward 9 at BH Homagama

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     984,359.00           98% I 100%

H55362130007 10/8/2015

Colour washing of ward 9 at BH Homagama

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     400,449.00           80% I 100%

H55362130008 10/8/2015

Tiling of ward 8 at BH Homagama

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     477,448.00           95% I 100%

G55362830009 11/2/2015

Purchasing of operation theater mobile lamp for BH 

Homagama

1,200,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     564,063.00           47% I 100%

G55362830010 11/2/2015

Purchasing of two infusion pumps for BH Homagama

250,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     124,000.00           50% I 100%



G55362830011 11/2/2015

Purchasing of 20 oxygen regulators for BH Homagama

160,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     130,000.00           81% I 100%

G55362830012 12/3/2015

Purchasing of LED operation Theatre Head Lamp for 

BH Homagama

2,300,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,711,298.00       74% I 100%

G55362830013 12/31/2015

    Supplying Bailing Machine for Homagama PS

771,316.80           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     771,316.80           100% I 100%

K55362931002 7/14/2015

Training programme  for relavant   hospital staff  in 

Gyn & Obs  units  on Essential  new-born  care ( Two 

    programmes) 

33,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     31,800.00            96% I 100%

G55362831003 12/30/2015

Supplying 21 hand carts for Local Authorities (WP)

646,670.00           ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව -                     630,000.00           97% I 100%

G55362831005 12/30/2015

Providing Hand Cart for Seethawaka PS

30,000.00            ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව -                     30,000.00            100% I 100%

G55362831006 12/30/2015

Providing Bob Cat Machine for Seethawakapura UC

5,025,000.00       ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     5,025,000.00       100% I 100%

G55362831007 12/18/2015

Suppling aling Machine for Seethawaka PS

771,316.80           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     771,316.00           100% I 100%

H55362131008 10/8/2015

Balance work Construction of ETU at PU Kosgama - 

Stage 2

2,594,102.77       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     2,144,486.00       83% I 100%



H55362131009 10/8/2015

Establishment of wiring system Mortuary BH 

Avissawella

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     98,806.65            99% I 100%

H55362131010 12/2/2015

Floor and wall tilling of Gynecology ward of BH 

Awissawella

1,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,272,762.00       85% I 100%

H55362131011 11/2/2015

Construction of room for Exercies ECG Machine at 

BH Avissawella (Final Stage)

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,605,245.00       80% I 100%

K55362931012 11/2/2015

Preparation of master plan to improve development 

capacity at BH Awissawella

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                       0% C 60%

G55362831013 12/3/2015

Purchasing of ECHO cardiography machine for BH 

Avissawella

8,200,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     8,150,450.00       99% I 100%

G55362831014 12/3/2015

Purchasing of Infusion pump for BH Avissawella

125,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     62,000.00            50% I 100%

G55362831016 12/31/2015

Supplying Bailing Machine for Seethawakapura UC

771,316.80           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     771,316.80           100% I 100%

H55362133001 12/2/2015

Construction of new premises for MOH office 

Padukka

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                       0% A 10%

H55362133002 11/2/2015

Renovation of roof and wiring system at DH Padukka

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,998,083.00       100% I 100%



E55362833003 12/31/2015

Purchasing a three wheelers for MOH office at 

Padukka

489,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     489,000.00           100% I 100%

G55362841001 7/14/2015

Purchasing of ultra sound scanner CTG machine 4 

Incubaters 4 for ICU KMH

4,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     4,000,000.00       100% I 100%

G55362841002 7/14/2015

Purchasing of equipment for ICU KMH

5,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     4,886,195.00       98% I 100%

H55362141004 11/23/2015

Construction of water tank & partition of ETU at 

Wadduwa

1,400,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,349,002.51       96% I 100%

F55362841006 12/31/2015

purchasing of equipments for BH Panadura 

(chairs,cupboards for clinics)

719,558.56           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     719,550.00           100% I 100%

G55362842001 5/15/2015

    Purchase microscope

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     480,000.00           96% I 100%

F55362842003 12/3/2015

Purchasing of Laptop & printers

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     883,350.00           88% I 100%

E55362843001 12/8/2015

Purchase 2 three wheelers for MOH Bandaragama 

RDHS office

978,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     978,000.00           100% I 100%

G55362843002 12/30/2015

Supplying Sieving Machine for Bandaragama PS

590,666.00           ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව 600,000.00         590,000.00           100% I 100%



H55362143003 12/31/2015

Renovation of RMO Quarters at Bandaragama DH

1,300,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,292,247.60       99% I 100%

G55362844002 5/15/2015

Purchasing of laboratory equipments for BH Horana 

    (Auto analyser)

5,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     5,000,000.00       100% I 100%

E55362844003 12/8/2015

    Lorry for the RMSD Horana

7,990,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     7,990,000.00       100% I 100%

G55362844004 12/30/2015

Supplying Sieving Machine for Horana PS

590,666.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 600,000.00         590,666.00           100% I 100%

G55362845001 12/30/2015

Providing Hand Cart for Madurawala PS

30,000.00            ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව 40,000.00           30,000.00            100% I 100%

H55362145002 11/2/2015

construction of fence and Dikhena clinic

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     656,997.00           33% I 100%

G55362846001 12/30/2015

Providing Hand Cart for Bulathsinhala PS

30,000.00            ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 40,000.00           30,000.00            100% I 100%

A55362147001 12/29/2015

Expansion of MOH office Dodangoda Stage ii

12,700,000.00      පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     11,263,091.34      89% I 100%

G55362849001 12/30/2015

Providing Bob Cat machine for Mathugama PS

5,025,000.00       ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 4,000,000.00      5,025,000.00       100% I 100%



G55362851001 12/30/2015

Providing Hand Cart for Walallawita PS

30,000.00            ප.පා.ෙකො.

පාෙg�ය 

සභාව 40,000.00           30,000.00            100% I 100%

G55362851002 12/30/2015

Supplying Sieving Machine for Walallawita PS

590,666.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 600,000.00         590,666.00           100% I 100%

H55362153001 11/2/2015

Completion and construction of MOH Millaniya

2,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,915,566.67       96% I 100%

A55362153002 12/31/2015

Renovation and Expansion of Millaniya MOH office

3,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     2,697,208.00       90% I 100%

H55362154001 12/8/2015

Construction of new MCH Clinic Wagawatta Stage ii

1,300,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,256,131.00       97% I 100%

H55362154002 7/14/2015

Balance work of MCH clinic Wagawatta stagei

3,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     3,000,000.00       100% I 100%

H55362163001 7/16/2015

    Construction - Sampath kendrya

3,350,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     3,323,677.00       99% I 100%

A55362163002 7/14/2015

    Color washing of buildings at health institutions

800,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     778,201.00           97% I 100%

H55362163003 5/15/2015

    Establishment of proper rack system at RMSD

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     499,528.00           100% I 100%



K55362963005 6/19/2015

    Conduction of Drug Therapeutic Committee meeting

24,500.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     24,500.00            100% I 100%

K55362963006 6/19/2015

    Conduction of workshop on Drug estimation

27,500.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     27,500.00            100% I 100%

K55362963007 6/19/2015

Conduction of Awareness Programme for owners of 

    food handling establishments

55,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     55,000.00            100% I 100%

K55362963008 6/19/2015

Conduction of Awareness Programme for pharmacy 

    owners on handling of food & drugS

55,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     55,000.00            100% I 100%

K55362963009 6/19/2015

Conduction of Awareness Programme for school 

    Children on food & drug

87,500.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     87,500.00            100% I 100%

K55362963010 6/19/2015

Conduction of Awareness Programme for beauticians 

    on handling of drug

27,500.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     27,500.00            100% I 100%

K55362963012 6/19/2015

    Conducting annual distict  review meeting on NCD

26,500.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     -                       0% Q 0%

K55362963013 6/19/2015

    Conducting quarterly   review meeting on NCD

48,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     41,505.00            86% H 100%

K55362963014 6/19/2015

Conduction of community Screening and awarenes 

    programme on NCD 

118,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     113,250.00           96% I 100%



K55362963015 6/19/2015

Training program on development of communication 

    skills for health staff

64,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     49,060.00            77% H 100%

K55362963016 6/19/2015

    Mental health review

24,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     21,750.00            91% I 100%

K55362963018 6/19/2015

Prevention oriented oral health care programme for 

    institutionalized (Ophanage) childrern

63,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     63,000.00            100% I 100%

K55362963019 6/19/2015

Inservice training programme for Dental surgions, 

    SDT, SD Assistants

75,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     72,000.00            96% I 100%

K55362963020 6/19/2015

Awareness programme for Buddhist priests at 

    Pirivena in 6 MOH offices (100 PP)

51,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     44,000.00            86% I 100%

K55362963021 11/23/2015

    Printing oral health education material

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     199,896.00           100% I 100%

G55362863022 5/15/2015

Provision of  IT related equipment for Regional IT 

    unit

405,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     403,537.00           100% I 100%

G55362863023 5/15/2015

Purchasing of computers (Laptop/Desktop) , printers 

    & Accessories(sets) for medical record rooms

750,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     709,188.00           95% I 100%

F55362863024 5/15/2015

Purchasing of computer tables, chairs & filing cabinets 

    (Sets)

120,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     89,885.00            75% I 100%



G55362863025 5/15/2015

Provision of medical Equipment for ETU 

10,450,000.00      පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     10,084,400.00      97% H 100%

E55362863026 12/2/2015

    Procurement of double cab (4WD)

7,500,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     5,728,050.00       76% I 100%

G55362863027 5/15/2015

Provision of Medical Equipment for District 

    Hospitals

790,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     729,700.00           92% I 100%

G55362863028 5/15/2015

    Provision of Medical Equipment for Base Hospitals

16,425,000.00      පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     16,374,155.00      100% I 100%

B55362863029 5/15/2015

    Procurement of Spare parts for medical equipment

8,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     7,870,743.41       98% I 100%

F55362863030 5/15/2015

Provision of office equipment for quality management 

    units at major hospitals

600,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     590,311.00           98% I 100%

F55362863031 7/16/2015

Provision of equipment for  solid waste equipment for 

    hospitals

394,790.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     168,140.03           43% I 100%

G55362863032 12/2/2015

Provision of Landscaping equipment for keeping 

atractive environment at  hospitals (Grass cutting 

    machine)

900,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     891,000.00           99% I 100%

E55362863033 12/8/2015

    Procurement of Lorry

4,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     4,000,000.00       100% I 100%



G55362863034 5/15/2015

Purchase of agreed package of equipment (Sets) for 

    Health institutions in RDHS area

8,589,700.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     8,589,700.00       100% H 100%

P55362863035 5/15/2015

    Purchase of medical consumables for MCH Clinics

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     226,000.00           45% H 100%

G55362863036 5/15/2015

Purchasing of Medical Equipment on CEMOC -

    Gampaha RDHA area

9,600,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     9,021,543.60       94% I 100%

F55362863037 5/15/2015

Provision of furniture and equipment for TB 

    Microscopic Centers

140,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     133,640.02           95% I 100%

G55362863038 5/15/2015

Provision of  IT related equipment for Regional 

    Epidemiological unit

357,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     345,197.00           97% I 100%

E55362863039 12/8/2015

Procurment of three wheelers (Diesel+4 passenger 

seated) with suitable modifications for Rabies 

    vaccination

565,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     565,000.00           100% I 100%

G55362863040 5/15/2015

    Provision of Equipment for anti filaria unit 

925,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     358,000.00           39% I 100%

P55362863041 5/15/2015

    Provisional sum for rapid responsing

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     185,804.00           93% I 100%

G55362863042 5/15/2015

Purchasing of Equipment(Sets)  for HLC  in 

    Gampaha district

4,277,900.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     3,484,026.48       81% I 100%



E55362863043 12/8/2015

Procurement  of Three Wheeler for NCD activities at 

    MOH level

1,550,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     1,467,000.00       95% I 100%

G55362863044 10/20/2015

Provision of  health educational equipments for health 

    educational unit at RDHS

49,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     48,600.00            99% I 100%

G55362863045 5/15/2015

Provision of Equipments for Hospital laboratoris ( 2 

    labs in 2015)

5,900,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     5,900,000.00       100% I 100%

G55362863046 5/15/2015

    Provision of  medical equipment for dental clinics

2,572,500.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,572,500.00       100% I 100%

H55362163047 10/23/2015

    Alter sapace for Healthy Life Clinics

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     500,000.00           100% I 100%

K55362963048 8/27/2015

Conducting Public Awereness programmes on food 

safety in Gampaha district ( preparing leaflet posters)

700,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 700,000.00         700,000.00           100% I 100%

K55362963049 8/27/2015

Inspection of shops & Hotel  (Grading the Hotel) on 

food safety in Gampaha district

700,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. 700,000.00         700,000.00           100% I 100%

K55362963050 11/2/2015

Printing of IEC booklets for NCDactivities for all 

MOH areas

625,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     58,000.00            9% I 100%

F55362863051 11/2/2015

Provision of desktop computers with UPS and 

Printers for Radiology unit DGH Gampaha, MOH 

Wathupitiwala & Divisional Pharmacist at RDHS 

office
500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     499,950.00           100% I 100%



K55362963052 11/2/2015

Preparation of master plan to improve development 

capacities at major health institutions in Gampaha 

RDHS area 

1,600,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     1,260,072.00       79% I 100%

H55362164001 9/29/2015

Implementation of solid waste management system at 

hospitals  (BH Avissawella/DH piliyandala/DH 

    Padukka)

2,600,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     2,208,028.00       85% I 100%

K55362964003 12/23/2015

 Three days Training programme on GMP for public 

    health staff . ( 11 programme) 

325,500.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     296,130.00           91% H 100%

K55362964004 8/27/2015

 Awareness  Programme  for adolescents and their  

parents on adolescents  related  issues . ( Adolescent 

    day )1 programme per MOH

225,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     119,200.00           53% I 100%

K55362964005 12/23/2015

Awareness programme for  school leavers ,  Garment 

factory workers and  other vulnerable groups  on  

    SRH and  personal Hygiene 

183,900.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     180,750.00           98% I 100%

K55362964006 7/14/2015

Multispectral  approach to Sensitize  on HIV/STD , 

un -safe abortion ,child abuse for   PHS, Private sector 

, Garment factories, Tuition cities   ( MOMH / MO 

    STD,Police, child protection authorities ) 
225,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     192,850.00           86% I 100%

K55362964008 7/14/2015

Awareness porgramme on mental halth  (8 

    programme for garment factory workers)

97,600.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                       0% O 0%

K55362964009 7/14/2015

Awareness porgramme on mental halth ( 3 

    programme  estate population)

36,600.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     36,600.00            100% I 100%

K55362964010 7/14/2015

Training of volunteers for mental Health 4 

    Programme

60,800.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     -                       0% O 0%



G55362864011 7/16/2015

Purchasing of Equipment for ETU -Colombo RDHA 

    area

30,248,000.00      පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     20,321,680.00      67% I 100%

F55362864012 11/17/2015

Purchasing of non medical equipment for ETU BH 

    Homagama

224,581.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     224,556.00           100% I 100%

G55362864013 5/15/2015

    Purchasing surgical equipments for BH Avissawella

1,350,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     442,800.00           33% I 100%

F55362864014 5/15/2015

Purchasing of external hard drive for all MOHs and 

    all DHs 

288,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     226,040.00           78% I 100%

G55362864015 11/17/2015

Purchasing of non medical equipment for health 

institutions in Colombo District (Distribution list is 

    attached  below)

1,129,264.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,096,972.00       97% I 100%

F55362864016 11/17/2015

Purchasing of computers (Laptop/Desktop) , printers 

& Accessories(sets)(BH Avissawella/DH 

moratuwa/DH nawagamuwa/ DH kosgama/DH 

    thalangama/DH athurugiriya/DH padukka)
594,169.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     594,169.00           100% I 100%

F55362864017 11/17/2015

Purchasing of computer tables, chairs (BH 

Avissawella/DH moratuwa/DH nawagamuwa/ DH 

kosgama/DH thalangama/DH athurugiriya/DH 

    padukka)
79,373.75            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     79,373.74            100% I 100%

F55362864018 11/17/2015

Providing /Extention of Internet facilities for all the 

wards &  units  in  selected hospitals ( DH 

    Kosgama,Padukka,Athurugiriya,Nawagamuwa)

12,590.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     12,590.00            100% I 100%

F55362864019 11/17/2015

Provision of office equipment for quality management 

unit   at major hospital and  RDHS Office (BH 

    Avissawella,RDHS office)

548,730.66           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     546,607.00           100% I 100%



F55362864022 11/17/2015

    Purchasing of Pen drivers for  all 32 HLC

24,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     24,000.00            100% I 100%

G55362864023 5/15/2015

Purchasing of medical equipment for new HLCs (DH 

Padukka,DH Kosgama,DH Nawagamuwa,DH 

Moratuwa,MOH Kolonnawa,MOH Dehiwala,MOH 

    Piliyandala,MOH Boralesgamuwa)
184,400.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     9,600.00              5% I 100%

F55362864024 11/17/2015

Purchasing of non medical equipment for new HLCs 

(DH Padukka, Kosgama, Nawagamuwa, 

    Moratuwa,MOH Kolonnawa)

2,009,010.44       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     2,004,451.00       100% I 100%

F55362864025 11/17/2015

Purchacing office equipments for NCD Unit - 

    Colombo RDHS area

349,846.59           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     346,967.00           99% I 100%

G55362864026 5/15/2015

    Purchasing equipment for Health education

154,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     127,734.00           83% I 100%

G55362864027 7/14/2015

Purchasing of medical equipment for Antenatal clinics 

(Field and Hospital Clinics)

1,312,500.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     535,500.00           41% I 100%

G55362864028 12/14/2015

Name Boards for field Antenatal clinics (For All 

clinics in Colombo District)

955,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     838,500.00           88% I 100%

G55362864029 7/14/2015

Upgrading Maternity wards Labour rooms & PBU in 

BH Avissawella & Homagama

3,007,500.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     2,246,100.00       75% I 100%

G55362864030 12/29/2015

Purchasing of Giucometers and strips syringes and 

lancets(For all MOH area in Colombo District)

1,640,549.15       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     1,142,385.00       70% I 100%



G55362864031 7/14/2015

Purchasing of equipment for BFHI (BH Homagama, 

BH Avissawella)

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     96,000.00            48% I 100%

G55362864032 7/14/2015

Purchasing of FP equipment for existing FP clinics 

(for all MOH area in Colombo District)

1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     417,600.00           42% I 100%

G55362864033 7/14/2015

Purchasing of equipment for clinics weighing posts to 

assess nutritionalstatus (Adult beam balance height 

measuring rod infant beam balance & length 

measuring board.Based on survey ) (for all MOH area 

in Colombo district)
1,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     907,500.00           91% I 100%

E55362864034 12/8/2015

Purchasing of vehical for MONCD

5,700,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     5,690,000.00       100% I 100%

K55362964036 8/27/2015

Conducting Public Awereness programmes on food 

safety in colombo district ( preparing leaflet posters)

600,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     600,000.00           100% I 100%

K55362964037 8/27/2015

Inspection of shops & Hotel  (Grading the Hotel) on 

food safety in colombo district

600,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     -                       0% B 35%

K55362964038 11/2/2015

Capacity Building Programme for selected NCD units 

in Colombo District

160,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     153,237.50           96% I 100%

G55362864039 12/8/2015

Purchasing computers and accessories for Colombo 

RDHS area

420,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     375,120.00           89% I 100%

G55362864040 12/3/2015

Purchasing of ECG machine for DH Padukka/DH 

Talangama/DH Kosgama/DH Wethara/BH 

Avissawella

330,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     330,000.00           100% I 100%



E55362864041 12/31/2015

Purchasing three scooters for DH Padukka, DH 

Moratuwa and DH Athurugiriya

540,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

ෙකොළඹ -                     538,500.00           100% I 100%

K55362965001 10/22/2015

Training programme on productivity & Total Quality 

    Management on Health in Malayasia

6,552,182.93       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     5,744,582.93       88% I 100%

K55362965002 6/17/2015

TB Screening programme for estate people & other 

    risk people

150,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     150,000.00           100% H 100%

K55362965003 8/27/2015

Awareness programme, Printing materials regarding 

    Dengue control

500,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     420,623.05           84% I 100%

K55362965004 6/17/2015

    Awareness programme on Leptospirosis for farmers

225,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     220,000.00           98% I 100%

K55362965005 7/14/2015

    Skin Clincs/ awareness /volunteer payments

60,000.00            පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     48,500.00            81% I 100%

K55362965006 6/17/2015

Awareness programme for School chidren regarding 

    Rabies

165,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     150,000.00           91% I 100%

A55362165007 7/14/2015

    Renovating of 3 HLCs

6,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     5,059,683.44       84% I 100%

K55362965008 6/17/2015

    Awareness  programme for school children

550,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     550,000.00           100% I 100%



K55362965009 6/17/2015

Awareness programme for Eldery clubs & Community 

    leaders

165,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     165,000.00           100% I 100%

K55362965010 12/8/2015

Celebrate important health days (Diabetic day, 

    Mental health day ……….)

1,930,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,704,059.25       88% I 100%

K55362965011 6/17/2015

    Training programmes  for health promting teams

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     180,000.00           90% I 100%

K55362965012 6/17/2015

Life skill programme for mental affected patient & 

    care givers

165,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     149,000.00           90% I 100%

K55362965013 6/17/2015

Awreness programme for Pharmacy owners & Food 

    handlers

100,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     100,000.00           100% I 100%

G55362865014 5/15/2015

    Purchasing of computers , printers & UPS

600,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     593,400.00           99% I 100%

F55362865015 5/15/2015

Purchasing of computer tables, computer chairs,Glass 

    Cupboard

    Wooden rack 

    
195,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     161,238.60           83% I 100%

F55362865016 5/15/2015

Purchasing of computers, printers , UPS & library 

cupboards  for QMU (Matugama, Bandaragama, 

    Katugahahena)

600,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     595,753.50           99% I 100%

G55362865017 5/15/2015

    Purchasing of  two high pressures

18,000,000.00      පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     17,768,195.00      99% I 100%



G55362865018 5/15/2015

    Purchasing 10 auto claves

3,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     3,000,000.00       100% I 100%

F55362865019 5/15/2015

    Purchasing equipment for Waste management.

700,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     696,085.00           99% I 100%

G55362865020 7/14/2015

Purchase of agreed package of equipment

5,600,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     5,600,000.00       100% I 100%

G55362865021 7/14/2015

Purchasing of equipment for MCH clinics (injection 

trolly,speculum, scissors,pinard)

3,000,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     2,983,583.86       99% H 100%

G55362865023 7/14/2015

purchasing depo provera

200,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     199,500.00           100% I 100%

K55362965024 12/8/2015

To Improve Educational activities of Health lifestyle 

centers

1,070,000.00       පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     1,070,000.00       100% I 100%

K55362965025 8/27/2015

Conducting Public Awereness programmes  on food 

safety in kaluthara district (preparing leaflet posters)

700,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     70,000.00            10% I 100%

K55362965026 8/27/2015

Inspection of shops & Hotel  (Grading the Hotel) on 

food safety in kaluthara district

700,000.00           ප.පා.ෙකො. ප.පා.ෙකො. -                     432,309.00           62% I 100%

K55362965027 11/2/2015

Conduct Training programme for middle level 

Managers to overcome NCDs

547,817.07           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පාෙg�ය 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ - 

කඵතර -                     531,050.00           97% I 100%



G55362865028 12/31/2015

Accessories for medical equipment for health 

institutions at Kaluthara district

400,000.00           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පා.ෙසෞ.ෙසේ.අ

ධ�Gෂ - 

ග පහ -                     399,183.00           100% I 100%

F55362862001 11/2/2015

Purchasing of computers to develop e-hospital project 

in the province

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ -                     1,415,100.00       94% I 100%

G55362862002 12/31/2015

Purchasing of equipments for hospitals at western 

province

22,977,800.00      පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ -                     22,977,800.00      100% I 100%

G55362862003 12/31/2015

Purchasing of medical equipments for rabies 

vaccination activities

825,402.05           පළා� ෙසෞ.ෙසේ අධ�Gෂ

පළා� 

ෙසෞඛ� ෙසේවා 

අධ�Gෂ 0% O 0%

G51219801005 3/4/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU කැලෑෙගදර, 

ෙකොටෙදSයාව �PY ෙගො` සං`ධානයට කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     11,970.00            96% I 100%

H51212101008 9/30/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> o"�වල, පහලගම ෙව�යාය 

සඳහා පැ� බැ මG  ඉ�opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     133,071.00           89% I 100%

G51219801018 4/2/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     124,700.00           100% I 100%

G51219801028 6/10/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  අංක : 44/ඒ 

කtඅ_ගල ඉහල හා අංක : 44/R  කtඅ_ගල පහල  ෙගො` 

සං`ධාන සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     29,720.00            99% I 100%

G51219801029 6/10/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     39,560.00            99% I 100%



G51219801033 11/3/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘã උපකරණ ලබා Dම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     33,540.00            99% I 100%

G51219802044 4/7/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     139,550.00           100% I 100%

G51219802077 8/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU කටාන, පහල කඳවල 

�PY පැරN  ෙගො`  සං`ධානය සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     19,980.00            100% I 100%

G51219802080 10/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන  සඳහා  

කෘÛ  උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     39,960.00            100% I 100%

G51219802081 11/6/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

G51219804004 3/17/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  බටPර \�ව!ෙගොඩ, අංක 

125/1 P �PY කැට�Yය අ�ණ ෙගො` සං`ධානය සඳහා කෘÛ 

උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 40,000.00           40,000.00            100% I 100%

G51219804006 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

192,308.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 191,820.00         191,820.00           100% I 100%

G51219804015 4/2/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 100,000.00         100,000.00           100% I 100%

G51219804021 6/8/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙබොරෙගොඩව�ත 

දNණ ෙගො` සං`ධානයට කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

28,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     27,500.00            98% I 100%



G51219804025 11/11/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     33,750.00            99% I 100%

G51219804026 11/11/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     33,750.00            99% I 100%

G51219805005 3/4/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මa��Yය ෙගො` 

සං`ධානයට කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     19,800.00            99% I 100%

G51219805019 4/2/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     99,830.00            100% I 100%

N51212105020 11/18/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> NN�නාෙ� බටPර NO� යාෙ>   

�යබස්නා ඇල ප�සංස්කරණය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     10,731.00            21% I 100%

N51212105021 12/23/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙදඹහැර මහෙවලයාෙ> �ට  ඇල 

ප�සංස්කරණය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     49,320.00            99% I 100%

G51219805032 10/28/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන  සඳහා  

කෘÛ  උපකරණ ලබා Dම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     33,660.00            99% I 100%

G51219806005 2/20/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     299,805.00           100% I 100%

H51212106017 12/30/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙබ ��ල, කඳඔtවාව, 

කO�ෙගොඩ, òනැYෙකො�ව ෙව�යාෙ> ෙපො�කඳ ඇල හරහා 

ටැGට| පැ!�මG ඉ�opම

96,027.66            අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     96,027.66            100% I 100%



H51212106018 12/30/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අංක : 351/351ඒ, 

උ@ෙගොඩ ගාමෙ>, උ@ෙගොඩ මහ යාෙ> ඇල සහ `bෙ~�ල 

යාෙ> මැල ඇල සංව|ධනය opම

259,372.39           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     259,372.39           100% I 100%

H51212106054 6/23/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�ත ෙකො<ඨාශෙ> මාඉOල �ගන යාෙ> ඇල ( 

මහා NOර යාය - 350 ඉ/මාඉOල ) ප�සංස්කරණය opම

75,000.00            අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     73,115.00            97% I 100%

H51212106055 6/23/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පරණගම නැෙගනPර 

a මලමw�ත යාෙ> ඇල ප�සංස්කරණය opම

75,000.00            අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     57,656.92            77% I 100%

G51219806062 10/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අ|ථ සාධ^ 

ෙගො` සං`ධානයට කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,310.00            95% I 100%

G51219806063 10/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබා Dම - එG සං`ධානයකට �.25000/- 

බැI!

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     149,910.00           100% I 100%

G51219806066 12/11/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබා  Dම - එG ෙගො` සං`ධානයකට 

�.25000/- බැI!

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     249,955.00           100% I 100%

G51219807006 3/18/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �PY උදාර ෙගො` සං`ධානය 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,825.00            100% I 100%

G51219807024 8/14/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     139,200.00           99% I 100%

G51219807029 10/9/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     33,400.00            98% I 100%



G51219808016 4/7/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     139,800.00           100% I 100%

G51219808037 11/3/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     33,000.00            97% D 80%

G51219808038 11/6/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU නැෙගනPර බ�ව�ත 

මහයාය ෙගො` සං`ධානයට  අවශ� කෘÛ  උපකරණ ලබා Dම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     33,750.00            99% D 80%

G51516309005 9/1/2015

ව�තල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> රාගම, ෙහොරෙප, ප!සල පාර, 

අංක : 105] P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ඩ�.එ .ආ|. රණXංහ 

මහතාට ස්වයං �oයාවG ෙලස එt පාලනය opමට  අවශ�   

ස්වයං �oයා උපකරණ  ආධාර ලබා Dම
35,000.00            අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     35,000.00            100% I 100%

K51216209013 12/23/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_  ස`බලගැ!uම සඳහා  

ස්වයං �oයාවG ෙලස NN� පාලනය opමට අවශ�  ස්වයං 

�oයා උපකරණ  ආධාර ෙලස NNt පැට�! ලබා Dම
65,000.00            අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     -                       0% C 60%

N51219809014 12/11/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘã උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     99,450.00            99% I 100%

G51219810009 3/18/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබා  Dම

140,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     139,682.00           100% I 100%

G51219810014 4/30/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

72,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     69,930.00            97% I 100%

H51212111016 3/18/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අංක : 410i, ඉහළ ��ගම, 

වහරක �PY හ�ගහ NO� යායට ටැGට| ගැ^මට අවශ� 

ෙකො!Ä< ලෑ�ලG ��සකර opම

37,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     37,000.00            100% I 100%



G51216211029 10/13/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ûෙගොඩ, දැතෑ��ල, අංක : 

195/2 P ප�ංU  ස්වයං �oයා ලාW  `Ãත සං]ව ෙකොwකාර 

මහතාට  ස්වයං �oයාවG ෙලස NNt ෙගො`පළG පව�වාෙගන 

යාමට අවශ�  ස්වයං �oයා  උපකරණ ආධාර  ලබා Dම
34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     34,000.00            100% I 100%

G51219825046 9/3/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන  සදහා  

ෙගො` උපකරණ ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     199,770.00           100% I 100%

N51219829013 4/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දN� මා`�තර 

මහෙස! ෙගො` සං`ධානය සදහා කෘX උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,748.00            99% I 100%

N51219829031 9/7/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන  සදහා 

කෘÛ උපකරණ ලබාDම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     284,300.00           95% I 100%

G51219829036 11/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ජOරbය ෙගො` 

සං`ධානය සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     75,000.00            100% I 100%

N51218430022 6/18/2015

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  වට�ක,පාaGක පෙgශෙ> 

Agගලq! සදහා  ෙගව" වගාව ��ම� opම උෙදසා 

ෙකො ෙපෝස්< බහාලන 

ලබාDම.

 
80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     79,681.00            100% I 100%

G51219842022 6/24/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබාDම

184,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     183,360.00           100% I 100%

G51219842025 10/16/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබාDම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     33,600.00            99% I 100%

G51219842026 10/22/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වාgaව, ෙපො"�Yය 

ඒකාබgධ ෙගො` සං`ධානය සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     24,150.00            97% I 100%



G51219842027 11/2/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපො"�Yය ඒකාබgධ 

ෙගො` සං`ධානය සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     74,798.00            100% I 100%

K51219943028 11/5/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කෘÛ නායකය! ඇ"tව 

කෘÛකා|\ක Gෙෂේතෙ> S�" පජාව ෙව�ෙව! ධා�තා 

සංව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම

75,000.00            අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     74,806.25            100% I 100%

G51219843029 12/22/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම 0% O 0%

G51219847008 10/5/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබාDම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     139,200.00           99% I 100%

N51219848018 9/11/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

G51219848019 10/22/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබාDම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     33,775.00            99% I 100%

G51219849009 9/28/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     199,800.00           100% I 100%

G51219849010 11/12/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,480.00            99% I 100%

G51219850004 5/26/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,300.00            99% I 100%



G51219850011 9/7/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU �ලYයන සමI 

ෙගො` සං`ධානය සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     11,800.00            79% I 100%

H51212150013 10/28/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මහකtපහන, �ලනාව�ත 

පාර අසළ ෙදපා ඇළ ප�සංස්කරණය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     97,495.00            97% I 100%

K51219953019 11/5/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කෘÛ නායකය! ඇ"tව 

කෘÛකා|\ක Gෙෂේතෙ> S�" පජාව ෙව�ෙව! ධා�තා 

සංව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම

75,000.00            අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     74,966.25            100% I 100%

H51212554011 9/7/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ර�ම�ෙගොඩ, මැද ෙ_<�ව පාර 

අවසාන ෙකොටස ෙපොa කෘÛ මා|ගය සංව|ධනය opම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     984,824.00           98% I 100%

G51219854013 10/28/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU එGස� පැරN  ෙගො` 

සං`ධානය සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     49,580.00            99% I 100%

G51219854014 10/28/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU න බපාන ෙගො` 

සං`ධානය සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     49,854.00            100% I 100%

H56516701006 9/2/2015

ෙකොටෙදSයාව øකර �ක සකස් opෙ  රසායනාගාරය 

අt�වැwයා opම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     984,440.53           98% D 80%

D56114105009 5/6/2015

�ගෙදොලව�ත ජනපදෙ> �`j  මා|ගය ෙකො!�< opම - 

අ�යර 11

1,000,000.00       පළා� ඉඩ  ෙකොමසා�ස් 

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     970,337.00           97% I 100%

H56212105001 10/19/2015

m�ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙ��වල NO� යාය 

ඇල දN� ඉ�ර සඳහා පැ� බැ මG ඉ�o�ම

272,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     205,880.77           76% I 100%



A56212105002 10/19/2015

m�ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ග� අ�ණ 

ප�සංස්කරණය opම

238,500.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     220,574.52           92% I 100%

H56114507027 5/19/2015

�නගහල!ද ව�ත ජනපදෙ> ෙදමහ� පජා ශාලාවG ඉ�opම 

(පල� අ�යර)

1,000,000.00       පළා� ඉඩ  ෙකොමසා�ස් 

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     1,000,000.00       100% I 100%

D56114109012 5/6/2015

ෆා ව�ත ජනපදෙ> ෆා ව�ත ජනපද ඇ"ලත �`j  මා|ගය 

ෙකො!Ä< opම

500,000.00           පළා� ඉඩ  ෙකොමසා�ස් 

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     499,378.54           100% I 100%

H56212124001 10/19/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ඔ�වල දහපැල යාය 

අවසානෙ> "!�<�ෙ~ Xට පහලට ඇල සැකiම

49,000.00            අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     47,004.30            96% I 100%

N56219126001 5/20/2015

ර�මලාන Sෙයෝජ� පළා� කෘÛක|ම අධ�Gෂ කා|යාලයට 

අය� ,එම ප�ශෙ> පව�න අෙල` මධ�ස්ථානය පා�ෙභෝIක 

ආක|ශනය ඇ� වන ප�� වැw���  opම

2,250,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     2,166,824.00       96% I 100%

D56114130011 5/6/2015

603 $ණමෙ� ජනපදෙ> 13 වන ප�මඟ හා ස බ!ධ වන 

ප�මඟ හා ස බ!ධ වන මා|ගෙ> ෙදපස පැ� කා� බැඳ 

ෙකො!Ä< opම.

1,150,000.00       පළා� ඉඩ  ෙකොමසා�ස් 

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     911,006.16           79% H 100%

D56212130001 10/19/2015

ෙහෝමාගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> හ�ලහෙගොඩ 

ෙද�ගහ කන�ත Nඹූෙ| දN÷ �ට ඇල ෙවදෙගව�ත ආර භක 

මාqෙ  Xට ò! ඇල දGවා ප�සංස්කරණය opම

50,000.00            අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     47,901.92            96% I 100%

A56212130002 10/19/2015

ෙහෝමාගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  මාව�ගම 

වාන�ෙද�ය ආර භක ස්ථානෙ>  Xට බැෙකොව ම�! ෙදපාව 

හරහා ෙ~�ල ප�සංස්කරණය opම

225,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     210,373.00           93% I 100%

D56114131005 5/6/2015

වැbක!ද වැbඕ`ට ජනපදෙ> �Pටා ඇ� රජෙ> ෙබෙහ� 

ශාලාවට යන ජනපද මා|ගය mට| 75 G aරට ෙකො!Ä< opම - 

අ�යර 11

350,000.00           පළා� ඉඩ  ෙකොමසා�ස් 

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     350,000.00           100% I 100%



D56212545001 10/19/2015

මaරාවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> එලවැ�ල වැbපත 

iතෙදොල කෘÛ මා|ගය ඉ�opම අ�යර 1

134,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     129,570.42           97% I 100%

D56114149008 5/6/2015

සදX�ගම ජනපදෙ> 795 R ගා.S.ව. jමනI� `හාරස්ථානය 

�PY ඇ�ල මා|ගෙ> ඩ�.å.z.ෙ�මX� මහතාෙ_ Sවස අසල 

Xට ඉ��යට ෙපොa මා|ගය අw 9 G පළලට අw 500 G පමණ 

ෙකො!Ä< අ"රා සැකiම
1,000,000.00       පළා� ඉඩ  ෙකොමසා�ස් 

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     980,000.00           98% I 100%

H56516754003 12/8/2015

ඉංI�ය ප� ෛවද� කා|යාලය ඉ� opම  - 2 අ�යර

4,762,657.00       අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     2,758,850.00       58% I 100%

H56216754001 12/15/2015

ඉංI�ය ප� ෛවද� කා|යාලය ඉ�opම අ�යර 01 ඉ�� වැඩ

1,673,558.00       අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     177,000.00           11% D 80%

K56219963001 2/24/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> �ණා�මක Ð�තර u Sෂ්පාදනය සඳහා 

ෙගොu! අïෙපේරණය opම

2,440,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     2,439,620.00       100% I 100%

D56212563003 8/31/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> වගා Ð  වලට පෙ~ශ පහjක  ලබාDම  

සඳහා ටැGට| පැ!�මG  ඉ�opම

317,532.85           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     317,532.00           100% I 100%

J56215163004 3/18/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> u අස්වැ!න ඉහල නැංuම සඳහා යාය 

වැඩසටහන �යා�මක opම

1,820,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     1,819,970.00       100% I 100%

J56215163005 3/18/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> පැර�< කමයට u වගාව ව�ා�ත opම

960,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     959,970.00           100% I 100%

J56215163006 3/18/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> පාං� ගැටt සPත NO� ඉඩ  වගා opම

130,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     130,000.00           100% I 100%



D56212563007 3/19/2015

කෘÛකා|\ක ] වෙනෝපාය සංව|ධනය සඳහා ග පහ �ස්�Gකෙ> 

�PY කෘÛ මා|ග සංව|ධනය opම

3,150,000.00       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     2,932,920.59       93% I 100%

J56215163010 3/27/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> Aර! NO� නැවත වගා opම

720,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     719,890.00           100% I 100%

J56218563011 4/7/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> පළ"� වගාව ව�ා�ත opම සඳහා වගා Ð  

සංව|ධනය opම

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     999,770.00           100% I 100%

J56215463012 4/7/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ>   �ර වගාව ව�ා�ත opම සඳහා වගා Ð  

සංව|ධනය

325,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     324,894.00           100% I 100%

K56219964001 2/24/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> �ණා�මක Ð�තර u Sෂ්පාදනය සඳහා 

ෙගොu! අïෙපේරණය opම

390,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     389,972.00           100% I 100%

D56212564003 8/31/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> වගා Ð  වලට පෙ~ශ පහjක  ලබාDම  

සඳහා ටැGට| පැ!�   ඉ�opම

858,239.74           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     858,239.74           100% I 100%

J56215164004 3/18/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> u අස්වැ!න ඉහල නැංuම සඳහා යාය 

වැඩසටහන �යා�මක opම

1,450,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     1,448,925.00       100% I 100%

J56215164005 3/18/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> පැර�< කමයට u වගාව ව�ා�ත opම

340,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     339,940.00           100% I 100%

J56215164006 3/18/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> පාං� ගැටt සPත NO� ඉඩ  වගා opම

100,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     99,695.00            100% I 100%



D56212564007 3/19/2015

කෘÛකා|\ක ] වෙනෝපාය සංව|ධනය සඳහා ෙකොළඹ 

�ස්�Gකෙ> �PY කෘÛ මා|ග සංව|ධනය opම

2,040,000.00       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     2,040,000.00       100% I 100%

J56215164008 3/27/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> Aර! NO� නැවත වගා opම

400,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     399,985.00           100% I 100%

J56218564009 4/7/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> පළ"� වගාව ව�ා�ත opම සඳහා වගා 

Ð  සංව|ධනය opම

400,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     398,430.00           100% I 100%

J56215464010 4/7/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ>  �ර වගාව ව�ා�ත opම සඳහා වගා Ð  

සංව|ධනය සඳහා

350,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     349,615.00           100% I 100%

K56219965001 2/24/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> �ණා�මක Ð�තර u Sෂ්පාදනය සඳහා 

ෙගොu! අïෙපේරණය opම

2,270,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     2,270,000.00       100% I 100%

A56212165003 8/31/2015

කtතර �ස්�Gකෙ>  වා� පහjක  සපයන ලද Ð  පමාණය  

වැwopම සඳහා ෙර�ණ වැව ප�ස්ංකරණය opම

730,442.50           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     730,442.50           100% I 100%

J56215165004 3/18/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> u අස්වැ!න ඉහල නැංuම සඳහා යාය 

වැඩසටහන �යා�මක opම

1,830,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     1,830,000.00       100% I 100%

J56215165005 3/18/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> පැර�< කමයට u වගාව ව�ා�ත opම

800,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     799,995.00           100% I 100%

J56215165006 3/18/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> පාං� ගැටt සPත NO� ඉඩ  වගා opම

240,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     240,000.00           100% I 100%



D56212565007 3/19/2015

කෘÛකා|\ක ] වෙනෝපාය සංව|ධනය සඳහා කtතර 

�ස්�Gකෙ> �PY කෘÛ මා|ග සංව|ධනය opම

3,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     3,275,742.69       94% I 100%

J56215165008 3/27/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> Aර! NO� නැවත වගා opම

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     1,000,000.00       100% I 100%

J56218565009 4/7/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> පළ"� වගාව ව�ා�ත opම සඳහා වගා Ð  

සංව|ධනය opම

600,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     599,960.00           100% I 100%

J56215465010 4/7/2015

කtතර �ස්�Gකෙ>  වගා Ð  සංව|ධනය සඳහා �ර වගාව 

ව�ා�ත opම

325,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     324,967.50           100% I 100%

N56223265011 4/7/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> කෘÛ Sෂ්පාදන අෙල` මධ�ස්ථානයG 

�P�uම

2,250,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     2,250,000.00       100% I 100%

H56212162003 8/31/2015

බස්නාPර පළාෙ� වා� පහjක  සපයන ලද Ð  පමාණය  

වැwopම සඳහා අ�� ඉ�opම

2,349,034.88       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     2,349,034.55       100% I 100%

H56212162004 8/31/2015

බස්නාPර පළාෙ� වා� පහjක  සපයන ලද Ð  පමාණය  

වැwopම සඳහා පැ�බැ\ ඉ�opම

1,587,982.55       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� 23.00                  1,587,982.55       100% I 100%

A56212162005 8/31/2015

බස්නාPර පළාෙ� වා� පහjක  සපයන ලද Ð  පමාණය  

වැwopම සඳහා අ�� ප�සංස්කරණය opම

2,991,059.20       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     2,991,059.20       100% I 100%

A56212162006 8/31/2015

බස්නාPර පළාෙ� වා� පහjක  සපයන ලද Ð  පමාණය  

වැwopම සඳහා ඇල මා|ග ප�සංස්කරණය opම

3,646,690.01       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     3,646,690.01       100% I 100%



K56219962007 3/18/2015

ජනතාවෙ_ කෘÛකා|\ක දැ�ම පව|ධනය සඳහා වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     494,271.02           99% I 100%

K56219962008 3/18/2015

බස්නාPර පළාෙ� කෘÛකා|\ක Gෙෂේතෙ> පව|ධනය උෙදසා  

අ�දැ�  lවමා� opෙ  වැඩ සටහ! පැවැ�uම

1,620,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     1,553,803.00       96% I 100%

N56215462009 3/18/2015

බස්නාPර පළාත "ල �ණා�මක පැළ Sෂ්පාදනය සඳහා 

Sෂ්පාදන ආයතන ස`බල ගැ!uම

1,490,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     1,303,158.00       87% D 80%

A56212162018 3/25/2015

බස්නාPර පළාෙ� වා� පහjක  සපයන ලද Ð  පමාණය 

වැwopම සඳහා අ�� ප�සංස්කරණය opම - අ�යර 2

3,120,000.00       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     1,772,935.08       57% I 100%

N56516162002 4/9/2015

එtව!ෙ_ හා ගවq!ෙ_ }�t පදාහය වැළැGuම

600,000.00           අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     597,973.00           100% I 100%

N56516162003 7/20/2015

oS"�ල!ෙග! ෙබෝවන ��රගත පරෙපෝÛත ෙරෝග 

වැළැGuම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     999,905.00           100% I 100%

K56516962004 4/9/2015

බස්නාPර පළාත "ල ෙගො`පල ස"!ෙ_ Sෙරෝ� භාවය පව�වා 

ගැ^මට ප� ෛවද�  ජංගම සායන පැවැ�uම.

3,000,000.00       අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     2,991,546.68       100% I 100%

N56516162005 4/9/2015

බස්නාPර පළාෙ� ෙගො`පළ වල වැw��� කරන ලද තෘණ ව|ග 

වගා opම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     993,322.64           99% I 100%

N56516762006 7/20/2015

ස��ව ෙගො`පලවල  ]ව වා� ඒකක �P�uම

1,400,000.00       අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     1,291,055.00       92% I 100%



D56212162027 4/28/2015

බස්නාPර පළාෙ� වා� පහjක  සපයන ලද Ð  පමාණය  

වැwopම සඳහා වා�මා|ග පgධ�  ප�සංස්කරණය opම

3,850,000.00       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     3,317,459.38       86% I 100%

N56516362024 12/8/2015

එt අïජනන ෙගො`පල ඇ� opම

1,705,750.00       අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     1,620,706.71       95% I 100%

N56516362025 7/20/2015

අïජනනය සඳහා ෙගො`පල වල ඇ� කරන ස"!ෙ_ ගැටt 

හsනාෙගන ප�කාර opම

414,250.00           අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     231,300.00           56% D 80%

A56216762030 12/30/2015

øඛර සංව|ධන ඒකකය නuකරණය opම අ�යර 02

624,528.00           අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     227,666.60           36% D 80%

G58219801001 4/27/2015

ව��ට �ස්�G කෘÛකම Al� මධ�ස්ථානයට අය� ෙගො`පෙ�  

කෘÛ Sෂ්පාදන ධා�තාවය  ඉහළ නැංuම  සඳහා කෘÛ උපකරණ 

ලබා Dම

930,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     929,719.00           100% I 100%

N58219101002 4/27/2015

කෘÛ Sෂ්පාදන ධා�තාව වැw opම සඳහා ව��ට �ස්�G 

කෘÛකම Al� මධ�ස්ථානයට අය� ෙගො`පල සංව|ධනය කpම 

හා පහjක  වැw ��� opම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     500,000.00           100% I 100%

A58212101028 12/2/2015

 ��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> කැලෑෙගදර ගාමෙ> 

iතවෙල! අ�� NO�ටයන ඇලමා|ගය හරස් කර අ�ණ 

සැකiම

280,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                       0% B 35%

N58216701029 1/1/2016

ෙකොටෙද�යාව ස�ව පාලන Al� මධ�ස්ථානය "ල එt,mගව 

හා øකර අïජනන මධ�ස්ථානයG ස්ථා�ත opම

2,700,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     2,619,000.00       97% I 100%

G58219805001 4/27/2015

අෙÖAස්ස �ස්�G කෘÛකම Al� මධ�ස්ථානයට අය� 

ෙගො`පෙ� කෘÛ Sෂ්පාදන ධා�තාවය ඉහළ නැංuම සඳහා කෘÛ 

උපකරණ ලබා Dම

930,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     930,000.00           100% I 100%



N58219105002 4/27/2015

කෘÛ Sෂ්පාදන ධා�තාව වැw opම සඳහා අෙÖAස්ස �ස්�G 

කෘÛකම Al� මධ�ස්ථානයට අය� ෙගො`පල සංව|ධනය opම 

හා පහjක  වැw ��� opම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     500,000.00           100% I 100%

D58114105012 5/19/2015

�ගෙදොලව�ත ජනපදෙ> ජනපද �`j  මා|ගය සංව|ධනය 

opම - 3 අ�යර

437,500.00           පළා� ඉඩ  ෙකොමසා�ස් 

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     437,150.20           100% I 100%

N58219105004 12/11/2015

අෙÖAස්ස  �ස්�G කෘÛක|ම Al� මධ�ස්ථානෙ>  පටක 

ෙරෝපන ඒකකය සඳහා j|ය ෙකෝෂ පgධ�යG ස්ථාපනය opම

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     995,000.00           100% I 100%

D58212106012 11/18/2015

 අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> වටgදර - P��Yය 

NO� යාෙ> ඇළ මා|ගය ��සකර opම

50,000.00            අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     -                       0% B 35%

A58212106013 12/30/2015

අ�තනග�ල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> üරවලාන 

මා!ද³ඩ අ�ණ ප�සංස්කරණය

120,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     112,547.53           94% I 100%

H58114507028 7/14/2015

ග පහ �ස්�G කා|යාලය වැw��� opම සහ ජල පහjක  , 

වැXo� පහjක  ලබා ගැ^ම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     257,884.15           64% H 100%

N58219807004 11/27/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> කෘÛ Sෂ්පාදනය!P Sෂ්පාදන 

ඵලදාqතාවය ඉහල නැංuම සඳහා ෙගොu! ස`බල ගැ!uම

400,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     399,920.00           100% I 100%

N58218408006 11/13/2015

ජා ඇල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> `X"� ම� 

වගාක�ව! ස`බල ගැ!uම

600,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     594,000.00           99% I 100%

D58114109013 4/24/2015

ග�උ@�ට ජනපදෙ> අ"� මා|ගයG ෙකො!Ä< opම

312,500.00           පළා� ඉඩ  ෙකොමසා�ස් 

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     306,351.20           98% I 100%



A58212124019 11/18/2015

ක@ෙවල  පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  මාලෙÖ නැෙගනPර  

ෙගො` සං`ධාන බල පෙgශෙ> Xංහලෙද�ය හා � oයනාෙද�ය 

ඇල මා|ග ප�සංස්කරණය opම

79,000.00            අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     76,124.30            96% I 100%

D58212129005 10/30/2015

කැස්බෑව වැව වටා  ව�ායාම  මංy�ව ඉ�opම ( අ�යර 11 )

10,000,000.00      අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     8,976,340.00       90% I 100%

A58212129006 12/2/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> මා ෙ�  උ"ර 

ෙව�යාෙ> ව  �ට ඇල මා|ගෙ> පැ�බැ ම සකස් opම 

(ජය�ස්ස මහතාෙ_ NOර අසල)

375,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     308,125.03           82% I 100%

A58212129007 11/18/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> මඩපාත ෙපො�ෙහේන 

�l�Ïව මහ ඇල ෙබො�ෙගොඩ ගඟට ස බ!ධ වන ස්ථානෙ>  

�p ඇ� ෙරො! මඩ සPත පස් කපා ඉව� opම සහ අ"� ඇළ 

මා|ගය කැzම
475,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     435,382.38           92% I 100%

D58114130005 7/15/2015

mෙගොඩෙදSය රජෙ> ඉඩෙ  තැපැ� ෙප<Yය �PY ඉඩම 

ආර භෙ> Xට z.ජයXංහ මහතාෙ_ ඉඩම ළ�! ආර භ වන 

ෙපොa අ"� මා|ගෙ> පැ� කා� කපා තාර දැmම

1,250,000.00       පළා� ඉඩ  ෙකොමසා�ස් 

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     1,000,238.63       80% H 100%

G58219830001 4/27/2015

ෙහෝමාගම �ස්�G කෘÛකම Al� මධ�ස්ථානයට අය� 

ෙගො`පෙ� කෘÛ Sෂ්පාදන ධා�තාවය ඉහළ නැංuම සඳහා කෘÛ 

උපකරණ ලබා Dම

930,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     930,000.00           100% I 100%

N58219130002 4/27/2015

කෘÛ Sෂ්පාදන ධා�තාව වැw opම සඳහා ෙහෝමාගම �ස්�G 

කෘÛකම Al� මධ�ස්ථානයට අය� ෙගො`පල සංව|ධනය opම 

හා පහjක  වැw ��� opම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     499,000.00           100% I 100%

N58133830007 11/11/2015

අපaව� වb! ෙතොර ආක|ෂ®ය ප�සරයG S|මාණය  උෙදසා 

ෙතෝරාග� Sවාස ෙවත ෙකො ෙපෝස්< බs! ලබා Dම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     500,000.00           100% I 100%

A58212130013 11/18/2015

 ෙහෝමාගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> බාහ්මණගම 

ඊ�යෙද�ය NO�යාෙ>  පැ� බැ\ සහ ෙ~b ෙදක සකස් opම

660,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     606,357.47           92% I 100%



N58215630014 12/30/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ෙහෝමාගම jභාරy මහාමාත� මහා 

`ද�ාලෙ> ෙගව" ආද|ශ ඒකකයG  ස්ථා�ත opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     50,000.00            100% I 100%

A58212131001 11/18/2015

iතාවක පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> මාවතගම  බටPර 

ෙකොටෙසේ �PY ෙකොgද�ෙවල නැම�  NOර අසb! ගලායන 

අඳාෙදොල පහළ ෙකොටෙසේ ඇලෙ~�ල ��සකර opම

370,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     354,992.21           96% I 100%

D58114133003 5/11/2015

�!නවල දNණ අtෙබෝගහල!ද ජනපද මා|ගෙ> ෙකොටසG 

සංව|ධනය opම

500,000.00           පළා� ඉඩ  ෙකොමසා�ස් 

පා.ෙ�-

පාaGක -                     497,026.00           99% I 100%

H58114542009 4/24/2015

කtතර �ස්�G කා|යාල ඉ�opම - අ�යර iii

1,600,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     1,484,899.29       93% H 100%

A58212142008 11/18/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> කබරගල උ@��ල ඇල 

ප�සංස්කරණය

150,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     131,375.96           88% I 100%

A58212143008 12/11/2015

බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ග ම!�ල �ට ඇල 

අසල Xට ඉ��යට ප�සංස්කරණය

125,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     116,292.80           93% I 100%

G58219844001 4/27/2015

ෙහොරණ �ස්�G කෘÛකම Al� මධ�ස්ථානයට අය� ෙගො`පෙ� 

කෘÛ Sෂ්පාදන ධා�තාවය ඉහළ නැංuම සඳහා කෘÛ උපකරණ 

ලබා Dම

930,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     929,230.50           100% I 100%

N58219144002 4/27/2015

කෘÛ Sෂ්පාදන ධා�තාව වැw opම සඳහා ෙහොරණ �ස්�G 

කෘÛකම Al� මධ�ස්ථානයට අය� ෙගො`පල සංව|ධනය opම 

හා පහjක  වැw ��� opම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     497,337.50           99% I 100%

G58219847001 4/27/2015

ෙබෝOවල ෙසේවා සංස්කරණ අභ�ාස ආයතනයට අය� ෙගො`පෙ� 

කෘÛ Sෂ්පාදන ධා�තාවය  ඉහළ නැංuම සඳහා කෘÛ උපකරණ 

ලබා Dම

930,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     927,831.00           100% I 100%



N58219147002 5/29/2015

කෘÛ Sෂ්පාදන ධා�තාව වැw opම සඳහා ෙබෝOවල ෙසේවා 

සංස්කරණ අභ�ාස ආයතනයට අය� ෙගො`පල සංව|ධනය opම 

හා පහjක  වැw ��� opම

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     999,466.40           100% I 100%

N58215647004 12/11/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ෙදොඩංෙගොඩ ෙකොස්ව�ත ක�ෂ්ඨ `ද�ාලය 

සඳහා ෙගව" ආද|ශ ඒකකයG ස්ථා�ත opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     99,000.00            99% I 100%

A58212149003 11/18/2015

ම"ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොටෙගදර පහල 

ෙව�යාය ඇල ප�සංස්කරණය

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     475,328.50           95% I 100%

D58212149004 11/18/2015

ම"ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> �ර!�wය 

ව�\�ලාෙවල පධාන ඇල (ෙදව�>ය��ල) ප�සංස්කරණය 

opම

78,645.00            අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     72,950.00            93% I 100%

A58212149005 12/11/2015

ම"ගම පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> මහව�තෙද�ය ඇළ 

ප�සංස්කරණය

517,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     489,747.59           95% I 100%

D58114151004 4/24/2015

ඉ�තපාන මාළෙÖෙහේන ජනපදෙ> ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< 

අ"රා සංව|ධනය opම

500,000.00           පළා� ඉඩ  ෙකොමසා�ස් 

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     490,018.00           98% H 100%

A58212151002 11/18/2015

 වල�ලා`ට පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> Pද පල අ�ණ 

අසල Xට අ�ෙ~� මා|ගය දGවා ඇළ ප�සංස්කරණය

480,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     444,345.28           93% I 100%

N58114153005 5/26/2015

ග�පාත නැෙගනPර හා ෙද�ක!ද ජනපදවාi!ෙ_ ]වන 

ත�වය උසස්කර�ම සඳහා එම ජනපදවල ෙ� ඉඩ  සංව|ධනය 

opෙ  වැඩසටහන

337,500.00           පළා� ඉඩ  ෙකොමසා�ස් 

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     337,500.00           100% I 100%

G58219863001 4/27/2015

කෘÛකා|\ක කට�" පව|ධනය උෙදසා ග පහ �ස්�Gකෙ> 

bයාප�ංU ෙගො`  සං`ධාන ෙවත  කෘÛ උපකරණ ලබාDම

3,600,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     3,600,000.00       100% I 100%



J58218463002 6/18/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> පාස� ෙගව" ප�සර Pතකාm ෙලස 

සංව|ධනය opම

2,400,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     2,243,891.50       93% I 100%

A58212163003 11/16/2015

ග පහ �ස්�Gකය "ළ �PY  අ�� හා වැ~ ප�සංස්කරණය 

opම

5,934,170.00       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     5,931,205.00       100% I 100%

N58214563017 11/30/2015

ෙසේවා කා|යGෂමතාව ඉහල නැංuම සඳහා ග පහ �ස්�G 

කා|යාලෙ> පහjක  වැw��� opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     361,002.00           90% I 100%

G58219864001 4/27/2015

කෘÛකා|\ක කට�" පව|ධනය උෙදසා ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> 

bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන ෙවත කෘÛ උපකරණ ලබාDම

3,450,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     3,448,845.00       100% I 100%

J58218464002 6/18/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> පාස� ෙගව" ප�සර Pතකාm ෙලස 

සංව|ධනය opම

4,800,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     4,799,858.54       100% I 100%

A58212164003 11/16/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකය "ළ �PY  අ�� හා වැ~ ප�සංස්කරණය 

opම

2,337,000.00       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     2,311,013.02       99% I 100%

N58215164015 10/30/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ආ!�ක NO� ඉඩ  P\ ෙගොu! වගාව 

සඳහා අïෙපේරණය opම

270,000.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     269,980.00           100% I 100%

N58219864016 12/30/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> කෘÛ Sෂ්පාදය!P Sෂ්පාදන ඵලදාqතාවය 

ඉහල නැංuම සඳහා ෙගොu! ස`බල ගැ!uම

253,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     247,940.00           98% I 100%

G58219865001 4/27/2015

කෘÛකා|\ක කට�" පව|ධනය උෙදසා කtතර �ස්�Gකෙ> 

bයාප�ංU  ෙගො`  සං`ධාන ෙවත   කෘÛ උපකරණ ලබාDම

1,950,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     1,949,685.00       100% I 100%



J58218465002 4/27/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> පාස� ෙගව" ප�සර Pතකාm ෙලස 

සංව|ධනය opම

1,300,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     1,236,319.20       95% I 100%

J58215165003 4/27/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ආ!�ක NO� ඉඩ  වල පාර ප�ක u 

වගාව පචbත opම

651,997.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     651,997.00           100% I 100%

A58212165004 11/16/2015

කtතර �ස්�Gකය "ළ �PY  අ�� හා වැ~ ප�සංස්කරණය 

opම

2,240,000.00       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     2,214,718.61       99% I 100%

N58219165017 11/27/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> කෘÛ Sෂ්පාදන අෙල` මධ�ස්ථානයG 

�P�uම      අ�යර - 2

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     1,999,692.00       100% I 100%

N58214565018 11/30/2015

ෙසේවා කා|යGෂමතාව ඉහල නැංuම සඳහා කtතර �ස්�G 

කා|යාලෙ> පහjක  වැw��� opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     305,430.00           76% H 100%

N58215565019 12/11/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> පජාව ප�සර Pතකාm කෘÛක|මා!තය 

සදහා ��ගැ!uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     99,000.00            99% I 100%

K58114662005 5/13/2015

බස්නාPර පළාත "ළ ඉඩ  ගැටt `සDම සඳහා ජංගම ෙසේවා 

පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� ඉඩ  

ෙකොමසා�ස් -                     93,765.00            94% H 100%

N58516262024 4/9/2015

බස්නාPර පළාෙ� ගෘහා²ත NN� පාලන ඒකක �P�uම.

5,000,000.00       අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     4,993,710.00       100% I 100%

N58516162025 12/8/2015

බස්නාPර පළාෙ� o� ගව ෙගො`පලව� සංව|ධනය 

opම.

 

5,056,250.00       අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     4,795,144.00       95% I 100%



N58516362026 12/8/2015

බස්නාPර පළාෙ� එt ෙගො`පලව� සංව|ධනය 

opම.

 

1,912,500.00       අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     1,906,970.00       100% I 100%

N58516362027 12/8/2015

බස්නාPර පළාෙ� øකර ෙගො`පලව� සංව|ධනය 

opම.

 

1,573,125.00       අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     1,539,350.00       98% I 100%

N58516862028 8/14/2015

බස්නාPර පළාෙ� ස��ව පාලන කට�"වල Sරත ෙගොu! 

සඳහා අවශ� ආ ප!න ලබා 

Dම.

 
9,200,000.00       අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     9,195,000.00       100% I 100%

D58212562003 11/16/2015

බස්නාPර පළාත "ළ �PY කෘÛ කා|\ක Ð  ෙවත පෙ~ශ 

පහjක  සැපóම ෙව�ෙව! කෘÛමා|ග සංව|ධනය opම

4,214,000.00       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     3,968,698.54       94% I 100%

D58212162004 11/16/2015

බස්නාPර පළාත "ළ �PY ඇළ මා|ග සංව|ධනය opම

4,298,000.00       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     4,074,853.43       95% I 100%

H58212162005 11/16/2015

බස්නාPර පළාතට අය�   jt වා�මා|ග පgධ� ඉ�opම

5,229,680.99       අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     5,155,686.89       99% I 100%

N58215162008 5/5/2015

ෙg�ය සහ� Sෂ්පාදනය සඳහා  ෙගොu!ෙ_ දායක�වය 

ව|ධනය opම ��ස �ණා�මක  Rජ u  සැපóම

1,700,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     1,666,000.00       98% I 100%

N58215462009 5/5/2015

එලවt හා  පල"� Sෂ්පාදනයට ෙගො` ජනතාව ෙපළඹuම 

"b! සා පදාqක කෘÛකා|\ක කමෙ~ද භා`තය ව|ධනය opම

750,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     727,500.00           97% I 100%

N58219962010 5/5/2015

ප�සර Pතකාm කෘÛකා|\ක කමෙ~දය! හා  කාබSක 

ෙපොෙහොර භා`තය  ෙගො` ජනතාව "ල පචbත opම

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     1,470,000.00       98% I 100%



N58219962011 5/8/2015

පාස� පජාව "ල ආහාර jරGÛතතාවය, ෙපෝෂණය හා නාග�ක 

කෘÛක|මා!තය පචbත opම

750,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     735,000.00           98% I 100%

K58219962012 12/10/2015

�ණා�මක m පැ� Sෂ්පාදනය සඳහා  ෙගොu! ��ගැ!uමට  

Al� වැඩ සටහ! පැවැ�uම

1,250,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     1,200,000.00       96% I 100%

K58219962013 5/5/2015

අ��Gත ක!න ෙභෝග ක�තබා ගැ^ෙ  කම මත ෙවළඳපලට 

ෙයො�වන ෙගො` ව�වසායකය! ��ගැ!uම සඳහා වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     1,455,000.00       97% I 100%

K58219962014 5/5/2015

කෘÛකා|\ක කට�" පව|ධනය සඳහා කෘÛ Gෙෂේතෙ> 

S�"�ව! දැ�ව� opමට වැඩ සටහ! පැවැ�uම

200,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     198,000.00           99% I 100%

N58233962021 12/30/2015

ISO 9001 - 2008 ප\� ත�වයට අදාලව ආයතSක �ණා�මක 

ත��වය පව�වා  ගැ^ම සහ  අ�ශාංIක �යාකාරක  Xa opම

174,750.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     171,500.00           98% I 100%

N58233962022 11/16/2015

ෙසේවා කා|යGෂමතාවය ව|ධනය සඳහා වාහන නඩ�"ව හා 

Sයාමනය ��බඳ ප�ගණක මෘaකාංගයG සැකiම

700,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     685,400.00           98% I 100%

N58222862023 5/20/2015

`X"� ම� වගාව වා�ජ වගාවG ෙලස සංව|ධනය opම 

සඳහා, ස්වයං �oයාවG ෙලස `X"� ම� වගාෙවP Sරත වගා 

ක�ව! ෙවත අවශ� තාGෂSක සහය හා ෙයද�  ලබාDම

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     1,425,000.00       95% I 100%

J58215462024 5/20/2015

ෙගො` සං`ධාන ස" u වගාව සඳහා ෙයොදා ෙනොගැෙනන NO� 

ඉඩ , පලා ව|ග හා ෙකY කා�න එළවt වගාව! සඳහා 

වැw��÷  opම

600,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     576,000.00           96% I 100%

N58222962030 12/30/2015

ඵලදාqතා සංක�පයට අදාලවන ප�� b�ෙගො� කළමණාකරන 

කමෙ~දෙ> කා|යGෂමතාවය  වැw��� opම හා මෘaකාංගයG 

ස්ථා�ත opම

910,500.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     884,000.00           97% I 100%



N58222962031 12/30/2015

අමාත�ාංශෙ> මානව ස ප� කළමණාකරන මෘaකාංගය 

වැw��� opම හා අමාත�ාංශය යටෙ�  පව�න ආයතන  සඳහා 

එම මෘaකාංගය හs!වා Dම හා �යා�මක opම

399,565.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     398,015.00           100% I 100%

K58233962038 12/10/2015

අමාත�ාංශෙ> කා|ය භාරය ��බඳව පජාව දැ�ව� opම හා 

ෙසේවක Nසලතා ව|ධනය opම

1,250,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,250,000.00       100% I 100%

N58219862040 10/30/2015

බස්නාPර පළාෙ� කෘÛ Sෂ්පාදනය!P Sෂ්පාදන ඵලදාqතාවය 

ඉහල නැංuම සඳහා ෙගොu! ස`බල ගැ!uම

806,120.00           අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     803,470.00           100% I 100%

N58218462041 10/30/2015

බස්නාPර පළාෙ� ජනතාවෙ_ ආහාර jරGÛතතාවය තහ�� 

opම හා ]වන ත�වය ඉහල නංවා�ම සඳහා ෙගව" 

වගාක�ව! හා Nඩා ප�මාන පැල Sෂ්පාදකය!  ස`බල ගැ!uම

1,200,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     1,199,915.00       100% I 100%

N58218462042 11/13/2015

නාග�ක හා අ|ධ නාග�ක පෙgශවල වාසය කරන ජනතාව i\ත 

ඉඩකඩ "ල කෘÛ ක|මා!තය සඳහා ස`බල ගැ!uම

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     994,804.00           99% I 100%

N58218462043 11/13/2015

වස `ෙස! ෙතොර කාබSක ෙගව" ආද|ශ ඒකක �P�uම

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.කෘÛ අධ� -                     997,019.00           100% I 100%

N58215662044 11/13/2015

ෙබෝOවල හා අෙÖAස්ස ෙගො`පලවල ඒකාබgධ ෙගො`පල 

කළමනාකරණ ආද|ශ �P�uම

3,000,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     2,880,000.00       96% I 100%

N58215662045 1/1/2016

ඝන අපදව� හා \Sස් අපදව� ෙයොදාගS\! �ණා�මක බ`! 

ඉහළ කාබSක ෙපොෙහොර Sෂ්පාදනය opෙ  Sය� ව�ාපෘ�ය

2,500,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     2,400,000.00       96% I 100%

N58219962047 12/30/2015

`ද�� කෘÛක|මය (E - Agriculture) පෙ~ශය හs!වා Dම 

සඳහා අවශ� අ�ශාං ක �යාකාරක  Xaopම

815,185.00           අමා.ෙ�.

සභාප�, කෘÛ 

ෙසේවා 

අ�කා�ය -                     782,577.60           96% I 100%



N57219846500 11/24/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     299,805.00           100% I 100%

N57219849500 11/12/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන සඳහා 

කෘÛ උපකරණ ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     299,460.00           100% I 100%

N57219850500 11/9/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     149,600.00           100% I 100%

N57219851500 11/9/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගො` සං`ධාන 

සඳහා කෘÛ උපකරණ ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     149,880.00           100% I 100%

N54216162001 11/19/2015

බස්නාPර පළාෙ� අ@ ආදාය ලාW o� Sෂ්පාදකq! ආ|éක 

වශෙය! ස`බල ගැ!`ම සඳහා ෙගො`පල සංව|ධනය o�ම

19,372,825.00      අමා.ෙ�.

 අධ�Gෂ 

පළා� ස��ව 

Sෂ්පාදන 

ෙදපා|තෙ !

"ව -                     19,369,768.88      100% I 100%

H52212125500 12/11/2015

මාNOර ගල`ලෙද�ය ඇළ කැzම.

795,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     757,580.00           95% I 100%

H52212129500 10/26/2015

මා ෙ� උ"ර ෙව� යාෙ> ව �ට ඇල මා|ගෙ> පැ� බැ ම ඉ� 

opම.(ජයෙකොw මයා ෙ_ NOර අසල)

350,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     330,224.38           94% I 100%

H52212130500 10/26/2015

ෙහ<Yෙ_ ඇල ව�ාපෘ�යට අය� අ"� ඇල ��සකර opම

750,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     724,778.06           97% I 100%

H52212130501 10/26/2015

පනාෙගොඩ ෙ�ල!� වැඩ Ðෙ  Xට ගලා බXනා ඇල මා|ගෙ> 

mගස්��ල ෙව� යාය� ෙහේන ව�ත ෙව� යාය� ෙව! කර\! 

මහ ඇලට ගලා බXනා තැනට යාබද වැල\Y වං�ෙ~ පැ� බැ ම 

ඉ� opම
295,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     26,823.25            9% I 100%



H52212130503 10/26/2015

පධාන මා|ගෙ> Xට � Ãනරතන මා|ගෙ> පළ� ඇෙ� Sම� 

මාතරෙ_ මහතාෙ_ NOර අසලට අ�ණG ඉ� opම

305,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     29,498.40            10% I 100%

H52214530504 10/26/2015

ඉà ගහ ෙතොට යාෙ> පැල ෙපො� ෙකො�ව ඉඩමට යන මා|ගය 

අසලට අw 3 ක `ශ්ක භය ඇ� P�  පq�ප ලබා Dම.

43,000.00            අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     40,894.00            95% I 100%

H52212133500 11/18/2015

බරාව අ�ෙ! �ට වාන ජලය ෙගන යන ෙකෝ� ඇල 

ප�සංස්කරණය opම

575,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     553,437.14           96% I 100%

H52212144500 10/26/2015

\Sර! පතෙ� Xට Nඵපන මහ ඇල දGවා ඇළ �gධ opම හා 

ජල පාලක ඉ� opම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     472,971.69           95% I 100%

H52212144501 10/26/2015

o�ගල ෙව�යාෙ> ඉහල ෙකොටසට ෙප<Y ෙබෝGNව හා පැ� 

බැ ම ඉ� opම

700,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     479,019.97           68% I 100%

H52212145500 10/26/2015

ෙවbය��ල හරහා \Yෙගොඩ ඇල ප�සංස්කරණය opම

250,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     236,042.00           94% I 100%

H52214545501 11/23/2015

මaරාවල ප.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> Aස්සැ�ලාව ෙව�යාය කෘÛ 

මා|ගෙ> පැ�බැ ම ඉ� opම.

990,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     939,625.10           95% I 100%

H52212147500 11/18/2015

Ð�යා� උ@��ල අ�ණ ඉ�opම

390,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     349,664.17           90% I 100%

H52212149500 10/26/2015

කඳන ��ල ඇල ප�සංස්කරනය

800,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     779,651.89           97% I 100%



H52212150500 11/18/2015

PY��ල අ�ණ දN� ඉ�ර ඇල (පහල ෙකොටස) සැකiම

900,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     856,317.38           95% I 100%

H52212152500 11/18/2015

ඉtGෙපොත ග� අ�ණ ව  ඉ�ර ඇල ප�සංස්කරණය

685,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     621,697.24           91% I 100%

H52212152501 12/11/2015

ප!S ඇල  ප�සංස්කරණය

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     462,075.20           92% I 100%

H52212152502 12/11/2015

අGකර 06 යාය ටැGට| පැ!�ම ඉ�opම

250,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     234,849.77           94% I 100%

H52212152503 12/11/2015

හ�ෙදොල ක� අස්ස ඇළ ප�සංස්කරණය opම

430,000.00           අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     398,339.68           93% I 100%

H52212152504 12/30/2015

පාb!ද�වර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> මානාන 

�ගගහෙද�ය ෙදපා ඇල �gධ opම.

90,000.00            අමා.ෙ�. ප.වා� අධ� -                     73,193.00            81% I 100%

H51161101001 3/4/2014

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශ>  \�/දාෙගො!න ෙමෙතො�ස්ත 

ක�� `aහෙ�  තහ@ වb! S|\ත කරන ෙගොඩනැI�ල ශම 

පදනම මත සංව|ධනය opම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

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

H51263101006 3/4/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> නාවාන `හාරස්ථානෙ> 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     100,000.00           100% I 100%

F51161801007 3/24/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන  පාස� Xj!   සඳහා  පාස�  උපකරණ 

ලබා Dම

175,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     174,987.00           100% I 100%



F51184801008 3/24/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     98,670.00            99% I 100%

N51582801001 3/24/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\�  සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     99,780.00            100% I 100%

H51263101011 3/27/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  පහල මw�යවල � ධ|ම 

ව|ධනරාම `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" 

Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51263101012 3/27/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> නාවාන Aරාණ `හාරස්ථාන 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51161801011 3/27/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස�  උපකරණ ලබා Dම

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     499,950.00           100% I 100%

N51582801002 3/27/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා භා³ඩ ලබා Dම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     349,900.00           100% I 100%

K51263901013 3/27/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� වල Xj 

ද�ව!ෙ_ Xj SAණතා හා ��ව�! ඇගóෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     145,197.00           97% I 100%

N51263101014 4/1/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උ�ලලෙපොල � jගතාරාම 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     300,000.00           100% I 100%

K51161901013 4/2/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  2015 ව|ෂෙ> Zෂ��ව 

`භාගෙය!  සම� ද� දැ�ය! ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     200,000.00           100% I 100%



N51582801003 4/2/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     99,780.00            100% I 100%

F51161801014 4/2/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  �PY  පාස�  වල  Aස්තකාල  

සඳහා ෙපො�ප� හා  උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     299,637.00           100% I 100%

N51161101015 4/2/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  \�/ෙකොටෙදSයාව 

ක�ණාර�න මහා `ද�ාලෙ>  පධාන ශාලාව �bසකර opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     98,740.00            99% I 100%

H51161101019 6/5/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> හඟව�ත පාසලට  පා^ය ජල 

පහjක   ලබා Dම සඳහා පව�න  �ඳ ප�සංස්කරණය  opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     49,400.00            99% I 100%

F51263801025 6/3/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU වරාදල  �ස්" 

රජාණ!ෙ_ ෙgවස්ථානයට අ�බgධ දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     24,510.00            98% I 100%

F51263801027 6/4/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අtතැෙපොල, ගෙ!ක!ද 

Aරාණ රජමහා  `හාරස්ථානෙ>  දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     49,665.00            99% I 100%

K51161901020 10/13/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  පාස� හැරIය ත�ණ 

තර�ය! සඳහා ඉං�X භාෂා  Al� පාඨමාලාවG පැවැ�uම

20,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     18,600.00            93% I 100%

F51184801021 8/21/2015

��ල�Yය  පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU mග�ව, දාෙගො!න 

පාර, අංක : 203/03 P �PY b<� ෙරෝස් ෙපර  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     49,677.00            99% I 100%

H51563101006 9/28/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ප�bය�Yය ජය�ලකාරාමෙ> 

දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     100,000.00           100% I 100%



F51584801007 10/9/2015

��ල�Yය පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

194,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     193,500.00           100% I 100%

H51563101008 10/9/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොස්ෙහේන, බඩ�ගම �PY � 

`jgධාරාම `හාරස්ථානයට අ�බgධ දහ  පාස� 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     100,000.00           100% I 100%

H51561101009 10/9/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙගොwග�ව මහා `ද�ාලෙ>  

ඉ�ෙව\! පව�න ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa 

opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     198,220.00           99% I 100%

K51561801010 10/9/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පාසැ�වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය  ලාW ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා Dම

437,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     436,975.00           100% I 100%

N51582801011 10/9/2015

��ල�Yය පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  Äඩා  සඳහා  Äඩා 

භා³ඩ  ලබා Dම

248,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     247,580.00           100% I 100%

F51563801012 10/15/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU කටාන නැෙගනPර 

ක�වා��Aව ෙgවස්ථානෙ> දහ  පාසල සඳහා  උපකරණ ලබා 

Dම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     44,640.00            99% I 100%

F51561801014 10/28/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> හ�ෙප 6 වන පා�t පා� මහා 

`ද�ාලයට අවශ� � බ@ හා උපකරණ  ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%

H51561101015 11/2/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/අස්සැ!න ව�ත පාථ\ක 

`ද�ාලය සඳහා පා^ය ජලය ගබඩා opෙ   පහjක   ලබා Dම    

13,500.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     13,500.00            100% I 100%

N51563801016 11/3/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     109,650.00           100% I 100%



N51582801017 11/3/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබා Dම

188,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     187,480.00           100% I 100%

K51561801019 11/6/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     25,000.00            100% I 100%

K51561801020 11/19/2015

��ල�Yය   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     24,998.84            100% I 100%

K51561801021 12/1/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     299,997.00           100% I 100%

K51561801022 12/14/2015

��ල�Yය    පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> න  කරන ලද පාස� වල 

අධ�ාපSක ධා�තාවය ඉහළ නැංuමට   CD හා Pendrive  

භා`තා  කළ හැo  කැස< ෙරෙකෝඩ| ය!ත ලබා Dම ( පාස� 

නාම ෙ�ඛණය අ�ණා ඇත )
100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     95,200.00            95% I 100%

F51561801023 12/28/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/අස්සැ!නව�ත පාථ\ක 

`ද�ාලයට ඡායා �ටප� ය!තයG ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

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

K51561801024 12/28/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW  ප��වල  

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා  පාස� උපකරණ ලබා Dම

135,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     135,000.00           100% I 100%

H51263102001 5/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට උ�තමාරාම  Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ>  ධ|ශාලා  ෙගොඩනැI�ෙ� ප�සංස්කරණ  

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H51263102002 5/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට උ�තමාරාම  Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ>  ධ|ශාලා  ෙගොඩනැI�ෙ� ප�සංස්කරණ  

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     98,599.00            99% I 100%



H51263102003 5/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට උ�තමාරාම  Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ>  ධ|ශාලා  ෙගොඩනැI�ෙ� ප�සංස්කරණ  

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H51263102004 5/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට උ�තමාරාම  Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ>  ධ|ශාලා  ෙගොඩනැI�ෙ� ප�සංස්කරණ  

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H51263102005 5/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට උ�තමාරාම  Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ>  ධ|ශාලා  ෙගොඩනැI�ෙ� ප�සංස්කරණ  

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H51263102006 5/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට උ�තමාරාම  Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ>  ධ|ශාලා  ෙගොඩනැI�ෙ� ප�සංස්කරණ  

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H51263102007 5/26/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට උ�තමාරාම  Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ>  ධ|ශාලා  ෙගොඩනැI�ෙ� ප�සංස්කරණ  

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H51263102008 5/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට උ�තමාරාම  Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ>  ධ|ශාලා  ෙගොඩනැI�ෙ� ප�සංස්කරණ  

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H51263102009 5/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට උ�තමාරාම  Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ>  ධ|ශාලා  ෙගොඩනැI�ෙ� ප�සංස්කරණ  

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,117.00            99% I 100%

H51263102010 5/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට උ�තමාරාම  Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ>  ධ|ශාලා  ෙගොඩනැI�ෙ� ප�සංස්කරණ  

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 101,944.50         100,000.00           100% I 100%

H51263102011 5/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට උ�තමාරාම  Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ>  ධ|ශාලා  ෙගොඩනැI�ෙ� ප�සංස්කරණ  

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 101,178.00         100,000.00           100% I 100%



H51263102012 5/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උද \ට උ�තමාරාම  Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ>  ධ|ශාලා  ෙගොඩනැI�ෙ� ප�සංස්කරණ  

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,794.75         100,000.00           100% I 100%

H51263102013 2/25/2014

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අංක : 65/ඒ දරණ ෙතෝ�Aව ගාම 

Sලධා� වසෙ  �PY  ෙතෝ�Aව ෙgවස්ථාන  ෙගොඩනැI�ෙ� 

ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H51263102015 8/20/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  දඹaරය ශා!ත ෙසබස්�ය!  

�Sa!ෙ_ ෙgවස්ථානෙ> දහ  පාස�   ෙගොඩනැI�ලට ස"! 

ඇ"t uම වැළැGuම සඳහා දැ� ආවරණයG  ෙයDම - 1 වන 

අ�යර
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,426.00         100,000.00           100% I 100%

K51263902016 2/25/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� වල 

��භව"! සඳහා ෙද�න දහ  පාස� �� Al� වැඩ�tවG  

පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     50,000.00            100% I 100%

H51263102017 2/25/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙහොරෙහේන මP!දාරාම 

`හාරස්ථානෙ> දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     50,000.00            100% I 100%

K51263902019 3/9/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> z�ලව�ත � `ජය ෙබෝ� දහ  

පාසෙ� Xj ද�ව!ෙ_ Xj SAණතා  හා ��ව�! ඇගóෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     50,000.00            100% I 100%

F51263802022 3/13/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU උද \ට  ෙgවස්ථානය 

අ�බgධ දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 49,887.87           49,687.87            99% I 100%

H51263102023 3/13/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> oOලා�Yය, ෙහොරෙහේන අංක : 92 

උ"� oOලා�Yය ගාම Sලධා� වසෙ  �PY මP!දාරාම 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,105.00            99% I 100%

H51263102024 3/13/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  දN÷ ක�රාන ගාම Sලධා� 

වසෙ  �PY  � a\!දාරාම `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                       0% C 60%



F51184802006 3/24/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කටාන 99,830.22           99,830.22            100% I 100%

H51263102026 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> රgෙදොtගම අïණවාරාම  

`හාරස්ථ ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 103,194.35         100,000.00           100% I 100%

F51263802028 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU සමෘg�ගම � ඥානX�  

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 14,887.87           14,887.87            99% I 100%

H51263102029 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> සමෘgධගම ජය jද|ශනාරාම 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

N51582802001 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� ෙදකG වන 

ඇ�ගාල නව �" Äඩා සමාජය හා ගෙ!පල ෙකොටxෙ� උදාන 

Äඩා සමාජය යන Äඩා ස\� සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම - 

එG ස\�යකට �. 50000/- බැI!
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,920.00           99,920.00            100% I 100%

F51263802030 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU කටාන � ව|ධනාරාම 

`හාරස්ථ දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 79,947.74           79,947.74            100% I 100%

H51263102031 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ආwඅ බලම සැනj  උයන 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     199,706.00           100% I 100%

H51263102032 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙහොරෙහේන  මP!දාරාම  

`හාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ��  සංව|ධන කට�" 

Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H51263102033 8/20/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> දඹaරය ශා!ත ෙසබස්�ය!  

�Sa!ෙ_ ෙgවස්ථානෙ> දහ  පාස�   ෙගොඩනැI�ලට ස"! 

ඇ"t uම වැළැGuම සඳහා දැ� ආවරණයG  ෙයDම - 2 වන 

අ�යර
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,763.00         100,000.00           100% I 100%



H51263102035 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU රgෙදොtව � 

jෙබෝධාරාම `හාරස්ථ පඤඤ්ාන!ද  දහ  පාස� 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

N51582802003 3/30/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ෙකෝ`!න එGස� 

Äඩා සමාජයට අවශ� Äඩා උපකරණ ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 19,770.00           19,770.00            99% I 100%

H51263102037 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ක�නායක ඇව�ව�ත j\තාරාමය 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     200,000.00           100% I 100%

F51263802039 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙතෝ�Aව �b�ෙ!� 

ඉං�i දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

N51263102041 4/1/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ජනජයගම, � ජයj!දරාරාම 

`හාරස්ථාන දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     500,000.00           100% I 100%

N51263102042 4/1/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> සමෘg�ගම `හාරස්ථාන 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     200,000.00           100% I 100%

N51263102043 4/1/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ක�නායක ශා!ත  ෙ�a� පා�t 

ෙgවස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     150,000.00           100% I 100%

F51184802010 5/25/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

515,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කටාන 514,902.96         514,902.96           100% I 100%

N51582802004 4/7/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 199,690.00         199,690.00           100% I 100%



N51263102045 4/7/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> රgෙදොtව, ෙකො�ෙගොඩ, 

jෙබෝධාරාම `හාරස්ථානෙ> දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

F51263802048 4/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,918.00           99,918.00            100% I 100%

F51161802012 4/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW ප�� වල පාස� 

අධ�ාපනය  ලබන ද�ව!  සඳහා  පාස� උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     99,995.79            100% I 100%

F51161802014 4/22/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  mග/ක�වා�Yය සා.ෙසබස්�ය!  

`aහෙ� පධාන ශාලාවට අවශ� �ලාස්YG A� ලබා Dම

35,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     34,770.00            99% I 100%

H51263102051 4/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> රgෙදොtව, වැ�තෑව � න!දාරාම 

`හාරස්ථානෙ>  නව  සංඝාවාස ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ��  සංව|ධන 

කට�" Xa opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     478,955.00           96% I 100%

H51263102053 11/23/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ආwඅ බලම � ෙ~tකාරාම 

`හාරස්ථානෙ> � ධ|මපාල දහ   පාසෙ� ෙතමහ� 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 203,499.95         200,000.00           100% I 100%

H51263102054 11/23/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ආwඅ බලම මහා `හාරස්ථානෙ> 

දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H51263102055 4/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> මP!දාරාමය ෙහොරෙහේන 

දාෙගො!න `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" 

Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     50,000.00            100% I 100%

F51161802015 4/29/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     39,996.61            100% I 100%



H51263102058 5/14/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අම!ෙදො�ව, ජයව|ධනAර 

�.ෙසබස්�ය! �Sa!ෙ_ ෙgවස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     150,000.00           100% I 100%

F51161802017 5/26/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ බල ��ල ෙජෝ�රතන `aහල 

සඳහා ෙෆොෙටෝෙකො� ය!තයG ලබා Dම

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     93,240.00            62% I 100%

F51184802021 5/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU තYයල, ෙදමංහ!�ය  

�PY b<� ෙරෝස් ෙපර  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,918.00            100% I 100%

H51263102061 5/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කටාන, බටප�තල �PY ශා!ත 

ෙතෙ|සා ෙgවස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     300,000.00           100% I 100%

H51263102062 5/28/2015

කටාන පා.ෙ�.  ෙකො<ඨාශෙ>  කටාන, බටPර කtවා��Aව 

�PY � ආන!දාරාම `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H51263102063 5/28/2015

කටාන පා.ෙ�.  ෙකො<ඨාශෙ>  iÏව, රgෙදොtව  �PY 

අïනවාරාම `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 151,226.35         150,000.00           100% I 100%

H51263102064 5/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  �Ñ�ගස්ක�ව, ෙපේමච!දව�ත 

�PY ශා!ත ආනා ෙgවස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H51263102065 6/3/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU සරණ�ස්සගම  2600 

�  ස }gධස්ස  �  ජය!� දහ  පාස�  ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 50,153.50           50,000.00            100% I 100%

F51263802068 6/10/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 1. ෙකො�Uකෙ�, 

පළඟ"ෙ| ශා!ත ආනා ෙද~�a� දහ  පාසල හා 2. Ïනගහ, 

Aරාණ මහා  ෙබෝ� `හාරස්ථ � සරණපාල දහ  පාසල යන දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Dම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%



N51161802024 6/24/2015

කටාන   පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> òනYයන ධ මාෙලෝක  මහා 

`ද�ාලයට ශ�ද `කාශන ය!ත  ක<ටලයG  ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     100,000.00           100% I 100%

H51263102071 8/14/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> දN� වැbෙහේන සා!ත 

ෙසබස්�ය! �Sa දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� ඉ�op  

කට�" Xa opම

172,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 172,040.00         172,000.00           100% I 100%

H51263102072 8/14/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බටPර කtවා��Aව � 

ආන!දාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� ඉ�op  

කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 51,165.00           50,000.00            100% I 100%

K51263902073 8/14/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ඇ�ගාල, කඳවල � 

jමන�ස්ස දහ  පාසෙ� Xa ද�ව!ෙ_ Xj SAණතා හා 

��ව�! ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     75,000.00            100% I 100%

H51263102074 8/14/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU රgෙදොtව � 

පඤඤ්ාන!ද දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ�� ඉ�op  

කට�" Xa opම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 75,555.00           75,000.00            100% I 100%

H51263102076 8/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> oOලා�Yය, ෙහොරෙහේන  �PY 

මP!දාරාම `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 51,056.00           50,000.00            100% I 100%

N51582802006 8/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� වන 1. 

ෙදමංහ!�ය, උ/ක�රාන, ඇටඹගහව�ත �PY Ë^Gස් Äඩා 

සමාජය හා 2. �Ñ�ගස්ක�ව �PY ලGX� Äඩා සමාජය යන 

Äඩා ස\� සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම - එG ස\�යකට 

�.15000/- බැI! 
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 29,980.00           29,980.00            100% I 100%

N51582802007 8/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU oÑ�ගස්ක�ව, ෙG.i. 

Aරය �PY නැෙගනත� Äඩා සමාජය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා 

Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 19,900.00           19,900.00            100% I 100%

F51263802078 12/22/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 1. ක�නායක �PY 

ෙ�a� පා�t ෙදවස්ථානයට අ�බgධ සා.ෙ�a� පා�t දහ  

පාසල, 2. ෙකො�ෙගොඩ �PY ෙකො�ෙගොඩ ෙgවස්ථනයට අ�බgධ 

�gධ Õ කqතා! දහ  පාසල හා 3. කටාන �PY ශා!ත 

අ!ෙතෝ^ දහ  පාසල හා 4. ෙදමංහ!�ය, කYයල, 
80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 79,604.48           79,604.48            100% I 100%



F51584802010 9/28/2015

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

80,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කටාන 79,990.48           79,990.48            100% I 100%

K51561802011 10/9/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  පාසැ�වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය  ලාW  ප��වල  පාස�  අධ�ාපනය  ලබන ද�ව! සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා Dම

1,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     999,999.25           100% I 100%

K51561802013 10/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  පාස� වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය  ලාW ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා 

පාස�  උපකරණ ලබා Dම

87,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     87,000.00            100% I 100%

F51563802014 10/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�  සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,456.00           99,456.00            99% I 100%

H51563102015 10/30/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උ"� ක�රාව, ෙදමංහ!�ය, 

ශාඛ�iහ ෙබෞgධ මධ�ස්ථාන `හාරස්ථානෙ> Aස්තකාල 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" ශම පදනම මත  Xa 

opම සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම
52,625.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 52,215.00           52,215.00            99% I 100%

N51582802016 11/3/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  වැbෙහේන ත�ණ Xංහ 

Äඩා සමාජයට Äඩා උපකරණ ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 14,920.00           14,920.00            99% I 100%

N51563802017 11/3/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU වැbෙහේන ශා!ත 

කqතා" දහ  පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 99,456.00           99,456.00            99% I 100%

H51563102018 11/3/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> දN� වැbෙහේන ශා!ත 

ෙසබස්�ය!  දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 101,933.50         100,000.00           100% I 100%

H51563102019 11/3/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙහොරෙහේන මP!දාරාම 

`හාරස්ථානෙ> දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 177,781.00         175,000.00           100% I 100%



K51561802021 11/3/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mග/කඳවළ ක�ෂ්ඨ `ද�ාලයට 

අවශ� �ලාස්YG A�  50 G ලබා Dම

35,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     34,830.00            100% I 100%

H51563102022 11/5/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උ@අ බලම අGකර 50 �ස්" 

රාජාණ!ෙ_ ෙgවස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 154,810.50         150,000.00           100% I 100%

H51563102023 11/5/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ< රgෙදොtව සා!ත Xibයා  

ෙgවස්ථාන දහ  පාස�  ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 206,355.00         200,000.00           100% I 100%

K51561802024 11/6/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     499,995.00           100% I 100%

H51563102025 11/12/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> òනYයන ෙපො��� 

`හාරස්ථානෙ> ධ|මශාලා  ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 100,579.50         100,000.00           100% I 100%

K51561802026 11/27/2015

කටාන    පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  mග/කඳවල ක�ෂ්ඨ   

`ද�ාලයට  ම�Ymvයා  ෙපොෙජGට|  එකG හා ස්Ä! එකG   

ලබා Dම

75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     75,000.00            100% I 100%

H51563102027 11/27/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> iÏව X�jගතාරාම `හාරස්ථානෙ> 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Sම opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 401,385.00         152,087.00           38% I 100%

N51582802028 12/10/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ< bයාප�ංU වැbෙහේන ත�ණ Xංහ 

Äඩා සමාජයට අවශ�   උපකරණ ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 14,800.00           14,800.00            99% I 100%

K51561602029 12/18/2015

කටාන පා.ෙ� . ෙකො<ඨාශෙ> කටාන, හ�ෙ�, 6 වන පා�t පා� 

මහා `ද�ාලෙ>  Xj Xj`ය!  සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම  

මI! ඔ�! ස`බල ගැ!uම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව 0% O 0%



N51582803001 2/16/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

1,000,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     100,000.00           10% I 100%

F51161803001 3/24/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mග�ව අධ�ාපන කලාපයට අය� 

ක�නායක මහා `ද�ාලෙ> �Pටා ඇ� `ෙශේෂ අධ�ාපන ස ප� 

මධ�ස්ථානයට අවශ� �ලාස්YG A� ලබා Dම

35,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     34,515.00            99% I 100%

N51263103004 4/1/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> වැ�ල`Dය ෙgවස්ථාන දහ  

පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

250,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     249,270.00           100% I 100%

N51263103005 4/1/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ම�ව�ත ෙgවස්ථාන 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa  opම

250,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     248,834.00           100% I 100%

N51263103006 4/1/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �Ñ�ගස්ක�ව  `හාරස්ථාන 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන  කට�" Xa opම

500,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     497,690.00           100% I 100%

N51263103007 4/1/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> දtපත, Xරකඳ�ර පාර 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa 

opම

250,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     248,834.00           100% I 100%

N51263103008 6/23/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ��ල!Ïව ෙgවස්ථාන  

ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

500,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     492,760.00           99% I 100%

N51263103009 4/1/2015

mග�ව  ප.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> තලාෙහේන �gධ බා|බරා 

ෙgවස්ථාන දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" 

Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     198,749.00           99% I 100%

F51263803011 4/8/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ��N�ව බXයාව�ත ශා!ත 

ෙ�a� දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     99,879.00            100% I 100%



F51582803004 4/10/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

1,000,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     999,980.00           100% I 100%

F51161803004 5/14/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mග�ව අq හලා� මධ�ම `ද�ාලය 

සඳහා ළමා A� ලබා Dම

20,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     19,415.00            97% I 100%

F51161803005 5/14/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පම�ගම �PY ෙගො!සා�ෙවස් 

`ද�ාලය සඳහා ඇà රPත A� ලබා Dම

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     29,970.00            100% I 100%

F51161803006 6/8/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  mග�ව �PY ශා!ත ෙජෝශ� 

`aහෙ� ඉෙග�ම ලබන අ@ ආදාය  ලාW ප�ලක  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන  ද�ෙවG වන ච"රංග `කම ෙසන`ර�න 

Xjවාට පාස� උපකරණ ලබා Dම
2,500.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව 0% O 0%

N51582803007 8/28/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     150,000.00           100% I 100%

F51563803008 9/28/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU mග�ව, ෙප�ය��ල, 

අංක : 26 P �PY මgරස"�  Ðලා�Ð! රබාහ් අ� හq�යා දහ  

පාසලට අවශ� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     24,990.00            100% I 100%

H51563103009 9/28/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  කැA!ෙගොඩ �PY ශා!ත 

අ!ෙතෝ^ ෙgවස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ�� සංව|ධන කට�" 

Xa opම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     49,980.00            100% I 100%

F51563803010 9/30/2015

mග�ව පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU a!ගා��Yය ම�ය 

මgදෙ�නා දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     100,000.00           100% I 100%

N51582803011 10/9/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා  

Äඩා භා³ඩ ලබා  Dම

600,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     590,000.00           98% I 100%



K51561803012 11/3/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/mග  ශා!ත zතර මහා  

`ද�ාලයට අවශ� උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     49,900.00            100% I 100%

K51561803013 11/2/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/mග අ� Pලා� මධ�  මහා  

`ද�ාලයට අවශ� උපකරණ ලබා Dම

15,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     15,000.00            100% I 100%

K51561803015 11/3/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mග/දtවෙකො�ව මහා `ද�ාලෙ> 

ශාලාවට අවශ� ඇ� රPත �ලාස්YG A� ලබා Dම

70,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     69,660.00            100% I 100%

H51561103016 12/21/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mග/සා!ත ම�යා මහා `ද�ාලෙ>  

ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa  opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     182,280.25           91% I 100%

H51561103017 11/4/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බ/ප රාගම ඉහළගම � 

ධ|මරGÛත  පාථ\ක පාස� ´\ෙ> අw 550 ක පමාණයG 

සඳහා දැ� ආවරණයG ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

K51561803018 11/9/2015

mග�ව පා.ෙ�.  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     500,000.00           100% I 100%

F51584803019 11/11/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙකො�Uකෙ� හංX ෙපර 

පාසලට අවශ� උපකරණ  ලබා Dම

30,000.00            පා.ෙ� පා.ෙ�-mග�ව -                     29,517.00            98% I 100%

K51584903020 12/17/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙපර පාස� ල�! සඳහා  පාස� 

උපකරණ ලබා Dම මI! ඔ�!ෙ_  අධ�ාපSක ධා�තාවය ඉහළ 

නැංuම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     200,000.00           100% I 100%

K51561803021 12/29/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!  සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

115,375.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව 0% O 0%



F51161804002 2/23/2014

\�/S�පනාෙගොඩ මහා `ද�ාලෙ> #|ය වාදක ක³ඩායමට 

අවශ�  ඇs  ලබා Dම

40,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

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

K51582904001 5/14/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ද�ව!ෙ_ Äඩා 

Nසලතාවය ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන Äඩා  කට�" වල 

Sයැෙලන ළමා සමාජ ස බ!ධ කරගෙන Äඩා තරඟාවbයG 

පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 50,000.00           50,000.00            100% I 100%

K51161904004 3/13/2015

2015 ව|ෂය සඳහා  ඔGෙතෝ බ| මස 01 �න ෙයෙදන ෙලෝක 

ළමා �නය S\� කරෙගන \�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  

ද� දැ�ය!  ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

600,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 600,000.00         600,000.00           100% I 100%

F51184804005 3/17/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  \�ව!ෙගොඩ, 

ෙකොළඹ පාර �PY b<� ෙරෝස් ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ 

ලබා Dම

10,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 9,990.00             9,990.00              100% I 100%

N51582804002 3/17/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අංක : 211/ඒ, 

ෙබොරෙගොඩව�ත, \�ව!ෙගොඩ �PY පා|ථනා Äඩා සමාජය 

සඳහා Äඩා උපකරණ  ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 14,850.00           14,850.00            99% I 100%

F51161804011 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/ෙහොර පැ�ල iල`මල 

මහා `ද�ාලෙ> කා|යාලයට �බ@ උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%

F51161804012 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  \�/නාල!දා බාbකා මහා 

`ද�ාලෙ> ගෘහ `ද�ාගාරයට අවශ� �තරකණයG ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     40,860.00            82% I 100%

F51161804013 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/ආරංගාව පාථ\ක 

`ද�ාලෙ> ඉෙග�ම ලබන අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� 

Xj! සඳහා අවශ� පාස� උපකරණ ලබා Dම

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     149,970.00           100% I 100%

F51161804014 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/වYනාපහ  ෙබෞgධ 

ක�ෂ්ඨ  `ද�ාලෙ> ඉෙග�ම ලබන අ@ ආදාය  ලාW ප��වල 

පාස� Xj! සඳහා අවශ� පාස� උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%



F51161804015 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/ෙ~රෙගොඩ��ල  මහා  

`ද�ාලෙ> ඉෙග�ම ලබන අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� 

Xj! සඳහා අවශ� පාස� උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     49,993.00            100% I 100%

F51161804016 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/ෙහොර පැ�ල  

iල`මල මහා  `ද�ාලෙ> ඉෙග�ම ලබන අ@ ආදාය  

ලාW ප��වල පාස� Xj! සඳහා අවශ� පාස� උපකරණ ලබා 

Dම
150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     149,970.00           100% I 100%

F51161804018 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/වෑෙගො~ව   `ද�ාලෙ> 

ඉෙග�ම ලබන අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� Xj! සඳහා 

අවශ� පාස� උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     99,985.00            100% I 100%

F51161804019 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන  පාස� Xj!   සඳහා  පාස�  උපකරණ 

ලබා Dම

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     499,987.00           100% I 100%

N51582804003 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා භා³ඩ ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 149,950.00         149,950.00           100% I 100%

F51263804007 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     105,000.00           100% I 100%

F51184804020 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 199,845.00         199,845.00           100% I 100%

H51263104009 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�ව!ෙගොඩ , වYනපහ 

� ගෙ!ෙගොඩාරාම  Aරාණ `හාරස්ථාන  ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     74,788.00            100% I 100%

H51263104010 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොරස � jධ|මාන!ද 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     75,000.00            100% I 100%



H51263104011 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ඉහල උ@ග ෙපොල  

� ස ෙබෝ�  `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     75,000.00            100% I 100%

N51582804004 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\�  

සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 99,900.00           99,900.00            100% I 100%

F51184804022 3/27/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මැදග �Yය හැ� 

o�ස් ෙපර පාසල සඳහ උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 29,780.00           29,780.00            99% I 100%

F51161804023 3/27/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස�  උපකරණ ලබා Dම

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     499,850.00           100% I 100%

F51161804024 4/2/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW ප��වල 

පාස�  අධ�ාපනය ලබන  ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා  

Dම

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     149,996.00           100% I 100%

N51582804005 4/2/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU Äඩා ස\� 

සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 75,000.00           75,000.00            100% I 100%

F51161804026 4/8/2015

\�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW ප�� 

වල පාස� අධ�ාපනය  ලබන ද�ව!  සඳහා  පාස� උපකරණ 

ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     99,980.00            100% I 100%

F51263804017 4/10/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU යYයන 

ෙසේමාන!ද දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     49,815.00            100% I 100%

F51161804028 4/28/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/කමරෙගොඩ 

ෙරෝ.ක.කSෂ්ඨ `ද�ා�ය #|ය වාදන ක³ඩායමට අවශ� ඇs  

ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%



F51161804029 4/28/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/ජනා�ප� `ද�ාලයට 

ෙෆොෙටෝ ෙකො� ය!තයG ලබා Dම

125,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ 95,460.00           -                       0% I 100%

F51161804030 4/28/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/කලlෙගොඩ මඩවල 

ඒකාබgධ කSෂ්ඨ `ද�ාලයට ප�ගණක ය!ත ෙදකG ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

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

F51161804031 4/28/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/ෙපො�ව�ත � 

රතනසාර මහා `ද�ාලෙ> කා|යාලයට ඡායා �ටප� ය!තයG 

ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     95,460.00            95% I 100%

F51161804032 4/28/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/උ@ග ෙපොල පාථ\ක 

`ද�ාලෙ> කා|යාලයට @�ෙලෝ ය!තයG ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

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

F51161804033 4/28/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/නැදග�ව මහා 

`ද�ාලයට ම�Y mvයා ෙපොෙජGටරයG ලබා Dම

75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     75,000.00            100% I 100%

H51263104018 5/6/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උ@ග ෙපොළ �gධ 

පැ!Xස් ෙgවස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa 

opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51161104034 5/20/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> \�/ෙහොර පැ�ල පාථ\ක 

`ද�ාලෙ> ශාලාෙ~ ෙ~�කාෙ~ සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     99,996.00            100% I 100%

H51263104019 5/14/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> S�පනාෙගොඩ, වෑෙගො~ව 

� ජයව|ධනාරාම `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

ප�සංස්කරණ කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%

H51263104020 5/20/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ව��ට��ල 

රණ"ංගාරාම `හාරස්ථානෙ> දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa  opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%



F51161804036 6/8/2015

\�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම 

- එG අයNට �.2500/- බැI!

57,500.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     57,500.00            100% I 100%

F51582804006 6/8/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙකෝ�ව�ත �PY 

ෙG.ෙG.එස්. Äඩා සමාජය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     9,950.00              100% I 100%

F51582804007 6/8/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� 

සඳහා Äඩා භා³ඩ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     99,900.00            100% I 100%

F51161804037 6/10/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/නාල!දා බාbකා  

මධ�  මහා `ද�ාලෙ>  ගෘහ `ද�ාගාරයට අවශ�  උපකරණ   ලබා 

Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     44,399.00            89% I 100%

H51161104038 6/15/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ඉහළ `තාන��ල ක�ෂ්ඨ 

`ද�ාලෙ> ඉ�කර\! පව�න }aමැaෙ|  ඉ��  වැඩ කට�" Xa 

opම

25,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     24,640.00            99% I 100%

F51263804023 6/19/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU උ!නා�ව 

jරම�ාරාම `හාරස්ථානෙ> ශාෂණ  � දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     29,742.00            99% I 100%

K51161904039 6/22/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  පාස� හැරIය ත�ණ 

තර�ය! සඳහා ඉං�X  භාෂා  Al� පාඨමාලාවG පැවැ�uම

20,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 20,000.00           20,000.00            100% I 100%

F51263804024 6/29/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා. ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙකො�ෙගොඩ, අරbය 

උයන, අංක : 239/17 P �PY `කමXංහ ධ|මායතන `හාරස්ථාන 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     24,990.00            100% I 100%

N51582804009 8/14/2015

\�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� 

සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     99,950.00            100% I 100%



F51584804010 9/28/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ෙපර පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

80,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

H51563104012 10/28/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> යකහ�ව, ෙහොර පැ�ල, � 

`ෙ~කාරාමෙ> ෙදමහ� දහ  පාස� ෙගොඩැනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" ශම පදනම මත Xa opම සඳහා දව�ාධාර ලබා 

Dම
52,625.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

N51563804013 10/28/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU උ@ග පල, 

uDයව�ත `ජය � දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා Dම

52,625.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

K51561804014 11/6/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     25,000.00            100% I 100%

N51561804015 11/11/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> යාෙගොඩ��ල පාථ\ක 

`ද�ාලයට අවශ� කා|යා�ය උපකරණ ලබා  Dම

80,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     80,000.00            100% I 100%

N51561804016 11/11/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  මාරෙපොල මහා  

`ද�ාලයට අවශ� කා|යා�ය උපකරණ ලබා  Dම

85,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     84,385.00            99% I 100%

K51536904017 11/11/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. කා|යාලෙ>  Sලධාp!ෙ_  හා ත�ණ 

ත��ය!ෙ_  SAණතා ඇගóම හා Al�  වැඩ�tවG 

පැවැ�uම

237,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

K51563904018 11/12/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  දහ  පාස� Xj ද�ව! හා 

ෙදමා�ය! අධ�ා�\කව  දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     49,721.00            99% I 100%

F51584804019 11/11/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

127,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     126,860.00           100% I 100%



K51561804020 11/11/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/ආරංගාව ධ මාරාම 

පාථ\ක `ද�ා�ය Aස්තකාලයට අවශ�  උපකරණ ලබා Dම

75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     74,830.00            100% I 100%

K51561804021 11/19/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     25,000.00            100% I 100%

K51561804022 12/1/2015

\�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  යාෙගොඩ��ල  ක�ෂ්ඨ  

`ද�ාලෙ> අධ�ාපන ධා�තාව නංවා�ම අර�� කරෙගන  එම 

`ද�ාලයට ඡායා �ටප�  ය!තයG  ලබා Dම

95,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     95,000.00            100% I 100%

K51561804023 11/30/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.  ෙකො<ඨාශෙ>  \�/l���ල i.ඩ�.ඩ�. 

ක!න!ගර මධ�   `ද�ාලයට ෙෆොෙටෝ  ෙකො�  ය!තයG  ලබා 

Dම

125,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     108,780.00           87% I 100%

K51561804024 11/30/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�.  ෙකො<ඨාශෙ> \�/ෙහොරගස්��ල  

පාථ\ක `ද�ාලෙ> Xj ද� දැ�ය!ෙ_ ආරGෂාව ෙව�ෙව! 

CCTV  කැමරා පgධ�යG ස` opම

125,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     125,000.00           100% I 100%

K51561804025 12/10/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�/ෙකො�ෙගොඩ � රාlල 

පාථ\ක `ද�ාලෙ>  අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා�ම අර�� 

කරෙගන Aස්තකාලයට අවශ� උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%

H51263105001 2/16/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  uරø�යක!ද ෙස�ෙවෙහර 

`හාරස්ථාන දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     200,000.00           100% I 100%

F51263805002 2/25/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU නාO�ව �PY 

මgරස"� අ�"ෆා�  දහ  පාසල සඳහා අවශ� උපකරණ ලබා 

Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     29,627.00            99% I 100%

F51184805002 3/4/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  මාNර  Sලඹර ෙපර 

පාසලට උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     49,858.00            100% I 100%



F51184805003 11/19/2015

mpගම පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  ෙබෝතෙ�, පහලගම 

X�� ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     34,962.00            100% I 100%

F51184805005 3/4/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙලෝ�වාෙගොඩ, කැ\ලස්ව�ත 11, 

�! ��ස් පා|G P �PY mpගම b<� ෙෆ!�ස් ෙපර පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     30,000.00            100% I 100%

N51582805001 3/4/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU කහඳව jහද Äඩා 

සමාජයට Äඩා භා³ඩ ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     19,910.00            100% I 100%

F51161805007 3/24/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW  ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%

F51263805008 3/24/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU නාO�ව, පස්යාල �PY 

P%� N�වා! දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     29,627.00            99% I 100%

F51184805008 3/24/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU පස්යාල, නාO�ව �PY 

මgbස් o�ස් ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා Dම

15,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     14,960.00            100% I 100%

F51263805010 10/20/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU 1. අ බල!ව�ත, 

ප�ෙ�ෙවල �PY ද \!දාරාම දහ  පාසල, 2.  උ@උ�ල �  

`ජය ස්ව|ණ�ලකාරාම `හාරස්ථානයට අ�බgධ දහ  පාසල හා 

3. ඉ}ල!`ල �  ෙ|වත දහ  පාසල, හා 4. ෙ~ය!ෙගොඩ 

රාජරාජාරාම දහ  පාසල  යන දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා 
160,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     155,942.00           97% I 100%

H51263105011 3/27/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ව�ෙබෝතෙ� ෙපො��� රජමහා 

`හාරස්ථානෙ> � jන!ද දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     50,000.00            100% I 100%

H51263105012 3/27/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙබෝලාන � Xgධා|ථ ��ෙවන 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන  කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     50,000.00            100% I 100%



H51263105013 3/27/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> වෑබඩ��ල � jද|ශනාරාම 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     50,000.00            100% I 100%

H51263105015 3/27/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ද!ඕ`ට, ෙකොටෙදSය, 

තාරෙදSය ෛශලÐ බාරාම `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     50,000.00            100% I 100%

H51263105016 3/27/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කද!ග�ව ශාඛ�Xංහාරාම 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     50,000.00            100% I 100%

F51161805016 3/27/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස�  උපකරණ ලබා Dම

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

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

N51582805003 3/27/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

භා³ඩ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     199,400.00           100% I 100%

F51161805017 7/7/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW  ප�ලක පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ෙවG වන ප�ෙ�ෙවල මහා `ද�ාලෙ> 7 

D  ෙශේ�ෙ>  ඉෙග�ම ලබන ආ|.එස්.ඒ.එ .  ඉෂාරා ෙස~\�  

Xj`යට පාස� උපකරණ ලබා Dම
5,000.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     5,000.00              100% I 100%

F51263805022 11/6/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  රgද�ෙගොඩ 

� jමන�ස්ස දහ  පාසලට  උපකරණ ලබා Dම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     59,496.00            99% I 100%

F51263805024 6/10/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU මංෙගදර, �gදරගම  

ෙසෝමාන!ද දහ   පාසලට උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     49,959.00            100% I 100%

K51161905018 5/11/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  mpගම අ�යා◌ිපන ෙකො<ඨාශෙ> 

පාස� ද�ව! හා ෙදමා�ය!  ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ��බඳව 

දැ�ව� opම හා ළමා අපචාර වැලැGuම, ළමා ආරGෂණ 

කට�" ��බඳ දැ�ව�  opම ��බඳ වැඩසටහනG පැවැ�`ම
300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     291,000.00           97% I 100%



F51161805019 5/7/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාï ප�ලක  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන  ද�ෙවG  වන ප�ෙ�ෙවල මහා `ද�ාලෙ> 8 

වන ෙශේ�ෙ> ඉෙග�ම ලබන j�a ]ව!� සකලø�ය Zෂ�ාවට 

පාස� උපකරණ ලබා Dම
5,000.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     5,000.00              100% I 100%

F51161805020 5/7/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාï ප�ලක  පාස� 

අධ�ාපනය ලබන  ද�ෙවG  වන ප�ෙ�ෙවල මහා `ද�ාලෙ> 7  

වන ෙශේ�ෙ> ඉෙග�ම ලබන v.එ . චලක පසංග අ�හස් 

දසනායක Zෂ�ාට  පාස� උපකරණ ලබා Dම
5,000.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     5,000.00              100% I 100%

F51161805022 6/8/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම - එG 

අයNට �.2500/- බැI!

47,500.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     47,500.00            100% I 100%

H51263105026 6/10/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> m�ඔ�ව `ද�ාවාස මහ ��ෙව! 

ෙගොඩනැI�ෙ�  ප�සංස්කරණ කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     50,000.00            100% I 100%

K51582805004 6/22/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> Äඩකq!ෙ_ Äඩා Nසලතාවය 

ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන ජාත�!තර ම<ටෙ  Ävකා 

පස්යාල, මGකා^ෙගොඩ, ක�ක!ද, අංක : 75/10 P ප�ංU 

එ .ඒ.i. ර!�a ජයෙසේකර Äඩකයාට ආධාර ලබා Dම
75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     75,000.00            100% I 100%

K51561905006 10/7/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පාසැ�වල 5 වසර Zෂ��ව 

`භාගය සම� හා ලN� 100 ට වඩා ලබා ග� Xj ද� දැ�ය! 

සඳහා ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

1,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     999,982.00           100% I 100%

H51563105007 10/7/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙලෝ�වාෙගොඩ, mpගම X� `ජය 

රජමහ `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ��  සංව|ධන කට�" 

Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     100,000.00           100% I 100%

K51563905008 10/7/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> දහ  පාස� වල ද� දැ�ය! සඳහා 

 ම�දව� Sවාරණ වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     92,284.00            92% I 100%

H51561105009 11/19/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/\�/ෙලෝ�වාෙගොඩ ක�ෂ්ඨ 

`ද�ාලෙ> ස^පාරGෂක කට�" වැw��� opම

197,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     192,596.32           98% I 100%



H51561105010 10/7/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/\�/ෙලෝ�වාෙගොඩ ක�ෂ්ඨ 

`ද�ාලෙ> Äඩා �Yෙ> ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

205,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

F51561805011 10/7/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/\�/අbගා|  මහා `ද�ාලයට 

ෙඩස් හා A� ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     99,645.00            100% I 100%

F51584805013 10/20/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU පස්යාල Xaහ� ෙපර 

පාසල සඳහා උපකරණ ලබා Dම

20,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     19,900.00            100% I 100%

H51563105014 10/30/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> � ෛශලකලාරාම `හාරස්ථානෙ>  

ෙදමහ� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�"  ශම පදනම 

මත  opම  සඳහා  දව�ාධාර ලබා Dම

52,625.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     51,900.00            99% I 100%

K51563905015 10/30/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� වල �� 

Xj  SAණතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

79,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     78,858.00            100% I 100%

H51563105016 10/28/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  හN� NOර Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැI�ල ඉ�� සංව|ධන කට�" ශම 

පදනම මත Xa opම සඳහා  දව�ාධාර ලබා Dම

160,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     159,160.00           99% I 100%

N51584805017 11/2/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙලෝ�වාෙගොඩ, කැ\ලස්ව�ත 11, 

�! ��ස් පා|G P �PY mpගම b<� ෙෆ!�ස් ෙපර පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම - 11 අ�යර

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     18,562.00            74% I 100%

K51561805018 11/2/2015

\pගම පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ක�එ�ය බ/ප/\� අbගා|  මහා 

`ද�ාලෙ> Xj ද�ව!ෙ_ ෙසෞ!ද|යා�මක  හැoයාව! ඉහළ 

නැංuම අර�� කරෙගන පාසලට  බටPර #|ය වාදක  

ක<ටලයG  ලබා Dම
250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     250,000.00           100% I 100%

K51561805019 11/2/2015

mpගම පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/\�  අbගා|හ්  මහා 

`ද�ාලෙ> #|ය වාදන ක³ඩායමට අවශ�  උපකරණ  ලබා Dම

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     150,000.00           100% I 100%



H51563105020 11/3/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොස්ඇටෙදSය `හාරස්ථානෙ>  

ෙගොඩනැIbවල ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     50,000.00            100% I 100%

K51561805021 11/6/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     25,000.00            100% I 100%

K51561805022 11/19/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     25,000.00            100% I 100%

K51561805024 12/10/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/\� - තවල �Yය මහා 

`ද�ාලෙ>  Xj දැ�ය!ෙ_ අධ�ාපSක ධා�තාවය  ඉහළ නැංuම 

අර�� කරෙගන ගෘහ `ද�ාගාරයට උපකරණ ලබා Dම

38,800.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     38,747.00            100% I 100%

K51561805025 12/17/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  පාස� වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය  ලාW  ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා 

පාස� උපකරණ ලබා Dම

260,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     259,995.00           100% I 100%

K51561805026 12/22/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/\� mpගම ප�ෙ�ෙවල ව�  

ෙබෝලාන ෙgව රGÛත පාථ\ක `ද�ාලයට උපකරණ ලබා Dම

9,208.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     9,170.00              100% I 100%

F51561805027 12/28/2015

mpගම    පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  බප/\�  ෙලෝ�වාෙගොඩ   මහ  

`aහලට ප�ගණක  ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     82,850.00            83% I 100%

H51161106001 2/16/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> S<ටOව සංඝෙබෝ� 

`ද�ාලයට ස^පාරGෂක පහjක  ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     146,467.55           73% I 100%

K51161806002 2/18/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> S<ටOව සංඝෙබෝ� 

`ද�ාලෙ> 07 ෙශේ�ෙ> ඉෙග�ම ලබන අ@ ආදාය  ලාW ප�� 

වල Zෂ�ාව! 25 ෙදනN සඳහා පාස�  උපකරණ ලබා  Dම - එG 

අයNට �.2500/- බැI!
62,500.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     62,500.00            100% I 100%



K51161806003 2/18/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ර!ෙපොNණගම කSෂ්ඨ 

`ද�ාලෙ> 05 ෙශේ�ෙ> ඉෙග�ම ලබන අ@ ආදාය  ලාW 

ප�ලක ද�ෙවG වන ඒ. \යැX කාව�ා I හාS jරuර Xj`යට  

පාස�  උපකරණ ලබා Dම
2,500.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,500.00              100% I 100%

H51263106003 2/20/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ�/නාපාෙගොඩ 

ෙබො�මාලකාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     197,967.55           99% I 100%

F51263806004 2/20/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     299,988.00           100% I 100%

N51582806001 2/20/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,950.00           100% I 100%

K51161906004 2/20/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග /ඌරාෙපොල මහා 

`ද�ා�ය �ක< Äඩකq! හා ආ� Zෂ� Äඩකq! ඇගóෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     49,870.00            100% I 100%

H51161106005 4/7/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග /ෙගොරකෙද�ය 

පාථ\ක `ද�ාලෙ> කා|යාලය නuකරණය  opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     46,000.00            92% I 100%

N51582806002 3/10/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU S<ටOව 

ක�ෙතොට Á� ස්ටා| Äඩා සමාජයට Äඩා භා³ඩ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,970.00            100% I 100%

F51263806010 3/10/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU S<ටOව, 

ක�ෙකොට � ෙබෝ�මt `හරස්ථානෙ> ධ|මරතන දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     9,720.00              97% I 100%

H51263106011 3/17/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �_ගහ`ල, උ@ෙගොඩ �PY 

� තෙපෝදාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     200,000.00           100% I 100%



H51263106012 5/14/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> මාඉOල Aරාණ ග�ෙල!  

`හාරස්ථානයට ස^පාරGෂක පහjක  ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

H51263106014 3/17/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ඌරාෙපොල, ෙබෝපැ�ත 

�PY X� සඟෙබෝ ��ෙව! `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැI�ෙ� 

ඉ�� සංව|ධන කට�" ශම පදනම මත Xa opම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා Dම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     9,842.00              98% I 100%

K51161806009 3/17/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ර!ෙපොNණගම, S<ටOව 

�PY ර!ෙපොNණගම මහා `ද�ාලෙ>  04 ෙශේ�ය ඊ P ඉෙග�ම 

ලබන එ�.R. ෙස�� ද �ස ර�නායක  හා 07 ෙශේ�ය i 

ප!�ෙ> ඉෙග�ම ලබන එ!.ඒ. නDෂා Sxපමා Sශ්ශංක  යන 

පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම
5,000.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     5,000.00              100% I 100%

K51161806010 3/17/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ඌරාෙපොල පාථ\ක   

`ද�ාලෙ>  03 ෙශේ�ෙ>  ඉෙග�ම ලබන ර\! ෙයෙහනක 

ෙසනර�  Xjවාට  පාස� උපකරණ ලබා Dම

2,500.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,500.00              100% I 100%

K51161806011 3/17/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~ය!ෙගොඩ පාථ\ක 

`ද�ාලෙ> ඉෙග�ම ලබන  අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල පාස� 

Xj! 25 ෙදනN සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

62,500.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     62,500.00            100% I 100%

K51161806012 3/17/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �_ගහ`ල �PY 

කOරාග�ල මහා  `ද�ාලෙ>  ඉෙග�ම ලබන  අ@ ආදාය  ලාW 

ප�� වල පාස� Xj! ෙදෙදනN වන 9 ෙශේ�ෙ> ඉෙග�ම 

ලබන ඩ�.ඒ. පXs නෙවෝද� Xjවා හා 1 ෙශේ�ෙ> ඉෙග�ම 

ලබන එ�.ඒ. �jර �හා! Xjවා  සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

5,000.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     5,000.00              100% I 100%

F51161806013 3/18/2015

අ�තනග�ල    පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>   බප/ග /ෙ~ය!ෙගොඩ 

ජනා�ප�  `ද�ාලයට ෙෆොෙටෝ ෙකො�  ය!තයG   ලබා Dම

80,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     80,000.00            100% I 100%

F51161806014 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග  ෙගොඩගම පාථ\ක 

`ද�ාලෙ> ප!� කාමර ෙව! opම සඳහා ආධාරක සැපóම

120,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     120,000.00           100% I 100%

F51161806015 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග  යYයන ක�ෂ්ඨ 

`ද�ාලයට �ලාස්YG A� ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     25,000.00            100% I 100%



F51263806019 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU නාෙගොඩ 

`හාරස්ථාන දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,975.00            100% I 100%

H51263106020 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> රSස්වල ෛශල�Gඛාරාම 

දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

H51263106021 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �Gමෙ� `ද�ාසාර 

��ෙව! `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" 

Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

H51263106022 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> හා�ප!ෙදSය  

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,720.00            100% I 100%

H51263106023 5/6/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> S<ටOව ෙ~ඩබග�ල X� 

`ෙ~කාරාම `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa  opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00            100% I 100%

F51263806024 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ව�ග ��ල, � 

ෙබෝ�න!දාරාම `හාරස්ථාන දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,848.00            99% I 100%

H51263106025 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  වටgදර, � jමනාරාම 

Aරාණ `හාරස්ථ දහ  පාස�  ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,774.00            100% I 100%

H51263106026 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ඌරාෙපොල, යටවක � 

Sෙ~සාරාම `හාරස්ථ දහ  පාස�  ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,891.00            100% I 100%

F51263806027 3/26/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU මාතලාන 

කලායතනයට  උපකරණ ලබා Dම ( ෙපෞgගbක කලායතනයG  

ෙනො`ය �"q )

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     20,000.00            100% I 100%



H51263106028 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mවල ජනන!දරාම 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

H51263106029 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  උ@ෙගොඩ � තෙපෝදනාරාම 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

H51263106030 5/19/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  දඩග�ව `හාරස්ථානෙ> 

දහ  පාස�  ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� වැඩ  කට�" Sම  opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,976.50            100% I 100%

H51263106031 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  කහÑbෙහේන ක!ෙg 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

H51263106032 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  රSස්වල ශාල�Gඛාරාම 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

H51263106033 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  Nරවලාන `හාරස්ථාන 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

H51263106034 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙබ ��ල මහ ��ෙව! 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,680.00            100% I 100%

H51263106035 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  m`Yග මන `හාරස්ථාන 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,991.00            100% I 100%

K51582906003 5/20/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ඔයබඩෙ��  පෙgශෙ>  

ත�ණ ත��ය!ෙ_  Äඩා  Nසලතාවය ඉහළ නැංuම අර�� 

කරෙගන Al� කඳ�රG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     23,000.00            92% I 100%



F51184806025 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,950.00            100% I 100%

K51582906005 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  Äඩකq!ෙ_ Äඩා 

Nසලතාවය ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන bයාප�ංU Äඩා 

සමාජ අතර  කරාෙ<  තරඟාවbයG පැවැ�uම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     45,000.00            100% I 100%

F51161806027 4/8/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW ප�� 

වල පාස� අධ�ාපනය  ලබන ද�ව!  සඳහා  පාස� උපකරණ 

ලබා Dම

75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     75,000.00            100% I 100%

F51263806046 4/8/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  එtවා�Yය � 

ෙබෝ��Gඛාරාම `හාරස්ථාන දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     75,000.00            100% I 100%

F51184806030 4/23/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  ර!ෙපොNණගම 

නෙවෝද� ෙපර පාසල  සඳහා  උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00            100% I 100%

F51263806047 4/23/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  �_ගහ`ල � 

jමනාරාම `හාරස්ථානයට අ�බgධ  උ@ගහව�ෙපොල � 

ධ මXg� දහ   පාසල සඳහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     49,030.00            98% I 100%

F51161806031 4/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  බප/ග  උ@ගහ ව�ෙපොල 

ඒකාබgධ `ද�ාලෙ> 9 ෙශේ�ය ඉෙග�ම ලබන එ .]. යෙසෝධ�ා 

A}a^ මාරXංහ හා 4 ෙශේ�ය ඉෙග�ම ලබන එ .]. ෙg`!ද  

ෙහේෂා! මාරXංහ යන අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� Xj! 

සඳහා පාස�  උපකරණ ලබා Dම 5,000.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     5,000.00              100% I 100%

F51161806032 11/11/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග  එtවා�Yය 

ක�ෂ්ඨ   `ද�ාලයට  ඡායා �ටප� ය!තයG  ලබා Dම

95,460.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     95,460.00            100% I 100%

F51161806033 4/22/2015

අ�තනග�ල    පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග   ෙ~ය!ෙගොඩ 

ජනා�ප�   `ද�ාලයට  ස!Sෙ~දන උපකරණ පgධ�යG ලබා 

Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     100,000.00           100% I 100%



F51161806034 10/5/2015

අ�තනග�ල     පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග   ෙ~ය!ෙගොඩ 

පාථ\ක   `ද�ාලයට  @�ෙලෝ මැÛ! එකG  ලබා Dම

141,525.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     141,525.00           100% I 100%

F51161806035 10/5/2015

අ�තනග�ල   පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග   එ�ලGකල මහා 

 `ද�ාලයට  ඡායා �ටප� ය!තයG  ලබා Dම

95,460.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     95,460.00            100% I 100%

K51161906036 4/22/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පාස� වල 5 වසර Zෂ��ව 

`භාගයට ෙප^ XYන Xj ද�ව! සඳහා  Zෂ��ව  ෙපරl�  

වැඩ�tවG පැවැ�uම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     41,860.00            84% I 100%

K51161906038 4/22/2015

අ�තනග�ල  පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පාස� වල 5 වස�!  

පහල  Xj ද�ව! සඳහා  සංස්කෘ�ක  උ�සවයG   පැවැ�uම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     47,000.00            94% I 100%

K51161906039 4/22/2015

අ�තනග�ල  පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පාස� වල 5 වස�!  

ඉහල  Xj ද�ව! සඳහා  සංස්කෘ�ක  උ�සවයG   පැවැ�uම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     50,000.00            100% I 100%

F51161806040 5/22/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කහෙටෝ`ට අ� - බg�යා  

මහා   `ද�ාලයට  #|ය වාදන  භා³ඩ  ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     48,900.00            98% I 100%

H51263106053 5/28/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කO�ෙගොඩ, මගෙ�ෙගොඩ, 

ෙබ ��ල �PY ෙබෞgධ සංස්කෘ�ක මධ�ස්ථාන `හාරස්ථානෙ> 

 ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

F51161806041 6/8/2015

අ�තනග�ල   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම 

- එG අයNට �.2500/- බැI!

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     150,000.00           100% I 100%

F51263806056 6/8/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම - එG දහ  පාසලකට �.25000/- 

බැI!

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     47,730.00            95% I 100%



F51161806042 6/8/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~ය!ෙගොඩ බප/ග  

ජනා�ප� `ද�ාලයට �ලාස්YG A� ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     49,830.00            100% I 100%

F51184806043 6/8/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> mවල, �_ගහ`ල � 

ජනාන!දනාරාමෙ> �PY ද ෙසවන X��ෙතෝ  ෙපර පාසල 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

5,000.00              පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     5,000.00              100% I 100%

F51263806058 6/10/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU 1. උ@ෙගොඩ 

මස්Ãa "| දහ  පාසල හා 2. �හා�ය මස්Ãa අ\Sයා දහ  පාසල 

යන දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Dම - එG දහ   පාසලකට 

�. 50000/- බැI!
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

F51161806044 6/11/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ග /කළෙගොwෙහේන 

අෙශෝක පාථ\ක `ද�ාලයට බැ<\!ට! Äඩා උපකරණ ලබා Dම

20,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     19,750.00            99% I 100%

H51263106059 6/18/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> �Gක!ද � ගංගාරාම 

`හාරස්ථානෙ> X� jධ ම දහ   පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     58,760.00            98% I 100%

K51161906045 6/22/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  පාස� හැරIය ත�ණ 

තර�ය! සඳහා ඉං�X  භාෂා  Al� පාඨමාලාවG පැවැ�uම

40,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     40,000.00            100% I 100%

F51161806046 11/11/2015

අ�තනග�ල  පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  බප/ග  දා�ස්සලා   

පාථ\ක `ද�ා�ය #|ය වාදන ක³ඩායමට අවශ�  උපකරණ   

ලබා Dම

156,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     156,000.00           100% I 100%

H51263106060 7/2/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ�තනග�ල/ක�ල!ද 

එ�ලGකල � ස }gධාෙලෝක `හාරස්ථානෙ> X� පඥ්ඥාවාස  

දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,665.00            100% I 100%

N51582806008 8/14/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබා Dම

95,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     94,800.00            100% I 100%



H51563106009 10/9/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> Nරවලාන `හාරස්ථානෙ> 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

N51582806010 10/9/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     69,980.00            100% I 100%

H51563106011 10/20/2015

අ�තන_ලල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  o�o�ත��ල 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa 

opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

H51563106012 10/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> S<ටOව, නාපාෙගොඩ �PY 

ෙබෝ�මාලකාරාම Aරාණ `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� 

සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

K51561806013 10/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාï ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම 

- එG ද�වN සඳහා �.2500/- බැI!

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     25,000.00            100% I 100%

K51561806014 10/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග  ෙබෝපාගම ක�ෂ්ඨ 

`ද�ාලෙ> ඉෙග�ම ලබන අ@ ආදාය  ලාW ප��වල ද�ව! 25 

ෙදනN සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම - එG ද�වNට 

�.5000/- බැI!
125,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     125,000.00           100% I 100%

F51563806015 11/4/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

266,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     265,593.61           100% I 100%

F51561806016 11/4/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ශා!ත ම�යා මහා `aහලට 

�ක< Äඩා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ 0% O 0%

K51561806017 11/2/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග  දා�ස්සලා   

පාථ\ක `ද�ාලයට අවශ� උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     40,000.00            100% I 100%



H51561106018 11/2/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග  දා�ස්සලා   

පාථ\ක `ද�ාලයට අවශ� `ab පහjක   ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     39,500.00            79% I 100%

K51561806019 11/5/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග  ඌරාෙපොල  

ක�ෂ්ඨ   `ද�ාලයට  ප�ගණකයG හා  wÃට� කැමරාවG    

ලබා Dම

93,015.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     88,500.00            95% I 100%

K51561806020 11/6/2015

අ�තනග�ල   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� 

වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     24,920.00            100% I 100%

K51561806021 11/19/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     24,990.00            100% I 100%

K51561806022 12/23/2015

අ�තනග�ල    පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  උද \ට,  ෙ~ය!ෙගොඩ 

�PY බප/ග  �  ඉ!දසාර  පාථ\ක   `ද�ාලයට  ම�Ymvයා  

ෙපොෙජGට| yරයG හා  ඊට ආදාල උපාංග ලබා Dම

15,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     15,000.00            100% I 100%

K51561806023 12/10/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  බප/ග  මාතලාන ක�ෂ්ඨ 

`ද�ාලෙ> අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන 

එම `ද�ාලයට ශ�ද `කාශන ය!තයG ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     49,912.00            100% I 100%

H51263107005 4/29/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �PY  Nඩා ෙබො�ලත, 

ගෙ³��ල �  jමන uරXංහාරාම `හාරස්ථානෙ>  

ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත සංව|ධනය opමට දව�ාධාර ලබා 

Dම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,760.00            100% I 100%

H51263107007 4/29/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ග ලහ, අ��ෙගොඩ, ඉO�ෙගොඩ  

�PY �  අමර   `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ල  ශම  පදනම මත  

සංව|ධනය  opම සඳහා  දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,560.00            99% I 100%

H51263107008 4/29/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බැ� මහර, �a!ෙගොඩ �PY � 

ජයjමනාරාම `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත  

සංව|ධනය   opම සඳහා   දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,290.00            99% I 100%



F51161807004 4/8/2015

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය  ලබන ද�ව!  සඳහා  පාස� උපකරණ ලබා 

Dම

40,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     40,000.00            100% I 100%

H51161107005 10/16/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  �  ෙබෝ�  පාථ\ක `ද�ාලෙ> 

`ෂයා"බgධ �යාකාරක  සඳහා  ළමා උයනG ඉ�opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     99,750.00            100% I 100%

H51263107013 4/28/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙබො�ලත, ගෙ!��ල �PY � 

හෘදය ෙද~මැa� ෙgවස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

42,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     42,500.00            100% I 100%

H51263107014 5/14/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ගෙ³��ල, ��බ�ෙගොඩ �PY 

සා!ත ඉසෙදෝ� ෙද~මැa� ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත 

සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,380.00            99% I 100%

H51263107016 5/14/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  මාෙG`ට  �  අ බ�Gඛාරාම 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     200,000.00           100% I 100%

K51582807002 6/3/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>    bයාප�ංU ග පහ Xයනෑ  Äඩා 

සමාජෙ> Äඩක Ävකාව!ෙ_  Äඩා Nසලතාවය  ඉහළ නැංuම 

අර�� කරෙගන එම Äඩා සමාජය  සඳහා  Äඩා  භා³ඩ  ලබා 

Dම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     14,850.00            99% I 100%

F51582807003 6/8/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

භා³ඩ ලබා Dම

130,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     129,850.00           100% I 100%

K51582907004 6/19/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  Äඩක Ävකාව!ෙ_ Äඩා 

Nසලතාවය ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන  පෙgශෙ> bයාප�ංU 

 ඉO�ෙගොඩ, ඉහළ  යාෙගොඩ �PY භාග�ා Äඩා ස\�ය ස බ!ධ  

කරෙගන Äඩා උ�සවයG පැවැ�uම
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     25,000.00            100% I 100%

H51263107022 7/2/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ග /ගෙ³��ල ��බ�ෙගොඩ 

Aරාණ jගතාරාම `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ�  සංව|ධන 

කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     50,000.00            100% I 100%



F51161807012 8/21/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ග /වැbෙ~�ය  මgaම බ³ඩාර 

මහා  `ද�ාලෙ>  අපර�ග #|ය වාදක  ක³ඩායමට අවශ�   

ඇs   හා භා³ඩ ලබා Dම

175,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     175,000.00           100% I 100%

K51161907015 8/21/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශය  "ල  ග පහ අධ�ාපන ෙකො<ඨාශ 

iමාව "ල 5 වසර ද�ව!ෙ_  Zෂ��ව  ප�ඵල නැංuෙ  

ව�ාපෘ�යG ෙලස ග�තය හා ප�සරය ෙපො� 2 G S|මාණය 

කර  ෙබදා  Dම
150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     150,000.00           100% I 100%

N51582807007 8/14/2015

ග පහ   පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

230,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     229,900.00           100% I 100%

H51161107017 8/20/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පරක!ෙද�ය  බප/ග  

මායාa!න ක�ෂ්ඨ `ද�ාලෙ>   ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� ඉ�op  

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

H51563107010 10/9/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �`සාව�ත, යGකල  � 

jෙ ධාරාම `හාරස්ථානෙ> }aමැaර �PY  ෙගොඩනැI�ෙ�  

ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     200,000.00           100% I 100%

K51561807011 10/9/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පාසැ�වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය  ලාW ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා Dම

237,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     236,700.00           100% I 100%

N51582807012 10/9/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

148,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     147,775.00           100% I 100%

H51563107015 12/15/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ග පහ, බaව"ෙගොඩ jන!දාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa 

opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     200,000.00           100% H 100%

H51563107016 10/19/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ග පහ බටPර වැbෙ~�ය  �  

jද|ශනාරාම  `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00           100% H 100%



K51563907018 11/2/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය! ඇගóෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

40,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     40,000.00            100% I 100%

K51563907019 11/3/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ මානXක 

jවතාවය හා රස`!දනය  නංවා�ම අර�� කරෙගන  

සංස්කෘ�ක  වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00           100% I 100%

K51563907020 11/2/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙවෙසන පජාවෙ_ රස`!දනය 

නංවා�ම අර��  කරෙගන  සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG  

පැවැ�uම

50,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     50,000.00            100% I 100%

K51561807021 11/4/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග /නැa!ග�ව X� iව� මහා 

`ද�ාලයට Äඩා භා³ඩ ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     49,980.00            100% I 100%

K51561807022 11/5/2015

ග පහ   පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ග පහ ෙගෝත\ ක�ෂ්ඨ   

`ද�ාලයට ප�ගණකයG ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     100,000.00           100% I 100%

K51561807023 11/6/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     24,998.00            100% I 100%

N51563807024 11/9/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ග පහ, මැදගම, 

X�jන!ධාරාම `හාරස්ථාන දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     19,900.00            100% I 100%

N51561807025 11/9/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග /ඉO�ෙගොඩ jජාතා 

ක�ෂ්ඨ `ද�ාලයට ස්ටෑ!� පෑ! 02 G ලබා Dම

20,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     18,720.00            94% I 100%

K51561807026 11/19/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     24,990.00            100% I 100%



F51584807028 12/4/2015

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     199,854.00           100% I 100%

K51563907030 12/14/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පජාවෙ_  රස`!දනය සඳහා 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     50,000.00            100% I 100%

K51582807031 12/16/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයප�ංU Äඩා ස\�වලට Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම මI!   Äඩකq! ස`බල ගැ!uම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     59,850.00            100% I 100%

K51561807033 12/15/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන Xj! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

600,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     600,000.00           100% I 100%

K51561807034 12/16/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන Xj Xj`ය! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     300,000.00           100% I 100%

K51561807036 12/29/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග   �  jමංගල  පාථ\ක 

`ද�ාලෙ>  Xj!ෙ_ අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ  නැංuම අර�� 

කරෙගන එම `ද�ාලය  සඳහා ෙෆොෙටෝ ෙකො� ය!තයG ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     50,000.00            100% I 100%

K51184908001 2/10/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාසල ��ව�! 

හා ෙදමා�ය! දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�`ම

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

SX බලධා� 

ෙපර පාස� 

ඒකකය 0% O 0%

F51161908002 2/12/2015

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙනො`�ම� අධ�ාපන `ෂය 

යටෙ�  Al� පාඨමාලා හදාරන අ@ ආදාය  ලාW  කා!තාව! 

සඳහා  ස්වයං �oයා  උපකරණ ආධාර ලබා Dම

700,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ 0% O 0%

N51263808002 2/12/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ( ෙපෞgගbක ෙනොවන )  

ම'Û රංග කලායතනයට අවශ� උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     98,000.00            98% I 100%



H51263108003 2/25/2014

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අංක : 194 ගාම Sලධා� වසෙ  

�PY ද@ගම û|වාරාම `හාරස්ථානෙ>  දහ  පාස� 

ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,908.00            100% I 100%

N51582808002 2/25/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,250.00           100% I 100%

K51263908006 3/10/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� වල �� 

භව"! ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     258,125.00           86% I 100%

H51263108007 3/18/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> යGක@ව, ජාඇල �PY � 

සgධ|ෙමෝදයාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම 

මත සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,590.00            99% I 100%

H51263108008 3/18/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> උ"� බටගම, ජාඇල �PY � 

jමන `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත සංව|ධනය 

opම සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,590.00            99% I 100%

H51263108009 3/18/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ක�වන, N�aව�ත, ජාඇල  

�PY � පාb  `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත 

සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,980.00            100% I 100%

H51263108010 3/18/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> `හාර මාවත, නාරංෙගොඩපාtව, 

රාගම  �PY X� ශාසෙනෝදයාරාම   `හාරස්ථානෙ> 

ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර 

ලබා Dම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,590.00            99% I 100%

F51161808003 3/18/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� 

ද�! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

295,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     294,999.50           100% I 100%

H51263108012 3/18/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ද@ගම, ජාඇල  �PY û|වාරාම 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත සංව|ධනය opම  

සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     69,600.00            99% I 100%



N51582808003 3/24/2015

ජාඇල ප.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     299,425.00           100% I 100%

N51582808004 4/7/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

330,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     330,000.00           100% I 100%

K51161808007 4/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW   ප�� වල  

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     49,994.94            100% I 100%

H51263108023 5/14/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> රාගම �PY ශා!ත zතර සහ 

පා�t ෙgවස්ථාන ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත සංව|ධනය 

opම සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     100,000.00           100% I 100%

H51263108024 5/14/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ජාඇල, යGක@ව �PY 

සgධ|ෙමෝද�ාරාම `හාස්ථාන දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ල ශම 

පදනම මත සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     24,360.00            97% I 100%

F51161808008 5/20/2015

ජාඇල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> හAෙගොඩ, කඳාන �PY  බප/mග 

ශා!ත ම�යා ආද|ශ `aහෙ� බටPර හා ෙg�ය #|ය වාදන 

ක³ඩාය  සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     200,000.00           100% I 100%

F51582808005 6/8/2015

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

භා³ඩ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,800.00            100% I 100%

F51161808009 6/15/2015

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/mග ආචාරය NලXංහ  මහා 

`ද�ාලෙ>  න|තන  ක³ඩායමට  Sළ වස්තාභරණ   ලබා Dම

60,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     60,000.00            100% I 100%

K51184908010 6/19/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස�වල ද� 

දැ�ය!ෙ_ S|මාණා�මක හැoයාව! ව|ධනය කරuම අර�� 

කරෙගන වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     25,000.00            100% I 100%



H51563108008 10/7/2015

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ෙපො���$කලාන අෙශෝකාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa 

opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     299,953.00           100% I 100%

F51563808009 10/7/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU � ^ෙගෝධ $bක 

��ෙව! දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     125,000.00           100% I 100%

F51563808010 10/7/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU jසර කලායතනයට 

සං�ත භා³ඩ ලබා  Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,980.00            100% I 100%

H51561108011 10/14/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කඳාන හAෙගොඩ ශා!ත ම�යා 

`aහෙ� ළමා උද�ානෙ> සංව|ධන කට�" Xa opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

K51561808012 10/13/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/mග ශා!ත ම�යා ආද|ශ  

`ද�ාලෙ>  #|ය වාදන   ක³ඩායෙ   Zෂ� Zෂ�ාව!ට  අවශ�  

ඇs  හා #|ය වාදන  උපකරණ  ලබා Dම

360,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     360,000.00           100% I 100%

H51563108013 10/28/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  මා-එ�ය, ජාඇල �PY � 

ධ|මාරාම දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ�� සංව|ධන කට�" 

ශම පදනම මත Xa opම සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

52,625.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     52,498.00            100% I 100%

K51563908014 11/20/2015

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� වල 

��භව"!  ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

79,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     78,870.00            100% I 100%

N51584808015 10/28/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

34,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     34,000.00            100% I 100%

H51561108016 10/28/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  උ"� බටගම Xgධා|ථ  පාථ\ක 

`ද�ාලෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධන කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     42,976.45            86% I 100%



H51561108017 12/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  කඳාන ශා!ත ෙසබස්�ය! 

`ද�ාලෙ> බාස්ක<ෙබෝ�  Äඩා �Yය ශම පදනම මත සංව|ධනය 

opම

125,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

N51563808018 11/3/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     259,440.00           100% I 100%

N51584808019 11/3/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,942.00           100% I 100%

K51561808020 12/1/2015

ජාඇල පා.ෙ�ග ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන Zෂ� Zෂ�ාව! සඳහා පාස� උපකරණ 

ලබා Dම

260,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     259,981.00           100% I 100%

K51563908021 11/6/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ළමා සමාජවල ද�ව!  උෙදසා 

ආග\ක හා සාPත� රස`!දනා�මක වැඩසටහ!ක පැවැ�uම

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     90,592.00            91% I 100%

N51582808022 11/6/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU Äඩා  ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     97,400.00            97% I 100%

N51563808023 11/6/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     34,000.00            97% I 100%

K51561808024 11/6/2015

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     29,981.00            100% I 100%

H51563108025 11/17/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> සා!ත pටා ෙgවස්ථානෙ> දහ  

පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ��  සංව|ධන කට�" Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     179,975.00           90% I 100%



H51563108026 11/17/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  උ"� බටගම � ජයව|ධනාරාම 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ�� සංව|ධන කට�"  Xa  opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     89,975.00            90% I 100%

H51563108027 11/17/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ග�ලව�ත � ධ|ෙමෝදය ෙබෞgධ 

මධ�ස්ථාන `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     100,000.00           100% I 100%

H51563108028 11/17/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  උ"� බටගම � jමන 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     89,975.00            90% I 100%

H51563108029 11/17/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  නාරංෙගොඩපාtව � ගනාරාම 

ෙපො��� `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" 

Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,715.00            100% I 100%

H51563108030 11/17/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ද@ගම û|වාරාම `හාරස්ථාන 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,945.00            100% I 100%

K51561808031 12/17/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන  ද�ව! සඳහා  පාස�  උපකරණ ලබා Dම

45,290.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව 0% O 0%

N51582808032 12/22/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මැgෙgෙගොඩ එGස� 

ත�ණ  Äඩා හා  jභසාධක  ස\�ය  සඳහා  Äඩා  උපකරණ ලබා 

Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     24,650.00            99% I 100%

K51263909001 3/10/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� වල �� 

භව"! ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     296,662.50           99% I 100%

K51263909002 3/18/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU දහ  පාස� වල  Xj 

ද�ව!ෙ_ Xj SAණතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     100,000.00           100% I 100%



F51263809004 12/3/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU රාගම, ඇල�Yවල 

� ධ මාෙලෝක දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

28,971.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     28,971.00            100% I 100%

H51161109002 4/9/2015

ව�තල පා.ල.  ෙකො<ඨාශෙ>  ò!ෙක!ද පාථ\ක `aහෙ� 

ස^පාරGෂක පහjක  වැw��� opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     49,916.00            100% I 100%

F51263809007 12/3/2015

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU බලගල සදාසරණ 

ෙද~මැa� දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා Dම

59,616.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     59,513.49            100% I 100%

N51582809001 6/25/2015

ව�තල පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU හැඳල  පෙබෝධ  Äඩා 

සමාජය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     50,000.00            100% I 100%

F51263809008 12/3/2015

ව�තල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙව!ෙgXව�ත 

මස්ජa� අ!ෆා� Â මා ප�bයට අ�බgධ දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබා Dම

57,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     57,000.00            100% I 100%

K51582809003 5/26/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>   bයාප�ංU ෙහොරෙ�  ගැ�� 

Äඩා සමාජෙ>   Äඩක Ävකාව!ෙ_  Äඩා Nසලතාවය  ඉහළ 

නැංuම අර�� කරෙගනඑම Äඩා සමාජය සඳහා  Äඩා  භා³ඩ  

ලබා Dම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     13,300.00            89% I 100%

F51563809006 10/7/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU වැbසර $ලග!ධNY  

`හාරෙ> � jම� දහ  පාසලට  උපකරණ ලබා Dම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     124,636.00           100% I 100%

N51582809008 10/12/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  Äඩා  ස\�  සඳහා 

Äඩා  උපකරණ ලබා Dම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     119,750.00           100% I 100%

H51563109009 10/30/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ව�තල, මඩම පාර, U�ත සමා� 

භාවනා මධ�ස්ථාන  `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැIb  ශම පදනම 

මත  සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

52,625.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     52,460.00            100% I 100%



K51561809010 11/5/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  බප/කැළ ò!ෙක!ද පාථ\ක 

`ද�ාලෙ> �ස්u  ශාලාව සඳහා ඇà සPත �ලාස්YG A� ලබා Dම

75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     75,000.00            100% I 100%

K51561809011 12/11/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     99,963.40            100% I 100%

K51582809013 12/15/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයප�ංU Äඩා ස\�  වල 

Äඩකq! ස`බල ගැ!uම සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     59,450.00            99% I 100%

F51563809014 12/15/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     49,469.16            99% I 100%

K51561809015 12/16/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> 1. �ස්"රාජ `ද�ාලය - 

ෙහේo�ත, 2. නායකක!ද බාbකා මහා `ද�ාලය හා 3. 

ෙකරවල�Yය `ද�ාෙලෝක මහා `ද�ාලය  යන පාස� වල  Xj 

Xj`ය!ෙ_  අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා�ම අර�� කරෙගන 

එම `ද�ාල වල  Aස්තකාල සඳහා  ෙපො� ලබා Dම
100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     99,000.00            99% I 100%

K51561809016 12/28/2015

ව�තල  පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  බප/කැල ශා!ත ලාසරස් 

ක�ෂ්ඨ `ද�ාලෙ> Xj ද�ව!ෙ_ ෙසෞ!ද|ය Nසලතාවය ඉහළ 

නැංuම අර�� කරෙගන එම `ද�ාලය  සඳහා  #|ය වාදන 

භා³ඩ  ලබා Dම
75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     75,000.00            100% I 100%

H51263110001 2/16/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> යGකල, ��ව�ෙගොඩ �PY ස��ට 

ෙකෝරළ ෙසේනාසන `හාරස්ථාන දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� 

ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

150,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     145,376.94           97% I 100%

K51263910007 3/10/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය! ඇගóෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     249,500.00           83% I 100%

H51263110008 3/10/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> දt�Yය X�SෙGතනාරාම 

`හාරස්ථාන දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     96,615.15            97% I 100%



F51184810003 10/22/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

594,000.00           පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර -                     593,638.00           100% I 100%

K51263910011 10/22/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� වල 

��භව"!ෙ_ හා Xj!ෙ_ SAනතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

387,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     293,775.00           76% I 100%

F51161810004 4/20/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශය "ල  මහර අධ�ාපන ෙකො<ඨාශයට  

අය�  පාස� වල අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� ද�ව! 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

195,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     194,600.00           100% I 100%

K51161810006 5/28/2015

මහර   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශය  "ල මහර අධ�ාපන ෙකො<ඨාශෙ>  

අ@ ආදාය  ලාW   ප�� වල  පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     48,839.37            98% I 100%

K51161910008 4/21/2015

මහර පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශය "ල මහර අධ�ාපන ෙකො<ඨාශෙ>   

10 හා 11 වසර Xj! සඳහා මාXක පpGෂණය!ට අදාල පශ්න 

පත ලබා Dම ඇ"ල�ව වැඩසටහනG පැවැ�uම

650,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     506,625.00           78% I 100%

F51161810009 4/22/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  වෑබඩ / දNණ මහා  `ද�ාලෙ> 6 

ෙශේ�ය ඉෙග�ම ලබන ඒ.ඒ. ��  සසංග ෙහේෂා! අතප�"  හා 

2 ෙශේ�ය ඉෙග�ම ලබන ඒ.ඒ. ආZංසා ඉs\� අතප�"  යන 

අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� Xj! සඳහා පාස�  උපකරණ 

ලබා Dම
5,000.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     4,994.99              100% I 100%

F51161810011 4/30/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාï ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     34,964.95            100% I 100%

K51263810016 5/27/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>   bයාප�ංU කඩවත, පහළ 

කරගහ�ණ, රාගම පාර �PY � Ð මාරාම  හා  කඩවත, ඉහළ 

කරගහ�ණ �  jද|ශනාරාමෙ> � ෙසෝïත  යන දහ   පාස�වල 

Xj ද�ව!ෙ_  දහ  දැ�ම ධා�තාවය ඉහළ නැංuම අර�� 

කරෙගන එම දහ  පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Dම
135,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     134,110.00           99% I 100%

H51263110017 5/26/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කඩවත, ø�යපාtව, � නාග|Âන 

��ෙව! `හාරස්ථානෙ> ර!වැට සPත ෙදමහ� ෙබෝ� ම!�ර  

ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     98,718.00            99% I 100%



F51161810016 6/8/2015

මහර   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම - එG 

අයNට �.2500/- බැI!

120,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     119,879.80           100% I 100%

F51184810017 6/8/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම -  එG  ෙපර පාසලකට �.5000/-බැI!

25,000.00            පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර -                     24,902.00            100% I 100%

F51582810001 6/8/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     24,590.00            98% I 100%

N51582810004 8/14/2015

මහර  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     99,420.00            99% I 100%

K51561910007 10/13/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  2015 ව|ෂෙ> Zෂ��ව `භාගය 

සම� Xj ද� දැ�ය! ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

221,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     220,412.00           100% I 100%

N51582810008 10/13/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

භා³ඩ ලබා Dම

248,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     247,870.00           100% I 100%

H51563110009 12/7/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට  අය� ඉහළ කරගහ�ණ  �  

jද|ශනාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ල  ශම පදනම මත 

සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර ලබා  Dම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     199,630.00           100% I 100%

H51563110010 10/28/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> මහර � SෙGතාරාම දහ  පාස�  

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

K51561810011 11/6/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     -                       0% C 60%



F51561810012 11/19/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/කැල රාlල ක�ෂ්ඨ `aහලට 

අවශ� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     25,000.00            100% I 100%

K51561810014 11/19/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     24,990.00            100% I 100%

K51561910015 11/30/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>   මහර ජනා�ප� `ද�ාලෙ> 2015 

Zෂ��ව `භාගය සම� Xa ද� දැ�ය! සඳහා ඇගóෙ  

වැඩසටහනG  පැවැ�uම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     99,486.14            99% I 100%

K51536910016 11/27/2015

මහර   පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙයෞවන ෙයෞවSය!ෙ_  

නායක�ව Nසලතා ව|ධනය opම අර�� කරෙගන   

නායක�ව Al�  කඳ�රG  පැවැ�uම

50,000.00            පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

F51584810019 12/4/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ� පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

H51563110020 12/10/2015

මහර පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> o�මැYයාගාර ශා!ත අ!ෙතෝ^ 

ෙgවස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

150,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     148,770.00           99% I 100%

K51561810021 12/10/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කැළ�ය අධ�ාපන කලාපය "ල 

බප/කැළ මහර  �ෙ_ෙගොඩ ධ|මරාජ මහා `ද�ා�ය Xj 

Xj`ය!ෙ_ Äඩා Nසලතාවය නංවා�ම අර�� කරෙගන එම 

`ද�ාලය සඳහා  �ක< ආවරණ දැ� ලබා Dම
125,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     125,000.00           100% I 100%

K51561810022 12/15/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> o��ලවල මහා  `ද�ාලෙ>   Xj 

Xj`ය!ෙ_ අධ�ාපන ධා�තාවය නංවා�ම අර�� කරෙගන එම 

`ද�ාලෙ>  Aස්තකාලයට  ෙපො� ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     100,000.00           100% I 100%

K51561810023 12/15/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන Xj! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

800,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     799,975.00           100% I 100%



F51561810026 12/23/2015

මහර  පා .ෙ�.  ෙකො<ඨාශෙ> බප/කැළ ජයෙකොw මහා `ද�ාලය 

සඳහා ආරGෂක    කැමරා පgධ�යG ස` opම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     199,300.00           100% I 100%

K51561810027 12/28/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  බප/කැළ `ද�ා  සාධක  `ද�ාලෙ> 

Xj ද�ව!ෙ_ ෙසෞ!ද|ය Nසලතාවය ඉහළ නැංuම අර��  

කරෙගන එම `ද�ාලය  සඳහා  #|ය වාදන භා³ඩ  ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     99,550.00            100% I 100%

K51561810028 12/28/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  Xj ද�ව!ෙ_ ෙසෞ!ද|ය  

Nසලතාවය! ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන  වෑබඩ `ද�ාDප 

මහා `ද�ාලෙ>  Xj ද�ව!ෙ_ ෙසෞ!ද|ය  Nසලතාවය! ඉහළ 

නැංuම අර�� කරෙගන එම `ද�ාලය  සඳහා  #|ය   වාදන 

උපකරණ  ලබා Dම
150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     149,800.00           100% I 100%

F51184811007 1/29/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     100,000.00           100% I 100%

N51582811001 1/29/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා   ස\�  සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබා Dම

310,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     310,000.00           100% I 100%

K51161811008 4/2/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග  oO�`ලව�ත මහා  

`ද�ාලෙ> ඉෙග�ම ලබන අ@ ආදාය  ලාW ප�ලක ද�ෙවG  

වන z.එ�.ඒ. ෙ�ජා �ව�ාංජ� Xj`යට  පාස�  උපකරණ ලබා 

Dම
2,500.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     2,500.00              100% I 100%

K51161811009 11/11/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග  මැgෙgගම මහා 

`ද�ාලෙ> Xj!ෙ_  අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නැංuම අර�� 

කරෙගන එම `ද�ාලයට  ෙෆොෙටෝ ෙකො� ය!තයG ලබා Dම

95,460.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     95,460.00            100% I 100%

F51184811010 3/10/2014

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  o�àවැල, �ගෙහේනව�ත �PY  

" Fairy Land " ෙපර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     49,458.00            99% I 100%

N51582811002 3/4/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     50,000.00            100% I 100%



N51582811003 3/10/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා �ඩා 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     99,830.00            100% I 100%

H51263111015 3/18/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �PY ෙදො ෙ� � 

ෛශලෛචත�ාරාම Aරාණ `හාරස්ථානෙ> ස^පාරGෂක 

පහjක  ශම පදනම මත සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර ලබා 

Dම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     49,900.00            100% I 100%

H51263111017 3/18/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> o�àවැල, මqලවbන �PY � 

`ජයාරාම `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම  මත 

සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     49,900.00            100% I 100%

H51263111018 3/18/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  A�පාගල, ම³ඩාවල  �PY � 

ෙබෝ��Gඛාරාම  `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත 

සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     49,900.00            100% I 100%

H51263111019 3/18/2015

ෙදො ෙ�   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ඕ`Yගම, ûෙගොඩ  �PY 

ෙබෝ�මt  `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත 

සංව|ධනය opම දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     49,590.00            99% I 100%

F51161811012 3/18/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල 

පාස� ද�! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     198,169.00           99% I 100%

H51263111021 3/18/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පන!වල, ෙද�ෙගොඩ �PY X� 

ෙඛ�තාරාම `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත 

සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර  ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     49,979.00            100% I 100%

H51263111022 3/18/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> මාෙහේන, ම³ඩාවල  �PY  � 

ජයව|ධනාරාම  `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත 

සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර  ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     49,590.00            99% I 100%

F51263811023 3/24/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දංග�ල `හාරස්ථාන 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     49,449.00            99% I 100%



F51161811013 4/1/2015

ෙදො ෙ�    පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> රදාවාන මහගමෙසේකර   

`ද�ාලයට ප�ගණක ඒකකයG  ලබා Dම

65,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     65,000.00            100% I 100%

K51161911014 4/7/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� පාසැ�  අතර  ෙසෞ!ද|ය 

එbදැGuම හා ��ම� opම ��ස  ෙපර�ග න|තන   තරඟ 

පැවැ�uම

175,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     169,675.00           97% I 100%

K51161911015 4/7/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� පාසැ�  අතර  ෙසෞ!ද|ය 

එbදැGuම හා ��ම� opම ��ස  අපර�ග න|තන   තරඟ 

පැවැ�uම

175,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     169,675.00           97% I 100%

K51161911016 4/22/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� පාසැ�වල  පාථ\ක 

අංශෙ> Nසලතා එbදැGuම හා ��ම�  opම ��ස  න|තන 

තරඟ පැවැ�uම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     99,960.00            100% I 100%

K51161911017 4/7/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� පාසැ� Xj!ෙ_ ඉං�i 

දැ�ම ව|ධනය opම ��ස නාට� හා  කéක  තරඟ පැවැ�uම

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     209,949.00           84% I 100%

K51161911018 4/7/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� පාසැ�වල #|ය වාදන 

ක³ඩාය  අතර තරඟ පැවැ�uම  ( ෙපර�ග / අපර�ග )

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     300,000.00           100% I 100%

K51161911019 4/7/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� පාසැ�වල 5  ෙශේ�ය 

අධ�ාපනය ලබන Xj! සඳහා Zෂ��ව ස ම!තණ  02 G 

පැවැ�uම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     100,000.00           100% I 100%

K51161811020 4/9/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW  ප��වල  

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     50,000.00            100% I 100%

H51263111025 4/29/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  �  චංකමනාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ධ|මශාලා ෙගොඩනැI�ල  ශම පදනම සංව|ධන 

opම සඳහා  දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     49,590.00            99% I 100%



F51161811021 5/22/2015

ෙදො ෙ� පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  Nමා���ල �ස්b  `aහෙ� 

#|ය වාදන ක³ඩායමට අවශ�  සං�ත භා³ඩ  ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     100,000.00           100% I 100%

F51161811022 6/29/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙදකටන පgමාවy  මධ�   මහා 

 `ද�ාලෙ>  ෙපර�ග #|ය වාදන ක³ඩායමට  අවශ�  ඇs   හා 

අවශ�  උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     200,000.00           100% I 100%

F51161811023 5/22/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  o�àවැල  මධ�   මහා 

`ද�ාලෙ> ෙපර�ග #|ය වාදන ක³ඩායමට  අවශ�   ඇs   හා 

අවශ�   උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     200,000.00           100% I 100%

F51161811027 6/8/2015

ෙදො ෙ�   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම 

- එG අයNට �.2500/- බැI!

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     100,000.00           100% I 100%

F51582811004 6/8/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා භා³ඩ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     100,000.00           100% I 100%

H51161111028 6/10/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ම�වාන මහා `ද�ාලයට පා^ය 

ජල පහjක  ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     -                       0% C 60%

N51582811006 6/10/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගෙ!ෙගොඩ `Gට� 

Äඩා සමාජයට Äඩා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     100,000.00           100% I 100%

F51161811030 6/29/2015

ෙදො ෙ� පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  බප/ග  ප�ෙ�ගම ආන!ද   

`ද�ාලෙ> #|ය වාදන ක³ඩායමට අවශ�   Sල ඇs  ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     50,000.00            100% I 100%

N51582811007 8/14/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     99,805.00            100% I 100%



K51584911008 10/13/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  ෙපර පාස�වල  

ද�ව!ෙ_ අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන  

ෙපර පාස� උපකරණ ලබා Dෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     199,834.08           100% I 100%

F51563811009 10/13/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  දහ  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

221,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     220,571.00           100% I 100%

N51582811010 10/13/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

248,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     247,790.00           100% I 100%

H51563111011 10/30/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  �  පරම  `�gධාරාමය  පහළ 

ෙදො ෙ� �  නාල!දා $bක ��ෙව!  `හාරස්ථාන 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" ශම පදනම මත  opම  

සඳහා   දව�ාධාර ලබා Dම
52,625.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     52,480.00            100% I 100%

H51563111012 10/30/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> m��ගල සමI ෙබෞgධ 

මධ�ස්ථාන  `හාරස්ථාන ධ|මශාලා ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ�� 

සංව|ධන කට�" ශම පදනම මත Xa opම සඳහා දව�ාධාර ලබා 

Dම
52,625.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     52,614.00            100% I 100%

N51584811013 11/3/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

112,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     11,402.40            10% I 100%

H51561111014 11/3/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙදො ෙ� මහා `ද�ාලෙ>  

ෙගොඩනැIbවල ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     93,480.00            93% I 100%

F51563811015 11/3/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  වනෙසවන සදහ  

`හාර  සදහ  සරණ දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා Dම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     33,959.32            100% I 100%

K51561811016 11/6/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     24,990.00            100% I 100%



F51584811017 11/16/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මqලවලාන � 

ච!දවංශ ෙපර පාසල  සදහා උපකරණ ලබා  Dම

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     100,000.00           100% I 100%

K51561811018 11/19/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     24,990.00            100% I 100%

F51584811019 12/4/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� 0% O 0%

K51561811020 12/15/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන Xj! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     300,000.00           100% I 100%

K51561811021 12/29/2015

ෙදො ෙ�    පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙ �ලෑ!� `aහෙ� 

Xj!ෙ_ අධ�ාපන ධා�තාවය ඉහළ නැංuර අර�� කරෙගන 

එම `ද�ාලය සඳහා   ඡායා �ටප�  ය!තයG  ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     100,000.00           100% I 100%

H51263112004 3/10/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙහqය!"@ව Aරාණ `හාරස්ථ  

දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     100,000.00           100% I 100%

H51263112005 3/18/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �PY සAගස්ක!ද රාජමහා 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත සංව|ධනය opම 

සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     99,190.00            99% I 100%

K51161912001 12/9/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> 05 ෙශේ�ය Zෂ��ව  `භාගෙය! 

සම� ද�ව! හා ඊට දායක�වය දැGÕ අධ�පනඥq! ඇගóෙ  

වැඩසටහනG සං`ධානය opම

616,077.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     616,077.00           100% I 100%

K51161812003 6/1/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශය  "ල Ðයගම අධ�ාපන 

ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW   ප�� වල  පාස� අධ�ාපනය 

ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     99,839.46            100% I 100%



N51582812002 4/9/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ  ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     99,865.00            100% I 100%

K51161912004 12/9/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශය "ළ  Ðයගම අධ�ාපන 

ෙකො<ඨාශෙ>  5  ෙශේ�ය  Zෂ��ව  `භාගයට ෙප^ XYන  

ද�ව!ෙ_  පාෙයෝIක දැ�ම ව|ධනය කර ගැ^ම ��ස 

අධ�ාපSක  වැඩසටහනG  පැවැ�uම
450,006.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     439,750.00           98% I 100%

K51263812008 5/27/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>   bයාප�ංU කඩවත, පහළ 

Ðය!`ල  � Aෂ්පාරාම දහ  පාසෙ� Xj ද�ව!ෙ_  දහ  දැ�ම 

ධා�තාවය ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන  එම දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     49,770.00            100% I 100%

F51582812003 6/8/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

භා³ඩ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     99,985.00            100% I 100%

N51582812005 8/14/2015

Ðයගම  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     99,975.00            100% I 100%

N51582812006 8/21/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

භා³ඩ ලබා Dම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     249,485.00           100% I 100%

F51184812007 8/28/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ෙපර  පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

500,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     499,484.00           100% I 100%

N51582812007 10/13/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා  ස\� සඳහා  Äඩා 

 උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     299,950.00           100% I 100%

N51582812008 10/13/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

භා³ඩ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     39,670.00            99% I 100%



N51563812009 11/4/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU කඩවත, පහළ 

Ðය!`ල � U�තාරාම `ෙ~කාශමයට අ�බgධ �  ධ|මපාල 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     74,694.00            100% I 100%

N51563812010 11/11/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 

Xයඹලාෙ�ව�ත, ස ෙබෝ� `හාරස්ථාන දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     99,777.00            100% I 100%

K51561812011 11/6/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය 0% O 0%

F51561812012 11/19/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/කැල අ�  �ස්තෆා `ද�ාලයට 

අවශ� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     24,800.00            99% I 100%

K51561912013 12/28/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  Ðයගම  අධ�ාපන කලාපෙ> 

`aහ�ප�ව�! සඳහා   Al� වැඩ�tවG පැවැ�uම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     193,207.00           97% I 100%

K51561812014 12/10/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  Xයඹලාෙ�ව�ත පාථ\ක  

`ද�ාලෙ>  Xj/Xj`ය!ෙ_  ෙසෞ!ද|යා�මක හැoයාව! 

නංවා�ම අර�� කරෙගන X�� #|ය වාදන ක³ඩායමට 

අවශ�  උපකරණ   ලබා Dම
78,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     78,000.00            100% I 100%

F51584812015 12/14/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

51,083.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     50,847.00            100% I 100%

K51561912016 12/28/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  Ðයගම  අධ�ාපන කලාපෙ> 

`aහ�ප�ව�! ඇගóෙ  වැඩසටහනG  පැවැ�uම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය 0% O 0%

F51263813001 2/18/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU කැළ�ය, 

ග�ෙබො��ල ෙබෞgධ මධ�ස්ථාන `හාරස්ථානෙ> � ෙජෝ�රතන 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     24,256.00            97% I 100%



H51161113001 2/18/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  කැළ�ය, බප/කැල කැළ� 

මහා `ද�ාලෙ> පධාන ශාලාවට අවශ� �ලාස්YG A� ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     24,816.00            99% I 100%

F51263813002 2/18/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU කැළ�ය, 

ෙපො�ෙහේන ශා!ත�ාරාම මහා `හාරස්ථ � පඥ්ඥාiහ දහ  

පාසලට උපකරණ  ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     14,472.00            96% I 100%

N51582813001 2/24/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබා Dම

145,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     144,950.00           100% I 100%

F51263813005 3/10/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ග�ෙබො��ල ෙබෞgධ 

මධ�ස්ථාන `හාරස්ථාන දහ  පාසලට උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     100,000.00           100% I 100%

K51263913006 5/14/2015

කැළ�ය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය! ඇගóෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     193,358.00           97% I 100%

K51184913002 3/10/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� වල 

ද�ව! ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     171,600.00           86% I 100%

H51263113007 3/10/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පෑbයෙගොඩ ජය�ලකාරාම 

`හාරස්ථාන දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන 

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     100,000.00           100% I 100%

H51263113008 3/18/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අංක : 331, a�ගැ�� මාවත, 

ප<Yය හ!�ය, කැළ�ය �PY � Aෂ්පාරාමස්ථ `හාරස්ථානෙ> 

ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම සංව|ධන opම සඳහා දව�ාධාර ලබා 

Dම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     50,000.00            100% I 100%

K51263913009 5/14/2015

කැළ�ය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>   ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!  සඳහා   

� රස`!දනා�මක   වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     100,000.00           100% I 100%



K51263913011 5/19/2015

කැළ�ය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!  සඳහා � 

රස`!දනා�මක  වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     50,000.00            100% I 100%

F51582813002 6/8/2015

කැළ�ය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා භා³ඩ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     99,880.00            100% I 100%

F51263813013 6/10/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU කැළ�ය, 

ග�ෙබො��ල ෙබෞgධ මධ�ස්ථාන දහ  පාසලට උපකරණ ලබා 

Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     34,708.00            99% I 100%

F51161813004 6/11/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කැළ�ය, බප/කැල/ශා!ත 

පා�t බාbකා `ද�ාලෙ> ෙචස්  Äඩා අංශයට  උපකරණ ලබා Dම

15,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     15,000.00            100% I 100%

K51184913006 12/22/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙපර පාස� �� භව"! සඳහා 

Al� වැඩ�tවG පැවැ�uම

28,400.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     -                       0% O 0%

K51263913016 6/19/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  දහ  පාස� ��භව"! සඳහා 

Al÷ වැඩ�tවG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     50,000.00            100% I 100%

K51563913004 9/28/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. කා|යාලෙ> Sලධාp!ෙ_ හා ත�ණ 

ත��ය!ෙ_  කලා රස`!දන හැoයාව ඉහළ නැංuම අර�� 

කරෙගන වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     50,000.00            100% I 100%

N51582813008 10/7/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා භා³ඩ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     50,000.00            100% I 100%

F51584813010 10/28/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU X�මා බ³ඩාරනායක 

පාර �PY ස|ෙවෝදය ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     49,760.00            100% I 100%



K51561913011 11/30/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශය "ල කැළ�ය අධ�ාපන 

ෙකො<ඨාශෙ>  5 ෙශේ�ය  Zෂ��ව `භාගය සම� ද� දැ�ය! 

සහ ඒ සඳහා දායකÕ අධ�ාපනපඥනq! ඇගóම

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     399,980.00           100% I 100%

K51563913012 11/20/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� වල 

��භව"!  ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

79,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     78,690.00            100% I 100%

K51561813013 11/6/2015

කැළ�ය    පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     24,990.00            100% I 100%

K51561813015 11/19/2015

කැළ�ය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     -                       0% I 100%

K51561913016 12/15/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  `aහ�ප� ව�!/ව�ය! සඳහා 

Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

80,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     80,000.00            100% I 100%

K51561613017 12/22/2015

කැළ�ය  පා.ෙ� . ෙකො<ඨාශෙ>  රාගම බප/කැළ ò!ෙක!ද 

මහා  `ද�ාලෙ>  Xj Xj`ය!  සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම  

මI! ඔ�! ස`බල ගැ!uම

37,836.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     37,500.00            99% I 100%

K51582813018 12/23/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU Äඩා ස\�වල Äඩක 

Ävකාව! සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම මI! ඔ�! ස`බල 

ගැ!uම

58,686.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     58,600.00            100% I 100%

H51263121003 2/9/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොළඹ 15,�Èමැ!ඩ� පාර X� 

න!දනාරාම `හාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැ��ල සංව|ධනය 

opම .

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     300,000.00           100% I 100%

F51263821004 2/9/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොළඹ 14,මහව�ත පාර අංක 

300 දරණ ස්ථානෙ>  �PY මස්Ãa� Pදාය� මාද �Yය Â මා 

ප�bෙ> පව�ව� ලබන bයාප�ංU දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාDම.
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     93,500.00            94% I 100%



K51263921007 9/14/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල 

��ව�! සදහා Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම.

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     125,000.00           100% I 100%

H51161121002 3/11/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ෙකොළඹ 03,ශා!ත මqක� `ද�ාලෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම.

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     637,973.00           80% I 100%

H51161121003 5/29/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ කලාප අධ�ාපන 

කා|යාලයට අය� ෙකොළඹ 10 දා�ස්සලා මහා `ද�ාලෙ> 

ඇ"ළත ශ�ද `කාශන කට�" සඳහා `ab ත�  ඇDම.

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     150,000.00           100% I 100%

F51263821009 3/11/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ 10,මා�ඟාව�ත ෙපෙදස 

bයාප�ංU ස|ක�  දහ  පාසල  සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                       0% A 10%

F51161821004 3/11/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට 

අය�  ෙකොළඹ 13,��ෆාරa� බාbකා `ද�ාලය සඳහා 

#|යවාදක උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     24,950.00            100% I 100%

F51263821011 3/11/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙකොළඹ,ෙකෙස�ව�ත,අ� මස්Ãa! නÆමා Â මා 

ෙgවස්ථානෙ> දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     24,800.00            99% I 100%

N51161621005 3/18/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ  අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ගෑ!�පාස් ජය!� `ද�ාලය සඳහා Äඩා උපකරණ  

ලබාDම.

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     24,800.00            99% I 100%

H51263121013 3/20/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU � සරණ�ස්ස දහ  

පාසෙ� ෙගොඩනැ�b සංව|ධනය opමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාDම.

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     79,993.00            100% I 100%

F51184821006 3/20/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පෙබෝධා XI� ෙපර 

පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

20,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     20,000.00            100% I 100%



F51184821007 3/20/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ම<ටGNbය � 

`කමරාම ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

20,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     18,000.00            90% I 100%

F51263821014 3/20/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  � `නයාලංකාරාම `හාරස්ථ 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     38,250.00            96% I 100%

H51263121015 3/20/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � jගතවංශාරාම `හාරස්ථානෙ>  

ෙගොඩනැ�b  සංව|ධනය opම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     39,378.00            98% I 100%

F51161821010 12/1/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ෙකොළඹ 02,� සා�Aත `ද�ාලය සඳහා ෙපොෙජGට|  

ය!තයG ලබාDම.

95,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     92,289.00            97% I 100%

F51263821016 4/6/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙතොටළග  � ෙබෝ�රාජාරාම 

`හාරස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU  දහ  පාසල 

සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,900.00            100% I 100%

F51263821017 4/6/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> මා�ගාව�ත සමා� 

`හාරස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU  දහ  පාසල 

සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,500.00            100% I 100%

F51263821018 3/31/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සදහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාDම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     299,475.00           100% I 100%

K51161921011 4/21/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>   අ@ ආදාය ලාW  ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන පාස� Xj!ෙ_ අධ�ාපSක Nසලතා 

ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     50,000.00            100% I 100%

F51161821013 4/10/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට 

අය�  ෙකොළඹ ෆා�මා �ස්b  බාbකා `ද�ා�ය  Xj දැ�ය!ෙ_ 

පෙයෝජනය සදහා පාස� උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     100,000.00           100% I 100%



N51582821002 4/10/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මැද ෙකොළඹ Äඩා 

ස\�ය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,990.00            100% I 100%

F51161821015 4/22/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ  කලාප අධ�ාපන 

කා|යාලයට අය�  ෙකොටෙහේන Nමාර `ද�ා�ය Aස්තකාලය   

සදහා ෙපො� ලබාDම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     50,000.00            100% I 100%

F51184821016 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU මා�ඟාව�ත b<� 

ඒ!ජ� ෙපර පාසල සදහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     49,300.00            99% I 100%

F51161821017 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට 

අය�  ෙකොළඹ 10 අෙශෝක `ද�ා�ය පෙයෝජනය සදහා අවශ� 

කා|යා�ය උපකරණ ලබාDම.

40,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     40,000.00            100% I 100%

H51263121023 6/25/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  ෙඛ�තාරාම `හාරස්ථ 

� Xgධා|ථ දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම  සදහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     199,760.00           100% I 100%

F51161821018 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට 

අය� රාජXංහ `ද�ාලය සදහා කා|යා�ය උපකරණ  ලබාDම.

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     99,804.00            100% I 100%

H51263121025 6/25/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ 14 wෙම� ව�ෙ� 

�ස්b  ෙgවස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU  

මgරසා දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම සදහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම.
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,330.00            99% I 100%

N51582821004 5/8/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සදහා Äඩා 

උපකරණ ලබාDම.

85,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     84,500.00            99% I 100%

H51161121019 7/13/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ෙකොළඹ 14,අ� නසා| `aහෙ�   ෙගොඩනැIb  සංව|ධනය 

opම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%



F51263821027 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මgරසා දහ  පාසල 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,400.00            99% I 100%

F51161821023 5/22/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට 

අය�   ෙකොළඹ `හාරමහා ෙgu `ද�ා�ය ��ව�!ට ඉෙග�  

ආධාරක ෙලස ෙයොදා ගත හැo ෙපො� `ද�ා�ය Aස්තකාලය 

සඳහා ලබාDම.
10,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     10,000.00            100% I 100%

F51263821029 5/20/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     499,700.00           100% I 100%

F51263821030 5/25/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මgරසා දහ  පාසල 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,400.00            99% I 100%

N51582821008 5/25/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     199,735.00           100% I 100%

H51161121026 5/25/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට 

අය�  ෙකොළඹ අෙශෝක `ද�ා�ය ෙගොඩනැ�b සංව|ධනය opම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     195,048.00           98% I 100%

F51161821027 5/22/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ෙකොළඹ `හාරමහාෙgu `ද�ා�ය Aස්තකාලය සඳහා 

කා|යාල උපකරණ ලබාDම.

40,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     37,547.00            94% I 100%

H51263121033 6/19/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU  �  ෙබෝ�රාජාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb  ශම පදනම මත  සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,960.00            100% I 100%

K51263921036 6/15/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>ෙබෞgධ `හාරස්ථාන ආ²තව  

ආග\ක හා සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG පැවැ�uම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     200,000.00           100% I 100%



K51263921037 6/15/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල දහ  

පාස� අධ�ාපනය ලබන Xj!ෙ_ Nසලතා ඇගóෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     105,000.00           100% I 100%

K51263921038 6/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  රාජ� Sලධාp!ෙ_  හා ත�ණ 

ත��ය!ෙ_    මානXක සමබරතාවය ව|ධනය opම සදහා 

සාPත�මය වැඩසටහනG පැවැ�uම. 

 
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     50,000.00            100% I 100%

H51263821039 7/8/2015

ෙකොළඹ  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU මා�ඟාව�ත  

ෙබෝෙසවන  `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb   ශම පදනම මත 

සංව|ධනය opම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     24,360.00            97% I 100%

F51263821044 9/3/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සදහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,950.00            100% I 100%

H51161121031 9/3/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙකොළඹ 12 �PY ෆා�මා 

�ස්b  බාbකා `aහෙ�  ෙගොඩනැIb   සංව|ධනය   opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     484,287.00           97% I 100%

K51582921011 9/14/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\�වල 

Äwකාව!ෙ_ Äඩා ෙකෞශල� නංවා�ම උෙදසා දැ�ප!a  

Al�ව ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     75,000.00            100% I 100%

K51582921012 10/28/2015

ෙකොළඹ පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා 

ස\�වල Äඩක Äwකාව! සදහා  Äඩා Nසලතා පව|ධන 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     50,000.00            100% I 100%

N51582821013 10/23/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙ~�ල u�ය මැද 

ෙකොළඹ � `ජය Äඩා ස\�යට Äඩා උපකරණ ලබා 

Dම

 
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     24,300.00            97% I 100%

K51582921014 10/28/2015

ෙකොළඹ පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\�වල Äඩක 

Äwකාව!ෙ_ Äඩා ෙකෞෂල� නංවා�ම උෙදසා Al� 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     100,000.00           100% I 100%



F51563821016 11/11/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� ෙදකG 

සදහා  උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,825.00            100% I 100%

K51563921017 11/12/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  ආග\ක හා සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     200,000.00           100% I 100%

F51561821018 11/12/2015

ෙකොළඹ පා ෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> බප/ෙකො `ජබා මහා 

`ද�ාලය ෙවත පාස� උපකරණ ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     50,000.00            100% I 100%

F51563821019 11/17/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සදහා  

උපකරණ ලබාDම

589,385.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     589,075.00           100% I 100%

N51582821020 11/17/2015

ෙකොළඹ පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Ä ස\� වලට Äඩා 

භා³ඩ ලබා Dම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     349,770.00           100% I 100%

F51561821021 11/11/2015

ෙකොළඹ �රාව.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල Xj 

ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ ලබාDෙම 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     199,545.00           100% I 100%

F51584821022 11/17/2015

ෙකොළඹ පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සදහා  

උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%

H51563121023 11/22/2015

ෙකොළඹ �රාක.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොළඹ 02, Nමාර! ර�න  

පාර, �ණව|ධනාරාම `හරස්ථානය ශ්රථම පදනම මත සංව|ධන 

ක�ය" Xa opම සදහා gරබ~ය  ලබා Dම

230,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     229,976.00           100% I 100%

F51563821024 11/22/2015

ෙකොළඹ පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙකොළඹ 02, Nමාර! 

ර�න  පාර, �ණව|ධනාරාම `හරස්ථාන දහ  පාසලට 

උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,825.00            100% I 100%



H51563121025 11/22/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� bයාප�ංU මාbගාව�තපාර 

ෙකොළඹ 10 �PY ෙබෝ ෙසවන `හාරස්ථානය ශම පදන\! 

සංව|ධනය සදහා දව�ාධාර ලබා �ම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     39,150.00            98% I 100%

K51582921026 11/20/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සදහා Äඩා 

උපකරණ ලබාDෙම වැඩසටහනG පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     299,700.00           100% H 100%

F51561821031 12/31/2015

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙ> ෙකොලඹ 02, අ� ඉGබා� `ද�ාලය 

සදහා පාස� උපකරන ලබා Dම

90,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     90,000.00            100% I 100%

N51561821032 12/31/2015

ෙකොළඹ අධ�ාපන කළාපෙ> ෙකොළඹ 06 අ|තjසා `ද�ාලය 

සදහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

60,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ 0% O 0%

F51561621033 12/31/2015

ෙකොළඹ අධ�ාපන කළාපෙ> ෙකොළඹ 12, සංඝරාජ මහා 

`ද�ාලයට උපකරණ ලබා Dම

14,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     14,000.00            100% I 100%

K51263922001 3/10/2015

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

මානXක ෙසෞඛ� ඉහළ නංවා�ම උෙදසා � රස  `!දන 

සාPත�මය වැඩසටහනG පැවැ�uම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     30,000.00            100% I 100%

F51263822006 3/19/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වැ�ල �Yය,ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙළො!නාව,ෙකොකා��ල  අ� "රාbයා Â මා මස්Ã� 

�ස්b  ෙgවස්ථානෙ>  පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,711.00            99% I 100%

K51263922007 3/19/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙමෙගොඩ ෙකොෙළො!නාව 

X� ෙසෙන`ර�න  දහ  පාසෙ� ඉෙග�ම ලබන දහ  පාස�   

Xj!ෙ_ අධ�ාපSක Nසලතා  ඇගóෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,998.00            100% I 100%

H51263122008 3/19/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙමෙගොඩ ෙකොෙළො!නාව 

X� ෙසෙන`ර�නාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb  සංව|ධනය 

opම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,260.00            99% I 100%



F51263822009 4/6/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> මා�!නාෙගොඩ � 

jරම�ාරාම `හාරස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU  

� න!ද දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     60,000.00            100% I 100%

F51263822012 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  

කල�ා�වංZකාරාම `හාරස්ථ � a�ගැ�� දහ  පාසල සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,993.00            100% I 100%

F51263822013 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU   ෙකොPලව�ත 

ගංගා�ලක `හාරස්ථ � ෙgවාන!ද දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,575.00            99% I 100%

H51263122014 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU   

ජාව�ත,ඇ�ෙහේන,ඉස්ලාmය ෙgවස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,922.00            100% I 100%

F51263822015 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොෙළො!නාව 

,කැ�ෙප<Yෙපොළ මාවත,ශා!ත ෙජෝස� ෙද~මැaෙ|  

පව�වාෙගන ය� ලබන  bයාප�ංU දහ  පාසල සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාDම.
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,707.00            99% I 100%

F51263822016 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  � 

ධ|මරGÛතාරාම  දහ  පාසල සදහා  දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,707.00            99% I 100%

F51263822017 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙගොත�ව ච!දන 

`හාරස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන  bයාප�ංU දහ  පාසල 

සඳහා දහ  පාස�  උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,908.00            100% I 100%

H51263122018 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  ��ෙ��යාව 

� අïනවාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,880.00            100% I 100%

F51263822019 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU  ��ෙ��යාව 

ග�වාන Aරාණ රජමහා`හාරස්ථ  � සංඝ\�තා දහ  පාසල 

සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,222.00            98% I 100%



H51263122020 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  ��ෙ��යාව 

� Ãෙ!!දාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැ�b සංව|ධනය opම 

සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,880.00            100% I 100%

N51161622007 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ෙසේදව�ත Xgධා|ථ මහා `ද�ා�ය Xj!ෙ_  

Äඩා ෙකෞශල� ඔ�නැංuම උෙදසා  Äඩා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     47,700.00            95% I 100%

H51263122021 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොPලව�ත 

�Gකqයා කා!තා �ස්b  දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,000.00            98% I 100%

N51161122008 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>    ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙළො!නාව අංක 161/16 Sවස ඇ"t තව� Sවාස සදහා 

�`ෙසන  ෙපොa මා|ගය  සංව|ධනය  

opම.

 
200,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     195,517.00           98% I 100%

H51161122009 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය�  ෙවෙහරෙගොඩ කSෂ්ඨ `ද�ා�ය පධාන ශාලාෙ~ 

`ab පgධ�ය සැකiම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     49,410.00            99% I 100%

F51263822022 5/13/2015

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU � jමංගල 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00            100% I 100%

F51184822010 5/13/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කැළ�නDගම 

ෙපර පාසල සඳහා ෙපරපාස� උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,683.00            99% I 100%

F51263822023 5/13/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  � ආන!දරාම 

`හාරස්ථ � ආන!දාරාම දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,880.00            100% I 100%

H51263122024 5/13/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ආන!දාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,880.00            100% I 100%



K51263922025 6/16/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�  ෙකො<ඨාසෙ> දහ  අධ�ාපනය ලබන 

Xj ද�ව!ෙ_ Xj SAණතා හා අධ�ාපන Nසලතා වැw��� 

opෙ  හා ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     350,000.00           100% I 100%

H51263122027 6/29/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  � අïනවාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම සදහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,760.00            100% I 100%

H51263122030 7/8/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU 

ආwයාෙගොඩැ�ල,වැ�ල �Yය ïG� Iල! `ෙ~කාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,885.00            100% I 100%

K51263922032 9/1/2015

ෙකොෙළො!නාව පා. ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> රාජ� Sළධාp!ෙ_ 

සාPත�මය Nසලතාව! හා රසාස්වාදය  ඉහළ නැංuම සඳහා 

සාPත� රසාස්වාදය ��බඳ දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     100,000.00           100% I 100%

K51563922008 10/23/2015

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැXය! 

සදහා ආධ�ා�\ක  සංව|ධන  ආග\ක වැඩසටහනG පැවැ�uම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     20,000.00            100% I 100%

H51563122009 11/12/2015

ෙකොෙළො!නව පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ආන!දාරාම මාවත, 

ෙකොෙළො!නාව �PY bයාප�ංU � ආන!දාරාමෙයP සංව|ධන 

කට�" Xa opම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,400.00            98% I 100%

N51582822011 11/26/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU කැළ�නD 

Äඩා සමාජය සදහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,842.00            100% I 100%

N51582822012 11/26/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> බැලG පැ!ත|ස් Äඩා 

සමාජය සදහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,990.00            100% I 100%

N51582822013 11/26/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙකො�`ල \ත 

Äඩා සමාජය සදහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,950.00            100% I 100%



N51582822014 11/26/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙවෙ� ව�ත 

ගැ�� Äඩා සමාජය සදහා Äඩා උපකරන ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,775.00            99% I 100%

F51561822015 11/26/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙසේදව�ත Xgධා|ථ මධ� 

මහා `දයාලය සදහා ෙඩස්G හා A� ලබා Dම

90,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     76,596.00            85% I 100%

N51563122016 12/18/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගොත�ව 

පාර\තා � මහ ෙබෝ� මt `හාරය සදහා දව� ලබා D ශම පදනම 

මත සංව|ධනය o�ම සදහා

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,975.00            100% I 100%

F51161823002 2/24/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය�  �ෙ_ෙගොඩ ස�දෙg` බාbකා `ද�ා�ය 

කා|යා�ය පෙයෝජනය සඳහා  කා|යා�ය උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     24,800.00            83% I 100%

F51263823002 4/6/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU 

රාජI�ය,ඔෙ�ෙසේකරAර ධ|ම(තාශම `හාරස්ථ � 

සgධ|මා�චාp දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     48,271.00            97% I 100%

F51161823005 4/6/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය�  ෙකෝ<ෙ< ආන!ද බාbකා `ද�ා�ය ප!� 

කාමර  සඳහා ෙඩස් සහ A� ලබාDම.

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     99,645.00            100% I 100%

F51161823006 4/6/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� � ජයව|ධනAර බාbකා `ද�ා�ය  Aස්තකාලය  

සදහා A� ලබාDම.

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     100,000.00           100% I 100%

F51184823007 4/22/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  නාවල පාර, 

කැදැ�ල ෙපර පාසල සදහා ෙපර පාස� උපකරණ  ලබාDම.

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     -                       0% A 10%

F51184823008 4/22/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU රාජI�ය 

සමනළ ෙපර පාසල සදහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     25,000.00            100% I 100%



F51161823009 4/22/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� නාවල ජනා�ප� බාbකා `ද�ා�ය Aස්තකාලය 

සදහා  ෙපො� ලබාDම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     50,000.00            100% I 100%

K51263923008 5/8/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

අධ�ා�\ක සංව|ධනය උෙදසා  � රස`!දන වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     100,000.00           100% I 100%

F51161823010 5/28/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� නාවල ජනා�ප� `ද�ාලය සඳහා ඡායා �ටප� 

ය!තයG ලබාDම.

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     84,140.00            84% I 100%

H51263123011 6/8/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU � jෙබෝ� 

`හාරස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU  දහ  

පාසෙ� ෙගොඩනැ�b සංව|ධනය opම සදහා  ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාDම.
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     99,978.00            100% I 100%

H51263123012 6/19/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU �ෙ_ෙගොඩ  � 

`ද�ා `ජය ආරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb ශම පදනම මත 

සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     100,000.00           100% I 100%

H51161123012 6/17/2015

� ජයව|ධනAර  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� � ජයව|ධනAර ��\ `ද�ා�ය    }a මැaර 

සංව|ධනය 

opම.

 
50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     48,000.00            96% I 100%

H51263123014 9/3/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ගංෙගොඩ`ල � `ජයාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     99,860.00            100% I 100%

H51563123003 11/11/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ගංෙගොඩ`ල � `ජයාරාම 

`හාරස්ථානෙ> සංව|ධන කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     49,990.00            100% I 100%

F51563823004 11/22/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU රාජI�ය, 

ඔෙ�ෙසේකරAර, ධ|මaතාශම `හාරස්ථානෙ> �  සgධ|මචා� 

දහ  පාසලට උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     99,494.00            99% I 100%



F51561823005 11/22/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> � ජයව|ධනAර ��\ 

මහා `ද�ාලයට සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     100,000.00           100% I 100%

H51263124001 2/20/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU   ෙහෝක!දර දNණ 

X� jXල ධ|ම SෙGතන `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැ�b  

සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     30,000.00            100% I 100%

H51263124002 3/23/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොරෙතොට Aරාණ ප��S 

ෙgවාලෙ> සංව|ධන කට�" Xa opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     296,400.00           99% I 100%

H51263124005 3/10/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> iව� අසAව `හාරස්ථානෙ> 

ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opමට ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,900.00            100% I 100%

K51263924006 3/10/2015

ක@ෙවල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

මානXක ෙසෞඛ� ඉහළ නංවා�ම උෙදසා � රස  `!දන 

සාPත�මය වැඩසටහනG පැවැ�uම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     30,000.00            100% I 100%

F51161824002 3/19/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ඇව�ෙහේන,`ද�ාෙලෝක  `ද�ාලය සඳහා ශ�ද 

`කාශන ය!තයG  ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     50,000.00            100% I 100%

H51161124003 3/20/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> �  ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� එ .v.එ�.ජයව|ධන `ද�ා�ය Äඩා �Yය 

සංව|ධනය opම.

66,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     65,428.00            99% I 100%

F51263824010 3/20/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU X� jච�ත ව|ධන 

දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     35,420.00            89% I 100%

F51161824005 3/24/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� බප/ජය ෙකොතලාවල මහා `ද�ා�ය පෙයෝජනය 

සඳහා කා|යා�ය උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     50,000.00            100% I 100%



F51161824006 3/24/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� බප/ජය පහල ෙබෝ\�ය  යාකාල � iලාලංකාර 

`ද�ා�ය පධාන ශාලාව සඳහා  උපකරණ ලබාDම.

75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     75,000.00            100% I 100%

H51161124007 5/13/2015

ක@ෙවල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපෙ> ෙහෝක!දර `ද�ාරාජ `ද�ා�ය  }a මැaර සංව|ධනය 

opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     98,750.00            99% I 100%

F51161824008 3/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ෙකොරෙතොට ෙසෝමාන!ද `ද�ා�ය පෙයෝජනය 

සඳහා කා|යා�ය උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     91,539.00            92% I 100%

F51263824011 3/31/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU ඔ�වල X�ෙන� 

ෙබෝ� දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     24,738.00            99% I 100%

N51582824004 6/24/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අ"�I�ය  

ත��යාවල jහද \"ෙරෝ Äඩා ස\�ය සදහා Äඩා උපකරණ 

ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     25,000.00            100% I 100%

F51263824012 3/31/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU යාකාල ,වැbPද � 

සරණංකර දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     24,950.00            100% I 100%

F51161824009 3/31/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ෙකොරෙතොට ෙසෝමාන!ද `aහල  සදහා 

කා|යා�ය උපකරණ ලබා�ම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     50,000.00            100% I 100%

F51263824018 4/6/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU රණාල නවග�ව 

දNණ දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     -                       0% A 10%

F51263824019 4/6/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගොඩැ�ල 

ප<Yයව�ත ෙසෝමjමනාරාම දහ   පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,848.00            100% I 100%



F51184824011 4/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සදහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

250,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 250,000.00         244,173.00           98% I 100%

H51161124014 4/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� තලංගම බප/ජය ලංකා සභා `ද�ාලෙ> �`j  

මා|ගය සංව|ධනය opම  සහ පධාන ෙ_<�ව ස` opම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     243,118.00           97% I 100%

K51263924022 2/23/2016

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙතෝරාග�  දහ  

පාස�වල  අධ�ාපනය ලබන    Xj!ෙ_ Nසලතා ඇගóෙ  

වැඩසටහ! පැවැ�uම.

595,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     484,800.00           81% I 100%

F51161824015 4/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ෙතෝරාග� පාස� සදහා කා|යා�ය උපකරණ 

ලබාDම.

700,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     699,732.00           100% I 100%

F51161824017 4/21/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය�   රණාල X� jමන�ස්ස පාථ\ක `ද�ාලෙ>  

ෙස�ල  \aල සංව|ධනය opම සදහා අවශ�  උපකරණ  

ලබාDම.
75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     75,000.00            100% I 100%

F51161824018 4/22/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ක@ෙවල ෙකොතලාවල මහා `ද�ා�ය  

Aස්තකාලය සදහා ෙපො� ලබාDම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     50,000.00            100% I 100%

K51263924039 4/22/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

අධ�ා�\ක සංව|ධනය නංවා�ම උෙදසා � රස `!දන 

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     25,000.00            100% I 100%

F51161824020 4/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� එ .v.එ�. පාථ\ක `ද�ාලය සඳහා ම�Y mwයා 

ෙපොෙජGට| ය!තයG ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     76,250.00            76% I 100%

H51263124044 5/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU ක@ෙවල, 

අ"�I�ය, ෙ�G ෙටරස් P iවb අසAෙවP ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     299,730.00           100% I 100%



F51263824045 5/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ක@ෙවල, නවග�ව 

ෛමß ෙබෝ� `හාරස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU 

 දහ  පාසල සඳහා දහ පාස� උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     24,180.00            97% I 100%

F51184824021 5/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

67,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     66,860.00            100% I 100%

K51263924049 5/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

අධ�ා�\ක සංව|ධනය උෙදසා  � රස`!දන වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     93,810.00            94% I 100%

F51263824055 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU "!අදෙහේන 

අභයද|ශනාරාම දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,666.00            99% I 100%

N51582824010 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU එක�" Äඩා ස\�ය 

සඳහා Äඩා උපකරණ ලබාDම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     36,900.00            92% I 100%

F51161824023 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� බප/ජය දැwග�ව � ෙgව\�ත `ද�ා�ය 

Xj!ෙ_ පෙයෝජනය සදහා සං�ත භා³ඩ ලබාDම.

40,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     40,000.00            100% I 100%

N51582824012 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොරෙතොට ර!X� 

උයන Äඩා ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,750.00            100% I 100%

H51161124024 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� බප/ජය ර�න කSෂ්ඨ `ද�ා�ය ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     49,804.00            100% H 100%

F51263824057 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අ"�ෙගොඩ 

අïනවාරාම `හාරස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU  

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     24,912.00            100% I 100%



H51263124060 6/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  වැb��ලෑව � 

යසව|ධනාරාම `හාරස්ථ  � සgධ|මDප දහ  පාස� 

ෙගොඩනැ��ල සංව|ධනය opම සදහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාDම. 

 
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,800.00            100% I 100%

H51263124065 6/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝක!දර ස්ව|ණමා� භාවනා 

අසAව `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     19,520.00            98% I 100%

H51263124067 6/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කහ!ෙතොට 

ධ|මාෙශෝක දහ  පාස� පාස� ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,626.00            99% I 100%

F51263824068 7/3/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වැbPඳ Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ> � සරණංකර දහ  පාසල සදහා  දහ  පාස�  

උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,980.00            100% I 100%

F51263824071 7/3/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙහෝක!දර 

නැෙගනPර iල SෙGතන `හාරස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� 

ලබන bයාප�ංU දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාDම.
40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     39,701.00            99% I 100%

H51161124029 7/6/2015

ක@ෙවල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ඉහළ ෙබෝ\�ය කSෂ්ඨ `ද�ා�ය Äඩා ගාරය 

සංව|ධනය opම.

180,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     178,752.00           99% I 100%

H51263124084 9/3/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ශා!ත පාදෙ| �ෙයෝ 

ෙgවස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

65,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     65,000.00            100% I 100%

K51582924016 9/1/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ත�ණ ත��ය!ෙ_ Äඩා 

Nසලතාවය! ඉහළ නැංuෙ  අර��! bයාප�ංU Gp◌ාඩා 

ස\� සහභා��වෙය! Äඩා තරගාවbයG හා Äඩා උ�සවයG 

පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     -                       0% O 0%

F51161824033 9/1/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ඉ!ෙදොෙජෝ� `ද�ාලය සඳහා ශ�ද `කාශන 

ය!තයG ලබාDම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     25,000.00            100% I 100%



K51263924086 9/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ක@ෙවල උ"ර හා දNණ 

ශාසනාරGෂක බලම³ඩලෙයP දහ  පාස� ��ව�! Al� 

opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     150,000.00           100% I 100%

H51563124019 10/23/2015

ක@ෙවල පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �PY රණාල මP!ද ��ෙවනට 

අය� දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ල ශම පදන\! සංව|ධනය සඳහා 

දව�මය ආධාර ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,955.00            100% I 100%

H51563124020 10/23/2015

ක@ෙවල �රාය.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� ,bයාප�ංU මාලෙÖ, � 

ශාලාවෙනොgයාලරාමෙයP සංව|ධන ක�ය" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,900.00            100% I 100%

H51563124021 11/4/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� ක@ෙවල අ"�I�ය 

ෙ�G ෙටරස් ò ,bයාප�ංU iව� ආග\ක අසAෙවP සංව|ධන 

ක�ය" Xa opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     199,800.00           100% I 100%

H51561124022 11/4/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨශයට අය� බප/ජය රණාල ආද|ශ 

කSෂ්ඨ `gයායලෙයP ඉ��පස ඉ!ට|ෙලොG ග� අ"රා 

සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     99,090.00            99% I 100%

F51561824023 11/4/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� බප/ජය/ ර�න කාSෂ්ඨ 

`ද�ාලෙයP Zෂ�ය! ෙව�ෙව! #|ය වාදක ක³ඩායමට 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     99,600.00            100% I 100%

F51563824024 11/4/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� ඔ�වල ධ|මාශම  භාවනා 

මධ�ස්ථාන දහ\ පාසලට දහ\ පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     22,440.00            90% I 100%

H51563124025 11/4/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� ක@ෙවල, අ"�I�ය, 

මැදෙගොඩල!ද Aරාණ රජමහා `හාරෙයP සංව|ධන කට�" Xa 

opම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     25,000.00            100% I 100%

F51563824026 11/11/2015

ක@ෙවල �රා◌ී.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දැwග�ව මා�ංගල 

Aරාන `හාරෙ> ශ්p◌ු ෙසෝමාන!ද දහ  පාසලට උපකරණ 

ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,847.00            100% I 100%



F51563824027 11/11/2015

ක@ෙවල �රාම.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දැwග�ව, 

jද|ශනාරාම `හාරස්ථාන දහ  පාසලට උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,770.00            100% I 100%

N51582824028 11/12/2015

ක@ෙවල �රාපෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක 

265/ඒ, ඉහළ ෙබෝ\�ය, ක@ෙවල, නෙවෝදා Gpමඩා සමාජයට 

Gp◌ිඩා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     98,400.00            98% I 100%

H51563124029 11/12/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙgවාල පාර, ෙරොබ< 

�ණව|ධන මාවත, බ�තර��ල  �PY bයාප�ංU � පැරN\ 

`හාරෙයP සංව|ධන කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,500.00            99% I 100%

H51563124030 11/11/2015

ක@ෙවල �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> බටෙප◌ාත ශ්pය jද|ශන 

`හාරස්ථානය සඳහා ශ්රාම පදනම මත gරය~යශ ලබා D 

සංව|ධන ක�ය" Xa opම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     24,300.00            97% I 100%

F51584824031 11/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්ව|ණD�� ෙපර පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     50,000.00            100% I 100%

H51561124033 11/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> බප/ජය මාලෙÖ ආද|ශ ��\ 

`aහෙ� නව ෙතමහ� ෙගොඩනැI�ෙලP  සංව|ධන කට�" Xa 

o�ම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     299,225.00           100% I 100%

H51561124034 11/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> බප/ජය මාලෙÖ ආද|ශ ��\ නව 

ෙතමහ� ෙගොඩනැI�ෙලP `ab පgධ�ය ස්ථාපනය o�ම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     149,180.00           99% I 100%

F51561824035 12/7/2015

� ජයව|ධනAර අධ�ාපන කළාපෙ> පාස� සදහා �ලාස්YG A� 

ලබා Dම

260,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     259,920.00           100% I 100%

F51561824036 11/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ෙහෝක!දර `ද�ාරාජ මහ `aහල ෙවත ජායා 

�ටප� ය!තය! ලබා Dම

90,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     76,596.00            85% I 100%



F51561824037 11/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� රණාල කS� `aහල ෙවත ප�ගණකයG ලබා �ම

60,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     60,000.00            100% I 100%

F51561824038 11/26/2015

බප/ජය � jෙබෝ� කS� `aහල සදහා කා|◌�ා�ය උපකරණ 

ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     100,000.00           100% I 100%

F51561824039 11/26/2015

බප/ජය අ"�I�ය ව�ගම �ණෙසේකර කS� `aහල සදහා නuන 

සං�ත උපකරණ  ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     100,000.00           100% I 100%

H51563124040 11/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> තලංගම X�jමනසාර `හාරස්ථ 

ධ|මශාලා ෙගොඩනැIල� ශම පදනම මත දව� ලබාD සංව|ධනය 

o�ම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

F51561824045 11/24/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 

අ@ ආදාය ලාW ප��වල Xj ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබාDම.

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     199,995.00           100% I 100%

F51584824046 11/24/2015

ක@ෙවල පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� ෙකොතලාවල `හාරමාවත 

`ශාකා ෙපර පාසලට උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     25,000.00            100% I 100%

F51563824047 11/24/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨශයට අය� bයාප�ංU ජයවඩනගම 

Â මා මස්Ã� ආග\ක ස්ථාන දහ  පාසලට දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     24,923.00            100% I 100%

F51563824048 11/24/2015

ක@ෙවල �රාද.ෙ�. ෙකො<ඨශයට අය� bයාප�ංU 

`GෙරෝමXංහAර U�ත `ෙ~කාශ්ර ම දහ\ පාසලට දහ\ පාස� 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     100,000.00           100% I 100%

F51561824049 11/24/2015

ක@ෙවල �රාම.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� යාකාල iලාලංකාර 

`aහලට #|ය වාදක උපකරණ ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     50,000.00            100% I 100%



F51561824050 11/24/2015

ක@ෙවල �රා◌ී.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� තලංගම ෙකොස්ව�ත 

එ .v.ජයව|ධන `aහලට Gp◌්ඩා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     49,865.00            100% I 100%

N51582124051 11/24/2015

ක@ෙවල �රාඅ.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙය◌් පළා� සභා 

ප�පාලනයට

 

 අය� අ"�I�ය අභයAර Gpයඩා �Yෙ> ළමා උgයාගනයට 

අවශ්යය Gpෙ◌ේ ඩා උපකරණ ස`opම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     50,000.00            100% I 100%

F51561824053 12/15/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ජය රණාල ආද|ශ කSෂ්ඨ 

`gයා.ලයට ප�ගණක ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     100,000.00           100% I 100%

F51563824054 12/10/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ඔ�වල X�ෙම� 

ෙබෝ� දහ  පාසැල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     16,813.00            67% I 100%

H51263125001 2/20/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU තලව"ෙගොඩ 

jධ|මාරාම `හාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ල  සංව|ධනය 

opම සදහා  ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00            100% I 100%

H51161125002 2/24/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� මහරගම `ද�ාකර බාbකා `ද�ා�ය පාථ\ක 

අංශය ඇ� `ද�ා�ය ෙගොඩනැ�bවල y!ත ආෙ�ප opම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     72,382.00            97% I 100%

F51161825003 2/24/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> � ජයව|ධනAර කලාප අධ�ාපන 

කා|යාලයට අය� මහරගම ජනා�ප� `ද�ාලෙ>  කා|යා�ය 

පෙයෝජනය සඳහා කා|යාල උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     30,000.00            100% I 100%

F51161825004 2/24/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> � ජයව|ධනAර කලාප අධ�ාපන 

කා|යාලයට අය� ෙකො<ටාව ධ|මපාල  `ද�ාලෙ>  කා|යා�ය 

පෙයෝජනය සඳහා කා|යාල උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     30,000.00            100% I 100%

F51184825005 2/24/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබාDම.

300,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     292,500.00           98% I 100%



K51161925007 2/24/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙ_ අධ�ාපSක Nසලතාවය ඉහළ 

නැංuම සඳහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� ෙපො� ලබා Dෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම.
250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     249,984.00           100% I 100%

K51263925004 3/10/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ මානXක 

ෙසෞඛ� ඉහළ නංවා�ම උෙදසා � රස  `!දන සාPත�මය 

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     30,000.00            100% I 100%

F51161825009 3/9/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� මහරගම ජනා�ප� `ද�ාලෙ> 7 වන වසෙ| 

ඉෙග�ම ලබන ෙදමා�ය! අP\ සහ අ@ ආදාය ලාW ප�ලක 

පාස�   XjෙවN වන  ගා Wරෙ_ හX� ]ව!ත Xjවාට 

ඉෙග�  ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ ලබාDම.
5,000.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     5,000.00              100% I 100%

F51263825017 3/20/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> මහරගම ච!දෙසේකරාරාම 

`හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස�  උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00           100% I 100%

F51161125011 3/20/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර  අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ෙකො<ටාව ආන!ද මහා `ද�ාලෙ> ළමා 

උද�ානය සංව|ධනය opම.

66,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     64,657.00            98% I 100%

F51161825012 3/24/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� බප/ජය ෙකො<ටාව උ"ර ධ|මපාල `aහෙ� 

පාථ\ක අංශෙ>  #|යවාදක ක³ඩායම සඳහා #|යවාදක 

උපකරණ ලබාDම.
65,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     65,000.00            100% I 100%

N51582825011 3/31/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මහරගම ෙදපානම 

එGස� Äඩා ස\�ය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,894.00            100% I 100%

F51263825018 3/31/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> මාNOර Aරාණ `හාරස්ථනෙ> 

පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU  දහ  පාසල සදහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,614.00            100% I 100%

F51161825014 4/22/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධන අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ෙකො<ටාව උ"ර ධ|මපාල `ද�ා�ය Aස්තකාලය සදහා  

ෙපො� ලබාDම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     50,000.00            100% I 100%



F51161825015 5/26/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර  අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ෙකො<ටාව උ"ර ධ|මපාල `ද�ා�ය කා|යාලය 

සඳහා කා|යා�ය උපකරණ ලබාDම.

15,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     12,400.00            83% I 100%

N51582825013 4/30/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� Äඩා 

උපකරණ ලබාDම.

55,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     54,840.00            100% I 100%

F51184825016 5/8/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සදහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබාDම.

150,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     146,250.00           98% I 100%

K51263925028 5/8/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_  

අධ�ා�\ක සංව|ධනය උෙදසා   � රසාස්වාදන වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00           100% I 100%

F51263825031 5/8/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මහරගම අනඳෙම� 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

66,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

F51161825017 5/28/2015

මහරගම  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ෙකො<ටාව උ"ර ධ|මපාල `ද�ාලය සඳහා 

ෆැGස් ය!තයG ලබාDම.

18,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     17,000.00            94% I 100%

H51263125033 6/19/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU   උ"ව!ක!ද � 

jද|මාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb ශම පදනම මත  

සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00           100% I 100%

H51263125034 6/19/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  උඩහ��ල � 

Ãනරතනාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb ◌*ම පදනම මත 

සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

F51263825042 9/3/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සදහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     200,000.00           100% I 100%



H51263125043 9/3/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ප!S�Yය  ෙකො<ටාව 

දNණ X� ධ මo��කාරාම Aරාණ `හාරස්ථානෙ> 

ෙගොඩනැ�b සංව|ධනය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,590.00            99% I 100%

F51263825044 9/3/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  නා`!න ලංකා ෙgව සභාෙ~ 

පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00           100% I 100%

H51161125018 9/3/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ෙකො<ටාව මාලප�ල `ජයෙඝෝෂ `ද�ා�ය 

ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     45,031.00            90% I 100%

H51161125019 9/3/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ෙකො<ටාව ආන!ද `ද�ා�ය ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     49,740.00            99% I 100%

H51161125020 9/3/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  � ජයව|ධනAර අධ�ාපන 

කලාපයට අය� ප!S�Yය ෙදපානම ධ|මපාල `ද�ා�ය 

ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     70,445.00            94% I 100%

H51263125047 9/3/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ශා!ත ම�ය  

ෙgවස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,940.00            100% I 100%

F51263825049 9/3/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ප��ව �ස්b ව�ෙ� අ� 

�රාSයා �ස්b  ෙgවස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන  

bයාප�ංU දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස�  උපකරණ ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     34,648.00            99% I 100%

F51563825020 10/6/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගොwග�ව � 

සgධ|මාරාම `හාරස්ථ දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00            100% I 100%

F51561825021 10/28/2015

මහරගම �රා◌ී.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> පාස� අ�යාමපනය ලබන අ@ 

ආදාය ලාW ප��වල Xj ද�ව!ෙ_ ඉෙග�  Nසලතා 

ව|ධනය opම සඳහා ඉෙග�  උපකරණ ලබාDම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     199,797.00           100% I 100%



H51561125022 11/20/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> � ජයව|ධනAර 

අධ�ාපනකලාපයට අ> }වෙනකබා `ද�ාලෙ> Äක< Al� 

�Yය සංව|ධනය ��ම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

F51563825023 12/16/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU � ෙබෝ� ��ෙව! 

`හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

H51561125024 12/10/2015

� ජයව|ධනAර අධයාපන කලාපෙ> `ද�ාකර බාbකා `ද�ාලය 

සංව|ධන කට�" Xao�ම

60,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     56,054.00            93% I 100%

F51263826002 3/20/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල 

අධ�ාපනය ලබන Xj ද�ව! සඳහා  ��Xa පා^ය ජල පහjක  

ලබාDම.

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     117,800.00           98% I 100%

K51161826002 4/21/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW ප��වල  

පාස� අධ�ාපනය ලබන Xj ද�ව! සඳහා ඉෙග�  ආධාරක 

ෙලස පාස� උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     150,000.00           100% I 100%

F51184826003 4/21/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ලb� ඇ"ල��දb  

ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     24,904.00            100% I 100%

F51161826004 6/11/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ��ය!දල අධ�ාපන  

කලාපයට අය� ග�oස්ස `ද�ා `ද�ාලය සදහා �ලාස්YG A� 

ලබාDම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     49,062.00            98% I 100%

F51161826005 4/30/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> බප/�� ශාස්තාන!ද මහා 

`ද�ා�ය  පෙයෝජනය සඳහා කා|යාල උපකරණ  ලබාDම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     49,062.00            98% I 100%

H51263126011 4/30/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>     bයාප�ංU ග�oස්ස 

වටර�පල පාෙ|  �ස්b  ෙgවස්ථානෙ> ෙගොඩනැ�b සංව|ධනය 

opම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,945.00            100% I 100%



H51263126017 7/7/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � �යරතනාරාම  

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     99,175.00            99% I 100%

K51161926006 9/3/2015

 

ර�මලාන  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW 

ප��වල ස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙ_ අධ�ාපSක Nසලතා 

සංව|ධනය opම 

උෙදසා 40,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     40,000.00            100% I 100%

N51582826003 10/23/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨෘශෙ> bයාප�ංU �Sෙට< Äඩා 

ස\�ය සදහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     29,450.00            98% I 100%

F51563826004 10/26/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙබෝ��Gඛාරාම 

`හාරස්ථානෙ> පව�ව� ලබන X�මාෙබෝ දහ  පාසලට දහ  

පාස� උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     50,000.00            100% I 100%

F51582826006 11/12/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා සමාජ සඳහා 

Äඩා භා³ඩ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     49,710.00            99% I 100%

N51582826007 11/22/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU �Sෙට� Äඩා 

ස\�යට උපකරණ ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     29,450.00            98% I 100%

H51563126009 12/16/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ර�මලාන සa!ගම නව �ව! 

ෙතො�පළ පාෙරP �PY සa! `හාරස්ථානෙ> දහ  පාස� 

ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත දව� ලබාD සංව|ධනය o�ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     99,175.00            99% I 100%

F51561826011 12/16/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ග�oස්ස `ද�ා `ද�ාලය සදහා 

�ලාස්YG A� ලබා Dම.

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     99,180.00            99% I 100%

F51563826012 12/18/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අ��wය 

�යරතනාරාම දහ  පාසල   සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     74,904.00            100% I 100%



F51561826013 12/18/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ආදාය ලාW ප�� වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන Xj ද�ව! සදහා ඉෙග�  උපකරණ 

ලබා Dම

65,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     64,644.00            99% I 100%

N51561826014 12/22/2015

ර�මලාන පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ග�oස්ස `ද�ා `ද�ාලෙ> 

ශවණාගාරය සදහා �ලාස්YG A� ලබා Dම

60,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල 0% O 0%

F51263827001 2/24/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙදPවල `ද�ාව|ධන 

��ෙව! `හාරස්ථ Dපාන!ද දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ  ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     50,000.00            100% I 100%

F51263827003 3/19/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙදPවල,පාG u�ෙ> �PY 

ෙදPවල අහ�යා �ස්b  ෙgවස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන  

bයාප�ංU දහ  පාසල   සඳහා දහ   පාස� උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     50,000.00            100% I 100%

N51161627002 3/18/2015

ෙදPවල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ��ය!දල අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ශා!ත ෙජෝස� බාbකා `ද�ා�ය ද�ව!ෙ_ Äඩා 

Nසලතාවය ඉහළ නැංuම උෙදසා Äඩා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     38,845.00            78% I 100%

F51161827003 3/25/2015

ෙදPවල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ��ය!දල අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ශා!ත ෙජෝස� බාbකා `ද�ාලය සඳහා ප�ගණක ය!ත 

ලබාDම.

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     100,000.00           100% I 100%

F51184827004 4/22/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  ෙදPවල,ෛවද�ාපාර 

ෙමෝS! ස්ටා| ෙපර පාසල සදහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     50,000.00            100% I 100%

F51263827006 4/30/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙදPවල ශා!ත ම�යා 

ෙgවස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU දහ  පාසල 

සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     49,590.00            99% I 100%

F51161827005 6/12/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ��ය!දල අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ශා!ත ෙජෝස� බාbකා `ද�ාලය සදහා i.v.�ෙ�ය| 

ය!තයG ලබාDම.

8,000.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     4,750.00              59% I 100%



N51161627006 8/31/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ��ය!දල අධ�ාපන කලාපයට 

අය� �ෙ_ෙගොඩ සා!ත ෙජෝ! `ද�ාලය සඳහා Äඩා උපකරණ 

ලබාDම.

 
50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     49,050.00            98% I 100%

F51161827007 9/2/2015

ෙදPවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙදPවල එස්. ද එස්. ජයXංහ මහ 

`ද�ාලය සඳහා  කා|යාල උපකරණ  ලබාDම

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     349,665.00           87% I 100%

H51563127002 11/12/2015

ෙදPවල පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ඇ!ඩ|ස! පාර, නැ�මාල, 

ෙදPවල �PY bයාප�ංU � මහා `හාරස්ථ � ෙ�මාන!ද දහ  

පාසෙලP සංව|ධන කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     49,980.00            100% I 100%

N51582827003 11/12/2015

ෙදPවල පා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> පැ�bයාන පාර, නැ�මාල, 

ෙදPවල �PY bයාප�ංU �ව! ත� Äඩා සමාජය සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     24,700.00            99% I 100%

K51263928002 3/10/2015

ෙමොර�ව   පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

මානXක ෙසෞඛ� ඉහළ නංවා�ම උෙදසා � රස  `!දන 

සාPත�මය වැඩසටහනG පැවැ�uම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     29,984.00            100% I 100%

K51161928002 4/23/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW  ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන පාස� Xj!ෙ_ අධ�ාපSක Nසලතා 

ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     99,996.00            100% I 100%

F51184828003 4/22/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU �නාව b<� පව| 

ෙපර පාසල සදහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     25,000.00            100% I 100%

F51184828004 5/26/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙමොර�ව  ස"�Xනා  

ෙපර පාසල සදහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     24,735.50            99% I 100%

F51184828005 4/28/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     199,851.00           100% H 100%



F51263828012 4/28/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සදහා  

දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     298,702.00           100% I 100%

K51161928006 4/28/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන Xj ද�ව! සඳහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     249,977.00           100% I 100%

K51263928015 5/8/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

අධ�ා�\ක සංව|ධනය උෙදසා   � රස`!දන වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     96,186.00            96% I 100%

F51161828008 6/8/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ��ය!දල අධ�ාපන කලාපයට 

අය� `�ෙලෝරාව�ත ඥා^ස්සර ෙබෞgධ `ද�ා�ය පෙයෝජනය 

සඳහා �ලාස්YG A� ලබාDම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     49,062.00            98% I 100%

H51263128017 6/22/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU අçලාන  jමනාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb ශම පදනම මත  සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 100,000.00         100,000.00           100% I 100%

H51263128018 6/19/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  ෙතලවල පාර  

ස්ව|ණමා� `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb ශම පදනම මත  

සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 100,000.00         100,000.00           100% I 100%

F51161828010 7/8/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ��ය!දල අධ�ාපන කලාපයට 

අය� කඩලාන ශා!ත අ!ෙතෝS `ද�ාලය සදහා 100w  ඇ �b 

ෆය| එකG හා ශ�ද වාP^ (ෙහෝ!) ලබාDම.

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     25,000.00            100% I 100%

F51161828011 9/2/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ��ය!දල අධ�ාපන කලාපයට අය� උස්ව�ත 

ශා!ත ෙසෙබස්�ය! බාbකා `ද�ාලය සදහා ව|ණ xපවාP^  

ය!තයG  (LCD) ලබාDම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     50,000.00            100% I 100%

F51161828012 9/2/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ��ය!දල අධ�ාපන කලාපයට අය� AවG 

අරඹ ෙමෙතෝ�ස්ස උසස් `ද�ාලය සදහා 100W ඇ �b ෆය| 

එකG හා ශ�ද වාP^ (ෙහෝ!) ලබාDම.

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     25,000.00            100% I 100%



F51263828020 8/31/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ං� �ණව|ධනාරාම 

`හාරස්ථ දහ  පාසල සදහා  දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     24,785.00            99% I 100%

F51263828021 8/31/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ශා!ත මqක� ෙgවස්ථානෙ> 

පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     24,780.00            99% I 100%

K51263928023 9/11/2015

ෙමොර�ව  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල Xj 

ද�ව!ෙ_ Nසලතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     49,998.00            100% I 100%

F51161828014 9/3/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ��ය!දල අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ඉ�බැgද ධ|මර�න `ද�ාලය සඳහා 100 w අlජා ඇ �b 

ෆය| එකG හා ශ�ද වාP^ ( ෙහෝ! ) ලබා Dම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල 0% O 0%

F51563828004 10/26/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨශෙ> ක�ෙද��ල, jධ|මාරාම 

`හාරස්ථානෙ> පවත�ව� ලබන � ධ මාන!ද දහ  පාසලට   

දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     99,794.00            100% I 100%

F51563828005 11/22/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ප�භාංජb 

කලායතනයට උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     50,000.00            100% I 100%

H51561128006 11/22/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ටාශෙ> බ/ප ෙමොර� මහා `aහෙ� Äඩා 

�Yෙ> වැට දැ� ගසා �bසකර opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     81,836.00            82% I 100%

H51561128008 12/21/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ටාශෙ> බ/ප ෙසොqසා `aහෙ� `ෙශේෂ 

අධ�ාපන ඒකකා>  ෙස�ල  \aල ආවරණය කර ඇ� වැට දැ� 

ගසා �bසකර opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     41,010.00            82% I 100%

H51563128009 11/22/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අçලාන ආන!ද ෙබෝ� 

`හාරෙ> ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත දව�ය ලබාD සංව|ධනය 

opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     49,725.00            99% I 100%



H51563128010 11/22/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> `�ෙලෝරාව�ත 

jධ|ෙමෝදයාරාම `හාරෙ> ධ|මශාලා ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම 

මත දව�ය ලබාD සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     49,365.00            99% I 100%

H51563128011 11/22/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙමොර���ල 

තපසාරාමෙ> ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත දව�ය ලබාD 

සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     49,984.00            100% I 100%

H51563128012 11/22/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙමෝ�ෙ� 

ආන!දාරාම `හාරස්ථානෙ> දහ  පාස� ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     99,972.00            100% I 100%

H51563128013 11/22/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨෘශෙ> ෙතලවල X�Sෙකතනාරාම 

`හාරස්ථානෙ> දහ  පාස� ෙගොඩනැIb සංව|ධනය o�ම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     99,880.00            100% I 100%

N51582828014 11/24/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාහෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� වලට Äඩා 

භා³ඩ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     100,000.00           100% I 100%

F51561828015 12/15/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW ප�� වල 

ද�ව! සදහා ඉෙග�  Xj උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     199,990.00           100% I 100%

F51561828016 12/15/2015

��ය!දල අධ�ාපන කළාපයට අය� රාවතාව�ත ෙමෙතෝ�ස් 

`ද�ාලයට A� ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     49,416.00            99% I 100%

F51582828018 12/16/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ටාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� වලට Äඩා 

භා³ඩ ලබා Dම

137,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 0% O 0%

G51561828019 12/16/2015

ෙමොර�ව �රාත.ෙ�. ෙකො<ටාශෙ> බ/ප AවGඅරඹ ෙමෙතෝ�ස්ත 

`aහෙ� ශ්රකවනාගාරය සදහා ශÐද qකාශන  ය!�රර 

පgධ�යG ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     97,089.00            97% I 100%



F51561828020 12/16/2015

��ය!දල අධ�ාපන කළාපෙ> ෙමොර�ව ෙකොරළවැ�ල 

ෙරෝමා� කෙනෝbක `ද�ාලෙ> බටPර #|ය වාදන ක³ඩායමට 

අවශය #|ය වාදන උපකරණ ලබා Dම

75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     74,150.00            99% I 100%

F51561828021 12/16/2015

��ය!දල අධ�ාපන කළාපෙ> ෙමොර�ව uර Aර!අ�A 

`ද�ාලෙ> බටPර #|ය වාදන ක³ඩායමට අවශ� #|ය වාදන 

උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     46,750.00            94% I 100%

H51263129001 2/20/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  පැ�bයාන 

jෙ!තාෙgu Aරාණ `හාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ල  

සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,489.00            99% I 100%

N51582829001 2/24/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබාDම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     20,000.00            100% I 100%

K51263929002 2/24/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය! සඳහා 

අධ�ා�\ක සංව|ධනය ඇ� කර�ෙ  හා ඇගóෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     400,000.00           100% I 100%

K51263929004 3/10/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ මානXක 

ෙසෞඛ� ඉහළ නංවා�ම උෙදසා � රස  `!දන සාPත�මය 

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     30,000.00            100% I 100%

K51161929002 4/6/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW 

ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙ_ අධ�ාපSක 

Nසලතා සංව|ධනය opම උෙදසා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.
25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     23,800.00            95% I 100%

N51582829004 4/6/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ත��ට බ!aල Äඩා 

ස\�ය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     10,000.00            100% I 100%

N51582829005 4/6/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU " ෙබෝ`ල, 

නාගහව�ත Äඩා ස\�ය සදහා Äඩා උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     10,000.00            100% I 100%



F51263829007 4/6/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  මාක!දන � jද|ශන 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00            100% I 100%

N51582829006 4/6/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ර�තන�Yය Äඩා 

ස\�ය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00            100% I 100%

H51263129008 4/6/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වෑවල ��ය!දල ශා!ත ලාසරස් 

o"� ෙgවස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU දහ  

පාසෙ� ෙගොඩනැ��ල සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාDම.
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,400.00            99% I 100%

K51161929006 4/23/2015

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW ප��වල 

අධ�ාපනය ලබන Xj ද�ව! සඳහා ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     74,985.00            100% I 100%

K51263929014 11/9/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

අධ�ා�\ක සංව|ධනය නංවා�ම උෙදසා  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     25,000.00            100% I 100%

K51263929015 5/8/2015

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

අධ�ා�\ක සංව|ධනය උෙදසා   � රස`!දන වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00           100% I 100%

H51263129017 6/19/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පැලැ!ව�ත �ගන X� 

ධ මo�� මංගලාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb ශම පදනම 

මත සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00           100% I 100%

N51161629009 7/3/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> �bය!දල අධ�ාපන කලාපයට 

අය� කහෙපොල �  පඤඤ්ාන!ද `ද�ාලය සඳහා Äඩා උපකරණ 

ලබාDම.

80,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     73,220.00            92% I 100%

H51263129020 7/3/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU හැwගම � 

jද|ශනාරාම මහා `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය 

opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00           100% I 100%



H51263129022 7/3/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කර�යාන මාbකාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     74,820.00            100% I 100%

H51263129026 7/3/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙමො�ද � 

ජයව|ධනාරාම `හාරස්ථ ඉ!දසර දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම .

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00           100% I 100%

H51161129011 7/8/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ��ය!දල අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ෙබොරලැස්ග�ව ආද|ශ පාථ\ක `ද�ා�ය ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම.

83,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

H51263129028 9/3/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>   bයාප�ංU වෑවල ලාසරස් 

ෙgවස්ථානෙ> පව�වා ෙගන ය� ලබන ලාසරස් දහ  පාසෙ� 

දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,880.00            100% I 100%

K51263929032 9/7/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල Xj 

ද�ව!ෙ_ Nසලතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     150,000.00           100% I 100%

K51161829019 9/11/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාෙශෙ>  "ල   �bය!දල   අධ�ාපන 

කලාපයට  අය� පාස� වල  ඉෙග�ම  ලබන අ@ ආදාය  ලාW 

ප�� වල  ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

800,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     800,000.00           100% I 100%

F51263829034 9/11/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙ~රහැර � Aන�සාර 

දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     98,790.00            99% I 100%

H51263129035 9/11/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බංගලාව�ත  � සgධාන!ද  

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ල  ශම පදනම මත  සංව|ධනය සඳහා 

දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,880.00            100% I 100%

F51563829009 9/28/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU ෙපොa ආග\ක 

Xgධස්ථානයG වන ප!S�Yය �ස්"රාජ ෙgවස්ථානෙ> 

පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU දහ   පාසල සදහා දහ  

පාස� උපකරණ 

ලබාDම.
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00           100% I 100%



K51563929010 10/23/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  කලා රසාඥතාව ��� opම 

උෙදසා ෙසෞ!ද|ය පව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     200,000.00           100% I 100%

H51582129011 10/19/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ද ෙ� Xයඹලාගහව�ත කැස්බෑව 

නගර සභාව ස" ඉඩම ෙවොbෙබෝ� �ඩාව සදහා jaj ප�� 

සංව|ධනය o�ම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     289,096.00           96% I 100%

N51563829012 10/23/2015

කැස්බෑව ප.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ��ම රංග රංග 

කලායතනය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00            100% I 100%

F51563829013 11/4/2015

කැස්බෑව පා .ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙ~රහැර 

ෙබෝ�රාජAර � Aන�සාර  දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00            100% I 100%

N51582829015 10/23/2015

කැස්බෑව �රා ෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� bයාප�ංU 

Gpලඩා සමාජ සඳහා Gpපඩා භා³ඩ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00           100% I 100%

K51563929016 10/23/2015

කැස්බෑව �රා◌්.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> දහ\ පාසැ� Xj! සදහා 

SAණතා ඇගó  වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     25,000.00            100% I 100%

H51563129017 1/5/2016

කැස්බෑව පා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> කැස්බෑව ද ෙ� � jධ|මාරාම 

`හාරස්ථානෙ> සංව|ධන  කට�" Xa opම

78,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     78,000.00            100% I 100%

H51563129018 11/11/2015

කැස්බෑව පා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> කැස්බෑව නා ප��ව � 

අෙශෝකාරාම `හාරස්ථානෙ> සංව|ධන කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,880.00            100% I 100%

F51584829019 11/11/2015

කැස්බෑව පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> මNtÏව අෙ�ර�න 

මාවත ස්ටා| o�ස් ෙපර පාසලට උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     24,816.00            99% I 100%



F51563829021 11/20/2015

කැස්බෑව පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> දහ  පාස� සදහා  උපකරණ 

ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00           100% I 100%

H51563129022 11/20/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � සgධාන!ද ෙබෞgධ `හාරෙ> 

දහ  පාස� ෙගොඩනැIbවල සංව|ධන ක�ය" Xa opම (නාම 

ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,760.00            100% I 100%

H51561129023 1/4/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 01 කSෂ්ඨ `ද�ාලෙ> 

පාස� ෙගොඩනැIbවල සංව|ධන ක�ය" Xa opම (නාම 

ෙලඛණ අ�ණා ඇත)

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

K51563929024 11/20/2015

කැස්බෑව �රාත.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> කැස්බෑව �|ෙදශෙය◌් දහ  

පාස� Xj!  සදහා අ◌ැගóෙම වැඩසටහනG පැවැ�uම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     70,000.00            100% I 100%

K51563929025 11/20/2015

කැස්බෑව �රාත.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙබොරලැස්ග�ව �|ෙදශෙය◌් 

දහ  පාස� Xj!  සදහා අ◌ැගóෙම වැඩසටහනG පැවැ�uම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     70,000.00            100% I 100%

K51563929026 11/20/2015

කැස්බෑව පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  කලාක�ව! ඇගóෙ  හා 

සාPත� වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00            100% I 100%

H51561129027 11/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU � jද|හන `ද�ාලය 

අසල මා|ගෙ> ආරGÛත මා|ග බාධක ඉ�o�ම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

K51584929028 11/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙපර පාස� Xj ද� දැ�ය! 

ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     148,800.00           99% I 100%

H51561129029 11/20/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ධ|මෙසේන ආYගල බාbකා 

`ද�ාලෙ> පාස� ෙගොඩනැIbවල සංව|ධන ක�ය" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     98,432.00            98% I 100%



H51561129030 12/28/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙබොරලැස්ග�ව පාථ\ක 

`ද�ාලෙ> සංව|ධන කට�" Xa opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

F51584829031 11/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙපර පාස� සඳහා උපකරණ ලබා 

Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,264.00            99% I 100%

H51563129032 11/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පැල!ව�ත �  

ඤාණාෙලෝක දහ  පාසැ� ෙගොඩනැI�ල අ��වැwයා opම

51,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H51563129033 11/24/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> නා ප��ව අෙශෝකාරාම දහ  

පාස� ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත දවය ලබා � සංව|ධනය 

o�ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00           100% I 100%

N51563129034 12/14/2015

කැස්බෑව �රාර.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> කර�යාන මාbකාරම 

`හාරස්ථානෙ> කඩා වැY ඇ� ධ|ම ශාලෙ~ �ර �සංසකරණ 

කට�" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00           100% I 100%

N51563129035 12/14/2015

කැස්බෑව �රාස.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> " ෙබෝ`ල සgධ|මාරාම 

`හාරස්ථානෙ> සංඝාවාස ෙගොඩනැI�ෙ� සංව|ධන ක�ය" Xa 

opම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     75,000.00            100% I 100%

N51563129036 12/14/2015

කැස්බෑව �රාස.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ක�වාවල සgධාන!ද දහ  

පාසෙ� ෙතමහ� ෙගොඩනැI�ෙ� සංව|ධන ක�ය" Xa opම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     74,540.00            99% I 100%

N51563129037 12/14/2015

කැස්බෑව �රාස.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> හැwගම අමරවංශ දහ  

පාසෙ� ඉ�කර\! පව�න ෙගොඩනැI�ෙ� සංව|ධන ක�ය" 

Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,855.00            100% I 100%

N51563129038 12/14/2015

කැස්බෑව �රාර.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ර�න�Yය පරම 

ධ|මව|ධනාරාමෙ> �රම�සංස්කරණ කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00            100% I 100%



N51563129039 12/14/2015

කැස්බෑව �රාස.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහො!න!තර ශ්p0 

Aඤඤ්ාන!ද දහ  පාසෙ� සංව|ධන ක�ය" Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     98,600.00            99% I 100%

N51563129040 12/14/2015

කැස්බෑව �රාක.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> මා`�තර ශ්pං ෙgව\�ත 

දහ  පාසෙ� සංව|ධන ක�ය" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

N51563129041 12/14/2015

කැස්බෑව �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> මා`�තර X� සරණපාල දහ  

පාසෙ� සංව|ධන ක�ය" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00            100% I 100%

N51563129042 12/14/2015

කැස්බෑව �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ජOරbය ශ්pර සgධ|මාරාම 

දහ  පාසෙ� සංව|ධන ක�ය" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,632.00            99% I 100%

N51563129043 12/14/2015

කැස්බෑව �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ��ය!දල සරණ දහ  පාසෙ� 

සංව|ධන ක�ය" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

N51563129044 12/14/2015

කැස්බෑව �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> හ��ට ශ්p◌ු පඤ ්ඥාවංශ දහ  

පාසෙ� සංව|ධන ක�ය" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,632.00            99% I 100%

N51563129045 12/14/2015

කැස්බෑව �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> පැ�bයාන jෙ!�රාෙ◌ේ  ෙg` 

��ෙව³ `හාරස්ථානය ශ්රයම පදනම මත g|~යර ලබාD 

සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,200.00            99% I 100%

N51561129046 12/28/2015

කැස්බෑව �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> කහෙපොළ පඤඤ්ාන!ද 

`gයාකලය ශ්රයම පදනම මත g�~යය ලබාD සංව|ධනය opම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර 0% O 0%

N51561129047 12/28/2015

කැස්බෑව �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වෑවල ආන!ද සමරෙකෝ! 

`gයා0ලය ශ්රරම පදනම මත g|~ය  ලබාD සංව|ධනය opම

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල 0% O 0%



K51263930001 3/10/2015

ෙහෝමාගම   පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

මානXක ෙසෞඛ� ඉහළ නංවා�ම උෙදසා � රස  `!දන 

සාPත�මය වැඩසටහනG පැවැ�uම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     30,000.00            100% I 100%

H51161130003 3/10/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝමාගම   අධ�ාපන 

කලාපයට අය�   �ධ හ�දා `ද�ා�ය  Äඩා ම³ඩපය  

සංව|ධනය opම.

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     796,340.00           100% I 100%

H51161130004 3/12/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝමාගම   අධ�ාපන 

කලාපයට අය�   වෑතර කSෂ්ඨ  `ද�ා�ය  Äඩා ම³ඩපය  

සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     499,926.00           100% I 100%

K51263930005 3/24/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> කඳනව�ත  පෙgශය ආ²තව 

Aරාණ සංස්කෘ�කාංග j��ම හා පව|ධනය උෙදසා සංස්කෘ�ක 

උ�සවයG පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51161830005 3/25/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝමාගම  අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ම�ෙ�ෙගොඩ `ද�ාDප මහා `ද�ාලය සඳහා @�ෙලෝ 

ය!තයG ලබාDම.

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     150,000.00           100% I 100%

F51184830008 4/6/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Á.එ!.].ෙපර පාසල 

සදහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     30,000.00            100% I 100%

H51161130010 4/22/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ෙහෝමාගම මහා `ද�ා�ය පාථ\ක අංශෙ> ළමා  Äඩා �Yය  

සංව|ධනය opම.

125,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     123,500.00           99% I 100%

H51263130009 4/30/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  ප!S�Yය P��Yය 

Aරාණ `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                       0% C 60%

H51161130011 4/28/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ප!S�Yය,P��Yය `ද�ා�|� කSෂ්ඨ `ද�ා�ය ජල නළ 

පgධ�ය ස්ථා�ත opම.

40,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%



K51263930011 5/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

අධ�ා�\ක සංව|ධනය උෙදසා  � රස`!දන වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     100,000.00           100% I 100%

F51184830012 5/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,950.00            100% I 100%

K51263930013 6/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙහෝමාගම Aරාණ 

`හාරස්ථානය ආ²තව Aරාණ සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� 

සංස්කෘ�ක උ�සවයG පැවැ�uම 

 
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00            100% I 100%

H51263130014 6/19/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU � jමනාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     89,875.00            90% I 100%

F51263830016 6/16/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU X� iව� දහ  පාසල 

සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,948.00            100% I 100%

F51263830020 6/18/2015

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU �යගම � 

වෙනෝද�ාරාම `හාරස්ථ දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,992.00            100% I 100%

H51263130021 6/17/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU ම�ෙ�ෙගොඩ � 

jමනාරාම `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     44,867.00            90% I 100%

F51184830015 6/18/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU පාaGක වට�ක X� 

\Ps ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

4,000.00              පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     4,000.00              100% I 100%

K51161930016 9/11/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙලෝක ළමා �නය ෙව�ෙව!    

ෙලෝක ළමා �න  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

 
650,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     641,000.00           99% I 100%



F51184830021 6/30/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU �Yපන U.N.G  

ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

20,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     20,000.00            100% I 100%

F51161830022 6/30/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට 

අය�  හබරකඩ කSෂ්ඨ `ද�ා�ය ගෘහ ආ|éක ඒකකය  සඳහා 

උපකරණ ලබාDම.

75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     74,654.00            100% I 100%

H51263130025 7/3/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  ගල`ලව�ත 

`පස්සනා භාවනා මධ�ස්ථාන `හාරස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� 

ලබන ෙගෞතම දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                       0% C 60%

K51263930030 7/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝමාගම Aරාණ 

`හාරස්ථානය  ඇ"t `හාරස්ථාන  ආ²තව Aරාණ සංස්කෘ�ක 

අංග ඇ"ළ� සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG  පැවැ�uම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                       0% A 10%

F51263830031 7/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  රජෙ>  bයාප�ංU  කලායතන 

සඳහා උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     24,485.00            98% I 100%

F51184830025 7/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙනt  ෙපෙදස  

ජ�තර රණාල ෙපර පාසල  සදහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     25,000.00            100% I 100%

F51184830026 7/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  �Yපන ගබඩාව�ත 

2 හැ� o�ස්  ෙපර පාසල සදහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

20,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     19,900.00            100% I 100%

K51263930033 9/7/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල Xj 

ද�ව!ෙ_ Nසලතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                       0% A 10%

F51184830029 9/2/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා  

ෙපර පාස�   උපකරණ ලබාDම

200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     199,900.00           100% I 100%



H51263130035 9/11/2015

ෙහෝමාගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ම�ෙ�ෙගොඩ X�  �යර�න 

`හාරස්ථාන   දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ල  සංව|ධනය  opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                       0% A 10%

H51263130036 9/11/2015

ෙහෝමාගම   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පැ�bවල බාහ්මණගම � 

අරහ� මP!ද ෙබෞgධ මධ�ස්ථාන `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ල  

සංව|ධනය  opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     44,792.00            90% I 100%

H51563130004 10/23/2015

ෙහෝමාගම පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ඇO�ගම 

රජ මහා `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIbවල ව|ණාෙ�ප කට�" Xa 

o�ම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     89,787.00            90% I 100%

N51582830005 10/19/2015

ෙහෝමාගම පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ��ව�"@ව $ණමෙලව�ත 

සමI Äඩා සමාජය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     9,940.00              99% I 100%

H51563130006 10/19/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> �Yපන � රතනෙජො� දහ\ 

පාසෙ� ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම..

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,716.00            100% I 100%

H51563130008 10/28/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ආYගල ෙබෞgධ 

මධ�ස්ථාන `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැ�b ශම පදනම මත දව� 

ලබා D සංව|ධනය o�ම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     29,705.00            99% I 100%

K51561830010 10/23/2015

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල Xj 

ද� දැ�ය! සදහා පාසැ� උපකරණ ලබා�ෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     49,984.00            100% I 100%

F51563830011 11/3/2015

ෙහෝමාගම �රා◌ී.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU mෙගොඩ, 

�Gහැතැ�ම �|a ෙgව මෑ�ය!ෙ_ ෙgවස්ථානදහ  පාසල 

සදහා  උපකරණ  ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     24,816.00            99% I 100%

H51563130012 11/11/2015

ෙහෝමාගම mෙගොඩ වට�ක � jමනාරාම Aරාණ `හාරස්ථානෙ> 

සංව|ධන කට�" කට�" Xa opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,998.00            100% I 100%



F51561830013 11/22/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ෙහෝමාගම මධ�මහා `aහෙ� �ස්`  ශාලාව සදහා ශ�ද 

`කාශන ය!ත  ලබාDම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00            100% I 100%

H51563130014 11/24/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝමාගම �Yපන උ�තරාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ධ|ම ම!�රය සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     449,943.00           90% I 100%

F51561830015 11/20/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝමාගම ජනා�ප� `ද�ාලය 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබාDම

125,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

K51561930016 11/20/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල Xj 

ද�ව! සඳහා Nසලතා ව|ධන වැඩ සටහනG පැවැ�uම

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     500,000.00           100% I 100%

F51582830017 11/20/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා සමාජජ සදහා 

Äඩා භා³ඩ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,960.00            100% I 100%

F51561830018 12/10/2015

ෙහෝමාගම මහා `ද�ාලෙ> පාථ\ක අංශය.සදහා  �ලාස්YG ජල 

ටැංoයG හා ජල නල 

ලබාDම

 
60,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     60,000.00            100% I 100%

H51563130019 12/9/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mෙගොඩ Aරාණ `හාරස්ථානෙ> 

දහ  පාසැ� ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     179,972.00           90% I 100%

H51561130020 12/10/2015

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කළාපෙ> ෙහෝමාගම මහා `ද�ාලෙ> 

පාථ\ක අංශෙ> Äඩා �Yය සංව|ධනය o�ම

125,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

F51584830022 12/15/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙපර පාස� සදහා උපකරණ 

ලබා Dම

115,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     115,000.00           100% I 100%



F51561830024 12/16/2015

ෙහෝමාගම අ�යාමපන කලාපෙ> මලගල මහා `gයා◌ාලයට 

Aස්තකාල උපකරණ ලබා Dම

63,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     63,000.00            100% I 100%

F51584830025 12/14/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සදහා 

අවශ� උපකරණ ලබාDම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     120,000.00           100% I 100%

N51563130029 12/16/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක 29/7 mෙගොඩ, 

�G හැතැGම, 3වන ප�මග . ෙගොඩගම �PY Aජා හා ආග\ක 

ස්ථානය ශම පදනම මත දව� ලබා � සංව|ධනය o�ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

K51263931003 3/24/2015

iතාවක   පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ මානXක 

ෙසෞඛ� ඉහළ නංවා�ම උෙදසා � රස  `!දන සාPත�මය 

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     30,000.00            100% I 100%

H51263131006 3/11/2015

iතාවක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පහල හංවැ�ල 

වල~ව�ත � ආ�යදස්සනාරාම `හාරස්ථ දහ  පාසෙ� 

ෙගොඩනැIb ඉ� opම - අ�යර 11

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51263131007 3/11/2015

iතාවක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පහළ හංවැ�ල කෙතෝbක 

ෙgවස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51184831008 4/22/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අ`ස්සාෙ~�ල  o�ස් 

පැරඩqස් ෙපර පාසල සදහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     49,876.00            100% I 100%

F51263831011 4/27/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වග ෙනtව!"@ව ශgධ Õ 

අ!ෙතෝS ෙgවස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU 

දහ  පාසල  සදහා දහ   පාස� උපකරණ  ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     99,752.00            100% I 100%

H51263131014 6/19/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU AවG�Yය � 

jගතාරාම `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



F51561831011 12/30/2015

iතාවක  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට 

අය� මායාa!න මහා `ද�ාලය සඳහා wÃට� කැමරාවG ලබාDම.

20,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     19,750.00            99% I 100%

F51561831012 12/16/2015

iතාවක  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ක@ෙගොඩ කSෂ්ට `ද�ාලය සඳහා ම�Ymwයා ෙපොෙජGට| 

ය!තයG ලබාDම.

63,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     63,000.00            100% I 100%

F51561831013 12/16/2015

iතාවක  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට 

අය� AවG�Yය ෙදමල පාථ\ක `ද�ාලය  සඳහා ම�Y mwයා 

ෙපොෙජGට| ය!තයG  ලබාDම.

63,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     63,000.00            100% I 100%

F51563831014 11/12/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක 11/56/45b 

ර�නAර පාර අ`ස්සාෙ~�ල, ෙකොටහැර  � රාජXංහ දහ  පාසල  

සදහා උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     49,996.00            100% I 100%

K51563931015 11/11/2015

iතාවක �රා◌ැ.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> XYන දGෂ කලාක�ව! 

ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     10,000.00            100% I 100%

H51561131016 11/11/2015

iතාවක පාෙgZය  ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ශා!ත ෙජෝ! 

ෙබොස්ෙකෝ මහා වාද�ාලෙ> `ද�ාල ´\ෙ> ෙකොටසක N<Yග� 

ඇ�pම

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     98,885.00            99% I 100%

F51561831017 12/28/2015

iතාවක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ෙහෝ �gෙදSය කSෂ්ඨ 

`ද�ාලයට අවශ� කා|යාල උපකරණ  ලබා Dම.

65,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     63,000.00            97% I 100%

H51561131018 12/15/2015

iතාවක පා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ඇස්ව�ත ප³@කාභය ක�ෂ්ඨ 

`aහෙ� නව වැXobය ඉ�opෙ  වැඩ අවස! opම

40,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     39,969.00            100% I 100%

H51563131020 12/14/2015

iතාවක  �රාස.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙලනවර රජමහා`හාර දහ  

පාස� ෙග◌ාඩනැI�ෙලP සංව|ධන ක�ය" Xa opම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     39,192.00            98% I 100%



H51563131021 12/14/2015

iතාවක  �රාස.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ��තගම ශ්pප සාරාන!ද 

දහ  පාස� ෙග◌ාඩනැI�ෙලP සංව|ධන ක�ය" Xa opම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     39,175.00            98% I 100%

H51563131023 12/23/2015

iතාවක �රාව.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU \�ස්ව�ත 

�³wගල ආර³qය ෙසේනාසනෙ> සංව|ධන කට�" Xa o�ම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     29,973.00            100% I 100%

F51561831024 12/30/2015

iතාවක  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට 

අය� බප/ෙහෝ iතාවක ජනා�ප� `ද�ාලය සදහා wÃට� 

කැමරාවG ලබාDම.

15,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

F51263832001 2/24/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU වැ�ලව�ත, � 

ධ|ෙමෝදය දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     29,137.50            97% I 100%

H51263132002 2/25/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  ෙබො��ල ඥානාලංකාර 

ïG� Iල! ෙබෞgධ මධ�ස්ථාන `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opමට ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     49,995.00            100% I 100%

H51161132001 3/11/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට 

අය� ෙකොළඹ,කq�යා �ස්b  බාbකා `ද�ා�ය ෙගොඩනැ�b 

සංව|ධනය opම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     134,272.00           54% I 100%

F51263832003 4/6/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ 05,o�ළපන 

Aෂ්පාරාම `හාරස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� ලබන bයාප�ංU  

දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     73,498.00            98% I 100%

H51263132006 4/28/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ 08 ,ෙ�ස්ලq!  

මාවත,ධ|මාශම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැ�b සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     500,000.00           100% I 100%

H51263132009 7/9/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොළඹ 08 

o"�ව�ත පාර,ෙසේනානායක ïG� `හාරස්ථානෙ> 

ෙගොඩනැIb  ශම පදනම මත සංව|ධනය opම සදහා දව�ාධාර 

ලබාDම.
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     99,925.00            100% I 100%



H51161132008 5/8/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපයට 

අය� එස්.ඩ�.ආ|.v.බ³ඩාරනායක `ද�ා�ය වැXo� පgධ�ය 

සංව|ධනය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     44,338.00            89% I 100%

F51263832011 5/25/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU නාරෙහේ!�ට � 

නාරද ෙබෞgධ `හාරස්ථ � jගත දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාDම.

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     15,000.00            100% I 100%

N51582832006 6/8/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     49,850.00            100% I 100%

H51263132012 6/19/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  වැ�ලව�ත � 

jධ|මාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb  ශම පදනම මත 

සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     99,180.00            99% I 100%

H51263132014 6/19/2015

�Ñ�ගස්යාය  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU � `මලාරාම 

`හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැIb ශම පදනම මත සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     99,955.00            100% I 100%

H51263132016 6/29/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � Xgධා|ථාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම සදහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     99,965.00            100% I 100%

H51263132018 6/29/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU � මහාෙබෝ� 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb  ශම පදනම මත සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     100,000.00           100% I 100%

H51263132020 6/29/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ශා!ත ෙතෙ|සා 

ෙgවස්තානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     49,662.50            99% I 100%

H51263132024 9/11/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොළඹ 05, Uතා ප�මග, 

ධ|මාෙශෝක `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ල  ශම පදනම මත  

සංව|ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     49,995.00            100% I 100%



H51263132025 9/11/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙකොළඹ 06, වැ�ලව�ත, 

`හාර මාවත, අංක : 12 P �PY  වැ�ලව�ත  ෙබෝ��Gකාරාමය 

`හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     99,990.00            100% I 100%

F51563832009 9/23/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙබො��ල, 

ෙකොටා පාර  �PY  ෙපො��� `හාරස්ථානෙ> පව�වාෙගන ය� 

ලබන දහ  පාසලට  උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     49,848.00            100% I 100%

H51563132010 12/16/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්ව|ණෙබෝ� 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opමට ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාDම.

85,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     84,520.00            99% I 100%

N51582832011 9/23/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  Äඩා  ස\�   

සඳහා Äඩා  උපකරණ  ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     49,870.00            100% I 100%

H51563132012 10/23/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කැටවල��ල 

ධ|මවy දසX�  ආරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb  

සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     99,325.00            99% I 100%

H51563132013 11/11/2015

�Ñ�ගස්යාය �රාත.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> 221, නාවල පාර, 

නාරාෙහේ! �ට, ෙකොළම 05. ශ්pහ සgධ|මාරාමය `හාරස්ථානය 

සඳහා ශ්රරම පදනම මත gරය~ය  ලබා D සංව|ධන ක�ය" Xa 

opම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     34,980.00            100% I 100%

H51563132015 11/22/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� X� ආ�යවංශාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත දව� ලබා D 

සංව|ධන කට�" o�ම 

 
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     48,990.00            98% I 100%

F51561832016 11/22/2015

�Ñ�ගස්යාය පා . ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ද/ෙකොළඹ අධ�ාපන 

කාලපයට අය� � Ð� `ද�ාලය ස ඳහා අධ�ාපන උපකරණ 

ලබාDම.

20,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     19,980.00            100% I 100%

F51563832017 11/20/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකොටඨාශෙ> ෙකොළඹ 5 ඇ�`Yගල මාවත 

 ධ|මaත දහ  පාසලට දහ  පාස� උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     50,000.00            100% I 100%



H51563132019 12/15/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� අංක 124 ෙ~tවන 

ෙපෙදස, ෙදමටෙගොඩ �PY bයාප�ංU `ද�ා භාෂා  ෙබෞgධ 

මධ�ස්ථානෙ> සංඝාවාසය ප�සංස්කරණය o�ම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     39,860.00            100% I 100%

H51563132020 12/18/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU වැ�ලව�ත � 

jද|මාරාම `හාරස්ථානය සදහා අවශ� දව� ලබා D ශම පදන\! 

සංව|ධන කට�" Xa o�ම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     74,820.00            100% I 100%

H51263133001 2/20/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මාෙදොtවාව ,ජය�"ගම 

� ධ|මාචා�® iලමාතා `හාරස්ථ දහ  පාස� ෙගොඩනැ��ල 

සංව|ධනය opම සදහා ශම පදනම මත  දව�ාදාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     49,500.00            99% I 100%

F51263833002 2/24/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංUවග,�!නවල  ෛශල 

Ð බාරාම රජමහා `හාරස්ථ දහ  පාසල සදහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     49,496.00            99% I 100%

K51263933003 3/10/2015

පාaGක    පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

මානXක ෙසෞඛ� ඉහළ නංවා�ම උෙදසා � රස  `!දන 

සාPත�මය වැඩසටහනG පැවැ�uම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     30,000.00            100% I 100%

H51263133005 3/11/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ආග\ක Xgධස්ථානයG වන  

ෙහේවාගමව�ත P!a ෙgවස්ථාන ෙගොඩනැ��ල සංව|ධනය 

opම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     199,713.00           100% I 100%

H51263133007 6/19/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙහොරගල 

�ණ�ලකාරාම Aරාණ `හාරස්ථ  jXෙලෝදය දහ  පාසෙ� දහ  

පාස� ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     99,090.00            99% I 100%

F51561833005 12/16/2015

පාaGක   පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපයට 

අය� පාaGක X� �යරතන මධ� මහා `ද�ාලය සඳහා ම�Y 

mwයා ෙපොෙජGට| ය!තයG  ලබාDම.

63,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     63,000.00            100% I 100%

F51584833006 10/23/2015

පාaGක �රාසෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� ෙපර පාස� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     -                       0% Q 0%



F51563133007 12/15/2015

පාaGක පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU " ෙමෝදර � jමන 

��ෙවණ දහ  පාසලට උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     99,232.00            99% I 100%

H51263141002 2/23/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වාgaව � `ෙ~කාරාම 

`හාරස්ථානය සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     99,930.00            100% I 100%

N51582841005 2/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකෙස�ව�ත එGස� 

Äඩා ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     24,605.00            98% I 100%

F51161841001 2/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර �ංව�ත මඩ`�ෙගොඩ 

ක�ෂ්ඨ `ද�ාලෙ> X�� උයන උපකරණ ලබාDම ම�! 

සංව|ධනය opම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     97,750.00            98% I 100%

H51263141003 2/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙකෙස�ව�ත, ෙගොරකාන Aරාණ 

ක!ෙg `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

N51582841008 2/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර, අ බල!Ïව bයාප�ංU 

S~ ස්ටා| ස්ෙපෝ<ස් Gල� Äඩා ස\�ය සඳහා Äඩා උපකරණ 

ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     39,000.00            98% I 100%

F51263841005 2/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගොරකෙපොල `ද�ාරාජ 

��ෙවෙ! X�න!ද දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     39,936.00            100% I 100%

F51161841005 3/20/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ>, පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/කt/පානaර බාbකා මහා `ද�ාලය සඳහා ෙඩස් A� ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     98,700.00            99% I 100%

F51161841006 4/7/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/කt/ ෙ~රගම `ද�ාලෙ> Xj ද�ව! ෙව�ෙව! අධ�ාපSක 

�යාකාරක  සඳහා අවශ� කෘÛ උපකරණ ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     33,000.00            66% D 80%



H51161141007 4/7/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙ~රගම `ද�ාලෙ> X�� උයන 

සංව|ධනය opම

75,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     66,100.00            88% I 100%

H51263141009 4/10/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ත��Yය දළදාව�ත Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     199,971.00           100% I 100%

K51263941010 4/10/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! "තන 

සමාජෙය! Ibò යන සංස්කෘ�ක උ�මය! ම" පරAරට දායාද 

opෙ  අර�ණ �a!ප� වන ප�� පැර� සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� වැඩසටහ! පැවැ�uම
95,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     95,000.00            100% I 100%

K51263941011 4/29/2015

ෙවසG උ�සවය S\�ෙත! පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

ජනතාවෙ_ ආධ�ා�\ක �ණ වගාව අර�� කරගS\! ආග\ක 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     60,000.00            100% I 100%

F51263841014 5/27/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පානaර උ"ර 

ෙගොරකෙපොළ `ද�ාරාජ ��ෙව! `හාරස්ථ X� න!දන �`�න 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     24,924.00            100% I 100%

K51263941015 5/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැXය! සඳහා 

ආධ�ා�\ක සංව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     50,000.00            100% I 100%

G51161841009 5/29/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බප/ක/ෙ~රගම පාථ\ක `ද�ාලය 

සඳහා ෙෆොෙටෝෙකො� ය!තයG ලබාDම

85,470.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     85,700.00            100% I 100%

K51263941018 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර උ"ර හා දNණ 

ශාසනාරGෂක බල පෙgශෙ> දහ  පාස� ��භව"!ෙ_ 

ධා�තාව සංව|ධනය සඳහා ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

F51263841019 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පර�ත � සංඝරතන 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     49,660.00            99% I 100%



F51263841020 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU I පත � සgධ|මරාජ 

දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     24,930.00            100% I 100%

H51263141021 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ත!����ල ඉ!දාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

H51263141022 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මහ වාgÏව ගංගාරාම 

`හාරස්ථ දහ  පාසෙ� Aස්තකාල ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� වැඩ 

Sම opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     50,000.00            100% I 100%

F51263841023 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වාgÏව මP!දාරාම 

`හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     49,900.00            100% I 100%

H51263141024 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙබGෙGගම 

jගතන!දනාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     30,000.00            100% I 100%

H51263141025 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගොරකෙපොළ `ද�ාරාජ 

��ෙව! `හාරස්ථ දහ  පාසෙ�, දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ෙ� 

ඉ�� වැඩ Sම opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

H51263141026 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ග�"ෙ� පරණව�ත 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     150,000.00           100% I 100%

F51263841027 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙහොෙ|"@ව Aරාණ 

`හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     49,840.00            100% I 100%

H51263141028 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකෙස�ව�ත 

ගංගා�ලක `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%



F51263841029 6/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පානaර ග�වැYෙමෝදර 

�පාb දහ  පාසල සඳහා උපකරණ ලබාDම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     44,368.00            99% I 100%

N51161841011 7/8/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට අය� 

වාgaව ශා!ත ම�යා `aහෙ� #|ය වාදක ක³ඩායමට අවශ� 

ඇs  පැළa  ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     50,000.00            100% I 100%

N51161841012 8/24/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට අය� 

ක/ � ච!දස්කර `ද�ාලෙ> න|තන  ක³ඩායමට අවශ� ඇs  

ලබාDම

60,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     60,000.00            100% I 100%

H51161141013 8/24/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර රාජ�ය `ද�ාලෙ> 

ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     300,000.00           100% I 100%

N51582841012 9/4/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පානaර, ෙබGෙකගම, 

රජෙ> Sවාස, ගැ!මා Äඩා ස\�ය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබාDම

16,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     16,320.00            99% I 100%

F51263841032 9/10/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     199,392.00           100% I 100%

H51263141034 9/10/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වාgaව � ස�දාරාම 

`හාරස්ථ කt/ X� මහ \Ps ��ෙවෙනP ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

H51563141013 10/9/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පානaර ස�දාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

K51563941014 10/9/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයෙ> ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

ආධ�ා�\ක සංව|ධනය ඇ� opම උෙදසා ආග\ක වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     24,999.00            100% I 100%



H51563141015 10/12/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�b��ල � වා�කාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

H51563141016 10/12/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොෙ|"@ව � jගතාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

K51563941017 10/12/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයෙ> ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

ආධ�ා�\ක සංව|ධනය ඇ� opම උෙදසා ආග\ක වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     99,725.00            100% I 100%

N51561841018 10/26/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ>, පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට 

අය�  ක/පානaර අගමැ� බාbකා `ද�ාලය සඳහා සං�ත 

උපකරණ ලබාDම

60,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     60,000.00            100% I 100%

F51563841019 10/23/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU න���ව, 

ෙබෝ��Gඛාරාම පාර, ජයෙබෝ� `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ සැපóම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     40,140.00            80% I 100%

N51582841020 10/23/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     29,660.00            99% I 100%

F51561841021 10/28/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

පානaර රාජ�ය `ද�ාලóය කා|යාලය සඳහා කා|යාල උපකරණ 

ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     50,000.00            100% I 100%

F51561841022 10/23/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

ක/�ංව�ත ක�ෂ්ඨ `ද�ාලය සඳහා ෙඩස් A� ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     49,400.00            99% I 100%

F51561841023 10/23/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

ක/මඩ`�ෙගොඩ � ඥාණාන!ද ක�ෂ්ඨ `ද�ාලය සඳහා ෙඩස් 

A� ලබාDම

60,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     58,600.00            98% I 100%



F51561841024 10/23/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

ක/ෙ~රගම ක�ෂ්ඨ `ද�ාලය සඳහා ෙඩස් A� ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     49,350.00            99% I 100%

F51561841025 10/23/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

ක/ෙජර\ෙයස් �ෙයස් ක�ෂ්ඨ `ද�ාලය සඳහා ෙඩස් A� ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     49,400.00            99% I 100%

F51561841026 10/23/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

ක/��බැgද  �ණව|ධන ක�ෂ්ඨ `ද�ාලය සඳහා ෙඩස් A� 

ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     49,350.00            99% I 100%

G51561841027 10/28/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/ෙහො/වaරා��ල � රාlල ක�ෂ්ඨ `ද�ාලය සඳහා තණෙකොළ 

කපන ය!තයG ලබාDම

15,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     12,750.00            85% I 100%

F51561841028 11/2/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපයට අය� පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/කt/ ෙබGෙGගම පාථ\ක `ද�ාලය සඳහා ඡායා �ටප� 

ය!තයG ලබාDම

86,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     85,700.00            100% I 100%

H51561141029 11/9/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ව�ත�ෙපොල සංඝාන!ද 

`ද�ාලෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     500,000.00           100% I 100%

H51561141030 11/9/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙකෙස�ව�ත � Ãනධ|මදාන 

`aහෙ� පධාන නාමAව�ව හා ෙගොඩනැIb ප�සංස්කරණය 

opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     49,990.00            100% I 100%

K51561641031 11/9/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

පානaර රාජ�ය `ද�ාලය සඳහා �ක< Äඩා උපකරණ ලබාDම 

ම�! Xj ද�ව!ෙ_ Äඩා Nසලතා ව|ධනය opම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     99,950.00            100% I 100%

K51561641032 11/9/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

පානaර රාජ�ය `ද�ාලය සඳහා ෙහො� Äඩා උපකරණ ලබාDම 

ම�! Xj ද�ව!ෙ_ Äඩා Nසලතා ව|ධනය opම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     49,625.00            99% I 100%



K51561641033 11/9/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

පානaර බාbකා `ද�ාලය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබාDම ම�! 

Xj ද�ව!ෙ_ Äඩා Nසලතා ව|ධනය opම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     49,890.00            100% I 100%

K51563941034 11/9/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> දහ  පාස� ��භව"! ඇගóෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     150,000.00           100% I 100%

K51563941035 11/9/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ� යන 

සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා opෙ  අර��! මඩ`�ෙගොඩ � 

`jgධාරාම Aරාණ `හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනG පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     50,000.00            100% I 100%

K51563941036 11/9/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ� යන 

සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා opෙ  අර��! ත��Yය දළදාව�ත 

`හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

G51561841037 11/11/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපයට අය� පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/කt/ ��බැgද �ණව|ධන පාථ\ක `ද�ාලය සඳහා ශ�ද 

`කාශන ය!ත පgධ�යG ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     95,960.00            96% I 100%

K51584941038 11/19/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස�වල ෙපර 

පාස� ළ�! හා ෙදමා�ය! සඳහා ෙඩං� ම|ධනය හා ළමා 

ආරGෂාව ��බඳව දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

120,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පානaර 0% O 0%

G51561841039 12/2/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපයට අය� පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

පානaර, ත!����ල ශා!ත ෙජෝ! පාථ\ක `ද�ාලය සඳහා 

ශ�ද `කාශන ය!ත පgධ�යG ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     49,990.00            100% I 100%

K51563941040 12/8/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! 

රස`!දනා�මක හැoයාව ව|ධනය opම උෙදසා සාPත� කලා 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     200,000.00           100% I 100%

K51582941041 12/8/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\�වල ත�ණ 

ත��ය!ෙ_ Äඩා Nසලතා ව|ධනය opෙ  අර��! 

සැහැ�� ප!a �ක< තරගාවbයG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     50,000.00            100% I 100%



N51582841042 12/8/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පානaර Äඩා ස\�ය 

සඳහා Äඩා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     99,700.00            100% I 100%

K51563941043 12/8/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල දහ  

පාස� ද�ව!ෙ_ Nසලතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     25,000.00            100% I 100%

H51561141044 12/28/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මහ`�ෙගොඩ � ඥාණාන!ද 

ක�ෂ්ඨ `ද�ාලෙ> Aස්තකාල ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම 

සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     98,000.00            98% I 100%

K51561941045 12/28/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට අය� 

බප/කt/ මාල��ල මහා `ද�ාලය සඳහා ප�ගණක ය!ත 

ලබාDම ම�! Xj ද�ව!ෙ_ අධ�ාපSක Nසලතා ව|ධනය 

opම
285,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර 0% O 0%

H51263142002 2/19/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කtතර දNණ X�Sවාසාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb ශම පදනම මත සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     100,000.00           100% I 100%

H51263142003 2/19/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> නාෙගොඩ ෙසෝïතාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb ශම පදනම මත සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     100,000.00           100% D 80%

H51263142004 2/19/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ>, කtතර නාෙගොඩ �ව! හ�දා 

මාවෙ� � ස }gධාෙලෝක `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb ශම 

පදනම මත සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     100,000.00           100% D 80%

N51582842003 2/26/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපො"�Yය Äඩා 

ස\�ය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     49,960.00            100% I 100%

K51263942008 2/27/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

අධ�ා�\ක සංව|ධනය උෙදසා වැඩසටහනG පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     300,000.00           100% I 100%



F51184842002 3/4/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබාDම (එG ෙපර පාසලකට �. 25,000 

බැI!)

200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කtතර -                     200,000.00           100% I 100%

H51263142014 3/24/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙද�aව, වාgaව ගෙ³ව�ත 

Aරාණ රාජමහා `හාරස්ථ ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     100,000.00           100% I 100%

F51161842003 3/25/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට අය� 

ක/ෙgශාස්ත `ද�ාලෙ> #|ය වාදන ක³ඩායමට අවශ� 

උපකරණ ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     99,300.00            99% I 100%

H51263142017 6/24/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙමොෙරො!"@ව Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     124,995.00           100% I 100%

H51263142018 6/24/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙමොෙරො!"@ව 

මහල!ද S�ෙකත `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය 

opම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     125,000.00           100% I 100%

F51263842019 6/24/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU � û|වාරාම ධ|ම `ජය 

��ෙව! `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     99,782.00            100% I 100%

F51263842020 6/24/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Nඩා ෙගෝනÏව උ�තර 

ෙ��යාරාම `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     74,412.00            99% I 100%

F51263842021 6/24/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU �යගම ග�පාත � 

Iරාම!ද දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     75,000.00            100% I 100%

F51184842005 6/24/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබාDම

200,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කtතර -                     200,000.00           100% I 100%



N51561842007 9/28/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ>, කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට 

අය� ක/ෙgශාස්ත `ද�ාලෙ> #|ය වාදන ක³ඩායමට අවශ� 

ඇs  ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     100,000.00           100% I 100%

F51584842008 10/16/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබාDම

260,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කtතර -                     259,920.00           100% I 100%

K51563942009 10/16/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

ආධ�ා�\ක සංව|ධනය ඇ� opම උෙදසා ආග\ක 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

237,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     237,000.00           100% I 100%

F51563842010 10/22/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සඳහා දහ  

පාස� උපකරණ ලබාDම

260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     259,178.00           100% I 100%

K51563942011 10/22/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

ආධ�ා�\ක සංව|ධනය උෙදසා ආග\ක වැඩසටහනG පැවැ�uම

237,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     237,000.00           100% I 100%

K51563942012 10/22/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල 

��භව"! හා Xj! ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

79,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     79,000.00            100% I 100%

F51561842013 11/2/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපයට අය� කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/කt/ ෙපොෙහොgදර��ල පාථ\ක `ද�ාලය සඳහා ඡායා �ටප� 

ය!තයG ලබාDම

86,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     85,700.00            100% I 100%

N51582842014 11/4/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වාgaව, ෙපො"�Yය, 

ජනපද මාවත, සමI Äඩා ස\�ය සදහා Äඩා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     24,890.00            100% I 100%

N51582842015 11/4/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වාgaව, ෙපො"�Yය, 

A}a Äඩා ස\�ය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     14,790.00            99% I 100%



H51563142016 11/9/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU උස්ෙගොඩැ�ල � 

අïනවාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     50,000.00            100% I 100%

F51584842017 11/18/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබාDම

60,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කtතර -                     58,380.00            97% I 100%

H51563142018 11/18/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU �යගම, ෙතෝරග�ල 

සඳහ  අරම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     50,000.00            100% I 100%

H51563142019 11/18/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙමොෙරො!"@ව, 

ෙපො�ෙහේන X� Sෙ~ෂාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     75,000.00            100% I 100%

F51584842020 11/19/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබාDම

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

කtතර -                     24,850.00            99% I 100%

K51563942021 11/20/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මාවල � j`jgධාරාම 

දහ  පාසල ප�ඛව පෙgශෙ> `ෙශේෂ SAණතා සPත දහ  පාස� 

ද�ව! ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

18,675.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     18,675.00            100% I 100%

F51561842022 12/8/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට අය� 

ෙගෝනÏව ක�ෂ්ඨ `ද�ාලය සඳහා ඇà රPත �ලාස්YG A� 

ලබාDම

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     29,400.00            98% I 100%

F51561842023 12/8/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ>, කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට 

අය� ෙද�Ïව ක�ෂ්ඨ `ද�ාලෙ> Aස්තකාලය සඳහා `ab පංකා 

ලබාDම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     23,800.00            95% I 100%

K51561942024 12/16/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/ක/ X�jන!ද පාථ\ක `ද�ාලෙ> #|ය වාදක ක³ඩායම 

සඳහා උපකරණ ලබාDම ම�! Xj ද�ව!ෙ_ ෙසෞ!ද|යය 

Nසලතා ව|ධනය opම
100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     99,747.00            100% I 100%



H51263143002 2/26/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අtෙබෝ��ල, 

අ�Gෙගොඩ �ඃජපමාල ෙgවස්ථානෙ> දහ  පාස� 

ෙගොඩනැI�ල ශම පදනම මත සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     50,000.00            100% I 100%

H51161143002 3/20/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ>, බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

ෙසේ�කාන ක�ෂ්ඨ `ද�ාලෙ> පාථ\ක අංශෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     50,000.00            100% I 100%

K51263943006 4/9/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> `යැ� යන සංස්කෘ�ක X�� 

`�� �කගැ^ෙ  අර��! ස පදාqක ජන Äඩා ඇ"ළ� 

සංස්කෘ�ක උ�සවයG පැවැ�uම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     70,000.00            100% I 100%

F51263843007 5/27/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU oෙද��Yය � 

ෙ��යාරස්ථ � සgධා�ස්ස දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     24,989.00            100% I 100%

H51263143008 5/27/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ප��ගම 

ෙබෝ��Gඛාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සදහා 

දව�ාධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     49,475.00            99% I 100%

N51582843003 5/27/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     49,940.00            100% I 100%

H51263143010 5/27/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU රqගම, 

කහÑbයාව�ත � ෙ�ඛකාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     50,000.00            100% I 100%

K51263943013 6/12/2015

බණඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! පැර� 

සංස්කෘ�ක අංග ආරGෂා opෙ  අර��! uභගම Aරාණ 

රජමහා `හාරස්ථානය ප�ඛව  සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG 

පැවැ�uම
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     25,000.00            100% I 100%

K51263943018 6/24/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> uදාගම Aරාණ `හාරස්ථානය 

ප�ඛව පැර� X�� `�� j��ෙ  අර��! සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� උෙළලG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     25,000.00            100% I 100%



N51161843006 8/24/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට 

අය� බප/ෙහො/ෙ|�කාන සමරනායකAර ක�ෂ්ඨ `ද�ාලෙ> 

#|ය වාදක ක³ඩායම සඳහා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     49,670.00            99% I 100%

F51263843024 9/4/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU උsෙගොඩ 

`කම�ලා ��ෙව! `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     25,000.00            100% I 100%

K51263943025 9/8/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස පදාqක X�� `�� 

පචbත opම සඳහා උsෙගොඩ `කම�ලා ��ෙව! `හාරස්ථානය 

ප�ඛව සංස්කෘ�ක උෙළලG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     100,000.00           100% I 100%

H51263143027 9/10/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මස්`ල 

ෛශලතලාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     30,000.00            100% I 100%

H51563143005 9/25/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මාa�Yය X� 

SෙGතනාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     50,000.00            33% I 100%

H51561143006 10/12/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/ෙහො/ෙබො�ෙගොඩ ෙස�නD පාථ\ක `ද�ාලෙ> ෙදමහ� 

ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     100,000.00           100% I 100%

F51561843007 11/2/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට 

අය� බප/ෙහො/මහෙබ�ලන පාථ\ක `ද�ාලෙ> #|ය වාදක 

ක³ඩායම සඳහා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     48,600.00            97% I 100%

F51584843008 11/5/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

100,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     100,000.00           100% I 100%

F51563843009 11/5/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පතහව�ත � 

Aෂ්පාරාම `හාරස්ථ ස්ව|ණෙජෝ� දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     49,979.00            100% I 100%



F51563843010 12/8/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     600,000.00           100% I 100%

F51561843011 12/16/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/ෙහො/ මහ`ල ක�ෂ්ඨ `ද�ාලóය ෙපර�ග #|ය වාදක 

ක³ඩායම සඳහා උපකරණ ලබාDම

110,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     109,850.00           100% I 100%

K51561943012 12/16/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ>, බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට 

අය� බප/ෙහො/ ෙ|�කාන සමරනායකAර ක�ෂ්ඨ `ද�ාලය 

සඳහා සං�ත උපකරණ ලබා Dම ම�! Xjද�ව!ෙ_ 

ෙසෞ!ද|යය Nසලතා ව|ධනය opම
100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     99,620.00            100% I 100%

F51563843014 12/16/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පතහව�ත, � 

Aෂ්පාරාම `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාDම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     60,000.00            100% I 100%

F51563843015 12/16/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU oෙඳ��Yය � 

සgදා�ස්ස දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     60,000.00            100% I 100%

G51561843016 12/21/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට 

අය� බප/ෙහො/ මහෙබ�ලන පාථ\ක `ද�ාලය සඳහා ශ�ද 

`කාශන ය!ත පgධ�යG ලබාDම

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     149,720.00           100% I 100%

N51582843017 12/23/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> S~ඩාව, }!වල පාෙ| 

පාෙgZය සභා ෙගොඩනැI�ෙ� කාය ව|ධන මධ�ස්ථානයG 

ආර භ opම සඳහා උපකරණ ලබාDම

159,865.26           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K51561943018 12/28/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/ෙහො/ ෙ|�කාන සමරනායකAර ක�ෂ්ඨ `ද�ාලය සඳහා 

ප�ගණක ය!තයG ලබාDම ම�! Xj  ද�ව!ෙ_ අධ�ාපSක 

Nසලතා ව|ධනය opම
100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     87,660.00            88% I 100%

F51161844001 2/10/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ>, ෙහොරණ පාෙg�ය ෙ�ක  

ෙකො<ඨාසයට අය� ෙහොරණ හෑග�ල පාථ\ක `ද�ාලය සඳහා 

ෙඩස් A� ලබාDම

40,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     39,985.00            100% I 100%



K51263944001 2/11/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාවෙ_ ආග\ක හා 

සංස්කෘ�ක සහ]වනය ඇ� opම ෙව�ෙව! u�යෙගොඩ රජමහා 

`හාරස්ථානය ප�ඛව ආග\ක හා සංස්කෘ�ක උෙළලG 

පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00            100% I 100%

K51263944002 2/11/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ත�ණ ත��ය!ෙ_ කලා 

Nසලතාවය! වැw ��� opම ෙව�ෙව! වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     191,582.00           96% I 100%

H51263144004 2/23/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ�`ට � jධ|මාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,675.00            100% I 100%

K51263944005 2/27/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ද�ව!ෙ_ හා වැwPYය!ෙ_ 

රස`!දනා�මක හැoයාව! ��� opම සඳහා සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     30,000.00            100% I 100%

K51263944006 2/27/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙපොN�`ට රජමහා 

`හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක උෙළලG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00            100% I 100%

F51161844004 4/2/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ>, ෙහොරණ පාෙg�ය ෙ�ක  

ෙකො<ඨාසයට අය� o�ගල ක�ෂ්ඨ `ද�ාලය සඳහා ෙඩස් A� 

ලබාDම

35,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     34,405.00            98% I 100%

N51582844001 4/21/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,935.00            100% I 100%

H51161144005 5/7/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> ෙහොරණ පා .ෙ�. ෙකො<ඨාසයට 

අය� NOක නැ. පාථ\ක `ද�ාලෙ> Aස්තකාලය සංව|ධනය 

opම

32,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     31,100.00            97% I 100%

K51263944017 6/12/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! පැර� 

සංස්කෘ�ක අංග ආරGෂා opෙ  අර��! u�යෙගොඩ රජමහා 

`හාරස්ථානය ප�ඛව  සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     25,000.00            100% I 100%



N51184844007 6/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාපං�U ෙහොරණ, වෑවල බq< 

ස්ටා| ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

14,500.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,480.00            100% I 100%

N51184844008 6/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙහොරණ, ආ|ය`ලාස 

මාවත ළP� ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

14,500.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,480.00            100% I 100%

N51184844009 6/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙහොරණ, 

අ��වාෙතොට පාර o�ස් ෙකෝන| ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� 

උපකරණ ලබාDම

14,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,480.00            100% I 100%

H51263144027 8/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, $ණගම bයාප�ංU 

න|තනගල ආරණ� ෙසේනාසනෙ> පව�ව� ලබන � 

ඤාණාන!ද දහ පාසෙ� ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,910.00            100% I 100%

F51563844004 10/9/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU $ණගම � 

ෙg`!දාරාම `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,924.00            100% I 100%

K51563944005 10/9/2015

ෙහොරණ පා .ෙ�. ෙකො<ඨාසයෙ> ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

ආධ�ා�\ක සංව|ධනය ඇ� opම උෙදසා ආග\ක 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     80,000.00            100% I 100%

F51563844011 10/23/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU � û|වාරාම මහා 

`හාරස්ථ (N�sව�ත ප!සල) දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,708.00            99% I 100%

K51563944012 10/28/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැXය! ඇගóම 

ෙව�ෙව! සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00            100% I 100%

H51563144013 11/9/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙහොරණ, 

හෑග�ලව�ත � අ�ලාරාම `හාරස්ථානෙ> නව ෙගොඩනැI�ෙ� 

ඉ�� වැඩ Sම opම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,850.00            100% I 100%



H51563144014 11/5/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ��ෙගොඩ, 

ම�ෙබ�ගම, � වාUස්සර ධ|මායතනෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     199,802.00           100% I 100%

F51563844016 11/4/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU u�යෙගොඩ `හාරස්ථ 

ධ මදාන දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,833.00            100% I 100%

H51563144017 11/20/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙගෝනපල හ!�ය, 

ඔලෙබො@ව, ජා�ක ත�ණ ෙසේවා මාවත � ස }gධාෙලෝක 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාDම
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     100,000.00           100% I 100%

K51563944018 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කලාක�ව!ෙ_ කලා 

Nසලතාවය! වැw ��� opම හා ඇගóම ෙව�ෙව! සාPත� 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00            100% I 100%

K51563944019 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල 

ද�ව!ෙ_ Nසලතා ව|ධනය opෙ   අර��! ඇගóෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     20,000.00            100% I 100%

K51561944020 12/16/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට 

අය� බප/ෙහො/ ෙමොරගහෙහේනමහා `ද�ාලóය න|තන ක³ඩාය 

සඳහා උපකරණ ලබාDම ම�! Xj ද�ව!ෙ_ ෙසෞ!ද|යය 

Nසලතා ව|ධනය opම
15,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     14,870.00            99% I 100%

K51263945005 3/30/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! "තන 

සමාජෙය! Ibò යන සංස්කෘ�ක උ�මය! ම" පරAරට දායාද 

opෙ  අර�ණ �a!ප� වන ප�� පැර� සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� වැඩසටහනG පැවැ�uම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     -                       0% C 60%

H51263145009 6/22/2015

මaරාවල පා. ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU නෑබඩ, � oයනක!ද 

ව�ත, නැෙගනPර ෙකොටස � ��"මා�ය! ෙකෝ`ෙ� 

ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     35,000.00            100% I 100%

K51263945011 9/8/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කලාක�ව!ෙ_ කලා 

Nසලතාවය! වැw ��� opම හා එ� දැGuම ෙව�ෙව! 

සාPත� වැඩසටහනG පැවැ�uම

65,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     59,927.00            92% I 100%



K51582945002 9/28/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මaරාවල, නාහ�ල, 

පග� Äඩා ස\�ය ප�ඛව පෙgශෙ> ත�ණ ත��ය!ෙ_ Äඩා 

Nසලතාවය සංව|ධනය opෙ  අර��! Äඩා උ�සවයG 

පැවැ�uම
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල 0% O 0%

N51582845003 10/5/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබාDම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     44,950.00            100% I 100%

K51563945004 10/9/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයෙ> ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

ආධ�ා�\ක සංව|ධනය ඇ� opම උෙදසා ආග\ක වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     25,000.00            100% I 100%

K51563945005 10/9/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ�යන 

සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා opෙ  අර��! වරකාෙගොඩ ග�ෙලන 

රජ මහා `හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක වැඩසටහ! පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     25,000.00            100% I 100%

K51563945006 10/12/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ� යන 

සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා opෙ  අර��! වරකාෙගොඩ ග�ෙලන 

රජමහා `හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG 

පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     50,000.00            100% I 100%

K51563945007 10/20/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ� යන 

සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා oරෙ  අර��! වරකාෙගොඩ ග�ෙලන 

රාජමහා `හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG 

පැවැ�uම
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     25,000.00            100% I 100%

K51563945008 10/20/2015

මaරාවල පා. ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ� යන 

සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා opෙ  අර��! වරකාෙගොඩ ග�ෙලන 

රජමහා `හාරය ප�ඛව පැර� සංස්කෘ�කාංග ඇ"ළ� 

සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG පැවැ�uම
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     25,000.00            100% I 100%

K51563945009 10/28/2015

මaරාවල පා. ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ� යන 

සංස්කෘ�ක අංගය! ආරGෂා opෙ  අර��! වරකාෙගොඩ 

ග�ෙලන රජමහා `හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනG පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     50,000.00            100% I 100%

K51563945012 11/9/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ� යන 

සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා opෙ  අර��! වරකාෙගොඩ ග�ෙලන 

රජමහා `හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG 

පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     50,000.00            100% I 100%



K51563945013 11/9/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ� යන 

සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා opෙ  අර��! වරකාෙගොඩ ග�ෙලන 

රජමහා `හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG 

පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     50,000.00            100% I 100%

K51563945014 11/16/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ� යන 

සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා opෙ  අර��! වරකාෙගොඩ ග�ෙලන 

රජමහා `හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG 

පැවැ�uම
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     100,000.00           100% I 100%

K51582945015 11/16/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� 

ස බ!ධකර ගS\! එ�ෙ� Äඩාව පචbත opෙ  අර��! 

එ�ෙ� Äඩාව ��බඳ දැ�ව� opෙ  හා Al� opෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම
60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     60,000.00            100% I 100%

H51563145016 11/16/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කඳන `හාරස්ථානෙ> 

ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     10,000.00            10% I 100%

F51561845017 12/21/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට 

අය� බප/ෙහො/ නාහ�ල � ෙ|වත මහා `ද�ාලය සඳහා කබ� 

එකG ලබාDම

20,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     11,655.00            58% I 100%

H51161146001 3/17/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපයට අය� }ල�Xංහල පා.ෙ�. 

ෙකො<ඨාසෙ> �Oර පාථ\ක `ද�ාලය සඳහා `abය ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     50,000.00            100% I 100%

K51263946003 3/30/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! "තන 

සමාජෙය! Ibò යන සංස්කෘ�ක උ�මය! ම" පරAරට දායාද 

opෙ  අර�ණ �a!ප� වන ප�� පැර� සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� වැඩසටහනG පැවැ�uම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     15,000.00            100% I 100%

N51161846002 6/5/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> }ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට 

අය� ෙවය!ග�ල මහා `ද�ාලෙ> බටPර #|ය වාදක 

ක³ඩායම සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     99,500.00            100% I 100%

H51263146005 6/24/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU උ@ගලක!ද � 

ෙබෝ�මt `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     50,000.00            100% I 100%



K51263946010 9/8/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කලාක�ව!ෙ_ කලා 

Nසලතාවය! වැw ��� opම හා එ� දැGuම ෙව�ෙව! 

සාPත� වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     50,000.00            100% I 100%

N51582846001 10/5/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     49,600.00            99% I 100%

H51563146002 10/9/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මහගම, 

ෙපොෙ�ෙගොඩ � jද|ශනාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     39,255.00            98% I 100%

H51563146004 10/9/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU }ල�Xංහල, 

ෙද�මෑ�ල � Aණ�ව|ධනාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     49,974.00            100% I 100%

F51563846005 10/19/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU }ල�Xංහල, 

හ�ව"ර, � jධ|මව|ධනාරාම `හාරස්ථ � ධ|මාෙලෝක දහ  

පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     50,000.00            100% I 100%

K51563946006 10/22/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල 

��භව"! හා Xj! ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

79,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     78,970.00            100% I 100%

H51563146008 11/9/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Nඩbගම `හාරස්ථ 

දහ පාසෙ� ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     49,967.00            100% I 100%

K51561946009 11/9/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙගෝ`!න මහා  `ද�ාලෙ> 

ඉෙග�ම ලබන අ@ ආදාය ලාW ප��වල ද�ව! වන ෙහේනෙ_ 

ෙදො! jෙ|ෂ^ �"මාb Xj`යට හා ෙහේනෙ_ ෙදො! තGÛලා 

Nමා� Xj`යට පාස�  උපකරණ ලබා Dම
10,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     9,946.00              99% I 100%

K51561946010 11/9/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> �Yයල Ãනරතන මහා  

`ද�ාලෙ> ඉෙග�ම ලබන අ@ ආදාය ලාW ප�ලක ද�ෙවG  

වන ෙහේනෙ_ ෙදො! ෙද�ව! කැ�  Xjවාට  පාස�  උපකරණ 

ලබා Dම
5,000.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     5,000.00              100% I 100%



F51561846011 11/12/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපයට අය� }ල�Xංහල පා.ෙ�. 

ෙකො<ඨාසෙ> ෙමෝ�කාව මහා `ද�ාලය සඳහා ඡායා �ටප�  

ය!තයG ලබාDම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     141,691.00           71% I 100%

H51563146012 11/16/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU හ�ව"ර 

`හාරස්ථානය සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     75,000.00            100% I 100%

K51563946013 11/16/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�.  ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ� 

යන සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා opෙ  අර��! � ෙgව\�තාරාම 

`හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     100,000.00           100% I 100%

F51563846014 11/24/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පාPය!ගල 

`හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     99,000.00            99% I 100%

H51563146015 12/18/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU නෑබඩ, ඉහළ 

Nඩbගම � අïනවාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     39,926.00            100% I 100%

N51582847001 2/11/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සදහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,920.00            100% I 100%

H51263147002 3/10/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙසේ��ට � jන!දාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,994.00            100% I 100%

K51161947001 3/24/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බප/කt/ෙදො/පැල�Yයාෙගොඩ 

Nසලඥාණ `ද�ාලóය Xj ද�ව!ෙ_ අධ�ාපන ධා�තාව 

ව|ධනය උෙදසා ඉෙග�  උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම
100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     90,000.00            90% I 100%

K51263947005 3/30/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! "තන 

සමාජෙය! Ibò යන සංස්කෘ�ක උ�මය! ම" පරAරට දායාද 

opෙ  අර�ණ �a!ප� වන ප�� පැර� සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� වැඩසටහනG පැවැ�uම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     15,000.00            100% I 100%



F51161847003 6/24/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

ෙබෝ }වල ක�ෂ්ඨ `ද�ාලෙ> Xj!ෙ_ ප�හරණය සඳහා 

වාෙ! අ�මා� ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     99,000.00            99% I 100%

N51582847003 10/5/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     44,805.00            100% I 100%

H51563147004 10/9/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කtතර, 

ෙකොෙහොලාන, උGව�ත ගංගාX� `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%

H51563147005 10/23/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙත}වන 

ග!ථාකර ��ෙව! `හාරස්ථ දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     299,600.00           100% I 100%

K51563947006 10/28/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල 

Xj ද�ව!ෙ_ SAණතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%

K51563947007 10/28/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල 

��භව"! ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

H51563147008 11/16/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පයාගලව�ත � 

මා���" අ මා! ෙකෝ`ෙලP ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,850.00            100% I 100%

F51584847009 11/18/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ශා!ත අ!ෙතෝS 

ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     24,732.00            99% I 100%

F51561847010 11/18/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

ක/ෙබෝOවල ධ|මාෙලෝක මහා `ද�ාලය සදහා වාෙ! කබ� 

ලබාDම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     23,650.00            95% I 100%



K51561947011 12/2/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට 

අය� බප/කt/ෙබෝ }වල පාථ\ක `ද�ාලය සඳහා ප�ගණක 

ය!තයG ලබාDම ම�! Xj ද�ව!ෙ_ අධ�ාපSක Nසලතා 

සංව|ධනය opම
100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     95,780.00            96% I 100%

K51263948001 2/11/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස� වල 

ද�ව!ෙ_ හා ��භව"!ෙ_ SAණතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     150,000.00           100% I 100%

N51263848002 2/19/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨසෙ> bයාප�ංU සංස්කෘ�ක 

මධ�ස්ථාන හා කලායතන (ෙපෞgගbක ෙනොවන) සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     80,000.00            100% I 100%

G51184848001 2/11/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

140,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     140,000.00           100% I 100%

H51263148003 2/23/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> Nඩා පයාගල bයාප�ංU සා!ත 

ම�යා ෙgවස්ථානෙ>  දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැIb සංව|ධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51184848002 3/4/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

10,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     10,000.00            100% I 100%

H51161148003 3/4/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කtවාෙමෝදර ක�ෂ්ඨ 

`ද�ාලෙ> ළමා Äඩා �Yය  සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     97,240.00            97% I 100%

H51263148009 3/20/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වලතර ෙම�තාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     200,000.00           100% I 100%

F51184848004 3/20/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU P�ග�ෙගොඩැ�ල, 

j]වා ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     25,000.00            100% I 100%



K51263948010 3/20/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පයාගල, 

ෙගොරකෙද�ය, � ලංකාරාම `හාරස්ථ \Pa දහ  පාසල ප�ඛව 

�� Xj ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     25,000.00            100% I 100%

F51263848011 4/7/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ද|ගා නගරය, 

පඥාන!දාරාමය � නැණj� දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     30,000.00            100% I 100%

G51161848006 4/10/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

ක/Ïෙ~ෙගොඩ පාථ\ක `ද�ාලය සඳහා ඡායා �ටප� ය!තයG 

ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     85,700.00            86% I 100%

N51184848007 4/30/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙහ බර`ල, X� 

jජාත ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     25,000.00            100% I 100%

H51263148012 5/20/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මංහ!�ය � 

ස ෙබෝධාරාම  `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     199,873.00           100% I 100%

F51184848008 9/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

250,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     250,000.00           100% I 100%

H51263148013 9/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ශා!ත ආනා 

ෙරෝමා� කෙතෝbක ප�bෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම 

සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51263148014 9/2/2015

ෙ��වල පා. ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Ïවෙගොඩ 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K51263948015 9/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙබෞgධ හා 

කෙතෝbක දහ  පාස�වල දහ  පාස්ල ��භව"! ඇගóෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     150,000.00           100% I 100%



N51582848008 9/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     150,000.00           100% I 100%

F51584848010 10/22/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

වාෙ! කබ� ලබාDම

160,000.00           පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     159,550.00           100% I 100%

H51563148011 11/16/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙප�හමල �ස්b  

ෙgවස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     99,830.00            100% I 100%

H51563148012 11/16/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ,න ෙකො�ව ෆාXයා 

Â මා මස්Ã� ෙgවස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51584848013 11/16/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

137,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     136,750.00           100% I 100%

K51263949001 2/11/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල 

ද�ව!ෙ_ හා ��භව"!ෙ_ SAණතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     50,000.00            100% I 100%

K51161949001 2/11/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ>, ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> i. 

ඩ�.ඩ�. ක!න!ගර මධ� මහා `ද�ාලෙ> පාථ\ක අංශෙ> ද� 

දැ�ය!ෙ_ ඉෙග�  ධා�තාව වැwopම ෙව�ෙව! ඉෙග�  

උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම
25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     25,000.00            100% I 100%

N51582849001 2/11/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සදහා Äඩා 

උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K51161849002 2/11/2015

ම"ගම අධ�ාෙ◌ොපන කලාපෙ>, ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

i.ඩ�.ඩ�.ක!න!ගර මධ� මහා `ද�ාලෙ> පාථ\ක අංශෙ> 

Aස්තකාලය සඳහා ෙපො� ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     50,000.00            100% I 100%



K51263949004 3/30/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! "තන 

සමාජෙය! Ibò යන සංස්කෘ�ක උ�මය! ම" පරAරට දායාද 

opෙ  අර�ණ �a!ප� වන ප�� පැර� සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� වැඩසටහනG පැවැ�uම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     15,000.00            100% I 100%

N51161849007 4/20/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපයට අය� ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

ම"/�ර!�w ක�ෂ්ඨ `ද�ාලෙ> #|ය වාදක ක³ඩාම සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

120,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     119,000.00           99% I 100%

F51263849005 4/30/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> � jද|ශනාරාම `හාරස්ථානෙ> 

ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර 

ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,972.00            100% I 100%

N51184849008 4/30/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU හ බා ෙපර පාසල 

සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     24,780.00            99% I 100%

H51263149006 5/20/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාපදංU ඇ"ල��දbගම 

ජයෙබෝ� `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     148,605.00           99% I 100%

G51184849009 6/17/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ම"ගම, අගලව�ත පාර 

j�a ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     24,900.00            100% I 100%

H51263149008 9/7/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වලෙගදර � Sවාස 

��ෙව! `හාරස්ථ දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය 

opම සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,973.00            100% A 10%

F51184849010 9/7/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අගලව�ත පාර, ම"ගම 

j�a ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

30,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     30,000.00            100% I 100%

N51582849002 10/5/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     48,020.00            96% I 100%



K51563949003 10/9/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයෙ> ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

ආධ�ා�\ක සංව|ධනය ඇ� opම උෙදසා ආග\ක වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

F51561849004 11/2/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපයට අය� ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/ම"/ �ර!�wය ක�ෂ්ඨ `ද�ාලය සඳහා ඡායා �ටප� 

ය!තයG ලබාDම

90,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     89,693.00            100% I 100%

H51563149005 11/4/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පා!�ය jධ|මාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,680.00            99% I 100%

H51563149006 11/9/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU $ණම�ව�ත 

ෙසෙන`ර�නාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය 

opම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51584849007 11/9/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා ෙපර 

පාස� උපකරණ ලබාDම

30,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     23,700.00            79% I 100%

H51563149008 11/12/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU බaගම � ධ|මාන!ද 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,980.00            100% I 100%

H51563149009 11/12/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU බට��ලක!ද ෙබෞgධ 

මධ�ස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාDම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     349,600.00           100% I 100%

F51563849010 11/12/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU බට��ලක!ද ෙබෞgධ 

මධ�ස්ථානෙ> දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N51582849011 11/12/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබාDම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     399,870.00           100% I 100%



K51561949012 11/12/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ> ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/ම"/ෙබො!a�Yය ක. `ද�ාලóය Aස්තකාලය සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� ලබාDම

20,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     20,000.00            100% I 100%

K51561949015 12/3/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ> ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට අය� 

බප/ම"/� Xgධා|ථ ක�ෂ්ඨ `ද�ාලය සඳහා ප�ගණක ය!ත 

ලබාDම ම�! Xj ද�ව!ෙ_ අධ�ාපSක Nසලතා සංව|ධනය 

opම
100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     93,800.00            94% I 100%

K51561949016 12/3/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපයට අය� ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

ෙහොරවල මහා `ද�ාලය සඳහා ස|�නාවG ලබාDම ම�! Xj 

ද�ව!ෙ_ ෙසෞ!ද|යය Nසලතා නංවා�ම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     50,000.00            100% I 100%

K51561949018 12/18/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ> ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට අය� 

බප/ම"/ඕ`Yගල පාථ\ක `ද�ාලය සඳහා ප�ගණක ය!තයG 

හා උපාංග ලබාDම ම�! Xj ද�ව!ෙ_ අධ�ාපSක Nසලතා 

සංව|ධනය opම
100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     93,800.00            94% I 100%

F51561849019 12/21/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ> ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට අය� 

බප/ම"/ v.v. ලb� ඇ"ළ��දb පාථ\ක `ද�ාලය සඳහා කබ� 

හා A� ලබාDම

43,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     39,625.00            92% I 100%

F51561849020 12/21/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ> ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට අය� 

බප/ම"/ වලෙගදර මහා `ද�ාලය සඳහා කබ� හා A� ලබාDම

44,500.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     44,500.00            100% I 100%

K51561949021 12/23/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ> ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/ම"/ඊ. ඩ�. අ�කාර  `ද�ාලෙ> Xj ද�ව! සඳහා සං�ත 

උපකරණ ලබාDම ම�! ෙසෞ!ද|යය Nසලතා ව|ධනය opම

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම 0% O 0%

K51263950001 2/11/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල 

ද�ව!ෙ_ හා ��භව"!ෙ_ SAණතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00            100% I 100%

N51582850001 2/11/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සදහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,840.00            100% I 100%



F51184850001 3/4/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU �� ස්ටා| ෙපර 

පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

10,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     -                       0% D 80%

K51263950003 3/30/2015

අගලව�ත පා. ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! "තන 

සමාජෙය! Ibò යන සංස්කෘ�ක උ�මය! ම" පරAරට දායාද 

opෙ  අර�ණ �a!ප� වන ප�� පැර� සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� වැඩසටහනG පැවැ�uම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     15,000.00            100% I 100%

K51536950002 5/7/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ත�ණ ත��ය! සඳහා 

නායක�ව Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N51582850003 6/12/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     74,880.00            100% I 100%

H51263150006 6/22/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අගලව�ත, 

ර�මෙ� � ගංගා�ලක `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය 

opම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     40,000.00            100% I 100%

H51263150007 7/3/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU උඩෙවල, හැළඹ, 

අගලව�ත � `jgධාරාම Aරාණ `හාරස්ථානෙ> දහ  පාස� 

ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,475.00            99% I 100%

K51263950012 9/7/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව සඳහා සංස්කෘ�ක හා 

සමාජ ආචාර ධ|ම ආරGෂා opෙ  අර��! ආධ�ා�\ක 

සංව|ධන වැඩසටනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51582150004 10/5/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> උඩෙවල ෙපොa Äඩා �<ටSය 

සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N51582850005 10/5/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     44,870.00            100% I 100%



K51563950006 10/9/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයෙ> ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

ආධ�ා�\ක සංව|ධනය ඇ� opම උෙදසා ආග\ක වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     45,000.00            100% I 100%

H51563150007 10/9/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU mගහතැ!න, 

සාදෙගොඩ X� ස }a  `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය 

opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,450.00            99% I 100%

H51563150008 10/9/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අගලව�ත, 

උඩෙවල, � පඤඤ්ා�ස්ස මාවත, � bය!වල ධ|මායතන  

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,300.00            99% I 100%

N51582850010 10/9/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙක`Yයාගල, 

�ලැG ලය!ස් Äඩා ස\�ය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51584850011 11/2/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අගලව�ත, 

උඩෙවල A}a ෙපර පාසෙ� ද�ව!ෙ_ ෙසෞ!ද|යය හැoයාව! 

ව|ධනය සඳහා #|ය වාදක උපකරණ ලබාDම

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     25,000.00            100% I 100%

F51561850012 11/2/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපයට අය� අගලව�ත පා.ෙ�. 

ෙකො<ඨාසෙ> �Oර පාථ\ක `ද�ාලයට ම�Ymwයා ෙපොෙජGට| 

ය!තයG ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     86,300.00            86% I 100%

K51561950013 11/9/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අගලව�ත \Ps මහා  

`ද�ාලෙ> ඉෙග�ම ලබන අ@ ආදාය ලාW ප�ලක ද�ෙවG  

වන v. එ . ච"� අස!� Xj`යට  පාස�  උපකරණ ලබා Dම

5,000.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     5,000.00              100% I 100%

N51582850014 11/16/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ 

ලබාDම

 
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     200,000.00           100% I 100%

N51582850015 12/16/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 830, වaර�බ, 

�ෙලන ත� Äඩා ස\�ය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     19,990.00            100% I 100%



F51584850016 12/16/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU උඩෙවල A}a ෙපර 

පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     23,230.00            93% I 100%

K51263951001 2/11/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල 

ද�ව!ෙ_ හා ��භව"!ෙ_ SAණතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     150,000.00           100% I 100%

N51582851001 2/11/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සදහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     99,800.00            100% I 100%

K51263951003 3/30/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! "තන 

සමාජෙය! Ibò යන සංස්කෘ�ක උ�මය! ම" පරAරට දායාද 

opෙ  අර�ණ �a!ප� වන ප�� පැර� සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� වැඩසටහනG පැවැ�uම
60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     60,000.00            100% I 100%

N51582851002 6/12/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     99,800.00            100% I 100%

K51263951005 6/18/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ� 

යන සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා opෙ  අර��! සංස්කෘ�ක 

උ�සවයG පැවැ�uම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     30,000.00            100% I 100%

K51263951006 6/18/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කලාක�ව!ෙ_ කලා 

Nසලතාවය! ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     25,000.00            100% I 100%

K51263951009 9/7/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව සඳහා සංස්කෘ�ක හා 

සමාජ ආචාර ධ|ම ආරGෂා opෙ  අර��! ආධ�ා�\ක 

සංව|ධන වැඩසටනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     100,000.00           100% I 100%

N51582851003 10/5/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     49,800.00            100% I 100%



H51563151004 10/9/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ග මන � 

ෙසෝïතාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     99,760.00            100% I 100%

K51563951005 10/9/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයෙ> ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

ආධ�ා�\ක සංව|ධනය ඇ� opම උෙදසා ආග\ක වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     50,000.00            100% I 100%

H51563151007 10/9/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU mගහතැ!න, 

N බÏව, බඹ��ල � අïනවාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     49,980.00            100% I 100%

N51582851008 11/16/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     199,950.00           100% I 100%

N51582852001 2/11/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සදහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     99,850.00            100% I 100%

F51184852001 3/4/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොස්�ලන � 

ගංගාරාම ෙපර පාසල සඳහා ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

15,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     14,500.00            97% I 100%

K51263952001 3/30/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! "තන 

සමාජෙය! Ibò යන සංස්කෘ�ක උ�මය! ම" පරAරට දායාද 

opෙ  අර�ණ �a!ප� වන ප�� පැර� සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� වැඩසටහනG පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     50,000.00            100% I 100%

G51184852002 4/21/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙපර පාසලG ෙලස 

bයාප�ංU පැළෑද රජමහා `හාරෙ> � `ජය ෙපර පාසල සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

30,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     29,350.00            98% I 100%

H51161152003 5/29/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ> 

බප/ම"/ හැwග�ල X� `AලX� `ද�ාලෙ> නාම Aව�ව 

අt�වැwයා opම

20,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     20,000.00            100% I 100%



N51582852002 6/12/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     74,920.00            100% I 100%

N51582852004 10/5/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     44,740.00            99% I 100%

K51563952006 10/9/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයෙ> ෙජ�ේෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ 

ආධ�ා�\ක සංව|ධනය ඇ� opම උෙදසා ආග\ක 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     124,040.00           99% I 100%

H51563152007 10/9/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මාරගහෙද�ය � 

මP!දාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     50,000.00            100% I 100%

F51563852008 10/19/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකb!ක!ද � 

`ෙ~කාරාම `හාරස්ථ �යදස්i දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     50,000.00            100% I 100%

K51563952009 10/22/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල 

��භව"! හා Xj! ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

79,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     79,000.00            100% I 100%

N51582852010 11/16/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ 

ලබාDම

 
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     99,980.00            100% I 100%

K51563952011 11/24/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ� 

යන සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා opෙ  අර��! සංස්කෘ�ක 

උ�සවයG පැවැ�uම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     200,000.00           100% I 100%

F51563852012 11/24/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මාෙක� ඇ�ල, 

තෙපෝවන දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     30,000.00            100% I 100%



K51561952013 12/3/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ> පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට 

අය� බප/ම"/ම�ර පාථ\ක `ද�ාලය සඳහා ප�ගණක ය!ත 

ලබාDම ම�! Xj ද�ව!ෙ_ අධ�ාපSක Nසලතා සංව|ධනය 

opම
100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     93,800.00            94% I 100%

H51263153003 3/24/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> හ�ෙතොට, ෙලනවර bයාප�ංU 

� ඉ!දෙජෝත�ාරාම `හාරස්ථ ධ \ක දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     100,000.00           100% I 100%

K51263953004 4/9/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! "තන 

සමාජෙය! Ibò යන සංස්කෘ�ක උ�මය! ම" පරAරට දායාද 

opෙ  අර�ණ �a!ප� වන ප�� පැර� සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� වැඩසටහනG පැවැ�uම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     15,000.00            100% I 100%

K51263953005 4/9/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU බටෙගොඩ � 

සාරාන!ද දහ  පාසල ඇ"� දහ  පාස� Xj ද�ව!ෙ_ 

SAණතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය 0% O 0%

K51263953006 4/9/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! 

ආග\ක,සංස්කෘ�ක හා සමාජ ආචාර ධ|ම ආරGෂා opෙ  

අර��! වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     50,000.00            100% I 100%

K51263953007 4/9/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> `යැ� යන සංස්කෘ�ක X�� 

`�� �කගැ^ෙ  අර��! ස පදාqක ජන Äඩා ඇ"ළ� 

සංස්කෘ�ක උ�සවයG පැවැ�uම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     30,000.00            100% I 100%

K51263953008 4/10/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! "තන 

සමාජෙය! Ibò යන සංස්කෘ�ක උ�මය! ම" පරAරට දායාද 

opෙ  අර�ණ �a!ප� වන ප�� පැර� සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� වැඩසටහ! පැවැ�uම
40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     40,000.00            100% I 100%

K51263953010 5/26/2015

ෙපොෙසො! ෙපොෙහොය S\� කරෙගන \�ලSය පා.ෙ�. 

ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාවෙ_ අධ�ා�\ක �ණ වගාව ව|ධනය opම 

සඳහා ආග\ක වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     25,000.00            100% I 100%

K51263953011 6/23/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස පදාqක X�� `�� පචbත 

opම සඳහා බැ�ල!"ඩාව ඔක!Ïව ෛශලAෂ්පාරාම 

`හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක උෙළලG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     25,000.00            100% I 100%



H51263153012 7/8/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වැbකල � 

ෙබෝ�ර�නාරාම `හාරස්ථානෙ> දහ  පාස� ෙගොඩනැI�ල ශම 

පදනම මත සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     99,710.00            100% I 100%

F51263853013 8/24/2015

\�ලSය පා. ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පැ�ෙපොල � 

`�gධාරාම `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාDම

14,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     14,175.00            98% I 100%

K51263953014 9/3/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස පදාqක X�� `�� පචbත 

opම සඳහා වැbකල � ෙබෝ�රතනාරාම `හාරස්ථානය ප�ඛව 

සංස්කෘ�ක උෙළලG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     50,000.00            100% I 100%

K51263953015 9/1/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස පදාqක X�� `�� පචbත 

opම සඳහා ෙදොඹෙගොඩ ක�ගහව�ත � `ෙ~කාරාම 

`හාරස්ථානය ප�ඛව සංස්කෘ�ක උෙළලG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     50,000.00            100% I 100%

H51263153016 9/1/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වැbකල � 

ෙබෝ�ර�නාරාම `හාරස්ථානෙ_ ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම 

සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     149,330.00           100% I 100%

H51263153017 9/1/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU උGක�ල උ@වර � 

අïනවාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     49,975.00            100% I 100%

K51263953018 9/8/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කලාක�ව!ෙ_ කලා 

Nසලතාවය! වැw ��� opම හා එ� දැGuම ෙව�ෙව! 

සාPත� වැඩසටහනG පැවැ�uම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     60,000.00            100% I 100%

H51563153001 10/28/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU බටෙගොඩ � 

සාරාන!ද දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     50,000.00            100% I 100%

N51582853002 11/16/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ 

ලබාDම

 
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     199,350.00           100% I 100%



H51563153003 11/20/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU හ�ෙතොට, ෙලනවර, 

අ��Yෙ> `මලඥාන රජමහා `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය 0% O 0%

H51563153004 12/11/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jXලාවාස ïG�® 

ආරාමෙ> ෙගොඩනැI�ෙලP ඉ�� වැඩ Sම opම සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     24,505.00            98% I 100%

K51563953005 6/12/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙදොඹෙගොඩ � `ෙ~කාරාම 

`හාරස්ථානය ප�ඛව  සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     25,000.00            100% I 100%

K51263954001 2/27/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU � තෙපෝධනාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ධ මාෙලෝක දහ  පාසෙ� Xj ද�ව! ඇගóෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     15,000.00            100% I 100%

H51263154003 3/17/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ඉංI�ය Dපාෙලෝක 

`හාරස්ථානෙ> ධ ෙමෝදය දහ  පාසෙ� ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය සඳහා ශම සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     39,386.00            98% I 100%

K51263954004 3/24/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU � ��"මා� අ මා! 

ෙකෝ`ල ප�ඛව Aරාණ සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� සංස්කෘ�ක 

උෙළලG පැවැ�uම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     15,000.00            100% I 100%

K51263954006 5/29/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙපෝ�වද³ඩ, පහස් �යස 

ධ මසරණ `හාරස්ථානය ප�ඛව පැර� සංස්කෘ�ක අංග 

ඇ"ළ� සංස්කෘ�ක උ�සවයG පැවැ�uම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     15,000.00            100% I 100%

H51263154007 5/29/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ජනඋදානගම 

ෙබෝ��Gඛාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම 

සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     49,849.00            100% I 100%

K51263954009 6/24/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! සංස්කෘ�ක 

උ�මය! ම" පරAරට දායාද opෙ  අර�ණ �a!ප� වන ප�� 

පැර� සංස්කෘ�ක අංග ඇ"ළ� වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     50,000.00            100% I 100%



K51263954012 9/8/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කලාක�ව!ෙ_ කලා 

Nසලතාවය! වැw ��� opම හා එ� දැGuම ෙව�ෙව! 

සාPත� වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     50,000.00            100% I 100%

H51561154003 11/6/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> න බපාන `ද�ාලóය පාථ\ක 

අංශෙ> ෙස�ල  \aල සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     49,726.00            99% I 100%

N51582854004 11/12/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     98,096.00            98% I 100%

N51582854005 11/16/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ 

ලබාDම

 
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     25,000.00            100% I 100%

K51563954006 12/10/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! `යැ� යන 

සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා opෙ  අර��! හා කලාක�ව! 

ඇගóම ෙව�ෙව! සංස්කෘ�ක වැඩසටහනG පැවැ�uම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     150,000.00           100% I 100%

F51184863001 2/10/2015

ග පහ  �ස්�Gකෙ>  bයාප�ංU  ෙපර පාස�  සඳහා උපකරණ 

ලබා Dම

1,050,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

SX බලධා� 

ෙපර පාස� 

ඒකකය 0% O 0%

K51161963002 3/13/2014

කැළ�ය අ�යාඋපන කලාපෙ>  පාසැ�වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය   ලාW ප��වල පාස� ද�ව! සඳහා ඔ�!ෙ_ 

අ�යාපපන ධා�තාවය ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන පාස� 

උපකරණ ලබා Dම
500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     500,000.00           100% I 100%

K51161963003 2/24/2015

කැළ�ය අධ�ාපන  කලාපෙ>  5 වසර  Zෂ��ව `භාගයට 

ඉ��ප� වන Xj! සඳහා ෙපරl�  වැඩසටහනG පැවැ�uම - 1  

අ�යර  

 
350,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     350,000.00           100% I 100%

K51161963004 2/24/2015

කැළ�ය අධ�ාපන  කලාපෙ>  5 වසර  Zෂ��ව `භාගයට 

ඉ��ප� වන Xj! සඳහා ෙපරl�  වැඩසටහනG පැවැ�uම - 2  

අ�යර  

 
350,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය 0% O 0%



K51161963006 11/3/2015

2015 ව|ෂෙ> \�ව!ෙගොඩ අධ�ාපන කලාපෙ>   5  ෙශේ�ය  

Zෂ��ව `භාගය සම� ද�ව! ඇගóෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     498,920.00           100% I 100%

K51161963007 2/25/2015

ග පහ  අධ�ාපන කලාප කා|යාලයට  අය� පාස�වල 

`aහ�ප�ව�!, ��ව�!ෙ_ මානXක jවතාවය  සඳහා �ත 

සාPත� රස`!දන වැඩසටහනG සහ උපහාර උෙළලG 

පැවැ�uම
500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     499,730.00           100% I 100%

K51161963010 4/1/2015

කැළ�ය අධ�ාපන කලාපෙ>  5 වසර Zෂ��ව  ප�ඵල ඉහළ 

නැංuෙ   වැඩසටහනG  පැවැ�uම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     300,000.00           100% I 100%

K51161963011 4/1/2015

කැළ�ය අධ�ාපන කලාපෙ>  අ.ෙපො.ස ( සා/ෙපළ )   ප�ඵල 

ඉහළ නැංuෙ   වැඩසටහනG  පැවැ�uම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     300,000.00           100% I 100%

K51561963005 10/20/2015

කැළ�ය අධ�ාපන ෙකො<ඨාශෙ>  5 වසර Zෂ��ව `භාගය 

සම� වන Xj ද� දැ�ය! ඇගóෙ  වැඩසටහනG  පැවැ�uම

375,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     374,050.00           100% I 100%

F51584863006 12/7/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ>   bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

SX බලධා� 

ෙපර පාස� 

ඒකකය 0% O 0%

K51263964001 12/15/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ>  දහ  පාස� ��ව�!ෙ_  හා Xj!ෙ_ 

Nසලතා සංව|ධනය කර�ෙ   වැඩසටහනG පැවැ�uම.

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

K51161964001 3/18/2015

��ය!දල අධ�ාපන කලාපෙ> පාස�  අධ�ාපනය ලබන අ@ 

ආදාය ලාW ප��වල පාස� Xj!ෙ_ අධ�ාපSක Nසලතා  

ස`බල ගැ!uම සදහා අධ�ාපSක උපකරණ ලබාDෙ  

වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.
900,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     900,000.00           100% I 100%

K51184964002 12/15/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> bයාප�ංU  ෙපර පාස�වල  ��ව�! 

සදහා Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම.

145,005.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

SX බලධා� 

ෙපර පාස� 

ඒකකය 0% O 0%



K51161964004 3/19/2015

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ>  2015 Zෂ��ව `භාගයට ෙප^ 

XYන Xj!  සඳහා Zෂ��ව ස ම!තණ පැවැ�uම.

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     152,540.00           76% I 100%

K51161964005 3/19/2015

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ>  2015 සාමාන� ෙපළ  `භාගයට 

ෙප^ XYන Xj!  සඳහා  ස ම!තණ පැවැ�uම.

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     299,200.00           100% I 100%

K51161964008 4/27/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අධ�ාපන Gෙෂේතෙ> S�" Õව!ෙ_ 

හැoයා සහ jහදතා පව|ධන වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K51161964012 6/3/2015

��ය!දල අධ�ාපන කලාපෙ> පාස� අධ�ාපනය ලබන අ@ 

ආදාය ලාW ප��වල පාස� Xj!ෙ_ Nසලතා ස`බල ගැ!uම 

සඳහා අධ�ාපSක උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම - 

අ�යර II
300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     299,973.00           100% I 100%

K51561964002 10/19/2015

� ජයව|ධනAර අධ�ාපන කලාපෙ> පාස�වල අධ�ාපනය ලබන 

2014 අ.ෙපො.ස (සා/ෙපළ) `Zෂ්ට ප�එල ලබාග� Xj!ෙ_ 

Nසලතා ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     50,000.00            100% I 100%

K51561964003 9/23/2015

ෙහෝමාගම අ�යාසපන කලාපයට  අය� පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන 2015 Zෂ්යය�ව `භාගය සම�  Xj ද� දැ�ය!ෙ_ 

Nසලතා ඇගóෙ  ෙහෝමාගම අ�යාගපන කලාපයට  අය� 

පාස�වල ඉෙග�ම ලබන 2015 

Z
200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     199,500.00           100% I 100%

F51561864004 10/23/2015

ෙහෝමාගම අ�යාමපන කලාපෙ> පාස� අ�යාධපනය ලබන අ@ 

ආදාය ලාW ප��වල Xj ද�ව!ෙ_ ඉෙග�  Nසලතා 

ව|ධනය opම සඳහා ඉෙග�  උපකරණ ලබාDම

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     399,983.00           100% I 100%

F51561864005 11/17/2015

ෙකොළඹ අ�යා◌්පන කලාපෙ> පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය ලාW ප��වල Xj ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     100,000.00           100% I 100%

F51561864006 11/17/2015

ෙහෝමාගම අ�යා◌්පන කලාපෙ> පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය ලාW ප��වල Xj ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාDම.

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     299,983.00           100% I 100%



F51561864008 11/17/2015

��ය!දළ අ�යා◌්පන කලාපෙ> පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය ලාW ප��වල Xj ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාDම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

��ය!දල -                     299,985.00           100% I 100%

F51561864009 11/11/2015

ශ්p◌් ජයව|ධනAර අ�යාවපන කලාපෙ> පාස�වල ඉෙග�ම 

ලබන අ@ ආදාය ලාW ප��වල Xj ද�ව! හට ඉෙග�  

ආධාරක ෙලස පාස� උපකරණ ලබාDම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     299,820.00           100% I 100%

F51561864010 11/12/2015

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙ> පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය ලාW ප��වල Xj ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාDම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     200,000.00           100% I 100%

K51561964011 11/5/2015

ෙකොළඹ �ස්ßGකෙ> ද\ළ පාස� සදහා  ද\ළ  සාPත� 

උ�සවයG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ 0% O 0%

K51561964012 11/20/2015

ෙකොළඹ අධ�ාපන කළාපෙ> පාස� වල ඉෙග�ම ලබන 

9,10,11,12,13 වසර වල Xj ද� දැ�ය! සඳහා නායක�ව 

Al� වැඩ සටහ! පැවැ�uම

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     478,900.00           96% I 100%

F51561864013 11/20/2015

ෙකොළඹ අධ�ාපන කලාපෙ> පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය ලාW ප��වල Xj ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාDම

350,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     334,124.00           95% I 100%

F51561864014 12/2/2015

ෙකොළඹ අ�යා◌්පන කලාපෙ> පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය ලාW ප��වල Xj ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාDම

700,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     699,943.00           100% I 100%

K51161965001 2/19/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� ද� 

දැ�ය!ෙ_ ඉෙග�  ධා�තාව වැwopම ෙව�ෙව! පාසැ� 

උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     399,600.00           100% I 100%

K51161965002 2/23/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> අ@ ආදාය ලාW ප�� වල පාස� 

ද� දැ�ය!ෙ_ ඉෙග�  ධා�තාව වැwopම ෙව�ෙව! පාස� 

උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

875,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     874,870.00           100% I 100%



K51161965006 3/3/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> පාසැ� Xj ද�ව!ෙ_ Äඩා 

හැoයාව! ව|ධනය opම සඳහා Äඩා ව|ණ පදාන 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     50,000.00            100% I 100%

K51161965007 3/9/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ>, ෙහොරණ අධ�ාපන ෙකො<ඨාසෙ> 

`aහ�ප�ව�!, ��භව"! සහ අදාළ අධ�ාපන Sළධාp! 

සඳහා ෛතභාෂා Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     129,000.00           86% I 100%

K51161965010 3/11/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> ෙහොරණ අධ�ාපන ෙකො<ඨාසෙ> 

Zෂ��ව ළ�! සඳහා වැඩසටහනG පැවැ�uම

75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     75,000.00            100% I 100%

K51161965011 3/17/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� 

ද� දැ�ය!ෙ_ ඉෙග�  ධා�තාව වැwopම ෙව�ෙව! ඉෙග�  

උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     299,991.00           100% I 100%

K51161965013 3/17/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� ද� 

දැ�ය!ෙ_ ඉෙග�  ධා�තාව වැwopම ෙව�ෙව! ඉෙග�  

උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     300,000.00           100% I 100%

K51161965014 3/24/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> පාස� ද� දැ�ය!ෙ_ Äඩා 

Nසලතා සංව|ධනය සඳහා Äඩා උ�සවයG පැවැ�uම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     50,000.00            100% I 100%

K51161965015 4/1/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> පාසැ� Xj ද�ව!ෙ_ Äඩා 

හැoයාව! ව|ධනය opම සඳහා කලාප Äඩා උෙළල පැවැ�uම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     50,000.00            100% I 100%

F51161865016 4/7/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> පාස�වල අ@ ආදාය ලාW 

ද�ව!ෙ_ `භාග ප�ඵල ඉහළ නැංuමට උපකාරක ෙසේවා සඳහා 

ඉෙග�  උපකරණ ලබාDම

1,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     999,996.00           100% I 100%

K51263965002 4/9/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> bයාප�ංU දහ  පාස�වල දහ  පාස� 

��භව"!  ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

250,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



F51161865018 4/21/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� ද� 

දැ�ය!ෙ_ ඉෙග�  ධා�තාව වැwopම ෙව�ෙව! ඉෙග�  

උපකරණ ලබාDම

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     399,995.00           100% I 100%

K51161965019 4/27/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> සාGෂරතාවය අ@ පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙ_ සාGෂරතාවය සංව|ධනය opෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     48,493.00            97% I 100%

K51161965020 5/27/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� 

ද�ව!ෙ_ ඉෙග�  ධා�තාව වැw opෙ  අර��! ඉෙග�  

උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     150,000.00           100% I 100%

K51161965021 5/27/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� 

ද�ව!ෙ_ ඉෙග�  ධා�තාව වැw opෙ  අර��! ඉෙග�  

උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     99,000.00            99% I 100%

K51161965022 5/27/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> පාසැ� Xj ද�ව!ෙ_ Äඩා 

හැoයාව! ව|ධනය opම සඳහා Äඩා ව|ණ පදාන 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     50,000.00            100% I 100%

F51161865023 6/18/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> අ@ ආදාය ලාW ප�� වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන Xj ද�ව!ෙ_ ඉෙග�  ධා�තාවය වැw opම 

සඳහා පාස� උපකරණ ලබාDම

350,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     349,000.00           100% I 100%

K51161965025 8/24/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ>, කtතර අධ�ාපන ෙකො<ඨාසෙ> අ@ 

ආදාය ලාW ප��වල පාස� ද� දැ�ය!ෙ_ ඉෙග�  ධා�තාව 

වැwopම ෙව�ෙව! පාසැ� උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     200,000.00           100% I 100%

F51161865026 9/1/2015

ෙහොරණ කලාප අධ�ාපන කා|යාලය සඳහා ෙෆොෙටෝ ෙකො� 

ය!තයG ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     75,480.00            75% I 100%

K51161965027 9/2/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> ෙ��වල අධ�ාපන ෙකො<ඨාසෙ> 

`aහ�ප�ව�! හා අ��a 50ට වැw �� වෘ��ෙ> ෙයD XYන 

��භව"! ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

195,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     191,125.00           98% I 100%



K51161965028 9/1/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> පාස�වල බාලදGෂq! සඳහා 

ෙහොරණ ෙ ධංකර මහා `ද�ාලෙ> බාලදGෂ Al� කඳ�රG 

පැවැ�uම

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ 0% O 0%

K51161965029 9/2/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> ෙ��වල අධ�ාපන ෙකො<ඨාසෙ> 

අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා 

ඉෙග�  ආධාරක වශෙය! පාස� උපකරණ ලබාDෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම
150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර 0% O 0%

K51161965030 9/8/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ>, පානaර අධ�ාපන ෙකො<ඨාසෙ> 

`aහ�ප�ව�! හා ��භව"! සඳහා ෛතභාෂා අධ�ාපන 

Al� වැඩ�tවG පැවැ�uම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     233,370.00           78% I 100%

K51161965031 9/10/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ> පාb!ද�වර අධ�ාපන 

ෙකො<ඨාසෙ> `aහ�ප�ව�!ෙ_ හා �� උපෙgශකව�!ෙ_ 

ධා�තා සංව|ධනය සඳහා �� Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම 0% O 0%

F51561865002 10/9/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ> පාස� අධ�ාපනය ලබන අ@ 

ආදාය ලාW ප��වල Xj ද�ව!ෙ_ ඉෙග�  Nසලතා 

ව|ධනය opම සඳහා ඉෙග�  උපකරණ ලබාDම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     161,500.00           81% I 100%

K51561965003 11/4/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙ_ ඉෙග�  ධා�තාවය වැw opෙ  

අර��! පාස� උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     299,992.00           100% I 100%

F51561865004 11/9/2015

ම"ගම ෙකො<ඨාස අධ�ාපන කා|යාලය සඳහා කා|යාල 

උපකරණ ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

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

K51561965005 11/11/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> 5 ෙශේ�ය Zෂ��ව සම� Zෂ� 

Zෂ�ාව! ඇගóම ෙව�ෙව! ඇගóෙ  වැඩසටහනG ෙහොරණ 

රාජ�ය `ද�ාලෙ> පැවැ�uම

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     27,775.00            93% I 100%

F51561865007 11/16/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාප කා|යාලය සදහා කා|යාල උපකරණ 

ලබාDම

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     99,990.00            100% I 100%



K51561965008 11/16/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> }ල�Xංහල අධ�ාපන 

ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙ_ ඉෙග�  ධා�තාවය ව|ධනය opෙ  අර��! 

පාස� උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම
200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     199,981.00           100% I 100%

F51563865009 12/30/2015

ෙහොරණ හා ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසය!P bයාප�ංU දහ  

පාස� සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K51561965010 12/16/2015

ම"ගම අධ�ාපන කලාපෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� 

අධ�ාපනය ලබන ද�ව!ෙ_ ඉෙග�  ධා�තාව ව|ධනය opෙ  

අර��! පාස� උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     49,980.00            100% I 100%

K51561965011 12/16/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ>, බ³ඩාරගම අධ�ාපන 

ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ප��වල පාස� අධ�ාපනය ලබන 

ද�ව!ෙ_ ඉෙග�  Nසලතා ව|ධනය opෙ  අර��! පාස� 

උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG
100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     100,000.00           100% I 100%

F51561865012 12/23/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පාස� සඳහා 

ශ�ද `කාශන ය!ත පgධ� ලබාDම (පාසැ� නාම ෙ�ඛනය 

පහත දGවා ඇත)

339,500.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     337,750.00           99% I 100%

A56161101002 4/27/2015

Minu / Hunumulla  M.V. - Repair of roof of  100*20 

Building

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     929,051.00           93% I 100%

G56161801003 4/7/2015

Minu/Hangawatta P.V. - Supply of Computer

80,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     80,000.00            100% I 100%

G56161801004 4/7/2015

Minu/Kadawala Ranasinghe - Supply of Photo Copy 

Machine

80,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     80,000.00            100% I 100%

F56161801006 11/2/2015

Supply of Furniture and Office Equipment for 

Schools in Divulapitiya Division

968,650.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     968,621.50           100% I 100%



A56161101008 7/8/2015

Wp/Min/Kongodamulla M.V. - Repair of 134x33 two 

storied Building

3,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     563,808.09           19% I 100%

A56161101015 8/28/2015

Wp/Minu/Munidasa Kumarathunga K.V. - Roof 

Repair of 110x20 Building (stage 2)

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     499,922.00           100% I 100%

H56561101007 11/6/2015

Wp/Minu/Hunumulla MV-Providing Electricity

95,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     92,200.00            97% I 100%

F56161802002 4/23/2015

Supply of desks and chairs to the selected schools of 

Katana Division 

620,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     618,505.00           100% I 100%

H56161102003 12/28/2015

Construction of Katana Divisional Education Office

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     771,019.20           77% I 100%

D56161102004 6/11/2015

Katunayaka M.V. - Development of Entrance Roads

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     383,425.60           96% I 100%

A56161103001 4/23/2015

Thalahena K.V- Renovation of 30*20 Building 

570,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     569,416.48           100% I 100%

A56161103002 4/23/2015

St.Joseph K.V- Renovation of 70*35 Building 

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     470,138.20           94% I 100%

A56161103003 5/15/2015

Duwa K.V- Roof Repair of 70x25 three std. Building

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     486,895.70           97% I 100%



A56161103004 4/23/2015

Bolawalana Nimalamaria M.V- Renovation of 

Buildings 

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     489,715.37           82% I 100%

G56161803005 4/7/2015

Supply of printers selected schools in Negombo 

Division

110,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     96,000.00            87% I 100%

F56161803006 4/8/2015

Negombo Education Division - Supply of furniture  

for selected Schools

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     198,553.00           99% I 100%

F56161803007 4/8/2015

Supply of computer tables for schools of Negombo 

Division

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     100,000.00           100% I 100%

F56161803008 4/8/2015

Supply of round tables for schools of Negombo 

Division

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     150,000.00           100% I 100%

F56161803009 4/8/2015

Supply of plastic chairs for schools of Negombo 

Division

270,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     269,730.00           100% I 100%

H56582103004 12/21/2015

��ල!Ïව `aහ� Äඩා �Yය සංව|ධනය opම.

1,819,800.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,819,800.00       100% I 100%

H56582103005 12/21/2015

තලාෙහේන මහා `ද�ාලෙ> පාසැ� Äඩා �Yය සංව|ධනය opම

1,637,820.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,637,820.00       100% I 100%

H56161103012 5/14/2015

Poruthota Al-Falah V. - Balance work of 120x30 

building

1,370,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     525,783.48           38% I 100%



H56582103007 9/9/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> දtව ෙකො�ව ශා!ත 

ආනා මහා `ද�ාලóය Äඩා �Yය ෙබොරt පස් දමා සංව|ධනය 

opම

2,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,804,160.00       90% I 100%

H56161103013 6/4/2015

Pallansena R.C.P.V. - Construction of the 90*25 

Three storied building  (stage 3)

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     711,056.73           89% I 100%

F56161803014 6/4/2015

Supply Furniture and Other Equipment  - Negombo 

Zonal Education Office

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     400,000.00           100% I 100%

H56582103009 9/2/2015

කෙඩො� කැෙ� සර�ච!ද �ඩා �Yය සංව|ධනය opම

2,000,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     1,709,449.20       85% I 100%

H56161103017 9/4/2015

Wp/Neg/Pitipana M.V. - Construction of Partially 

completed building (stage 5)

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     121,503.35           6% I 100%

A56161104006 4/7/2015

උ@ග ෙපොළ පා.`. - 90*75 ෙගොඩනැI�ල 3 වන අ�යර වැඩ 

Sම opම.

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,961,567.00       98% I 100%

A56161104007 4/23/2015

Minu /Horampalla P.V. - Repair of Building and Roof

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     999,999.82           100% I 100%

F56161804008 11/2/2015

Supply of Furniture and Office Equipment for 

Schools in Minuwanoda Division

488,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     487,975.00           100% I 100%

H56161104009 6/26/2015

Minu/Galloluwa Muslim M.V. - Balance Work of 

90*25 Three storyed Building 

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,968,461.00       98% I 100%



H56161104010 4/23/2015

Minu/Watinapaha R.C.K.V. - Balance Work of 90*25 

Two storyed Building

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     499,762.00           100% I 100%

H56161104022 6/8/2015

යටගම පා.`.120*25 ෙදමහ� ෙගොඩනැI�ල ඉ�� වැඩ - අ�යර 

4

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,940,106.65       97% I 100%

G56161804023 11/2/2015

Nedagamuwa K.V. - Supply of Photo Copy Machine

95,460.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     95,460.00            100% I 100%

K56161304024 11/2/2015

CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAMME 

FOR PRINCIPALS IN MINUWANGODA ZONE

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     99,075.00            99% I 100%

D56161104035 6/11/2015

Wegowwa K.V. - Development of Entrance Roads

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     194,000.00           97% I 100%

D56161104036 6/12/2015

President s College - Development of Entrance Roads

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     378,926.00           95% I 100%

H56161104037 6/11/2015

President s College - Front Fencing

280,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     277,912.00           99% I 100%

H56161104042 7/21/2015

Kotugoda Sri Rahula M.V. - Construction of Water 

Pump System (stage 2)

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     94,274.80            94% I 100%

A56561104001 11/27/2015

WP/Min/Mabodala KV - Repair of 90*20 Building 

(Stage 2)

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,455,610.00       97% I 100%



A56161105001 4/7/2015

Minu / Keenadeniya M.V. - Repair of Buildings and 

Roof

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,885,150.00       94% I 100%

F56161805003 4/27/2015

supply of Furniture and Office Equipment for Schools 

in Mirigama Division

490,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     489,980.00           100% I 100%

H56161105004 4/23/2015

Minu/Kurikotuwa M.V. - Balance work  of 20*20 

Science Room 

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     499,999.40           100% I 100%

H56161105005 5/28/2015

Minu/Pasyala M.V. -   Balance Work  of Pavillion

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     340,325.83           85% I 100%

H56161105007 5/28/2015

Minu/Kurikotuwa M.V. - Construction of 70*25 Two 

storied Building (Stage - 1)

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     199,453.00           10% I 100%

A56161105008 4/23/2015

Minu/Delwala Olcot M.V. - Repair of Main Hall

390,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     371,479.05           95% I 100%

H56161105018 7/15/2015

 Bothale K.V. - Construction of Dancing hall (stage 1)

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     282,894.46           94% I 100%

A56161106001 6/3/2015

Asoka P.V - Roof repair of the Grade 1 building and 

main hall

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     329,535.00           66% I 100%

A56161106003 4/23/2015

Nittambuwa Buddhist M.V. - Repair of the boundary 

wall

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     393,033.20           98% I 100%



A56161106004 4/23/2015

Udugoda Arafa M.V. - Roof repair of 40*20 building

250,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     225,306.28           90% I 100%

A56161106005 4/23/2015

Kurawalana K.V. - Repair of the 20*30 Science 

building

225,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     193,571.86           86% I 100%

A56161106006 4/23/2015

Al-Azhar M.M.V. - Repair of the drain system

250,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     224,515.10           90% I 100%

A56161106007 4/23/2015

Kuruwamulla P.V. - Repair of the boundary wall

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     162,821.15           81% I 100%

G56161806008 4/7/2015

Urapola P.V - Supply one multimedia

74,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     74,000.00            100% I 100%

G56161806009 4/7/2015

Kittammahara M.V. - Supply Computer

60,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     60,000.00            100% I 100%

F56161806015 12/10/2015

Kalagedihena M.V. - Supply Duplo machine

141,525.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     141,525.00           100% I 100%

F56161806016 4/23/2015

Eluwapitiya K.V. - Supply musical instruments

91,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     90,850.00            100% I 100%

F56161806017 4/23/2015

Kahatowita Muslim B.V. - Supply Sports equipment

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     49,800.00            100% I 100%



H56161106019 4/23/2015

Ranpokunagama M.V. - Construction of 40*20 class 

room

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,033,554.00       69% I 100%

H56161106020 4/23/2015

Nittambuwa Buddhist M.V. - Construction of toilets

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     382,836.82           96% I 100%

H56161106021 4/23/2015

Sangabodhi M.M.V. - Construction of the toilets

550,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     356,465.00           65% I 100%

F56161806023 5/14/2015

Supply of Furniture and Office Equipment for 

Selected Schools of Attanagalla Division

559,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     559,000.00           100% I 100%

A56161106032 8/5/2015

Sri Indrasara P.V. - Repairing of 60x20, 40x20 

buildings and water tank

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     819,609.00           82% I 100%

A56161106033 6/11/2015

Yatiyana K.V. -Repairs the roof of Science Laboratory

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     476,512.00           79% I 100%

A56561106001 11/27/2015

Udugoda Arfa M.V. - Roof repair of 40*20 building 

(Balance work)

55,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     54,264.00            99% I 100%

A56161107001 4/23/2015

Divisional office Gampaha - Repair of the building

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     179,544.15           90% I 100%

A56161107002 4/23/2015

Bodhiraja K.V. - Repair of the Electricity system

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     154,806.25           77% I 100%



A56161107003 5/11/2015

Jinarathana P.V. - Renovation of 60*20 class room

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     446,366.13           89% I 100%

A56161107004 4/23/2015

Keppetipola M.V. - Repair of the main building

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     704,058.02           88% I 100%

A56161107005 5/11/2015

Mabima Vidyakara M.V. -Modernization of the 

Office room

215,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     214,244.15           100% I 100%

A56161107007 4/23/2015

Hemamali M.V. - Repair of the Home Science room

250,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     192,858.71           77% I 100%

A56161107008 5/11/2015

Siddhartha M.V. - Renovation of the doors and 

Windows of the main hall

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     399,607.55           100% I 100%

A56161107010 7/8/2015

Wp/Gam/Ihala Yagoda Lumbini K.V. - Fixing Ceiling 

for a part of the building consist of Teacher s rest 

room, Laboratory and Music room

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     185,404.05           93% I 100%

A56161107011 12/15/2015

Anura P.V. - Roof repair of 80*20 building

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,467,990.45       98% I 100%

G56161807012 5/15/2015

Zonal Education Office, Gampaha - Supply 

Computers and Accesories

73,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     73,000.00            100% I 100%

G56161807013 4/23/2015

Vihara Maha Devi K.V. - Supply Computer

63,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     63,000.00            100% I 100%



G56161807022 4/23/2015

Thibbotugoda Gamini K.V. - Supply green board

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     30,000.00            100% I 100%

H56161107023 5/11/2015

Sujatha P.V. - Balance work of the 90*25 two std. 

building

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,800,881.47       90% I 100%

H56582107001 12/21/2015

� ෙබෝ� Äඩාංගණෙ> �P�  තටාකය අ��වැwයා opම.

976,800.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     976,800.00           100% I 100%

H56161107026 6/26/2015

Mayadunna P.V. - Construction of a Dancing room

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     988,744.41           99% I 100%

F56161807028 5/14/2015

Supply of Furniture and Office Equipment for 

Selected Schools of Gampaha Division

1,150,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,150,000.00       100% I 100%

F56161807030 7/8/2015

Gampaha Zonal Education Office - Supply Furniture 

and Other Equipment  

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     300,000.00           100% I 100%

H56161107031 6/11/2015

Sri Vijaya V. - Balance work of 70x25 building (Stage 

2)

750,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     572,325.56           76% I 100%

A56161107033 6/11/2015

Imbulgoda Rajasinha M.V. - Repairs the roof of 

Home Science Room

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     463,479.31           93% I 100%

A56161107034 6/11/2015

Indigolla Vijitha K.V. - Repair of Endangered roof of 

60x20 Building

255,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     244,330.21           96% I 100%



H56561107002 11/27/2015

Wp/Gam/Sri Bodhi V- Construction of Open Air 

Theatre

375,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     335,717.80           90% H 100%

F56561807003 12/14/2015

Gampaha Zonal Education office - Supply furniture & 

office equipment

48,475.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     48,309.50            100% I 100%

A56561107004 12/14/2015

WP/GUM/Yasodara BMV- Repairing Shrine room & 

laying interlocks

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     499,818.25           100% I 100%

A56561107005 2/24/2016

Anura P.V. - Roof repair of 80*20 building(Balance 

Work)

545,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

H56561107006 2/8/2016

WP/GAM/Sri Bodhi PV - Constrution of open air 

stage

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     800,000.00           100% I 100%

A56161108001 4/23/2015

Ja Ela Jayanthi V- Providing electricity connection to 

three storied building

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     295,395.00           98% I 100%

A56161108002 4/23/2015

St Sebastian Boys M.V.- Renovation of stage in the 

main hall

350,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     348,000.00           99% I 100%

G56161808003 4/23/2015

Supply of Multimedia projectors and screens for 

selected schools in Ja Ela Division

130,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     75,200.00            58% I 100%

F56161808004 4/23/2015

Supply of furniture for the schools in Ja Ela division

440,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     440,000.00           100% I 100%



F56161808005 4/23/2015

Supply of Duplo Machine- Ekala G.B.Senanayake 

M.V

450,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     405,150.00           90% I 100%

H56161108006 4/23/2015

Meddegoda Dharmaraja K.V.- improvement of Hall 

no-2 and balance work of wall

650,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     649,113.52           100% I 100%

H56161108007 4/23/2015

Kudahakapola Pangngawasa JSV. Completion of 

building

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,991,954.48       100% I 100%

H56161108008 6/3/2015

Narangodapaluwa Karunarathne M.V. - 

Construction of 70X25 two storied  building - stage 

one

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,000,000.00       100% I 100%

H56161108019 8/5/2015

WP/Neg/Niwandama Jinaraja M.V. - Construction of 

Canteen (stage 1)

700,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     697,831.30           100% I 100%

H56161108020 9/4/2015

Siriwardana P.V. - Construction of 40x20 single storey 

building (stage 1)

1,200,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,197,755.13       100% I 100%

H56561108001 12/21/2015

Construction of toilets at Ja-Ela Dandugama Lanka 

Saba MV

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     287,084.74           96% H 100%

A56561108002 11/1/2016

Polpithimukalana Siriwardana PV - Completion of 

40*20 single storey building (Stage2)

575,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

A56161109001 7/8/2015

Wp/Kel/Al Ashroff M.V. - Building repair of 120*20 

building - 

530,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     529,946.65           100% I 100%



A56161109002 5/28/2015

 Alapitiwala Chandrawansa V. - Development 

principals Office

130,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     -                       0% O 0%

A56161109003 4/23/2015

Improvement of sanitary facilities for teachers at 

Heenkenda MV

350,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     328,593.10           94% I 100%

A56161109004 4/23/2015

Roof repair of 40*20 building - Welikadamulla Sri 

Siddhartha V

520,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     519,184.00           100% I 100%

G56161809005 7/22/2015

Wattala Education Divisional School - Supply 

Computer

77,450.32            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     77,450.32            100% I 100%

F56161809006 4/23/2015

Wattala Education Divisional School - Supply Sound 

system

510,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     497,800.00           98% I 100%

D56161109009 6/17/2015

    St. Annes B.M.V - Development  of entrance road

350,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     349,732.50           100% I 100%

H56561109001 2/8/2016

WP/KELA/St Anns BMV-Balance work of 130*45 

main hall building

350,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     350,000.00           100% I 100%

A56161110001 4/7/2015

o��ලවල ම.`. - A6 හා A5 ප!� කාමර ෙගොඩනැIb 

අt�වැwයා opම

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,994,068.00       100% I 100%

A56161110003 10/15/2015

Roof repair of Buildings - Batepola MV

520,149.84           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     504,069.00           97% I 100%



A56161110004 5/11/2015

Repair of 110*25 Building - Sebastian MV

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     768,335.00           96% I 100%

G56161810005 7/22/2015

Kirillawala PV - Supply Computer

77,450.32            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     77,450.00            100% I 100%

F56161810006 4/23/2015

Kirillawala MV - Supply Furniture

410,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     409,400.00           100% I 100%

F56161810007 4/23/2015

Sirisiduhath KV  - Supply Furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     195,409.49           98% I 100%

F56161810008 4/23/2015

Sri Rahula V -   Supply Furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     199,290.00           100% I 100%

H56161110009 10/15/2015

Balance work of 110*25 building of Kadawatha 

M.M.V

1,795,161.81       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,316,843.00       73% I 100%

H56161110010 4/23/2015

Construction of retaining wall and security fence 

Naligama Sangamitta Stage 2

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     492,183.00           98% I 100%

A56161111002 5/11/2015

Anuragoda K.V. - Roof Repair of the library building

125,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     120,770.00           97% I 100%

A56161111005 4/23/2015

Kirindiwela M.V. - Repair the pavement of main 

building

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     169,638.00           85% I 100%



A56161111008 4/23/2015

Kirindiwela M.M.V - Repair of the main hall

250,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     173,744.00           69% I 100%

A56161111009 7/8/2015

Kumarimulla Muslim M.V. - Repair of No.1 , 2 

building 

1,200,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     -                       0% D 80%

G56161811017 4/23/2015

Padmawathi M.M.V. - Supply Musical Instruments

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     99,600.00            100% I 100%

H56161111018 5/11/2015

Dharmaraja M.V. - Balance work of the 115*20 

building

1,910,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,867,176.32       98% I 100%

F56161811019 5/14/2015

Supply of Furniture and Office Equipment for 

Selected Schools of Dompe Division

630,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     630,000.00           100% I 100%

A56161111021 6/11/2015

Malwana M.V. - Repair of the drain system

190,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     184,908.00           97% I 100%

G56161812001 7/22/2015

Vishaka BMV - Supply Computer

77,450.32            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     77,450.00            100% I 100%

F56161812002 4/8/2015

Siyambalapewatta PV - Supply Furniture

110,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     109,761.24           100% I 100%

F56161812003 4/8/2015

Subashi Rajakeeya MV - Supply Furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     200,000.00           100% I 100%



F56161812004 4/8/2015

Bollegala MV -  Supply Furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     200,000.00           100% I 100%

F56161812005 4/8/2015

Al mahamood V -  Supply Furniture

140,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     139,600.00           100% I 100%

H56161112006 5/11/2015

Balance work of the 90*25 two std. building of 

    Bollegala MV

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,834,739.00       92% I 100%

H56161112007 4/23/2015

Modernization of 100*20 building of Bollegala M.V. 

stage 2

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     738,970.37           92% I 100%

H56161112010 6/4/2015

Biyagama M.V. - Construction of 90*25, 3 std Building

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,971,599.84       99% I 100%

A56161113001 10/15/2015

Repair of Electricity system and building - Welegoda 

Muslim V

496,510.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     495,510.00           100% I 100%

A56161113002 5/28/2015

Wedamulla MV -  Repair of 100*20 building 

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     998,607.05           100% I 100%

G56161813003 4/23/2015

Hunupitiya KV -  Supply  Musical Instruments

80,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     80,000.00            100% I 100%

F56161813004 4/8/2015

Kohalwila Chandaratna MV - Supply   Furniture

110,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     109,685.00           100% I 100%



F56161813005 4/8/2015

D.A.Rajapaksha MV -  Supply Furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     199,290.00           100% I 100%

F56161813006 6/3/2015

Sri Sumangala M.V. - Supply Furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     199,290.00           100% I 100%

H56161113009 5/14/2015

Zahira M.V. - Balance work of the new building

160,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     151,878.00           95% I 100%

G56161813014 12/9/2015

Kelaniya Zonal Office - Supply Printers & Computer 

Accessories

67,649.04            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     67,250.64            99% I 100%

A56161121001 4/7/2015

ම<ටGNbය ශා!ත ෙජෝ! ම.`. - 90*25 ෙදමහ� 

ෙගොඩනැI�ෙ� වහල අt�වැwයාව

700,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     646,144.00           92% I 100%

A56161121002 7/22/2015

MUTWAL HINDU V. - Repairing  of  Roof (90*25 

2st Building)

1,581,300.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,410,558.75       89% I 100%

A56161121003 7/22/2015

RAJASINGHA M. V. - Repairing  of  Roof (130*25 

2st Building)

1,585,400.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,488,554.53       94% I 100%

A56161121004 7/22/2015

HEMAMALI B. V. - Repairing  of  building (40*20 

Building)

1,563,800.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,497,492.57       96% I 100%

H56161121037 7/22/2015

SRI SAMGHAMITHTHA B. V. - Construction of  

90*25 three Storied building ground floor

5,564,600.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     5,301,330.19       95% I 100%



F56161821038 5/14/2015

Supply Office Equipment & Furniture for the Selected 

Schools in Colombo North Division

660,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     658,690.00           100% I 100%

F56161821039 5/14/2015

Supply Office Equipment & Furniture for the Selected 

Schools in Colombo Central Division

1,700,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,699,494.21       100% I 100%

G56161821040 5/14/2015

Supply Equipment & Furniture for the Selected 

Schools in Colombo North Division

330,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     330,000.00           100% I 100%

F56161821041 6/4/2015

Supply Furniture and Other Equipment - Colombo 

Zonal Education Office

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     300,000.00           100% H 100%

A56161121042 7/22/2015

Sri Saripuththa M.V. - Renovation of electrical system 

in four storied building

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     973,988.15           97% I 100%

A56161121043 7/22/2015

Sri Sanghabodhi V. - Repairing of 80*20 building

550,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     421,004.45           77% I 100%

H56161121044 7/22/2015

Kotahena Sinhala K.V. - Construction of Toilet unit

750,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     746,825.15           100% I 100%

G56161823001 4/23/2015

SUPPLY COMPUTERS AND MACHINERY FOR 

SCHOOLS IN NUGEGODA DIVISION

330,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     323,395.00           98% I 100%

F56161823002 4/8/2015

SUPPLY OF FURNITURE FOR SCHOOL IN 

NUGEGODA DIVISION

1,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     996,450.00           100% I 100%



A56161123003 12/15/2015

Sri Jayawardanapura Boy s College - Repair of 

Buildings

1,457,050.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,457,040.81       100% I 100%

A56161124001 4/7/2015

මාලෙ� � යෙශෝදරා ම.`. - " Global Visdam Computer 

room" අt�වැwයාව

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     996,850.00           100% I 100%

A56161124002 4/23/2015

Dadigamuwa K.V. Repair of Buildings

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     998,200.00           100% I 100%

A56161124003 4/23/2015

Thalahena M.V. - Repair of School Buildings

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     999,845.85           100% I 100%

H56161124005 8/13/2015

Malabe Boy s Model School Balance work of 90*25 

Building

2,183,700.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,181,873.47       100% I 100%

A56161125001 4/7/2015

මහරගම }වෙනකබා ම.`. - �� සහන �යස අt�වැwයාව

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     499,773.00           100% I 100%

A56161125003 10/15/2015

RUKMALE MAHA VIDYALAYA - REPAIR OF 

LIBRARY

618,100.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     617,403.00           100% I 100%

A56161125004 4/23/2015

Buddha vidyalaya - Repair of main hall

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,000,000.00       100% I 100%

F56161825005 4/7/2015

SUPPLY OF FURNITURE FOR SCHOOL IN 

MAHARAGAMA DIVISION

1,220,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,219,465.00       100% I 100%



H56161125007 8/5/2015

MAHARAGAMA JANADHIPATHI BALANCE 

WORK OF 90*25 BUILDING

3,393,600.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     3,254,179.48       96% H 100%

H56161127002 8/13/2015

HOLY FAMILY CONVENT - Construction of Four 

Storied Building (Stage - 1)

4,158,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     3,981,738.78       96% I 100%

H56161127003 10/23/2015

Construction of library  building ( 50*37) St. Jhoseph 

B.V. Nugegoda (stage - 1)

1,400,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     876,143.85           63% D 80%

H56161127004 12/4/2015

st Joseph s B.V - Soil test for 50*37 library building

153,200.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     153,200.00           100% I 100%

A56161128001 10/15/2015

ෙමොර� ම.`. - පාථ\ක අංශ ෙගොඩනැI�ල අt�වැwයාව

898,800.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     898,788.00           100% I 100%

G56161828005 4/23/2015

Supply  Photo copy machine   - 

WEERAPURANAPPU  V.

125,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     109,890.00           88% H 100%

G56161828006 12/15/2015

 KALDEMULLA SALEENA  V.-Supply  Photo 

copy machine & office equipment

135,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     135,000.00           100% H 100%

F56161828007 4/7/2015

KALDEMULLA SELEENA  V. - Supply Office 

Equipment

125,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     124,385.00           100% I 100%

H56161128009 5/14/2015

WILLORAWATTHA BUDDHIST V. - Construction 

of water tank

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     475,054.00           95% I 100%



H56161128010 5/14/2015

LAKSHAPATHIYA SHIKSHADANA M.V. - 

Construction of Water Supply system

450,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     359,038.37           80% I 100%

A56161128011 5/14/2015

Moratuwa Janajaya V. - Repairing of three storied 

buidling

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     458,168.87           92% I 100%

H56161128012 8/21/2015

Moratu M.V. - Termite treatment of dental clinic

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     41,363.00            41% I 100%

A56561128002 11/6/2015

WP/Pili/Koralawella RGV - Repairing of Mian Hall

175,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

A56161129002 6/26/2015

EREWWALA EAST DHARMAPALA M.V. - 

Repair of  100*20 single storied building

2,200,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,600,777.56       73% I 100%

F56161829004 4/8/2015

RATTHANAPITIYA ANANDA K.V. - Supply  

Photo copy machine Computer & other  Equipment

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     299,370.00           100% I 100%

F56161829005 4/8/2015

Zonal Education Office-Piliyandala  Supply  Office 

Equipment & Furniture

935,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     935,000.00           100% I 100%

H56161129006 10/30/2015

BORALESGAMUWA M.V. Renovation of Tearcher 

    s rest room

347,700.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     347,695.59           100% I 100%

A56561129001 11/6/2015

WP/Pili/Raththanapitiya Anananda V Repairing 

90*25 two Storeyed building

35,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     -                       0% O 0%



A56561129002 11/6/2015

WP/Pili/Raththanapitiya Anananda V Repairing 

120*25 three Storeyed building

16,500.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     -                       0% O 0%

A56161130001 4/7/2015

මාෙදොtවාව ක.`. - සං�ත අංශය අt�වැwයා opම

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     791,880.00           99% I 100%

A56161130003 5/13/2015

Ambalangoda Sripathi v. - Repairing of 60*20 & 

80*20 buildings

1,350,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,279,030.00       95% I 100%

A56161130004 7/8/2015

 Panaluwa K.V. - Repairing of 100*30 building

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,460,074.40       97% I 100%

A56161130005 4/23/2015

Repairing the ceiling (40*20)and windows of the staff 

rest room - Ho/Homagama M.V.

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     489,585.35           98% I 100%

A56161130006 4/23/2015

Re-arranging of water supply system at Homagama 

Zonal Education Office

790,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     789,723.85           100% I 100%

H56161130017 8/21/2015

Ambalangoda Sripathy V. - Termite treatment of 

80*20 building

160,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     64,000.00            40% I 100%

A56161131001 4/27/2015

Roof Repairing of "T" Shape building with library 

room at Kahahena Boralugoda M.V.

1,290,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,252,357.65       97% I 100%

A56161131002 7/8/2015

Bosco V. - Repair of buildings

1,740,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,737,826.33       100% I 100%



A56161131003 10/30/2015

 Buildings repairing (80*20) of Pahathgama Roman 

Catholic K.V.

1,360,600.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,211,761.90       89% I 100%

H56161131014 8/6/2015

Wagawaththa Tamil K.V. - Construction of retaining 

wall

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     723,981.00           90% I 100%

A56161132001 7/22/2015

Arethusa College - Repairing of boundary wall

560,100.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     560,100.00           100% H 100%

H56161132002 8/5/2015

Lindsay B.V. - Fixing Aluminium windows to second 

floor of 90*25 three storied building

750,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     706,768.88           94% I 100%

A56161141001 4/23/2015

WALANA MAHANAMA M.V. - Roof Repairing of 

the primary section building

1,220,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,206,630.05       99% I 100%

A56161141002 6/15/2015

THALPITIYA K.V. - Renovation of the room 

Contiguous to the Office

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     172,637.70           86% I 100%

A56161142001 9/3/2015

POTHUPITIYA .M.V. - Roof Repairing of the 80x20 

building

1,332,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,054,735.92       79% I 100%

A56161142002 6/3/2015

KALUTARA MUSLIM B.M.V. - Roof Repairing of 

the 100x20 single storied building

1,750,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,639,409.43       94% I 100%

A56161142003 4/27/2015

KATUKURUNDA BUDDHIST K.V. - Welding 

mesh of the 3 storied building

670,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     605,710.29           90% I 100%



F56161842004 4/8/2015

UGGALBODA M.V. - Supply Science lab furniture

700,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     700,000.00           100% I 100%

H56161142007 9/3/2015

Kalutara Muslim B.M.V. - Balance Work of the new 

Building

3,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,803,987.50       93% I 100%

H56161142008 5/11/2015

KALUTARA ST. JONE S M.V. - Completion of the 

52x36, 3 storied building

3,400,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,164,439.70       64% I 100%

A56161143001 4/7/2015

oෙඳ��Yය � සාරාලංකාර ම.`. - 80*20 ෙගොඩනැI�ෙ� වහල 

සහ අෙනN� අt�වැwයාව!

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,000,000.00       100% H 100%

A56161143002 5/15/2015

Kidelpitiya Sri Saralankara M.V. - Repair roof and 

other Repairs of 70x20 building

900,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     900,000.00           100% I 100%

A56161143003 4/23/2015

Walgama Sri Sadatissa M.V. - Repair the roof and 

other repairs of 40x20 Audio Visual Unit

420,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     321,200.30           76% I 100%

F56161843004 4/8/2015

Wevita Mitree M.V. - Supply office equipments and 

Furniture

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     147,095.00           98% I 100%

F56161843005 4/8/2015

Sethnadee P.V.- Supply office equipments and 

Furniture

80,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     79,341.00            99% I 100%

H56161143010 5/14/2015

Gultude Dammakiththi P.V. - Balance work of the 

90x30 building

1,200,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,200,000.00       100% I 100%



A56161144001 4/27/2015

ෙ ධංකර ම.`. - 80*20 , 90*25 (ෙදමහ�)  ෙගොඩනැIb වල 

වහලය! අt�වැwයාව

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     994,564.00           99% I 100%

G56161844002 4/23/2015

Gurugoda K.V. - Supply Multimedia Projector 

(Screen and other equipment)

110,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     78,700.00            72% I 100%

F56161844003 4/8/2015

P.M.Perera K.V.  - Supply office equipments and 

Furniture

20,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     19,966.68            100% I 100%

F56161844004 4/8/2015

Prajapathi Balika M.V. - Supply office equipments 

and Furniture

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     97,107.65            97% I 100%

F56161844005 4/8/2015

Meewanapalana M.V. - Supply office equipments and 

Furniture

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     99,128.55            99% I 100%

H56561144003 12/30/2015

Modification of WP/HR/Don Predric MV Office 

Building 

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     835,615.53           84% I 100%

A56161145004 4/23/2015

KeselHenawa K.V. - Repair of 70x20 Building

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     188,100.00           94% I 100%

A56161145005 4/23/2015

Horana Zonal Education Office  Repair  Buildings 

and Link  passage ways

390,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     374,364.35           96% I 100%

D56161145007 4/23/2015

 Access Road renovation of Horana Zonal education 

    Office

230,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     223,976.26           97% I 100%



F56161845008 6/4/2015

Supply Furniture and Other Equipment  for Record 

Room and Conferance Room - Zonal Education 

Office Horana

810,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     809,347.00           100% I 100%

A56161146003 4/23/2015

Delmella K.V. - Repair of 60*40 building

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     91,125.90            91% I 100%

F56161846004 4/8/2015

Govinna M.V. - Supply office equipments and 

Furniture

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     99,854.96            100% I 100%

F56161846005 4/8/2015

Kudaligama M.V.- Supply office equipments and 

Furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     199,814.58           100% I 100%

F56161846006 4/8/2015

Ratiyala P.V. - Supply office equipments and 

Furniture

80,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     79,223.94            99% I 100%

F56161846007 4/8/2015

Kirimetiwalakada P.V.- Supply office equipments and 

Furniture

80,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     73,945.30            92% I 100%

H56161146009 6/4/2015

Gallapahala P.V. - Balance work of the 20x20 building 

480,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     345,144.30           72% I 100%

A56161147001 4/7/2015

ෙත}වන ක.`. - 80*20 ෙගොඩනැI�ෙ� වහල අt�වැwයාව

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     962,485.00           96% I 100%

A56161147002 4/27/2015

DODANGODA M.V. - Roof Repairing of the 90x20 

building

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     770,749.40           96% I 100%



H56161147005 5/28/2015

PAYAGALA TAMIL V. - Construction of 20x20 new 

class room building

790,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     789,969.42           100% I 100%

H56561147001 2/8/2016

Wp/Kalu/Payagala Tamil V - Creating child friendly 

envirment & improvment of sanitary facilities

2,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     2,000,000.00       100% I 100%

A56161148001 5/26/2015

BERUWALA BUDDHA  K.V. - Roof and Building 

Repairing of the 60x20 building

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     999,988.05           100% I 100%

A56161149001 6/26/2015

NARAWILA P.V -  Repairing part of the Main Hall

690,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     604,965.00           88% I 100%

F56161849002 4/8/2015

WALAGEDARA SIRINIWASA P.V. - Supply 

medium size Childrens Desks & Chairs

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     197,100.00           99% I 100%

F56161849003 4/8/2015

GURUDOLA P.V. -  Supply medium size Childrens 

Desks & Chairs

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     249,660.00           100% I 100%

H56161149004 12/10/2015

E.W.ADIKARAM  K.V. - Construction 60*20 class 

room building

2,592,280.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,549,388.00       98% I 100%

H56161149009 5/14/2015

D.D.Atulathmudhali V. - Soil test for Construction of 

70x25, 3 storied building

70,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     70,000.00            100% I 100%

A56161150001 4/23/2015

PIBURA P.V. -Repairing of the main building

1,800,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,797,096.00       100% I 100%



G56161850002 4/23/2015

OMATHTHA JANAPADA M.V. - Supply a 

computer & equipment

160,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     133,800.00           84% I 100%

A56161151006 4/7/2015

උ@ගම `. - `ද�ාගාරය අt�වැwයාව

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,000,000.00       100% I 100%

A56161151007 4/23/2015

UDUGAMA K.V. - Repairing of the  laboratory 

building

740,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     736,780.00           100% I 100%

F56161851008 4/8/2015

UTHURU ITHTHAPANA SRI SARANANKARA 

P.V. -  Supply teacher s chairs  

130,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     118,750.00           91% I 100%

F56161851009 4/8/2015

MAKALANDAWA K.V. - Supply medium size 

Childrens  Desks & Chairs

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     249,660.00           100% I 100%

F56161851010 4/8/2015

MORAGALA SRI SUNANDA P.V. - Supply 

medium size Childrens Desks & Chairs

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     249,660.00           100% I 100%

H56561152002 12/14/2015

WP/MATHU/Elabada PV - Construction of 40*20 

Class room building

707,720.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     707,518.00           100% I 100%

G56161853001 4/23/2015

Pathakada K.V. - Supply Computer

110,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     96,239.50            87% I 100%

F56161853002 4/8/2015

Galpatha K.V.  - Supply office equipments and 

Furniture

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     99,645.00            100% I 100%



F56161853003 4/8/2015

Yatawara K.V. - Supply office equipments and 

Furniture

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     97,524.60            98% I 100%

F56161853004 4/8/2015

Batagoda P.V. - Supply office equipments and 

Furniture

80,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     77,193.84            96% I 100%

A56161154001 7/22/2015

Kalupahana K.V.  - Repair of 130x23 building

1,320,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,310,720.50       99% I 100%

F56161854002 4/8/2015

Sumanajothi P.V.  - Supply office equipments and 

Furniture

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     96,844.00            97% I 100%

F56161854003 4/8/2015

Nambapana K.V.  - Supply office equipments and 

Furniture

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     99,655.80            100% I 100%

F56161854004 4/8/2015

Arakawila Isipathana K.V. - Supply office equipments 

and Furniture

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     47,002.02            94% I 100%

F56161854005 4/8/2015

Menerigama P.V.  - Supply office equipments and 

Furniture

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     29,716.67            99% I 100%

K56161363002 6/3/2015

Capacity development programs for Gampaha 

    District teachers

900,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     786,340.00           87% I 100%

H56161163008 5/15/2015

Renovation of educational administrative buildings in 

    Gampaha District

2,137,737.80       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,899,131.01       89% I 100%



N56161863009 4/23/2015

Repair of School furniture in Gampaha Zone

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     500,000.00           100% I 100%

N56161863010 4/23/2015

Repair of School furniture in Kelaniya Zone

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය -                     500,000.00           100% I 100%

N56161863011 4/23/2015

Repair of School furniture in Minuwangoda Zone

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     492,748.00           99% I 100%

N56161863012 4/23/2015

Repair of School furniture in Negombo Zone

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව -                     500,000.00           100% I 100%

K56263963009 3/25/2015

පාර ප�ක සංස්කෘ�කාංග සංරGෂණය උෙදසා ග පහ 

�ස්�Gකෙ> ග ම@ පැවැ�uම

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     486,700.00           97% I 100%

K56582863002 4/9/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> bයාප�ං� Äඩා ස\� සඳහා Äඩා උපකරණ 

ලබා ගැ^ම.

2,028,715.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,020,860.00       100% I 100%

G56161863013 11/9/2015

Supply Computers and other Accessories for selected 

less than 50 students Schools in Minuwangoda 

Zone(Heeralugedara P.V., Kaluwarippuwa P.V. 

,Watinapaha Buddhist P.V.,Keheialla P.V.)
240,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     239,950.00           100% I 100%

G56161863014 5/14/2015

Supply Computers and other Accessories for selected 

less than 50 students Schools in Negombo Zone 

80,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     80,000.00            100% I 100%

G56161863015 5/14/2015

Supply Computers and other Accessories for selected 

less than 50 students Schools in Gampaha Zone 

80,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     78,950.00            99% I 100%



A56161164001 10/30/2015

Reconstruction of disaster affected Schools in 

Colombo District

5,514,800.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     4,939,598.02       90% H 100%

G56161864002 4/23/2015

Purchasing Computers and Accessories for selected 

Schools in the Homagama Zone

220,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     217,424.00           99% I 100%

F56161864003 4/8/2015

Supply Office Equipment & Furniture Piliyandala 

Zone Schools 

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     399,980.25           100% I 100%

F56161864004 4/27/2015

Purchasing Furniture for Selected Schools in 

Homagma Zone

1,450,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,449,816.94       100% I 100%

H56161164010 5/13/2015

Renovation of educational administrative buildings in 

    Colombo District

1,814,801.28       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,729,635.22       95% I 100%

N56161864011 4/23/2015

Repair of School furniture in Colombo Zone

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙකොළඔ -                     500,000.00           100% I 100%

N56161864012 4/23/2015

Repair of School furniture in Sri Jayawardanapura 

Zone

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     500,000.00           100% I 100%

N56161864013 4/23/2015

Repair of School furniture in Homagama Zone

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     499,875.00           100% I 100%

G56161864014 5/14/2015

Supply Computers and other Accessories for selected 

less than 50 students Schools in Homagama Zone 

240,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     240,000.00           100% I 100%



G56161864015 6/17/2015

Supply Computers and other Accessories for 

Makuluduwa K.V. in Piliyandala Zone

160,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     159,562.00           100% I 100%

F56161864016 6/10/2015

Supply Furniture and Other Equipment - Colombo 

North, Colombo South, Colombo Central and 

Borella Divisional Education Office

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     400,000.00           100% I 100%

H56582164002 2/24/2016

ෙපො�ව�ත �ඩා `ද�ායතනෙ> ආරGÛත වැට ඉ� opම හා 

වැXob පgධ� අt�වැwයාව

349,200.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

A56161165001 10/30/2015

Reconstruction of disaster affected Schools in 

Kalutara District

4,546,843.14       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     4,373,811.80       96% I 100%

K56161365002 4/23/2015

Capacity development programs for kalutara District 

    teachers

1,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     897,039.00           90% I 100%

D56161165006 6/17/2015

Rehabilitation of School entrance roads in Kalutara 

    District

1,420,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     945,177.55           67% I 100%

H56161165007 4/23/2015

Renovation of educational administrative buildings in 

    Kalutara District

2,750,400.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     80,115.00            3% I 100%

N56161865008 4/23/2015

Repair of School furniture in kalutara Zone

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     499,000.00           100% I 100%

N56161865009 4/23/2015

Repair of School furniture in Horana Zone

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     500,000.00           100% I 100%



N56161865010 4/23/2015

Repair of School furniture in Matugama Zone

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     500,000.00           100% I 100%

F56161865011 5/14/2015

Supply Childrens Desks and Chairs - Selected Schools 

of Kalutara Zone

880,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     880,000.00           100% I 100%

F56161865012 5/14/2015

Supply of the Furniture  - Selected Schools of 

Kalutara Zone

880,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     878,600.00           100% I 100%

G56161865013 5/14/2015

Supply Computers  - Selected Schools in Kalutara 

Zone

370,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     355,000.00           96% I 100%

G56161865014 5/14/2015

Supply Computers and other Accessories for selected 

less than 50 students Schools in Horana Zone 

600,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     572,918.00           95% I 100%

G56161865015 5/14/2015

Supply Computers and other Accessories for selected 

less than 50 students Schools in Matugama Zone

240,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     200,700.00           84% I 100%

G56161865016 5/14/2015

Supply Computers and other Accessories for selected 

less than 50 students Schools in Kalutara Zone

160,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     160,000.00           100% I 100%

F56161865017 6/4/2015

Supply Furniture and Other Equipment - Agalawatta 

1 and 11 Divisional Education Office

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. 0% O 0%

F56161865018 6/4/2015

Supply Furniture and Other Equipment - Panadura 

and Beruwala Divisional Education Office

350,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     344,400.00           98% I 100%



K56263962024 3/25/2015

බස්නාPර පළාෙ� පාසැ� හැරIය ත�ණ ත��ය!ෙ_  

Nසලතා සංව|ධනය සඳහා ෙකY නාට� කලාව පව|ධනය 

opෙ  වැඩසටහ! පැවැ�uම

1,500,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,227,564.00       82% I 100%

K56263962025 3/25/2015

බස්නාPර පළාෙ� PYවන ක` සංස්කෘ�ය බල ගැ!uමට 

ආ'Sකq! ෙපළඹ`ම සඳහා වැඩසටහ! පැවැ�uම

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     331,900.00           66% I 100%

N56582962009 4/9/2015

බස්නාPර පළාෙ� Äඩා සමාජ, පාස�වල XYන දGෂතා ඇ� 

මළල Äඩක Äwකාව! හaනාෙගන ඔ�නට අ�ගහය දැGuම 

සඳහා මළල Äඩා උෙළලG පැවැ�uම

2,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,999,204.00       100% I 100%

K56582962010 4/9/2015

බස්නාPර පළාෙ� කායව|ධන තරඟාවbයG හා Al� 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

1,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,000,000.00       100% I 100%

K56582962011 12/21/2015

ජා�ක මහා Äඩා උෙළලට සහභාIවන Äඩක Äwකාව! සඳහා 

û|ව Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම.

478,580.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     413,230.00           86% I 100%

N56582962012 4/9/2015

බස්නාPර පළාෙ� ෙපොa ජනතාවෙ_ ශpර නංවා�ම සඳහා 

ශාp�ක jවතා වැඩසටහ! පැවැ�uම හා ඊට අදාළ පහjක  

සැපóම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     907,342.50           91% I 100%

N56263862029 11/23/2015

බස්නාPර පළාෙ� �PY bයාප�ංU කලායතන සංව|ධනයට 

අවශ� උපකරණ ලබා Dම "b! සංස්කෘ�කාංග පව|ධනය opම.

2,500,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K56561362027 12/28/2015

Training programme on zero base budgeting & 

procument processing for staff of Provincial 

Education department

1,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     -                       0% O 0%

K56582962028 2/24/2016

ජා�ක මහා �ඩා උෙළෙ� බස්නාPර පළා� Sෙයෝජනය කරන 

�ඩක Äwකාව!ෙ_ ශpර ෙසෞඛ�ය හා ශG�ය නංවා�ම සඳහා 

ෙපෝෂණ දව� ලබා Dම.

420,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



A58161101001 4/1/2015

Minu/Gnnawasa M.V. - Repair of Building And Roof 

of Office Building

1,700,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,687,116.35       99% I 100%

A58161101002 4/1/2015

Minu/Batepola R.K.K.V. - Repair of 60*20  Building  

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     599,958.70           100% I 100%

H58161101004 12/28/2015

Divisional Office - Divulapitiya - Construction of 

60*20 Building (Stage  - 1)

4,100,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     3,764,536.30       92% I 100%

H58161101005 5/12/2015

Minu /Badalgama Saranathissa M.V. - Construction 

of 70*25 three Storied Building

1,240,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,235,739.75       100% I 100%

G58161801006 11/11/2015

Minu/Dunagaha Ranasinghe M.V. -Supply of Scanner

6,750.00              පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     6,750.00              100% C 60%

F58161801008 11/11/2015

Supply of Furniture and Office Equipment for 

Schools in Divulapitiya Division

387,740.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     387,740.00           100% I 100%

K58582801005 6/17/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා සමාජ 

සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     249,610.00           100% I 100%

G58161801009 11/11/2015

Banduragoda Dharmashoka M.V. - Supply of Duplo 

Machine

248,640.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     248,640.00           100% I 100%

A58161101010 7/23/2015

Munidasa Kumarathunga K.V. - Roof Repair of 

110x20 Building

700,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     655,039.85           94% I 100%



H58161101011 7/23/2015

Godigamuwa M.V. - Construction of 70x25 two 

storied Building

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     497,498.85           99% I 100%

H58263101003 7/28/2015

��ල�Yය පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU බාaරාෙගොඩ, 

ව�ෙ���ල ශාසෙනෝදය භාවනා මධ�ස්ථානෙයP ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     100,000.00           100% I 100%

H58263101004 7/28/2015

��ල�Yය පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ² ස්ව|ණ 

ෙÆ�යාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     9,408.00              94% I 100%

H58263101005 7/28/2015

��ල�Yය පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ² 

jගතවනාරාමය Aරාණ `හාරෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     9,408.00              94% I 100%

H58263101006 7/28/2015

��ල�Yය පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  ² ආන!දාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     9,408.00              94% I 100%

H58263101007 7/28/2015

��ල�Yය පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගෙ!ව�ත 

රජමහා `හාරෙ>  ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     9,408.00              94% I 100%

H58263101008 7/28/2015

��ල�Yය පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU අtතෙපොල 

ගෙ!ක!ද Aරාණ රජමහා `හාරෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     9,408.00              94% I 100%

H58263101009 7/28/2015

��ල�Yය පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ² jගත 

ෙරෝහණ `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     9,408.00              94% I 100%

H58263101010 7/28/2015

��ල�Yය පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ² 

ද|මව|ථනාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     9,408.00              94% I 100%



H58263101012 7/28/2015

��ල�Yය පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ² A|වාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     9,408.00              94% I 100%

H58263101013 7/28/2015

��ල�Yය පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මාSංග�ව 

ෙසෙන`ර�නාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     9,408.00              94% I 100%

H58263101014 7/28/2015

��ල�Yය පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දාෙගො!න 

Abනතලාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     9,408.00              94% I 100%

H58263101015 8/4/2015

��ල�Yය පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දාෙගො!න 

Abනගතලා රාමය `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     100,000.00           100% I 100%

H58263101016 8/4/2015

��ල�Yය පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අකරගම ගෙ�ව�ත 

ෙබෝ��Gකාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     100,000.00           100% I 100%

N58263801017 8/7/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

මරඳගහ�ල, සායGකාර��ල,වා�කාරාමෙ>  � ධ|ෙමෝදය දහ  

පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ 

ලබාDම.
5,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     4,980.00              100% I 100%

N58263801018 8/7/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

බලග�ල,සරස්ව� ��ෙවෙනP පව�නා � ඥෙනෝදය දහ  පාසල 

සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

5,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     4,980.00              100% I 100%

N58263801019 8/7/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙහොර පැ�ල ෙ~රෙගොඩ��ල මහා `ද�ාලෙ> � `Ãත දහ  

පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ 

ලබාDම.
5,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     4,980.00              100% I 100%

N58263801020 8/7/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  ක� 

අ_ගල `ද�ාකර Aරාණ `හාරෙ> � `ද�ාකර දහ  පාසල සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

5,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     4,980.00              100% I 100%



N58263801021 8/7/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

බාaරාෙගොඩ ව�ෙ���ල භාවනා මධ�ස්ථානෙ> � ශාසෙනෝදය 

දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල 

උපකරණ ලබාDම.
5,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     4,980.00              100% I 100%

N58263801022 8/7/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ඉ/මඩ පැ�ල ,² Ãෙනෝරස දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� 

හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

5,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     4,980.00              100% I 100%

N58263801023 8/7/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU බඩ�ගම 

,ෙකොස්ෙහේන `jgධාරාමෙ> � පඥ්ඥාභා දහ  පාසල සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

5,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     4,980.00              100% I 100%

N58263801024 8/7/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අකරගම 

ගෙ�ව�ත ෙබෝ�රාජාරාමෙ> � ජය!� දහ  පාසල සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

5,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     4,980.00              100% I 100%

N58263801025 8/7/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU aනාගහ, 

ඉsරාගාර,ෙÆතවනාරාමෙ> � ධ ම `ජය දහ  පාසල සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

5,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     4,980.00              100% I 100%

N58263801026 8/7/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU m�ගම 

,හ�ෙ�,මහගම,jද|මාරාමෙ> ² jද|මා දහ  පාසල සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

5,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     4,890.00              98% I 100%

K58263901027 8/10/2015

��ල�Yය  පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන 

කලාක�ව!, ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� 

Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     190,000.00           95% I 100%

A58161102001 4/1/2015

Dutugemeunu M.V-  roof repair of 120*30 building 

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,959,813.15       98% I 100%

A58161102002 5/20/2015

Seeduwa Methodist P.V- Roof repair of 120*30 main 

hall

1,150,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     973,971.98           85% I 100%



A58161102003 4/2/2015

Ambalanmulla K.V- roof repair of 60*20 building

390,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     389,939.80           100% I 100%

H58161102004 5/14/2015

Kimbulapitiya R.C.P.V.- Construction of 80*20 new 

building first stage 

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,758,986.34       88% I 100%

H58161102008 4/29/2015

Mariya Rajini K.V, Katana - Balance work of three 

storied building

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,934,029.22       97% I 100%

H58582102002 10/16/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> වැbෙහේන පාසැ� Äඩා 

�Yය සංව|ධනය opම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     923,535.59           92% I 100%

H58161102009 5/14/2015

Udammita Kulasinghe V.  - Completion of main hall 

building (stage iv)

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,869,256.25       93% I 100%

H58161102010 6/12/2015

Construction of Negombo Zonal Education Office 

(stage iii)

10,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     10,000,000.00      100% I 100%

K58582802008 7/22/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා සමාජ 

සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම.

1,150,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     1,149,430.00       100% I 100%

A58161102011 7/15/2015

Wp/Neg/Davisamara M.V. - Roof repair of 90x25 two 

storied building

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     568,997.04           95% I 100%

H58582102010 11/9/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> රජයට අය� ඉඩෙ  

�PY ෙකෝ`!න සමනළ Äඩා සමාජෙ> ෙවොbෙබෝ� �Yය 

ප�සංස්කරණය opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     150,000.00           100% I 100%



H58582102011 10/16/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> �Ñ�ගස්ෙකො�ව 

a�ගැ�� මහා `ද�ාලෙ> Äඩා �Yයට ෙබොරt පස් දමා 

සංව|ධනය opම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     952,108.82           95% I 100%

H58263102001 7/28/2015

කටාන පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU �Ñ�ගස්ක�ව 

ශා!ත ආනා ��ශ්ව�යෙ_ ෙgවස්ථානෙයP ෙගොඩනැIb 

සංව|ධන කට�" Xaopම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H58263102002 7/28/2015

කටාන පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU mග�ව j`jgධාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                       0% O 0%

H58263102003 7/28/2015

කටාන පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අïනවාරාම `හාරස්ථානෙ>  

ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     100,000.00           100% I 100%

H58263102004 7/28/2015

කටාන පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ක�රාන ² 

`ජයාරාම `හාරස්ථානෙයP ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     50,000.00            100% I 100%

H58263102005 12/8/2015

කටාන පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ² ව|ධණාරාම මහා 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     50,000.00            100% I 100%

H58263102006 7/28/2015

කටාන පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU oOලා�Yය 

මP!දාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     50,000.00            100% I 100%

N58263802007 12/9/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU උt 

අ බල ව�ත �ස්" රාජාන!ෙ_ දහ  පාසල සඳහා  Aස්තකාල 

උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,437.74            99% I 100%

N58263802008 8/7/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකො�ෙගොඩ 

සා!ත කqතා� ෙgවස්ථානෙ> දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල 

ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,989.00            100% I 100%



H58582102014 12/2/2015

කටාන `ද�ාෙලෝක මහා `ද�ාලෙ> Äඩා �Yය ප�සංස්කරණය 

opම.

150,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     149,900.00           100% I 100%

H58582102015 12/2/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ක�ව�Yය `aහ� Äඩා 

�Yයට ෙබොර� පස් දමා සංව|ධනය opම.

2,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,938,151.68       97% I 100%

A58161103001 6/19/2015

Ng/St.Marys College- Renovation of 70*25  three 

stroyed building 

1,150,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,121,673.11       98% I 100%

A58161103002 4/30/2015

Eththukala St.Silvester K.V-Renovation of the 

electricity system 

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     95,360.00            95% I 100%

A58161103003 4/30/2015

Ng/Munnakkaraya St.Nichola s  K.V-Renovation of  

electricity system 

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     141,865.00           95% I 100%

A58161103004 4/30/2015

Ng/Kepungoda St.Anthonys  K.V-Renovation of 

electricity system 

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     71,560.00            72% I 100%

A58161103005 5/12/2015

Ng/Our Lady of Miracle M.V. - Renovation of 50x25 

buiding

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     404,924.25           81% I 100%

A58161103006 4/30/2015

Ng/St.Annes  M.V, Kurana. - Renovation of  30*20 

Science Laboratory

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     344,482.23           86% I 100%

A58161103007 4/30/2015

Ng/Kattuwa St.Fransis de  Sales V.-Renovation of 

electricity system 

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     142,795.00           95% I 100%



A58161103008 4/30/2015

Ng/Kudapaduwa Sin.Mix V.-Renovation of electricity 

system 

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     144,105.00           96% I 100%

H58161103011 5/12/2015

Poruthota Al-Falah V. - Balance work of 120x30 

building

1,580,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,547,517.17       98% I 100%

H58161103012 11/11/2015

St. Sebastian K.V., Sea st. - Balance work of 90x25 

two std. Building (stage 5)

1,600,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,597,310.26       100% I 100%

G58161803013 5/5/2015

Supply of the Computer & printer for the Planning 

Division of Negombo Education Office

130,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     130,000.00           100% I 100%

G58161803014 5/5/2015

Supply of the Multimedia Projector & LCD 

Television for Schools in Negombo division

240,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     240,000.00           100% I 100%

G58161803015 5/5/2015

Supply of the photocopy machines for 

Ng/Basiyawaththa St.Peter s K.V., Ng/Thalahena 

K.V., Ng/Kudapaduwa sin.mix. V.

350,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     279,700.00           80% I 100%

F58161803016 4/21/2015

Supply of the (Melamine) Office cupboards for 

selected Schools in Negombo division

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     400,000.00           100% I 100%

F58161803017 4/21/2015

Supply of the Teachers  tables for selected Schools in 

Negombo division

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     300,000.00           100% I 100%

F58161803018 4/21/2015

Supply of the Office Chairs for selected Schools in 

Negombo division

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     149,940.00           100% I 100%



F58161803019 5/19/2015

Supply of the (Melamine)File racks for selected 

Schools in Negombo division

120,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     120,000.00           100% I 100%

F58161803020 4/21/2015

Supply of the library cupboards for selected Schools 

in Negombo division

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     97,050.00            97% I 100%

K58582803002 9/3/2015

mග�ව පා ෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\�වල 

ධා�තා සංව|ධනය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම.

3,500,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     3,499,835.00       100% I 100%

H58582103003 3/27/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> කෙඩො�කැෙ� ෙජයරාÆ 

පනා!aA�ෙ� Äඩාංගනෙ> කායව|ධන මධ�ස්ථානය 

සංව|ධනය opම.

2,000,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     1,988,758.40       99% I 100%

K58582803004 3/27/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> කෙඩො�කැෙ� ෙජයරාÆ 

පනා!aA�ෙ� Äඩාංගනය සඳහා කායව|ධන උපකරණ ලබා 

Dම.

2,000,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     1,999,960.00       100% I 100%

H58161103022 4/29/2015

Ng/Kochchikade M.V. - Supply of Electricity to 

Mahindodaya Laboratary

55,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     55,000.00            100% I 100%

H58582103012 10/16/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> �`ස් ෙපෙදස Äඩා �Yය 

සංව|ධනය opම.

2,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,273,099.00       64% I 100%

H58582103013 10/16/2015

ෙකො�Uකෙ� මහා `ද�ාලෙ> Äඩාංගනය සංව|ධනය opම - 11 

අ�යර

1,250,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,191,030.00       95% I 100%

H58161103023 6/8/2015

Pitipana M.V - Construction of Partially Completed 

building (stage 4)

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,820,559.14       91% I 100%



A58161103024 6/11/2015

St. Ann s P.V. - Modification of Boundary Wall

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     442,259.55           88% I 100%

A58161103025 6/11/2015

St. Francis Sales J.S.V. - Modification of 17x31 

building

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     485,485.65           97% I 100%

H58161103026 7/9/2015

Wp/Neg/Wijayarathnam Hindu M.M.V. - Completion 

of 110x25 three storied building

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     780,879.57           98% I 100%

H58263103001 7/28/2015

mග�ව පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU කා�න� Nෙ| 

ෙgවස්ථානෙයP ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     99,876.00            100% I 100%

H58263103002 12/30/2015

mග�ව පා/ෙ� ෙකොYඨාශෙ> bයාප�ංU ෙනො 48/09 තGoයා 

පාර ෙපෝ�ෙතොට ෙකො�Uකෙ�  අ�මද|ස"� �න`වරා දහ  

පාසැ� ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව� 

ආධාර ලබා Dම
100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     99,000.00            99% I 100%

N58263803003 8/7/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙකො�Uකෙ�,ෙපෝරෙතොට,තGoයා පාර, ෙනො.48/9, අ� 

මgරස"� jලqමාSයා දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.
50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     49,950.00            100% I 100%

F58561803027 11/6/2015

Wp/Neg/St.Sebastiyan MV Sea Street - Supply 

equipment for Zonal Lanuage Laboratory

600,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     596,395.00           99% I 100%

A58561103030 12/31/2015

WP/NEG/Amamdoluwa MV - Repairing of roof of 

100*20 building(Stage 11)

350,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     316,392.65           90% I 100%

A58561103031 12/31/2015

WP/NEG/Amamdoluwa MV - Repairing of Main hall

700,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     697,081.90           100% I 100%



A58161104001 4/30/2015

Minu/Mabodala K.V. - Repair of 90*20 Building

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     499,914.15           100% I 100%

A58161104002 4/30/2015

Minu/Kalawana Senanayaka M.V. - Repair of 90*20 

Building

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     286,806.75           96% I 100%

A58161104003 4/30/2015

Minu/Yagoda Mulla P.V. - Repair of 90*20 Building

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     285,403.35           95% I 100%

A58161104005 4/30/2015

Minu/Kamaragoda R.K.K.V. - Repair of Main hall 

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     999,979.05           100% I 100%

H58161104006 5/5/2015

Minu/Mabodala K.V. - Balance Work of Dancing 

Room

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     499,989.00           100% I 100%

H58161104007 5/5/2015

Minu/Udugampola P.V. - Balance work of 70*25 

three Storied Building

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     466,665.28           93% I 100%

H58161104009 4/29/2015

Minu/balabowa K.V. - Construction of Pavilion

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     6,129.00              1% I 100%

H58161104010 5/12/2015

Minuwangoda Zonal Educational Office - 

Construction of  Parking Hut for Motor Bicycles

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     424,705.53           85% I 100%

G58161804011 11/11/2015

Minu/Devalapola Ananda M.V. - Supply of Duplo 

Machine and Photo Copy Machine

344,100.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     344,100.00           100% I 100%



G58161804012 11/11/2015

Minuwangoda Zonal Educational Office - Supply 

Laptops for Subject Directors 

722,250.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     722,250.00           100% I 100%

F58161804013 4/23/2015

Supply of Furnitureand Office Equipment for Schools 

in Minuwangoda Division

1,040,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,035,851.50       100% I 100%

F58161804014 4/21/2015

Minuwangoda Zonal Educational Office - Supply 

Office Equipment  

840,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     840,000.00           100% I 100%

G58161804015 3/27/2015

Minuwangoda Zonal Education Office - Supply of 

Printer

600,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     600,000.00           100% I 100%

H58161104016 4/29/2015

Dewalopola Ananda M.V. - Balance work of 

Mahindodaya Technical Laboratry

480,865.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     476,567.45           99% I 100%

H58161104018 4/29/2015

Kotugoda Rahula MV - Balance work of 

Mahindodaya Technical Laboratary

184,810.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     183,159.00           99% I 100%

H58161104019 5/19/2015

Horampella Seelawimala M.V. - Supply of Electricity

55,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     55,000.00            100% I 100%

K58582804003 11/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජ සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     499,800.00           100% I 100%

G58161804020 11/11/2015

Kotugoda Sri Rahula M.V. - Supply of Duplo 

Machine

248,640.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     248,640.00           100% I 100%



G58161804021 7/6/2015

Wp/Minu/Wimalananda  P.V. - Supply of Computers

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     299,889.00           100% I 100%

F58161804022 11/11/2015

Regie Ranatunga P.V. - Supply of model desks for 

grade 5 students

993,552.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     993,552.00           100% I 100%

A58161104023 7/9/2015

WP/Minu/Asgiriya Sudarshana K.V. - Roof repair of 

60x20 building

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     273,676.40           91% I 100%

F58161804024 11/11/2015

Wp/Min/Yatagama P.V. - Supply of furniture for 

Grade 1 students

147,980.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     147,980.00           100% I 100%

H58263104001 7/28/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU උ@ග පල  ² 

jධ|මාන!ද `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%

H58263104002 7/28/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙබ ��ල ² 

ෛම�ව|ධනාරාමය `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය 

opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%

N58263804003 8/7/2015

\�ව!ෙගොඩ  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

යYයන `ජය මංගල ��ෙවන  සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� 

Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     9,990.00              100% I 100%

N58263804004 8/7/2015

\�ව!ෙගොඩ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ග�ඹtව � ÐS `හාරස්ථානෙ> දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල 

ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     9,990.00              100% I 100%

N58263804005 8/7/2015

\�ව!ෙගොඩ  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

\�ව!ෙගොඩ Aරාණ රජ මහා `හාරෙ> දහ  පාසල සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     9,990.00              100% I 100%



N58263804006 8/7/2015

\�ව!ෙගොඩ  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

අස්I�ය Aරාණ රජ මහා `හාරයදහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල 

ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     9,990.00              100% I 100%

N58263804007 8/7/2015

\�ව!ෙගොඩ  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙප�යාෙගොඩ ෙබෞgධ මධ�ස්ථානය සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     9,990.00              100% I 100%

N58263804008 8/7/2015

\�ව!ෙගොඩ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙබ ��ල,`ගඩ,ධ ම�G�කාරාම `හාරස්ථානෙ> � 

ෙ ධාන!ද දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� 

Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%

K58263904010 12/9/2015

\�ව!ෙගොඩ පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන 

කලාක�ව!, ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� 

Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     99,370.00            99% I 100%

F58561804007 12/28/2015

Minuwangoda Zonal Education Office - Supply a 

duplo machine & Photo copy Machine

379,620.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     353,150.00           93% I 100%

F58561804008 12/2/2015

Minuwangoda Zonal Education Office - Supply 

Furniture

10,728.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     10,728.00            100% I 100%

A58561104011 12/2/2015

WP/MINU/Wegowwa K.V. - Repairing of entrance 

road & gate

250,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     250,000.00           100% I 100%

G58561804012 12/2/2015

Minuwangoda Zonal Education Office - Supply 

Photocopy machine

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     95,460.00            95% I 100%

F58563804013 12/2/2015

\�ව!ෙගොඩ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල �Pටා ඇ� 

bයාප�ංU කලායතන සඳහා සං�ත භා³ඩ ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 0% O 0%



F58561804014 12/2/2015

WP/MIN/Reggie Ranathunga V - Supply furniture

290,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     288,321.39           99% I 100%

F58563804015 12/14/2015

\�ව!ෙගොඩ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  

පාසැ� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

A58561104016 12/30/2015

Modernization of Minuwangoda Divisional 

Education office

900,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

A58161105001 4/30/2015

Minu/Kumbaloluwa M.V. - Repairing of Main Hall

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     381,642.30           95% I 100%

A58161105002 6/12/2015

Meevitiya P.V.- Modification of 20*20 Class room 

building

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     447,459.70           89% I 100%

A58161105003 10/22/2015

Minu/Pasyala M.V.- Repair of  120*20 Building

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,910,621.25       96% I 100%

A58161105004 7/14/2015

Wp/Min/Imbulanwala P.V. - Repair of 110x20 and 

120x25 buildings

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     957,555.99           96% I 100%

H58161105005 5/5/2015

Minu/Pasyala P.V. -  Balance work  of 90*25 Three 

storied Building 

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     494,983.00           99% I 100%

H58161105006 5/5/2015

Minu/Kaleliya  P.V. -  Balance work  of 90*25 Two 

storied Building 

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     499,958.15           100% I 100%



F58161805008 4/23/2015

Supply of Furniture and Office Equipment for 

Schools in Mirigama Division

650,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     649,805.00           100% I 100%

K58582805006 5/22/2015

m�ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා සමාජවල 

ධා�තා සංව|ධනය සදහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ ලබා Dම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     299,700.00           100% I 100%

F58561805009 12/14/2015

Wp/Minu/Pasyala PV - Supply furniture & equipment

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     200,000.00           100% I 100%

A58161106001 6/4/2015

Kuruwamulla M.V. - Roof repair of "L "  shape 

building

1,350,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,221,409.49       90% I 100%

A58161106002 6/26/2015

Buddhist M.V. - Repair of the electricity system

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     285,940.00           95% I 100%

A58161106003 4/30/2015

Kurawalana K.V. - Repair of the boundary fence

720,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     692,864.64           96% I 100%

A58161106004 4/30/2015

Orchardwatta Muslim V. - Repair of the boundary 

Fence

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     781,121.55           98% I 100%

A58161106005 4/30/2015

Kittammahara M.V. - Repair of the Office building

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     362,361.20           72% I 100%

A58161106006 4/30/2015

Divisional Office Attanagalla - Expansion of the 

Building

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,028,426.25       69% I 100%



A58161106007 4/30/2015

Veyangoda P.V. - Repair of the toilets

350,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     306,118.65           87% I 100%

H58161106009 4/29/2015

Udugaha - Walpola combined School - Construction 

of  a Science Lab

2,430,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,904,905.84       78% I 100%

G58161806014 5/5/2015

Udugoda Arafa Muslim V. - Supply Musical 

Instruments

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     100,000.00           100% I 100%

G58161806015 5/5/2015

Hiripitiya P. V. - Supply Multimedia & Cassette 

Recorder

110,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     109,500.00           100% I 100%

G58161806018 12/15/2015

Walikadamulla K.V. - Supply a Multimedia Projector

76,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     76,000.00            100% I 100%

G58161606019 4/1/2015

Pitiyegedara M.V. -Supply sports equipment

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     99,880.00            100% I 100%

G58161806020 4/1/2015

Weerangula K.V. -Supply Telephone facility

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     11,920.00            48% I 100%

G58161806027 4/29/2015

Supply of Computers, Computer Equipment and 

Printers for selected schools in Attanagalla Division

585,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     585,000.00           100% I 100%

F58161806028 4/29/2015

Supply of furniture and Office Equipment for selected 

schools in Attanagalla Division

1,185,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,185,000.00       100% I 100%



H58161106029 5/14/2015

Weerangula K.V - Construction of Toilets

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     197,331.43           99% I 100%

K58582806016 6/17/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සදහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ 

ලබා Dම.

410,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     409,820.00           100% I 100%

G58161806030 12/15/2015

Muslim Balika Vidyalaya - Supply of a Computer

83,350.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     83,350.00            100% I 100%

H58161106031 7/21/2015

Wp/Gam/St.Marys Vidyalaya - Construction of two 

toilets

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     342,342.16           86% I 100%

H58263106001 7/28/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU �ව!Aර � 

`ජයාරාම Aරාණ `හාරෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

H58263106002 7/28/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ෙ~ය!ෙගොඩ 

ෙg`!පැ!න ඇ�ල ආ�යXංහාරාම `හාරස්ථානෙ> 

ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

H58263106003 8/4/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ² සමා� ෙබෞgධ 

`හාර මධ�ස්ථානෙ>  ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00            100% I 100%

H58263106004 8/4/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU නාපාෙගොඩ 

ෙබෝ�මාලකාරාම `හාරෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00            100% I 100%

N58263806005 8/7/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

වළbයgද jභදාරාම දහ  පාසල  සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00            100% I 100%



N58263806006 8/7/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

එ�ලGකල,ෙගොඩගම, ෙගොඩගම ෙබෝ��Gඛාරාම දහ  පාසල 

සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     20,000.00            100% I 100%

N58263806007 8/7/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙ~ය!ෙගොඩ, අලවල,ෙg`!පැ!න ඇ�ල, � ඥාණාන!ද දහ  

පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ 

ලබාDම.
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     20,000.00            100% I 100%

N58263806008 8/7/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU 

ඌරාෙපොල, නාෙගොඩ, X� jෙ ද දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල 

ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00            100% I 100%

N58263806009 8/7/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙ~ය!ෙගොඩ,ක�වස්ෙගොඩ, � සමා� ෙබෞgධ මධ�ස්ථාන 

`හාරෙ> දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� 

Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     25,000.00            100% I 100%

N58263806010 8/7/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

S<ට Oව, නාපාෙගොඩ, නාපාෙගොඩ ෙබෝ�මාලකාරාම `හාරෙ> 

දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     25,000.00            100% I 100%

K58263906011 8/10/2015

අ�තනග�ල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන 

කලාක�ව!, ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� 

Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                       0% O 0%

A58161106032 9/2/2015

Wp/Gam/Asoka Primary V. - Roof repair of 80x25 

two storey building and Grade 1 class room building

2,025,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,861,878.65       92% I 100%

H58582106022 11/6/2015

අ�නග�ල පා.ෙ�. රජයට අය� ඉඩෙ  �PY ව"�Yවල 

ෙවොbෙබෝ� Äඩා �Yය ඉ� opම

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     1,499,737.50       100% I 100%

H58561106023 12/16/2015

WP/Gam/AL Azhar Central College - Balance work of 

Building

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,700,968.00       85% I 100%



H58582106025 12/31/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> රජයට අය� 

ඉඩෙ  �PY ව"�Yවල ෙවොbෙබෝ� �ඩා �Yෙ> වැඩ අවස! 

opම - 11 අ�යර

1,125,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     1,119,992.30       100% I 100%

A58161107001 4/30/2015

Mihindu K.V. -Roof repair of the multi-purpose 

building

450,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     399,432.35           89% I 100%

A58161107002 4/30/2015

Gajaba  K. V. -Renovation of the 72*16 classroom 

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     80,851.85            81% I 100%

A58161107003 5/12/2015

Lumbini K.V. -Repair of the electricity system

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     144,530.00           96% I 100%

A58161107004 5/12/2015

Kumaradasa K.V. -Repair of the main hall

900,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     896,239.08           100% I 100%

A58161107005 5/12/2015

Hemamali M.V. -Renovation of the office  room

680,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     458,105.11           67% I 100%

A58161107007 4/30/2015

Keppetipola M.V. -Repair of the Art Room and 10,11 

classroom

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     916,217.37           92% I 100%

A58161107008 5/12/2015

Embaraluwa M.V. - Repairs of the floor and Ramp of 

Science building

180,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     179,550.55           100% I 100%

A58161107009 11/3/2015

Sri Bodhi P.V. -Roof repair of Library building

390,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     315,500.80           81% I 100%



A58161107011 4/30/2015

Midellavita Senarath K.V. -Repair of the drain system

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     42,825.99            21% I 100%

A58161107012 5/12/2015

Wimaladarmasooriya P.V. -Repair of the drain system

170,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     135,382.75           80% I 100%

H58161107013 5/5/2015

Siri Seevali M.V. - Balance work of 70 X 25 Building

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,979,593.90       99% I 100%

H58161107014 7/22/2015

Wp/Gam/Thakshila M.V. - Construction of 70 x 25 

three storied building (stage 1)

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,951,521.52       98% I 100%

G58161807016 4/1/2015

Vijitha K.V. - Supply a C.D. Player

75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     74,875.00            100% I 100%

G58161807017 4/1/2015

Sri Sumangala K.V. - Supply a C.D. Player

75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     74,875.00            100% I 100%

G58161807022 4/1/2015

Keppetipola M.V. - Supply Musical Instruments

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     149,310.00           100% I 100%

G58161807023 12/15/2015

Thakshila M.V. - Supply a Multimedia Projector

76,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     76,000.00            100% I 100%

G58161807024 12/15/2015

Sunethra Devi K.V. - Supply a Duplo Machine

141,525.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     141,525.00           100% I 100%



K58582807002 11/2/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> Äඩා කට�" සඳහා ම�ලවෙපොර ෙම<ට 

ක<ටලයG ලබා Dම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     499,500.00           100% I 100%

G58161807029 4/29/2015

Supply of Computers, computer equipment and 

printers for selected schools in Gampaha Division

515,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     515,000.00           100% I 100%

F58161807030 4/29/2015

Supply of furniture and office equipment for selected 

schools in Gampaha Division

1,700,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,700,000.00       100% I 100%

K58582807006 6/17/2015

ග පහ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා සමාජ 

සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     399,650.00           100% I 100%

N58161807031 5/14/2015

Lumbini K.V - Supply Lab Equipment

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     199,089.85           100% I 100%

A58161107032 6/11/2015

Sri Lanka P.V. - Renovation of Out door stage of 

library room

725,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     669,765.27           92% I 100%

A58161107033 7/23/2015

Galahitiyawa Hemamali M.V. - Roof repair of U 

shape building

180,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     99,689.70            55% I 100%

H58263107001 7/28/2015

ග පහ පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ජයjමනාරාම 

`හාරස්ථානෙ> `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00           100% I 100%

H58263107002 8/4/2015

ග පහ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  ² jගත jභදාරාමය 

ගෙ!��ල ගලPYයාව `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය 

opම

145,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     145,000.00           100% I 100%



N58263807003 8/7/2015

ග පහ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU 

කළෙගwෙහේන, ෙබෝග�ව, අ��ගම,� පඥ්ඥාන!ද ධ|ම 

`ද�ාලය සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ 

ලබාDම.
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,930.00            100% I 100%

N58561807010 11/6/2015

Zonal Office Gampaha - Networking of computer 

System

170,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     165,764.00           98% I 100%

H58582107012 11/6/2015

ග පහ ² ෙබෝ� �ඩාංගන ප�ශය සංව|ධනය opම

2,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,977,196.38       99% I 100%

H58561107013 12/16/2015

Sri Bodhi P.V. - Development work of Pavilion - 

Stage 11

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     192,480.91           96% I 100%

A58561107014 12/2/2015

WP/GAM/Weliweriya MAdduma Bandara M.V. - 

Repairing of Old Buillding

1,300,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,298,219.51       100% I 100%

A58561107015 12/15/2015

Improvement of Community learning center at 

Moragoda

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     486,495.45           97% I 100%

G58561807020 12/31/2015

Gampaha Zonal Education office - Suppply two 

Computers & a Printer

211,600.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     210,550.00           100% I 100%

G58582807022 12/31/2015

ග පහ � ෙබෝ� `ද�ාලය සඳහා තණෙකොළ කැzෙ  ටැGට| 

ය!තයG ලබා Dම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     492,000.00           98% I 100%

A58561107023 12/31/2015

WP/GAM/Anura KV - Repairing of building

350,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%



A58561107024 12/30/2015

Sri Bodhi PV - Development work of library

250,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

A58161108002 4/30/2015

Uswettakeiyawa St Marys M.V.- improvement of 

main hall

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     499,866.10           100% I 100%

A58161108003 4/30/2015

Ekala GB Senanayake M.V- renovation of 

Mathematics activity room

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     198,443.30           99% I 100%

A58161108004 4/30/2015

North Batagama Sidhartha JSV- renovation  of 

Buildings 

230,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     229,999.30           100% I 100%

A58161108005 4/30/2015

Dharmarathana K.V- Roof repair and Development 

of Hall number 3

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     96,800.35            97% I 100%

A58161108006 4/30/2015

Dharmarathana K.V- Renovation of Singithi Uyana

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     99,925.35            100% I 100%

H58161108007 4/29/2015

Jayanthi V.- Construction of new class building first 

stage

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,980,738.81       99% I 100%

H58161108008 6/26/2015

Narangodapaluwa Karunarathna M.V-  Balance work 

of 70x25 two storied building (stage 2)

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     797,178.15           100% I 100%

G58161808011 4/1/2015

Supply of PA systems and multimedia projectors for 

schools in Ja Ela Division

380,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     376,000.00           99% I 100%



G58161808012 4/1/2015

St Sebastians BMV- Supply of 10 computers

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     500,000.00           100% I 100%

F58161808013 12/9/2015

Supply of Duplo Machines for Selected schools in Ja 

Ela Division 

1,215,450.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,215,450.00       100% I 100%

K58582808002 7/22/2015

ජා-ඇල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා සමාජ 

සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම.

364,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     363,640.00           100% I 100%

A58161108017 6/15/2015

St. Sebastian M.V. - Roof repair of 90x25 three 

storied building

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,999,947.46       100% I 100%

H58161108018 6/29/2015

Ekala G.B.Senanayake M.V - Provide Electricity to 

the Main Hall

90,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     87,310.00            97% I 100%

H58161108019 6/29/2015

Ekala G.B. Senanayake M.V. - Converting a Class 

room into a multi - media unit in the 90x25 two 

storied building.

210,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     204,917.54           98% I 100%

H58161108020 6/29/2015

Wp/Neg/Hapugoda St.Marys Model School - 

Development of Home Science Laboratary

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     145,760.70           97% I 100%

H58263108001 7/28/2015

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ඉහලගම � jගතාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     50,000.00            100% I 100%

H58263108002 7/28/2015

ජාඇල පාෙgZය ෙ�ක  bයාප�ංU ෙකො<ඨාශෙ> X� 

jද�තාරාම Aරාණ `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය 

opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,881.00            100% I 100%



H58263108003 8/4/2015

ජා ඇල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ෙපො"ෙකො�ව � 

සංඝෙබෝ� `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     100,000.00           100% I 100%

N58263808004 8/7/2015

ජා ඇල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU උ.බටගම, 

X� jමන `හාරෙ> පව�නා දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� 

හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     50,000.00            100% I 100%

N58263808005 8/7/2015

ජා ඇල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU රාගම ,දOව, 

bයාප�ංU අංක 2691,� ධ මXg� දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල 

ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     47,352.00            95% I 100%

G58582808005 12/2/2015

ජා-ඇල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා 

ස\�වල ධා�තා සංව|ධනය සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     499,900.00           100% I 100%

G58561808007 12/14/2015

Supply of Multimedia projectors & screens for 

selected schools in Ja-ela Diivision

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     394,600.00           99% I 100%

A58561108008 12/30/2015

Repairing of eletricity system & development of 90*25 

three storeyed building at Ja-Ela Dandugama  

Lankasaba V

292,974.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     291,820.00           100% I 100%

A58561108009 12/30/2015

Repairing of toilets at Batagama North Junior 

Secondary School

250,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     246,370.55           99% I 100%

A58161109001 6/4/2015

Wp/ke/Sri Rathanpala MV -repair of 100*20 building 

1,250,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,245,001.55       100% I 100%

A58161109002 7/8/2015

WP/Kel/St. Mary s V. - Repair of Science Laboratory 

and Principal s Office

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     398,926.60           100% I 100%



A58161109003 6/3/2015

Wp/ke/Archbishop boys M.V. -  Modernization of 

buildings

900,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     895,589.41           100% I 100%

A58161109004 10/14/2015

Gonsalwes M.V- Providing electricity connection and 

improvement of hall 

1,050,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,044,985.03       100% I 100%

A58161109005 5/27/2015

Wp/ke/Alpitiwala Chandrawansa v - Development of 

the Science Laboratory and Office

530,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     529,552.15           100% I 100%

H58161109006 5/5/2015

Wp/ke/R.C.Tamil v - balance work of 70*25 three 

storied building

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,992,496.58       100% I 100%

H58161109007 5/5/2015

Pamunugama M.V.- Completion of New building 

stage -3

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,999,076.40       100% I 100%

G58161809008 7/22/2015

Wp/ke/St .Annes BPV-supply Duplo machine

394,050.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     394,050.00           100% I 100%

F58161809009 5/5/2015

Wattala education divisional school -supply  furniture

440,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     440,000.00           100% I 100%

F58161809010 5/5/2015

Wattala education divisional school -supply steel 

cupboard

320,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     318,126.00           99% I 100%

G58161809011 7/22/2015

Wattala education divisional school -supply computer

77,450.32            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     77,450.00            100% I 100%



A58161109014 7/15/2015

Wp/Kel/St.Anne s B.M.V. - Roof Repair of No. 8 

building

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     994,084.70           99% I 100%

H58161109015 7/15/2015

Wp/Kel/Karunaratna Buddhist M.V. - Construction 

of toilets

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     299,365.95           100% I 100%

A58161109016 8/21/2015

st. Anne s B.M.V. - Roof repair of 130x45 main hall 

(stage 1)

1,200,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,199,850.00       100% I 100%

A58161109018 8/21/2015

Wp/Kel/St.Ann s B.M.V. - Repairs of Electricity 

system of 130x45 main hall

40,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     39,265.00            98% I 100%

H58561109006 12/2/2015

WP/KE/AL Ashraff M.V. - Construction of a new 

entrance

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     199,888.95           100% I 100%

A58561109007 12/2/2015

WP/KE/AL Ashraff M.V. - Repairing of electricity 

system

195,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     194,975.00           100% I 100%

A58161110001 4/30/2015

wp/ke/Ambagaspitiya mv -  repair of electricity system

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     97,265.00            97% I 100%

A58161110002 4/30/2015

wp/ke/Sri sangamiththa m.v - roof & building repair 

of 100*20 building

1,300,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,296,676.25       100% I 100%

H58161110004 5/5/2015

Wp/ke/Udupila P.V -balance work of 70*25 building

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,916,051.79       96% I 100%



H58161110005 5/20/2015

Wp/ke/Jayakody MV - Modernization of two 

buildings

1,740,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,733,582.10       100% I 100%

H58161110006 4/29/2015

Wp/ke/kadawatha R.C.V - Construction of retaining 

wall

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     935,831.10           94% I 100%

G58161810007 7/22/2015

Wp/ke/Weboda mv  -supply photocopy machine

86,580.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     86,580.00            100% I 100%

G58161810008 7/22/2015

Wp/ke/welipillewa p.v -supply a computer

77,450.32            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     77,450.32            100% I 100%

G58161810009 8/28/2015

Wp/ke/wilimbula v - supply sports instrument

91,070.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     91,070.00            100% I 100%

G58161810010 7/22/2015

Wp/ke/Weboda north vidyadeepa mv - supply a 

computer

77,450.32            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     77,450.32            100% I 100%

G58161810011 8/28/2015

Wp/ke/Holy family BMV - supply Dancing Instrument

134,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     134,000.00           100% I 100%

G58161810012 7/22/2015

Wp/ke/Kirikiththa kv-supply a computer

77,450.32            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     77,450.32            100% I 100%

G58161810013 7/22/2015

Wp/ke/Dalupitiya Vidyachandra v -supply photocopy 

machine

86,580.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     86,580.00            100% I 100%



G58161810014 8/28/2015

Wp/ke/Sri sangamiththa m.v -supply sports instrument

91,220.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     91,220.00            100% I 100%

F58161810015 5/5/2015

Wp/ke/Dharmaraja Mv -supply  furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     199,290.00           100% I 100%

F58161810016 5/5/2015

Wp/ke/Ambagaspitiya mv -supply  furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     197,510.29           99% I 100%

F58161810017 5/5/2015

Wp/ke/kadawatha R.C.V -supply  furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     199,290.00           100% I 100%

F58161810018 5/5/2015

Wp/ke/Udupila pv -supply  furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     199,290.00           100% I 100%

F58161810019 5/5/2015

Wp/ke/Kirikiththa kv -supply  furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     200,000.00           100% I 100%

F58161810020 5/5/2015

Wp/ke/Henegama mahabodhi k.v -supply  furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     199,290.00           100% I 100%

K58582810004 6/17/2015

මහර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා සමාජ 

සඳහා Äඩා උපකරණ ලබා Dම.

150,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     149,880.00           100% I 100%

A58161110022 11/3/2015

Siyane Neelammahara P.V. - Repairing of 110x30 

building

2,500,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,500,217.14       60% I 100%



H58263110001 7/28/2015

මහර පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ² ලංකාරාමය ^ලමහර 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     88,982.99            89% I 100%

N58263810002 8/7/2015

මහර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කඩවත,රාගම 

පාර,� Ð බාරාමෙ> රතනපාල දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල 

ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     46,805.00            94% I 100%

N58263810003 8/7/2015

මහර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU දt�Yය � 

Sෙ�තාරාමෙ> ආYගල දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     46,315.00            93% I 100%

K58263910004 8/10/2015

මහර පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන කලාක�ව!, 

ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� Gෙෂේතය!  

jරGÛත opම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     100,000.00           100% I 100%

A58561110007 11/19/2015

WP/KE/Kadawatha Vidyaloka V. - Essential repairs

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     149,457.00           100% I 100%

A58161111001 4/30/2015

Siri Perakumba M.V. - Repair of No.2 building

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     351,003.00           88% I 100%

A58161111002 4/30/2015

Werahera Bandaranayaka M.V. - Repair of 65*25 

building

720,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     429,225.03           60% I 100%

A58161111003 4/30/2015

Maryland K.V. - Repair of 80*20 building

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     294,199.50           98% I 100%

A58161111004 4/30/2015

Pepiliyawala K.V. - Roof repair of 90*25 building 

900,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     866,271.90           96% I 100%



A58161111005 4/30/2015

Mandawala M.V. - Repair of Electricity system

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     44,980.00            90% I 100%

A58161111006 5/12/2015

Mahagama Sekara M.V. - Repair of the office building

1,200,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     847,653.30           71% I 100%

A58161111007 5/12/2015

Maddegama M.V. - Balance repair of roof of 60x20 

building

110,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     95,151.00            87% I 100%

H58161111008 5/5/2015

Mandawala P.V. - Balance work of the Pavilion.

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     599,275.00           100% I 100%

H58161111009 5/5/2015

Ovitigama M.V. - Balance work of the staff room

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     175,575.83           88% I 100%

H58161111010 4/29/2015

Dompe M.V. - Construction of 90 x 25 three storey 

building 1st stage

3,110,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,835,963.35       59% I 100%

G58161811011 12/15/2015

Jinananda P.V. - Supply a Duplo Machine

141,525.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     141,525.00           100% I 100%

G58161811012 4/1/2015

Siri Parakumba V. - Supply Musical Instruments

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     100,000.00           100% I 100%

G58161811013 5/5/2015

Wathurugama M.V.  - Supply Musical Instruments

120,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     120,000.00           100% I 100%



G58161811024 4/29/2015

Supply of Computers, computers equipment and 

printers for selected schools in Dompe Division

190,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     190,000.00           100% I 100%

F58161811025 4/29/2015

Supply of Furniture and office equipment for selected 

schools in Dompe Division

960,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     959,756.49           100% I 100%

A58161111026 6/11/2015

Meethirigala K.V. - Repair of the Computer room

155,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     133,413.08           86% I 100%

K58582811009 7/9/2015

ෙදො ෙ� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සඳහා Äඩා භා³ඩ හා  උපකරණ 

ලබා Dම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     199,940.00           100% I 100%

H58263111001 7/28/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU පැ�bයවල ² 

ආන!දාරාමය `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     98,000.00            98% I 100%

H58263111002 7/28/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ² පරම `jgධාරාම  

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     98,000.00            98% I 100%

H58263111003 8/4/2015

ෙදො ෙප පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙයP  bයාප�ංU �Ñ�ගම ² 

jද|ශනාරාම ��ෙව! `හාරස්ථානෙයP  ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     300,000.00           100% I 100%

N58263811004 8/7/2015

ෙදො ෙ� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ��ගම X� 

පැරN බා දහ  පාසෙ�  Aස්තකාලය සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     24,886.00            100% I 100%

N58263811005 8/7/2015

ෙදො ෙ� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙදකටන, 

ක�ල!ද � ධ මාධාර දහ  පාසෙ�  Aස්තකාලය සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     24,886.00            100% I 100%



N58263811006 8/7/2015

ෙදො ෙ� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

පැ�bයවල,පැ�bවයල � ආන!දාරාමෙ> � ෙ�මාන!ද දහ  

පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ 

ලබාDම.
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     49,865.00            100% I 100%

N58263811007 8/7/2015

ෙදො ෙ� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

රඳාවාන,ම³ඩාවල දNණ,අංක 395/R,Îයද|ශනා දහ  පාසල 

සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     49,865.00            100% I 100%

K58263911008 8/10/2015

ෙදො ෙප  පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන 

කලාක�ව!, ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� 

Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     250,000.00           100% I 100%

A58561111011 12/14/2015

WP/Gam/Kirindiwela Sangamiththa BV - Constrution 

of indoor stage

1,400,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,197,212.50       86% I 100%

A58561111012 12/31/2015

WP/GAM/Kumarimulla Muslim MV - Repairing of 

buildings (Balance Work)

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

A58161112001 4/30/2015

Wp/ke/kadawatha Buddhist pv - roof repair of 130*20 

building

700,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     699,589.80           100% I 100%

A58161112002 4/30/2015

Wp/ke/Heiyanthuduwa Mahinda MV- roof repair of 

80*20 building

700,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     698,963.25           100% I 100%

A58161112003 4/30/2015

Wp/ke/Kanduboda Mv -repair of 130*40 building 

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     973,027.25           97% I 100%

A58161112004 4/30/2015

Biyagama Divisional Education Office -Repair of 

Buildings

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     97,839.90            98% I 100%



H58161112005 10/14/2015

Wp/ke/Yatihena v -Balance work of 90*25 three 

storied building

2,352,138.35       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,351,746.95       100% I 100%

G58161812006 7/22/2015

Wp/ke/Pamunuwila Mv - supply Multimedia set 01

80,500.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     80,500.00            100% I 100%

G58161812007 7/22/2015

Wp/ke/sobitha pv  - supply Duplo machine

394,050.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     394,050.00           100% I 100%

G58161812008 7/22/2015

Wp/ke/Rajasingha Pv - supply photocopy machine

86,580.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     86,580.00            100% I 100%

G58161812009 8/28/2015

Wp/ke/Mahamaya BMV - supply fax Machine

25,530.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     25,530.00            100% I 100%

G58161812010 4/1/2015

Wp/ke/Daranagama PV  -supply  a computer & printer

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     98,950.00            99% I 100%

F58161812011 5/5/2015

Wp/ke/Al mubarak pv -supply  furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     199,290.00           100% I 100%

F58161812012 5/5/2015

Wp/ke/Pamunuwila Mv - supply steel cupboard 05

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     100,000.00           100% I 100%

F58161812013 5/5/2015

Wp/ke/Mahamaya BMV -supply  furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     199,290.00           100% I 100%



F58161812014 5/5/2015

Wp/ke/Heiyanthuduwa Mahinda MV -supply  

furniture

190,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     187,677.96           99% I 100%

F58161812015 5/5/2015

Wp/ke/Daranagama PV -supply  furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     199,350.00           100% I 100%

F58161812016 5/5/2015

Wp/ke/Kandewatta Sirisumana PV -supply  furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     196,281.35           98% I 100%

H58161112018 4/29/2015

Biyagama MMV - Balance work of Mahindodaya 

Technical Laboratary

530,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     524,607.71           99% I 100%

H58161112019 5/21/2015

Bollegala M.V. - Balance work of the 90*25 two std. 

building - stage 3

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,281,019.45       85% I 100%

A58161112020 8/6/2015

Subhashi Rajakeeya M.V. - Repair of 134x22 building

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     984,485.55           98% I 100%

H58263112001 8/4/2015

Ðයගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU සමර�වාකර 

�ලකර�නාරාමය `හාරෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     100,000.00           100% I 100%

N58263812002 11/23/2015

Ðයගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ම�වාන, 

යYෙහේන, � `මල ��ත�ාරාමෙ> � `ශාඛා දහ  පාසල සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     50,000.00            100% I 100%

A58161112022 8/21/2015

WP/Kel/Kelanithissa M.V. - Renovation of boundary 

wall

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     398,764.70           100% I 100%



K58561912005 12/9/2015

Capacity development Programme for staff of 

Minuwangoda Zonal Education Zone

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     166,800.00           83% I 100%

A58161113001 4/8/2015

Wp/ke/Wanawasala Nagasena V -repair of 100*20 

building 

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     958,204.01           96% I 100%

A58161113002 4/30/2015

Wp/ke/H.K.Dharmadasa PV -repair of 100*20  

building 

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     798,875.76           100% I 100%

A58161113003 4/29/2015

Wp/ke/St Francis MV -repair of 68*22  Science 

Laboratary

480,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     475,788.00           99% I 100%

A58161113004 12/15/2015

Kelaniya Education Office -Repair and renovation of 

Buildings, front yard and drainage system

510,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     509,389.15           100% I 100%

H58161113005 10/14/2015

Wp/ke/Helena BMV -Balance work of 90*25building

1,949,772.33       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,869,003.29       96% I 100%

G58161813006 7/22/2015

Wp/ke/Sri Sumangala PV -supply  One computer 

77,450.32            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     77,450.32            100% I 100%

G58161813007 7/22/2015

WP/KE/Dutugemunu M.V. -supply  a computer 

77,450.32            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     77,450.32            100% I 100%

G58161813008 7/22/2015

Wp/ke/H.K.Dharmadasa PV -supply  a computer 

77,450.32            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     77,450.32            100% I 100%



F58161813009 5/5/2015

Wp/ke/Sri Sumangala PV -supply  furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     196,291.70           98% I 100%

F58161813010 5/5/2015

WP/KE/Dutugemunu mv -supply  furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     199,665.67           100% I 100%

F58161813011 5/5/2015

Wp/ke/H.K.Dharmadasa PV -supply  furniture

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     247,146.88           99% I 100%

K58582813003 10/16/2015

කැළ�ය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සදහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ 

ලබා Dම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     299,720.00           100% I 100%

H58161113014 6/8/2015

Zahira M.V. - Balance work of 90x25 building (stage 3)

3,500,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,824,322.25       81% I 100%

H58161113015 6/26/2015

Zahira M.V. - Construction of 90x25 three storied 

building for Primary Section

6,700,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     5,610,000.00       84% I 100%

F58161813017 7/15/2015

Kelaniya Zonal Office  - Supply of Office furniture

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     399,489.00           100% I 100%

G58161813018 8/28/2015

Kelaniya Zonal Office - Supply Lap Tops for Subjects 

Directors

357,687.76           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     357,687.76           100% I 100%

H58263113001 7/28/2015

කැළ�ය පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU වරාෙගොඩ 

ෙබෝ��Gඛාරාමය `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැIb සංව|ධනය 

opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     50,000.00            100% I 100%



H58263113002 8/4/2015

කැළ�ය පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ² Sෙගෝධාරාමය 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     100,000.00           100% I 100%

N58263813003 8/7/2015

කැළ�ය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මාෙකොළ, 

තැÑbගස්��ල, � jද|� දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     24,000.00            96% I 100%

N58263813004 8/7/2015

කැළ�ය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

o�බ�ෙගොඩ, ගැ�� මාවත, � ^ෙගෝධාරාම `හාරස්ථානෙ> � 

`මලවංශ දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� 

Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     24,000.00            96% I 100%

K58263913005 8/10/2015

කැළ�ය  පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන 

කලාක�ව!, ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� 

Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     50,000.00            100% I 100%

A58561113010 12/31/2015

Kelaniya Zonal Education office - Repair & 

renovation of buildings (Stage 11)

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     149,430.00           100% I 100%

G58561813011 12/30/2015

Kelaniya Zonal Education Office - Supply a Printer

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

A58161121001 11/11/2015

AGAMETHI V. Repairing  of a principal office.

675,700.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     675,658.20           100% I 100%

A58161121002 7/21/2015

MODARA ANANDA M.V. : Repairing  of Teacher s 

Quaters

996,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     989,483.86           99% I 100%

A58161121003 11/11/2015

MAHAWATTA ST. ANTHONYS SIN V. - 

Repairing of buiding

269,100.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     269,063.15           100% I 100%



A58161121004 11/11/2015

AGAMETHI V. - Repairing of students toilets

235,150.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     235,136.58           100% I 100%

A58161121005 7/21/2015

KANAPATHY HINDU LADIES M. V. - 

Improvement of Sanitary Facilities

793,700.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     793,699.95           100% I 100%

H58161121006 7/21/2015

MATTAKKULIYA ST. JOHNS M.V. Balance work 

of 110*25 2 st building

4,422,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     4,408,601.21       100% I 100%

H58161121007 7/21/2015

KUMARA V. -  Construction of a 70*25 3st  New 

building 

4,770,200.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     4,750,221.86       100% I 100%

H58161121008 7/21/2015

JAYANTHI V. - Construction of toilets

721,100.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     631,696.93           88% I 100%

N58161121036 4/29/2015

බප/ෙකො/සංඝරාජ `ද�ාලෙ> පjපස ෙ_<�ව අt�වැwයා opම

75,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     74,988.44            100% I 100%

A58161121037 4/29/2015

Mahawaththa St.Anthony s Tamil V. - Repairing of 

Buildings & Toilets

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     545,817.03           91% I 100%

F58161821038 5/14/2015

Supply Office Equipment for Colombo Zonal 

Education Office

1,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,000,000.00       100% I 100%

K58582821003 5/22/2015

ෙකොළඹ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සදහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ 

ලබා Dම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     19,950.00            100% I 100%



F58161821039 5/28/2015

Supplying Office Equipment & Furniture for the 

Selected Schools in Colombo North Division 

630,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     629,308.00           100% I 100%

F58161821040 5/28/2015

Supplying Office Equipment & Furniture for the 

Selected Schools in Colombo Central Division

740,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     739,551.00           100% I 100%

F58161821041 5/28/2015

Supplying Office Equipment & Furniture to Colombo 

Central Divisional Education Office

140,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     62,715.00            45% I 100%

G58161821042 5/28/2015

Supplying Equipment & Computers for the Selscted 

Schools in Colombo North Division

160,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     158,064.00           99% I 100%

G58161821043 5/28/2015

Supplying Equipment & Computers for the Selected 

Schools in Colombo Central Division

520,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     520,000.00           100% I 100%

G58161821045 5/28/2015

Supplying Equipment & Computers to Colombo 

Central Division Zonal Education Office

280,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     280,000.00           100% I 100%

A58161121046 11/11/2015

Agamathi V. - Repairing of Principal s Office

248,100.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     248,026.80           100% I 100%

A58161121047 7/21/2015

Kanapathy Hindu Ladies V. - Repairing of library

250,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     247,063.80           99% I 100%

A58161121048 7/21/2015

Cathidral Boy s School  - Essential Repairs

250,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     232,586.79           93% I 100%



H58263121001 7/27/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ² jගතවංශාරාමය 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb  සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     49,934.00            100% I 100%

H58263121002 7/27/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොළඹ 15 මාද �Yය 

අ�මස්Ãa� ඉස්ලාPයා Â මා ෙgවස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,580.00            100% I 100%

H58263121003 7/27/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙකොළඹ- 14 

ෙÆතවනාරාමය `හාරස්ථානෙ>   ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා 

ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     24,360.00            97% I 100%

H58263121004 7/27/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙකොළඹ 14 

අෙශෝකාරාම ෙබෞgධ මධ�ස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය 

සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     24,360.00            97% I 100%

H58263121005 7/27/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> අංක 227/270 v.ෆ|I�ස! පාර 

ෙකොළඹ 15 P �PY මස්Ãa� ම~ම| ප�bෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     24,360.00            97% I 100%

H58263121006 7/27/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> අංක 75/20 එ .ෆ|I�ස! පාර 

ෙකොළඹ 15 P �PY ² ��"මා� අ මා! ෙකෝ`ෙ� 

ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     24,360.00            97% I 100%

H58263121007 7/27/2015

ෙකොළඹ  පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ෙකොළඹ 02 

Nමර! ර�න  පාෙ| �PY �ණව|ධනාරාමය `හාරස්ථානෙ> 

ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,825.00            100% I 100%

N58263821008 8/7/2015

ෙකොළඹ  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොළඹ 14, 

X�මාෙවෝ බ³ඩාරනායක මාවත, අංක 859/16,� �ණාන!ද 

ධ|ම `ද�ාලය දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� 

Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     24,750.00            99% I 100%

N58263821009 8/7/2015

ෙකොළඹ  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොළඹ 15, 

� `කම මාවත, අංක 62, � `කමාරාමෙ> දහ  පාසල සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     21,600.00            86% I 100%



N58263821010 8/7/2015

ෙකොළඹ  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොළඹ 

15,�Èමැ!ඩ� පාර,oOලා ඇල පාෙ◌gශය "ල �Pටා ඇ� � 

න!දනාරාම රාජXංහ දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     46,400.00            93% I 100%

N58263821011 8/7/2015

ෙකොළඹ  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොළඹ 

02,`තානෙ_ මාවත, � ෙබෝ�රාජාරාම `හාරෙ> දහ  පාසල 

සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     49,950.00            100% I 100%

K58263921012 8/10/2015

ෙකොළඹ පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන කලාක�ව!, 

ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� Gෙෂේතය!  

jරGÛත opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     100,000.00           100% I 100%

N58263821013 8/14/2015

ෙකොළඹ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙදමටෙගොඩ, 

ෙ�ස්ලq! පාර, ආරාමය ෙපෙදස, මස්Ãa� න�වා අරාÐ දහ  

පාසැල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ 

ලබාDම.
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     24,800.00            99% I 100%

N58263821014 8/14/2015

ෙකොළඹ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොළඹ 02,ප�bය 

පාර බq"� ඉGමා  දහ  පාසැල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     24,800.00            99% I 100%

A58161121049 9/7/2015

Repair of Sewerage System at Wp/Col/Sangaraja 

M.M.V.

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     149,730.00           100% I 100%

A58561121010 12/2/2015

WP/COL/Sri Saripuththa V. - Repairing of boundary 

wall

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     486,415.32           97% I 100%

H58561121011 12/30/2015

WP/COL/DE LA SALLE V - Soil test for 

construction of new building

221,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     220,000.00           100% I 100%

F58561821012 12/31/2015

Supply Furniture  For Colombo Zonal Education 

office

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     500,000.00           100% I 100%



G58561821013 12/31/2015

Supply Tabs  For Colombo Zonal Education Office

52,620.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     52,620.00            100% I 100%

A58161122001 4/30/2015

KUDABUTHGAMUWA SOMADEVI V.  - 

Repairing of global wisdom computer room

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     949,341.55           95% I 100%

A58161122002 4/30/2015

HENRY OLCOT V. - Repairing of "Guru Sahana 

Piyasa" teachers rest room.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     992,351.30           99% I 100%

A58161122003 8/6/2015

ST  JOSEPH  V. - REPAIR OF BOUNDRY WALL

691,070.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     637,779.73           92% I 100%

H58161122004 7/21/2015

KUDABUTHGAMUWA SOMADEVI 

B.V.BALANCE WROK OF 110*25 BUILDING

5,309,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,668,387.66       50% C 60%

G58161822005 4/1/2015

SUPPLY COMPUTERS AND EQUIPMENT FOR 

SCHOOLS IN KOLONNAWA DIVISION

600,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     593,264.00           99% I 100%

F58161822006 5/5/2015

SUPPLY OF FURNITURE FOR SCHOOLS IN 

KOLONNAWA DIVISION 

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො. ක.අ.අ. -                     997,406.00           100% I 100%

K58582822003 8/28/2015

ෙකොෙළො!නාව පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 

ය!_ ඊග� �� හා ර! ත� සමාජය සදහා කායව|ධන 

උපකරණ හා ෙසj Äඩා උපකරණ ලබා Dම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     149,625.00           100% I 100%

A58161123001 4/21/2015

JAYAWARDHANAPURA B.V. - Repairing of Guru 

Sahana Piyasa teachers rest room.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     999,761.83           100% I 100%



A58161123002 8/6/2015

SIRIPARAKUMBA M.V. - Repairing of global 

wisdom computer room

881,815.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     838,244.75           95% I 100%

A58161123003 4/22/2015

RAJAGIRIYA HEVAVITHARANA V. - Repair of 

buildings

1,750,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,750,000.00       100% I 100%

H58263123001 7/27/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU රාජI�ය සදහ  

ෙසවන ෙබෞgධ මධ�ස්ථානෙ>  ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     100,000.00           100% I 100%

H58263123002 8/4/2015

� ජයව|ධනAර  පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU,  නාවල, 

ෙකොස්ව�ත ² ධ|ම SෙGතනාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     99,840.00            100% I 100%

K58263923003 8/10/2015

� ජයව|ධන Aර ෙකෝ<ෙ< පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල 

XYන කලාක�ව!, ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා 

සාPත� Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     -                       0% H 100%

H58563123002 11/6/2015

� ජයව|ධනAර ෙකො<ෙ< පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 

උඩහ��ල Ãනරතනාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     96,980.00            97% I 100%

H58582123003 12/2/2015

� ජයව|ධනAර අධ�ාපන කළාපෙ> ඉහල ෙබෝ\�ය ක�ශ්ඨ 

`ද�ාලóය Äඩාංගනෙ> ෙදවන අ�යෙ| සංව|ධන කට�" Xa 

opම.

140,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     137,900.25           99% I 100%

A58161124001 4/21/2015

MUNIDASA KUMARATHUNGA M.V. - 

Repairing of "Guru Sahana Piyasa" teachers rest 

room.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     999,022.00           100% I 100%

A58161124002 4/21/2015

ZONAL EDUCATION OFFICE - Repair of 

buildings

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     500,000.00           100% I 100%



G58161824004 4/1/2015

SUPPLY COMPUTERS AND EQUIPMENT FOR 

ZONAL EDUCATION OFFICE

1,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     985,039.00           99% I 100%

F58161824005 5/5/2015

SUPPLY OF FURNITURE FOR SCHOOLS IN 

KADUWELA DIVISION 

2,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,997,557.00       100% I 100%

F58161824006 5/5/2015

SUPPLY OF FURNITURE FOR ZONAL 

EDUCATION OFFICE

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     297,650.00           99% I 100%

K58582824006 11/2/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අංක 

477/එෆ්/1 ෙද�යව�ත බ�තර��ල b�නෙ> �PY සමෘg� 

Äඩාසමාජය ෙවත උපකරණ ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,650.00            100% I 100%

H58161124008 7/21/2015

Munidasa Kumarathunga V. - Construction of 70*25 

two storied new building

4,001,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     3,887,729.85       97% I 100%

H58263124001 7/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ඉහළ ෙබෝ\�ය 

අෙශෝකාරාම `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     100,000.00           100% I 100%

H58263124002 7/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU උ@��ල ² A|වාරාම 

`හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,950.00            100% I 100%

H58263124003 7/27/2015

ක@ෙවල පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU තලව"ෙගොඩ 

ïG� ෙබෞgධ මධ�ස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb  සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,500.00            99% I 100%

H58263124004 7/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU රංක@ ප��S 

ෙgවාලෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත 

දව�ාධාර ලබාDම

36,515.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     36,515.00            100% I 100%



H58263124005 7/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU X� jXල ධ|ම 

SෙGතනෙ>  ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාDම

38,050.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     38,050.00            100% I 100%

H58263124006 7/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU X� න!දාරාමය 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම සඳහා ශම පදනම 

මත දව�ාධාර ලබාDම

6,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     6,000.00              100% I 100%

H58263124007 8/4/2015

ක@ෙවල  පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙයP bයාප�ංU  iවb අසAව 

ධ|ම ම!�රෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     200,000.00           100% I 100%

N58263824008 8/7/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

බ�තර��ල,  ප!S�Yය පාර,X� jදස්සනාරාම ෙවෙහර 

`හාරස්ථානෙ> X� jදස්සනාරාම දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල 

ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,393.20            99% I 100%

N58263824009 8/7/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ක@ෙවල,වැb`ට පාර, වැbPඳ Aරාණ `හාරෙ> � සරණංකර 

දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල 

උපකරණ ලබාDම.
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     24,815.40            99% I 100%

N58263824010 8/7/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU නැෙගනPර 

ක@ෙවල,ෙහෝක!දර, S~ XY ෙහොරෙහේන පාෙ|, X� jගත දහ  

පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ 

ලබාDම.
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     24,774.00            99% I 100%

N58263824011 8/7/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU jXලාරාම 

`හාරස්ථ � පඤඤ්ා �ස්ස දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     10,000.00            100% I 100%

N58263824012 8/7/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU උඩව�ත 

`හාරස්ථානෙ> දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� 

Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     10,000.00            100% I 100%

N58263824013 8/7/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ක@ෙවල 

සංඛ�<Y `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� 

Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     9,239.64              92% I 100%



N58263824014 8/7/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොරෙතොට 

ගාම සංව|ධන දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� 

Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     9,584.85              96% I 100%

N58263824015 8/7/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU සදාX�Aර � 

ෙබෝ�රාජAර ,jච�ෙතෝදය දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� 

හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     10,000.00            100% I 100%

N58263824016 8/7/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ක@ෙවල 

වැbPඳ Aරාණ `හාරෙ> � සරණංකර දහ  පාසල සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     24,737.74            99% I 100%

N58263824017 8/7/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ක@ෙවල 

ෙකොතලාවල X� සමා� ෙබෞgධ මධ�ස්ථානෙ> දහ  පාසල 

සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     24,841.80            99% I 100%

K58263924018 12/10/2015

ක@ෙවල  පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන 

කලාක�ව!, ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� 

Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     200,000.00           100% I 100%

G58561824017 12/2/2015

WP/Yaya/Korathota Sri Somananda V. - Supply 

Office equipment

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     200,000.00           100% I 100%

G58561824018 12/9/2015

Supply Computers & equipment for Kaduwela 

Division

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     492,775.00           99% I 100%

A58561124019 12/2/2015

WP/JAYA/Thalawathugoda Agamathi V. - Repairing 

of roof of 80*20 single storied building

640,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     623,516.44           97% I 100%

N58563824021 12/31/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො. bයාප�ංU � `Ãතවංශාරාම දහ  පාසැල 

සඳහා Aස්තකාල උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,393.20            99% I 100%



N58563824022 12/31/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�.ෙකො. � ස }gධ ජය!� දGãණාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,500.00            99% I 100%

A58161125002 4/20/2015

SRI CHANDRARATHANA  MANAWASINGHE 

V. - Repairing of global wisdom computer room

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,000,000.00       100% I 100%

A58161125003 4/20/2015

BUWANEKABA M.V. - Repairing of "Guru Sahana 

Piyasa" teachers rest room.

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     497,483.80           99% I 100%

A58161125004 4/20/2015

MAHARAGAMA JANADHIPATHI REPAIR OF 

SCIENCE LAB

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     478,962.70           96% I 100%

G58161825005 4/1/2015

SUPPLY COMPUTERS AND EQUIPMENT FOR 

SCHOOLS IN MAHARAGAMA DIVISION.

600,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     593,264.00           99% I 100%

H58582125002 3/27/2015

මහරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>ෙපො�ව�ත Äඩා 

`ද�ායතනයට ආරGෂක වැටG ඉ�opම.

1,140,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,001,805.53       88% I 100%

K58582825006 8/10/2015

මහරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සදහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ 

ලබා Dම.

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     349,755.00           100% I 100%

H58161125006 7/21/2015

Kottawa Dharmapala Model P.V. - Balance work of 

90*25 three storied building

4,800,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     4,765,499.66       99% I 100%

K58582825010 8/28/2015

මහරගම පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මාලප�ල 

සමාජය සදහා කායව|ධන උපකරණ හා ෙසj Äඩා උපකරණ 

ලබා Dම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,890.00            100% I 100%



H58263125005 8/4/2015

මහරගම පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ප!S�Yය පාර ² 

ධ \!ද `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00           100% I 100%

N58263825006 8/7/2015

මහරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ප��ව,jච�ෙතෝදය � ඥානාන!ද දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල 

ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     25,000.00            100% I 100%

N58263825007 10/23/2015

මහරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  මා�ෙවල 

ඊය ෙපෝ�ව ගංඟා�ලක රාජමහා `හාරස්ථානෙ> X� ෙපේමර�න 

දහ  පාසැල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල 

උපකරණ ලබාDම.
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00            100% I 100%

K58263925008 8/10/2015

මහරගම පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන කලාක�ව!, 

ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� Gෙෂේතය!  

jරGÛත opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     300,000.00           100% I 100%

H58561125012 12/2/2015

WP/JAYA/Maharagama Janadhipathi V. - Balance 

work of three storied building

1,800,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,791,105.51       100% I 100%

N58563825013 12/2/2015

මහරගම ප.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ප!S�Yය ෙදපානම uර මාවෙ� 

ගල උඩ � ධ|ම `ජය `හාරස්ථානෙ> දැනට ඉ� ෙව\! පව�න 

ෙගොඩනැIb වල සංව|ධන කට�" සඳහා ශම පදනම මත දව� 

ආධාර ලබා Dම
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     499,840.00           100% I 100%

K58582825014 12/2/2015

මහරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� 

සඳහා අවශ� Äඩා උපකරණ ලබා Dම.

180,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     179,280.00           100% I 100%

A58161126002 12/9/2015

KAVIDHAJA V.- Repairing of Teacher s rest room

86,780.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     86,778.70            100% I 100%

H58161126005 10/30/2015

KOTHALAWALAPURA  M.V.  - Construction of 

Storm water run - off  system

308,480.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     308,476.00           100% I 100%



G58161826006 4/1/2015

BUDDHIST  B.V.Supply duplo machine  & other 

Equipment 

350,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     350,000.00           100% I 100%

A58161126007 12/15/2015

RATHMALANA HINDU V.Repair of roof  Main  

Building 

983,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     982,002.25           100% I 100%

H58161126008 10/30/2015

GIRLS HIGH SCHOOL - Soil test for 70*25 three 

storied building

116,040.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     116,040.00           100% I 100%

A58561126001 12/31/2015

WP/PILI/Rathmalana Lalith Athulathmudali M.V. - 

Repairing of Boundary wall

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     733,283.00           92% I 100%

A58161127001 10/30/2015

S.DE S. JAYASINGHE  M.M.V. - Improvement of 

electricity system

293,720.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     293,720.00           100% I 100%

A58161127002 10/30/2015

NUGEGODA TAMIL V. - Repairing of 3 storied 

building

895,800.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     895,757.10           100% I 100%

A58161127003 12/15/2015

S.DE S. JAYASINGHE  M.M.V. Repair of  2 storied 

Building with computer room

680,720.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     680,716.78           100% I 100%

A58161127004 8/6/2015

S.DE S. JAYASINGHE  M.M.V. Repair of Canteen 

181,540.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     181,530.98           100% I 100%

A58161127005 8/6/2015

S.DE S. JAYASINGHE  M.M.V. Repair of security 

room

80,700.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     80,667.94            100% I 100%



H58161127007 10/30/2015

DEHIWALA METHODIST V. - Grill Work for 

Buildings

192,400.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     192,400.00           100% I 100%

K58582827003 12/31/2015

ෙදPවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU වq< ෙහෝස් 

Äඩා සමාජය සඳහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     74,950.00            100% I 100%

A58161128001 10/30/2015

MORATU  M.V. - Repair of Roof  2 storied Building

785,250.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     785,212.90           100% I 100%

A58161128003 7/20/2015

MORATU  M.V - Repair of boundary wall

324,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     290,599.45           90% I 100%

H58161128004 12/9/2015

ST. SEBESTIAN  B.M.V.- Construction of 3 Storied 

Building - stage 2

2,440,380.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,440,378.47       100% I 100%

F58161828005 5/5/2015

UYANA  K.V. Supply Office Equipment & Furniture 

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     93,540.00            94% I 100%

A58161128007 10/30/2015

Egoda Uyana K.V. - Repairing of 60*20 building

748,700.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     748,699.99           100% I 100%

K58582828006 5/22/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සදහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ 

ලබා Dම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     499,850.00           100% I 100%

H58263128002 7/27/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ඉ�බැgද ² 

jධ|මාරාමය `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     49,996.00            100% I 100%



H58263128003 7/27/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙමොර�වැ�ල ෙබෞgධ 

මධ�ස්ථානෙ>  ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     49,847.00            100% I 100%

A58161128008 8/6/2015

Katukurunda st. Mary s V. - Repairing of 80*20 single 

storeyed building

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     737,747.85           92% I 100%

N58263828004 8/7/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙකොරළවැ�ල,Aරාණ`හාරය, iව� දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල 

ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     9,989.60              100% I 100%

N58263828005 8/7/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ක�N�!ද 

,වාtකාරාමය ශා!� දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     9,978.85              100% I 100%

N58263828006 8/7/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙමොර�වැ�ල ,ෙබෞgධ මධ�ස්ථානය, � jජාතා දහ  පාසල 

සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     9,996.55              100% I 100%

N58263828007 8/7/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

`�ෙලොරව�ත,ෙමෙතෝ�ස්ත ෙgවස්ථානය,ෙමෙතෝ�ස්ත ඉ� �න  

දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල 

උපකරණ ලබාDම.
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     9,990.00              100% I 100%

N58263828008 8/7/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙමොර�ව, 

ශා. ෙසබස්�ය! ෙgවස්ථානය, ශා!ත ෙසබස්�ය! දහ පාසල 

සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     9,995.00              100% I 100%

K58263928009 8/10/2015

ෙමොර�ව  පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන 

කලාක�ව!, ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� 

Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     100,000.00           100% I 100%

H58561128007 12/2/2015

St. Sebasthian B.M.V. - Balance work of 3 storied 

Building

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     479,511.50           96% I 100%



N58563828008 12/2/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ප�bය ෙගොඩැ�ල 

Aරාණ `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා ශම 

පදනම මත දව� ආධාර ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     99,380.00            99% I 100%

A58161129001 10/30/2015

PILIYANDALA NO.1 K.V. - Repair of 60*20 

Building

730,625.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     730,624.38           100% I 100%

A58161129002 12/9/2015

DELTHARA K.V - Improvements to existing 

Teachers quarters

167,565.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     167,560.94           100% I 100%

A58161129003 4/20/2015

SUNETHRADEVI B.M.V.2,3 storyed Building fixing 

iron grill

640,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     205,115.31           32% I 100%

H58161129004 11/11/2015

MAMPE K.V.- Construction of 50*25  3 Storied 

Building - stage 2

2,058,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,057,718.37       100% I 100%

G58161829005 4/1/2015

ERAWWALA VIDYALOKA M.V.- Supply duplo 

machine  & other Equipment 

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     400,000.00           100% I 100%

G58161829006 4/1/2015

PILIYANDALA NO.1 K.V. - Supply duplo machine  

& other Equipment 

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     500,000.00           100% I 100%

G58161829007 9/3/2015

Zonal Education Office-Piliyandala  - Supply 

Computer & other Equipment

680,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     680,000.00           100% I 100%

F58161829008 5/5/2015

BATUWANDARA K.V. - Supply Office Equipment 

& Furniture 

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     99,700.00            100% I 100%



F58161829009 5/5/2015

Zonal Education Office-Piliyandala  Supply Office 

Equipment & Furniture

620,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     612,610.00           99% I 100%

H58161129011 12/9/2015

Construction of a gate for a Piliyandala New Zonal 

Education Office

57,805.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     57,802.14            100% I 100%

K58582829004 10/16/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සදහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ 

ලබා Dම.

520,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     499,770.00           96% I 100%

A58161129013 12/15/2015

Wewala Ananda Samarakoon V. - Repairing of Girls 

Toilets

141,795.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     141,794.04           100% I 100%

A58161129014 12/9/2015

Batakaththara Sumanasara V. - Repairing of roof 

eave of three storied building

181,870.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     181,867.86           100% I 100%

H58263129001 7/27/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU �bය!දල ² 

`ද�ාශා!� මහ ��ෙව! `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැI�ල 

සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,735.00            100% I 100%

H58263129002 8/4/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU නා ප��ව 

අෙසෝකාරාම `හාරස්ථානෙ>  ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     98,000.00            98% I 100%

A58161129015 12/15/2015

Piliyandala No.1 K.V. - Repairing of 60*20 single 

storey Building

720,750.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     720,732.90           100% I 100%

N58263829003 8/7/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙබොරලැස්ග�ව ,ෙ~රහැර � ෙබෝ�රාජාරාමෙ>  � Aණ�සාර 

දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල 

උපකරණ ලබාDම.
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     49,896.00            100% I 100%



H58263129004 8/26/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙබොරලැස්ග�ව 

ධ|මරාÃකාශම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     199,550.00           100% I 100%

A58161129016 9/4/2015

ෙහෝමාගම කලාප කා|යාලය අt�වැwයා opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     393,031.75           79% I 100%

H58563129006 11/6/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ර�ම�ෙද�ය � 

`ජයන!දනාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     97,350.00            97% I 100%

H58563129007 11/6/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ප!S�Yය 

ර�ම�ෙදSය ² `ජයාන!දාරාමය `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     97,350.00            97% I 100%

K58563929009 12/14/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ගෙ!ව�ත ෙgවාලෙ> 

වා|Ûකව පව�ව� ලබන සංස්කෘ�ක මංගල�ය පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00           100% I 100%

K58563929010 12/14/2015

කැස්බෑව  පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන 

කලාක�ව!, ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� 

Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     250,000.00           100% I 100%

H58563129011 12/14/2015

කැස්බෑව  පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ක�වාවල පරම ධ ම 

`jgධාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,480.00            99% I 100%

K58563929012 12/14/2015

කැස්බෑව පාෙg�යෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU, සරස` 

S|මාණ රංග zඨය ආ�ත කලාක�ව! ඇගóම සඳහා 

වැඩ�tවG පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     100,000.00           100% I 100%

K58563929013 12/30/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ප!S�Yය 

ර�ම�ෙදSය � `ජයන!දාරාමය වා|Ûක උaව� ෙපරහැර 

පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%



A58161130001 5/20/2015

 Ho/Homagama President College - Repairing the 

roof of 160*25 building

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     999,289.50           100% I 100%

A58161130002 4/22/2015

Repairing roof of 90*21 single storied main hall 

building at Kiriwaththuduwa  Wijayawardhana M.V.

1,450,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,443,668.57       100% I 100%

H58161130003 11/11/2015

Construction of 1st floor of 70*25 three storied 

building at Diyagama K.V.

3,477,260.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     3,384,229.83       97% I 100%

H58161130004 11/11/2015

Construction of 70*25 three storied building (stage 4) 

at  Pitipana K.V. 

3,369,580.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,190,037.43       65% D 80%

K58582830008 6/17/2015

ෙහෝමාගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සදහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ 

ලබා Dම.

135,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     134,840.00           100% I 100%

H58263130003 7/27/2015

ෙහෝමාගම පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU mෙගොඩ භාවනා 

මධ�ස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb  සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,964.85            100% I 100%

H58263130004 7/27/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයප�ංU ² අරහ� මP!ද 

`හාරස්ථානෙ>   ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     300,000.00           100% I 100%

H58263130005 7/27/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ² මහා ෙබෝ� 

`හාරස්ථානෙ> (ෙගො`ජන පදය) ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     199,524.00           100% I 100%

H58263130006 7/27/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU mෙගොඩ ක`ධජ 

වාUස්සර �ණා�ස්මරණ ïG� මධ�ස්ථානය ෙගොඩනැIb 

සංව|ධනය

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,982.35            100% I 100%



H58263130007 8/4/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙවSවැ�ෙකොල ² 

න!දාරාමය `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                       0% O 0%

H58263130008 11/13/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගල`ලව�ත 

`පස්සනා භාවනා මධ�ස්ථාන `හාරස්ථානෙ> සංව|ධන කට�" 

opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,822.00            100% I 100%

H58263130009 8/4/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ම�ෙ�ෙගොඩ ² 

�යරතනාරාමස්ථ `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,966.25            100% I 100%

H58263130010 8/4/2015

ෙහෝමාගම පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙගොඩගම 

� �ණරතනාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     196,130.00           98% I 100%

H58263130011 8/4/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ෙහෝමාගම Aරාණ 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                       0% O 0%

A58561130015 12/2/2015

Homagama Zonal Education Office  - Essential 

Repairs of cafeteria building

637,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     630,688.40           99% I 100%

H58561130016 12/2/2015

Wathara K.V. - Balance work of Pavillion

1,041,630.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

A58561130018 12/31/2015

WP/HO/SiyabalagodaDharmapala KV - Renovation 

of principals quarters

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     363,269.36           91% I 100%

K58563930019 12/30/2015

ෙහෝමාගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> Aරාතන නවග� 

ප��S ෙgවාලෙ> වා|Ûක ෙපරහැර පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                       0% O 0%



A58161131003 10/30/2015

Repairing  (60*20) building at Puwakpitiya Roman 

Catholic K.V.

904,900.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     808,077.81           89% I 100%

N58161831006 7/9/2015

Illukovita K.V. - Supply Mathematical Equipment

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     99,733.50            100% I 100%

N58161831007 7/9/2015

Illukovita K.V. - Supply Workshop instruments

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     48,896.25            98% I 100%

F58161831008 8/28/2015

Supply Furniture for Hanwella Training Center - 

Homagama Education Zone

75,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     73,995.00            99% I 100%

K58582831006 12/31/2015

හංවැ�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Nඩා ක!ද 

ලය!ස් Äඩා සමාජය සඳහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     74,995.00            100% I 100%

A58161132001 7/21/2015

ARETHUSA COLLEGE Repairing of a main 

Building

880,200.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     879,919.46           100% I 100%

A58161132002 4/21/2015

DUDLEY SENANAYAKE V. - Repair of a Roof  of 

90*25  3 ST Building 

330,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     323,102.80           98% I 100%

A58161132003 7/21/2015

KUMARAUTHAYAM T. V. - Repairing  of a Roof 

of U shape Building

1,479,300.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,398,018.08       95% I 100%

A58161132004 7/21/2015

VIPULANANDA T. M. V. - Repairing  of  Buildings

1,038,300.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,038,298.22       100% I 100%



A58161132037 11/11/2015

St. Mary s Vidyalaya, Polwaththa - Repairing of 

buildings

901,500.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     901,498.83           100% I 100%

A58161132038 7/21/2015

RATHANAWELI B.M.V. - Development of main hall

288,400.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     288,322.45           100% I 100%

N58263932001 5/5/2015

 සංස්කෘ�ක SෙGතනෙ> ෙසේවා කට�" පව|ධනය උෙදසා 

ප�ගණක ජාලගතකරණ පgධ�යG  

සැකiම

 
200,000.00           අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද|ය 

SෙGතනය -                     183,239.96           92% I 100%

N58263932002 11/20/2015

සංස්කෘ�ක SෙGතනෙ> ෙසේවා කට�" පව|ධනය උෙදසා ෙව� 

අඩ`යG සැකiම

58,500.00            අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද|ය 

SෙGතනය -                     58,500.00            100% I 100%

N58263132003 5/5/2015

සංස්කෘ�ක SෙGතනෙ> බාPර ෙසේවාලාW දායක�වය ව|ධනය 

සඳහා ෙgශන ශාලා හා රංග ශාලා ස" පහjක  At� opම

2,300,000.00       අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද|ය 

SෙGතනය -                     2,300,000.00       100% I 100%

N58263832004 8/25/2015

සංස්කෘ�ක SෙGතනය ස" ශ�ද වාP®  උපකරණ සහ නාට� 

පද|ශනය සඳහා භා`තවන `ab ආෙලෝකකරණ පgධ�ෙ>  `ab 

ලා A අt�වැwයා opම හා සැකiම

500,000.00           අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද|ය 

SෙGතනය -                     321,900.00           64% I 100%

K58582832002 5/22/2015

�Ñ�ගස්යාය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සදහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ 

ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     14,880.00            99% I 100%

F58161832039 5/28/2015

Supplying Office Equipment & Furniture for the 

Selected Schools in Colombo South Division

800,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     798,802.00           100% I 100%

F58161832040 5/28/2015

Supplying Office Equipment & Furniture for the 

Selected Schools in Borella Division

770,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     770,000.00           100% I 100%



G58161832041 5/28/2015

Supplying Equipment & Computers for the Selected 

Schools in Colombo South Division

670,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     666,736.00           100% I 100%

G58161832042 6/3/2015

Supplying Equipment & Computers for the Selected 

Schools in Borella Division

620,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     617,296.00           100% I 100%

A58161132043 11/11/2015

Yashodara B.V. - Repairing of Sewerage System

222,650.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     205,815.65           92% I 100%

A58161132044 11/11/2015

Sri Parakramabahu V. - Repairing of Principal s 

Quaters

894,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     893,146.72           100% I 100%

K58582832004 8/28/2015

�Ñ�ගස්යාය පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 

සෙසGස් Äඩා සමාජය සදහා කායව|ධන උපකරණ හා ෙසj 

Äඩා උපකරණ ලබා Dම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     74,900.00            100% I 100%

H58263132012 7/27/2015

�Ñ�ගස්යාය  පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ² jගත 

`හාරස්ථානෙ> නව ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     49,590.00            99% I 100%

H58561132005 12/2/2015

WP/COL/Polwaththa st Mary"s V. - Balance work of 

70*25 two storied building

700,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     699,210.65           100% I 100%

A58561132006 12/2/2015

Kollupitiya St. Anthony"s V. - Colour washing

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     399,945.00           100% I 100%

H58561132007 12/2/2015

Parakramabahu V. - Construction of fence

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     711,567.80           89% I 100%



N58563832008 12/31/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ�.ෙකො. � ඥාණාලංකාර ïG� Iල! 

මධ�ස්ථානය සඳහා ෙගොඩනැIb සංව|ධනය සඳහා දව�ාධාර 

ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     49,590.00            99% I 100%

A58161133004 11/11/2015

Kelimadala K.V. - Improving 70*25 two Storied 

building

2,963,080.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,874,988.14       97% I 100%

N58263833001 8/7/2015

පාaGක පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙසෝමාලංකාර දහ පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� 

Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     24,991.50            100% I 100%

A58161141001 4/20/2015

JERAMIAS DIAS K.V. -Roof Repairing of the 80x20 

building

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     999,814.00           100% I 100%

A58161141002 7/14/2015

ST. ANTHONYS M.V.  - Roof Repairing of the 

80x20 building

1,600,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,598,364.19       100% I 100%

A58161141003 11/3/2015

WALANA MAHANAMA M.V. - Repairing of old 

building

2,880,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,880,000.00       100% I 100%

H58161141011 12/9/2015

WADDUWA M.M.V. - Construction of the 90x25, 3 

storied new building

3,165,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     3,131,295.73       99% I 100%

F58161841012 4/29/2015

SARIKKARAMULLA SRI THAKSALA M.V. - 

Supply Furniture and Office Equipment

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     248,950.00           100% I 100%

G58161841013 8/28/2015

Supply a Duplo machine Sarikkamulla Sri Thakshila 

V.

387,390.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     387,390.00           100% I 100%



A58161141014 6/11/2015

Wadduwa St. Maris V. - Roof Repairing of the 30x20 

building

1,300,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,300,000.00       100% I 100%

H58161141015 6/15/2015

Wadduwa M.M.V. -Electricity Supply to 

Mahindodaya Technical Laboratary

30,650.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     30,650.00            100% I 100%

K58582841003 7/9/2015

පානaර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සඳහා Äඩා භා³ඩ හා  උපකරණ 

ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

A58161141016 12/9/2015

WP/K/Horetuduwa Muslim M.V. - Roof Repairing of 

the 120x20 Building

1,962,040.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,962,040.00       100% I 100%

A58161141017 7/15/2015

Walana Mahanama M.V. - Repairing of 45*20 old 

building

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     581,427.85           97% I 100%

H58263141001 7/24/2015

පානaර  පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ² සgධ|මාරාමය 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

H58263141002 7/24/2015

පානaර පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගංගා�ලක 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

N58263841003 8/7/2015

පානaර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU වාgaව, � 

ලංකාරාමෙ> � ධ|මරාජ දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     50,000.00            100% I 100%

N58263841004 8/7/2015

පානaර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU බටPර 

මාල��ල යෙසෝධරා දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     50,000.00            100% I 100%



G58161841018 12/9/2015

Supply a Photo copy machine  - Sarikkamulla Sri 

Thakshila V.

92,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     92,000.00            100% I 100%

A58561141008 12/2/2015

Walana Mahanama M.V. - Repairing of old Building 

(Stage 11)

850,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     848,602.20           100% I 100%

H58561141009 12/2/2015

WP/KALU/Panadura Upadyaya V. - Constuction of 

Toilets

350,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     331,508.00           95% I 100%

K58563941010 12/14/2015

පානaර පාෙg�යෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන කලාක�ව!, 

ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� Gෙෂේතය!  

jරGÛත opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

H58561141011 12/31/2015

Crocodile Profection Fence For Bekkegama K.V.

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     490,000.00           98% I 100%

A58161142001 5/12/2015

KATUKURUNDA R.C.K.V. - Roof Repairing of 

the 104x31 building

1,200,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,199,990.47       100% I 100%

A58161142002 4/20/2015

BOTHUWAWATHTHA SRI DEVANANDA K.V. - 

Repairing of the "L" shape building

1,330,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,303,099.74       98% I 100%

A58161142003 4/20/2015

KALUTARA MUSLIM M.V. - Roof Repairing of 

the 2 storied building 

1,200,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,199,269.31       100% I 100%

G58161842004 8/28/2015

ZONAL EDUCATION OFFICE KALUTARA -

Supply a Duplo machine

394,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     394,000.00           100% I 100%



F58161842005 5/5/2015

ZONAL EDUCATION OFFICE KALUTARA - 

Supply Office equipment

1,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     923,210.00           92% I 100%

K58582842002 3/27/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> Äඩා කට�" සඳහා කරාෙ� ෙම<ට 

ක<ටලයG ලබා Dම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     499,800.00           100% I 100%

F58161842011 4/29/2015

BOMBUWALA SRI DHARMALOKA M.V. - 

Supply Furniture and Office Equipment

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     200,000.00           100% I 100%

F58161842012 5/14/2015

Supply Furniture & Equipment for advanced -level 

Science Lab - Gnanodaya M.V.

450,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     450,000.00           100% I 100%

G58161842013 8/28/2015

Supply a Duplo machine - Morontuduwa 

Dhammananda M.V.

387,390.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     387,390.00           100% I 100%

A58161142014 6/15/2015

Welapura M.V. - Repairs of the Primary Section 

Teacher s Quaters

111,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     104,576.40           94% I 100%

K58582842007 7/9/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සඳහා Äඩා භා³ඩ හා  උපකරණ 

ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     49,800.00            100% I 100%

H58161142015 7/24/2015

Modification of Computer Unit Zonal Education 

Office - Kalutara

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     199,858.45           100% I 100%

N58263842001 8/7/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

පයාගල,ඈතගම, jමනාරාම මහා `හාරෙ> Nමාර කාශ�ප දහ  

පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ 

ලබාDම.
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     32,317.60            65% I 100%



N58263842002 8/7/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ජාව�ත � 

ෙබෝ��Gඛාරාම `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� 

හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     10,000.00            100% I 100%

N58263842003 8/7/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංUNඩා වස්ක@ව 

jමදාස!නාරාම `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� 

හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     10,000.00            100% I 100%

N58263842004 8/7/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Nඩා වස්ක@ව 

Gෙෂේතාස!නාරාම `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� 

හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     10,000.00            100% I 100%

N58263842005 8/7/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මහා වස්ක@ව 

jධ|ම ධ|ම ශාලා  `හාරස්ථ දහ  පාසල  සඳහා Aස්තකාල 

ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     10,000.00            100% I 100%

N58263842006 8/7/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කtතර උ"ර 

, නාගස් හං�ය ² නාග�Gඛාරාම `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     10,000.00            100% I 100%

K58263942007 11/17/2015

කtතර පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන කලාක�ව!, 

ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� Gෙෂේතය!  

jරGÛත opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     200,000.00           100% I 100%

F58561842009 12/2/2015

WP/Kalu/Bothuwawaththa K.V. - Supply 10 infant 

sets & furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. 0% O 0%

F58563842010 12/2/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙකොරස්Ïව 

වාgaව � jමන�ස්ස දහ  පාසැල සඳහා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     50,000.00            100% I 100%

F58563842011 12/2/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මාවල � 

j`jgධාරාම `හාරස්ථානෙ> දහ  පාසැල සඳහා උපකරණ ලබා 

Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     50,000.00            100% I 100%



F58563842012 12/2/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU මාවල � 

jෙ!තාරාම `හාරස්ථ දහ  පාසැල සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     50,000.00            100% I 100%

N58563142013 12/2/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>, 701 මහෙගෝනÏව 

දGÛණ ෙ��යාරාම `හාරස්ථානෙ> අt�වැwයා කට�" සඳහා

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     50,000.00            100% I 100%

N58563142014 12/2/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ,701 ඒ 

උ�තරෙ��යාරාම `හාරස්ථානෙ> `හාර අt�වැwයා කට�" 

සඳහා

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     50,000.00            100% I 100%

N58563142015 12/2/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පරÏව ෙතෝරග�ල X� 

සදහ  අරම `හාරස්ථානෙ> අt�වැwයා කට�" සඳහා.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     50,000.00            100% I 100%

H58161143001 4/29/2015

Waduramulla Sri Rahula K.V. - Construction of 

pavements and drain system

120,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     120,000.00           100% I 100%

G58161843002 3/31/2015

Aruggoda Sri Parakrama M.V. - Supply Computers

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     190,979.00           95% I 100%

F58161843003 5/5/2015

Pathahawatta Sri Suwarnajothi M.V.- Supply office 

equipment and Furniture

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     149,359.00           100% I 100%

F58161843004 5/5/2015

Aruggoda Sri Parakrama M.V. - Supply office 

equipment and Furniture

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     99,645.00            100% I 100%

H58582143003 7/9/2015

බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> o�පැ�ලගහව�ත 

ෙවොbෙබෝ� Äඩා �Yය සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     100,000.00           100% I 100%



K58582843004 7/9/2015

බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සඳහා Äඩා භා³ඩ හා  උපකරණ 

ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     99,970.00            100% I 100%

H58161143008 6/19/2015

Mahawila K.V. - Construction of 70x25 two storied 

Building - Stage 01

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,990,966.97       100% I 100%

G58161843009 6/29/2015

Wp/Hr/Al Gazzaly P.V. - Supply Computers and 

Accessories

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     297,900.00           99% I 100%

H58263143001 7/24/2015

බ³ඩාරගම පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ග ම!�ල ² 

ෛශලÐ බාරාම `හහාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     99,975.00            100% I 100%

H58263143002 11/3/2015

\�ලSය පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU යාලගල 

Aෂ්පාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     100,000.00           100% I 100%

H58263143003 7/24/2015

බ³ඩාරගම පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU `කමZලා 

`ද�ායතන ��ෙව ෙනP ෙගොඩනැIb  සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     99,975.00            100% I 100%

N58263843004 8/7/2015

බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU 

oෙද��Yය,� සාරාලංකාර දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� 

හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     49,770.00            100% I 100%

N58263843005 8/7/2015

බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU 

බ³ඩාරගම `කම�ලා ��ෙවන සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     49,757.98            100% I 100%

K58263943007 8/10/2015

බ³ඩාරගම පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන 

කලාක�ව!, ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� 

Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     87,707.00            88% I 100%



N58563143005 12/2/2015

බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> `කම�ලා 

��ෙවෙනP ෙගොඩනැIb අt�වැwයා කට�" සඳහා

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     49,975.00            100% I 100%

N58563143006 12/2/2015

බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පරගස්ෙතොට 

`හාරස්ථානෙ> අt�වැwයා කට�" සඳහා

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     50,000.00            100% I 100%

H58161144003 4/29/2015

Hegalla P.V.- Construction of 20*25 class room

1,160,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,148,952.01       99% I 100%

G58161844004 5/5/2015

Handupalpola K.V. - Supply Multimedia projector 

and screen

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     78,700.00            79% I 100%

G58161844005 5/5/2015

Sri Sumangala M.V. - Supply Computer

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     88,739.50            89% I 100%

G58161844006 10/30/2015

Sirimewan M.V. - Supply Photocopy Machine

75,480.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     75,480.00            100% I 100%

G58161844007 10/30/2015

Hegalla P.V  - Supply Photocopy Machine

75,480.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     75,480.00            100% I 100%

F58161844008 5/5/2015

Sirimewan M.V. - Supply office equipment and 

Furniture

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     29,002.08            97% I 100%

F58161844009 5/5/2015

Moragahena M.V.- Supply office equipment and 

Furniture

140,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     139,791.18           100% I 100%



F58161844010 5/5/2015

Millewa P.V.- Supply office equipment and Furniture

60,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     58,610.30            98% I 100%

F58161844011 5/5/2015

Sri Sumangala M.V.- Supply office equipment and 

Furniture

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     28,187.30            94% I 100%

A58161144012 7/21/2015

Roof Repair of Taxila K.V. (100x20 building)

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,798,030.00       90% I 100%

K58582844002 11/4/2015

ෙහොරණ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සඳහා Äඩා භා³ඩ හා  උපකරණ 

ලබා Dම. 

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     59,600.00            99% I 100%

N58263844003 8/7/2015

ෙහොරණ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙහොරණ,ආ|ය`ලාස පාර � A|වාරාම දහ  පාසල සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00            100% I 100%

K58263944005 8/10/2015

ෙහොරණ පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන කලාක�ව!, 

ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� Gෙෂේතය!  

jරGÛත opම

130,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     130,000.00           100% I 100%

H58561144005 12/2/2015

WP/HOR/Taxila V. - Completion of 90*25 building 

ground floor

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     957,959.36           96% I 100%

N58563144007 12/2/2015

ෙහොරණ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ඉXපතනාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb අt�වැwයා කට�" සඳහා

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     50,000.00            100% I 100%

H58561144008 12/31/2015

Horana Zonal Education Office - Modernization of 

establishment branch(Teachers)

436,450.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     362,382.00           83% I 100%



F58561844009 12/31/2015

Horana Zonal Education Office -Supply computer 

tables

70,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     68,970.00            99% I 100%

F58561844010 12/31/2015

Horana Zonal Education Office -Supply Photocopy 

Machine

75,480.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     75,480.00            100% I 100%

F58561844011 12/30/2015

Horana Zonal Education office - Supply office 

equipment & furniture

450,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     449,620.00           100% I 100%

G58561844012 12/30/2015

Horana Zonal Education office - Supply Computers& 

other 

550,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     547,900.00           100% I 100%

F58561844013 12/30/2015

Supply office equipment & furniture to Horana , 

Bandaragama & Bulathsinhala Divisions

230,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     227,750.00           99% I 100%

A58161145001 4/23/2015

Nahalla Sri Rewatha M.V. - Repair of 40x20 building.

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     340,137.70           68% I 100%

A58161145002 4/20/2015

Madurawala M.V. - Repair of Main Hall and 80x20 

Building

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     491,409.25           98% I 100%

A58161145003 4/20/2015

Bellapitiya K.V. - Repair of 60x20 building and Main 

hall

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     355,495.80           71% I 100%

A58161145004 4/20/2015

Modernization of buildings - Zonal Education office 

Horana

2,350,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,243,240.75       95% I 100%



H58161145005 5/5/2015

Balance work of  record room - Zonal Education 

Office Horana

760,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     743,917.60           98% I 100%

F58161845006 5/5/2015

Zonal Education Office - Supply office equipment and 

Furniture

1,500,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,498,316.38       100% I 100%

A58161145007 6/11/2015

Modification of Horana Zonal Education Director s 

Office

225,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     224,500.00           100% I 100%

K58582845001 7/22/2015

මaරාවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සඳහා Äඩා භා³ඩ හා  උපකරණ 

ලබා Dම.

540,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     539,725.00           100% I 100%

A58161145008 7/9/2015

WP/Hr/Ilimba Gamini K.V. - Repair of Dancing 

room, 160*20 Library  and Main Hall.

1,350,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     453,080.00           34% I 100%

H58263145001 7/24/2015

මaරාවල පා. ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාපදංU කඳාන 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     100,000.00           100% I 100%

N58263845002 8/7/2015

මaරාවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU බැ�ල�Yය 

`ද�ාෙශේකර `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා 

අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     50,000.00            100% I 100%

K58263945003 8/10/2015

මaරාවල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන කලාක�ව!, 

ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� Gෙෂේතය!  

jරGÛත opම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     30,000.00            100% I 100%

N58563945002 12/2/2015

මaරාවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> `යැ� යන සංස්කෘ�ක 

අංග ��බඳ ම" පරAර දැ�ව� opම සඳහා පසාංIක 

සංස්කෘ�ක උෙළලG පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     50,000.00            100% I 100%



K58563945003 12/14/2015

මaරාවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> වරකාෙගොඩ Aරාණ 

ග�ෙල! රජ මහා `හාරෙ> වා|Ûක සංස්කෘ�ක උෙළල 

පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     100,000.00           100% I 100%

H58161146001 6/3/2015

Halwathura K.V. - Construction of 30*25  library 

building

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,414,223.35       71% I 100%

G58161846002 3/31/2015

Supply  computers and machines to Bulathsinhala 

Division schools

510,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     506,958.00           99% I 100%

F58161846004 5/5/2015

Supply office equipment and Furniture to 

Bulathsinhala Division schools

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     240,734.80           96% I 100%

K58161946005 4/29/2015

MOLKAWA M.V  - Supply  library Books for 

knowladge Development of children

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58582846002 7/9/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සඳහා Äඩා භා³ඩ හා  උපකරණ 

ලබා Dම.

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     60,000.00            100% I 100%

H58263146001 7/24/2015

}ල�Xංහල  පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  හ�ව"ර 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     50,000.00            100% I 100%

K58263946002 8/10/2015

}ල�Xංහල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන 

කලාක�ව!, ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� 

Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     40,000.00            100% I 100%

F58563846003 12/31/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙබෝතෙ� ගම 

ධ|මාරාම දහ  පාසැල සඳහා උපකරන ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     30,000.00            100% I 100%



N58563146006 12/29/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙබෝතෙ�ගම 

ධ|මපාලාරාම `හාරය සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව� 

ආධාර ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     49,278.00            99% I 100%

F58563846007 12/2/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU �Yයල 

� jද|මාරාම දහ  පාසැ� සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     49,350.00            99% I 100%

N58563146008 12/2/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 

ෙගෝ`!න � ෙ ලවංශාරාමය `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb 

අt�වැwයා කට�" සඳහා.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     49,572.00            99% I 100%

N58563146009 12/2/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙgව��ල � 

jමංගලාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb අt�වැwයා කට�" 

සඳහා

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     49,986.00            100% I 100%

K58563946011 12/30/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙgව\�තාරාම 

`හාරස්ථානෙ> වා|Ûක නා��ර මංගල�ය ෙපරහැර පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     100,000.00           100% I 100%

N58563146012 12/30/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> නෑබඩ ඉහල 

ෙව�ගම � අïනවාරාම `හාරස්ථානෙ> සංව|ධන  කට�" සඳහා 

දව�ාධාර ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     50,000.00            100% I 100%

N58563146013 12/30/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පහළ නාරගල � 

j`jgධාරාම දහ  පාසැ� ද�ව! සඳහා ෙබෞgධාග\ක 

ෙතොර"� අධ�යනයට උපකරණ ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     99,000.00            99% I 100%

G58161847002 8/28/2015

BOMBUWALA SRI DHARMALOKA P.V. - Supply 

a Duplo machine  

387,390.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     387,390.00           100% I 100%

H58161147003 9/3/2015

DODAMGODA M.V. -  Construction of the 40x48, 3 

storied new building Stage 1

2,641,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,315,760.31       88% I 100%



A58161147004 6/4/2015

Godahena Tamil V. - Reparing Toilets of Teacher s 

Quaters

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     176,330.05           88% I 100%

A58161147005 7/8/2015

Dodangoda M.V. - Repairing of the Library building

1,600,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,373,020.30       86% I 100%

H58263147003 7/24/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU සAගහව�ත ² 

A|වාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     100,000.00           100% I 100%

A58161148001 4/20/2015

MAGGONA SRI SAMBUDDHARAJA K.V. - Roof 

Repairing of the primary section building

1,800,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,791,560.21       100% I 100%

G58161848002 3/31/2015

SRI GNANISSARA P.V. - Supply  a photo copy 

machine & computer

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     172,600.00           69% I 100%

F58161848007 5/5/2015

ZAHIRA P.V. - Supply Infant sets

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     299,625.00           100% I 100%

H58161148008 9/3/2015

SRI GNANISSARA M.V. - Construction of the 

40x48, 3 storied new building - Stage 1

3,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,638,727.10       88% I 100%

H58161148009 7/21/2015

MUNHENA K.V.  - Construction of the 60x20 new 

building - Stage 1

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,920,809.74       96% I 100%

K58582848007 6/17/2015

ෙ��වල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සදහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ 

ලබා Dම.

170,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     170,000.00           100% I 100%



F58161848010 6/11/2015

China Fort P.V. - Supply Furniture & Equipment

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     148,200.00           99% I 100%

G58161848011 6/11/2015

China Foet P.V. - Supply Computers and Accessories

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     150,000.00           100% I 100%

G58161848012 6/11/2015

Naleem Hajiar B.M.V. - Supply Computers and 

Accessories

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     291,355.00           97% I 100%

H58161148013 7/6/2015

Magalkanda Buddhist K.V. - Construction of two 

double Toilet units

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     569,689.80           95% I 100%

G58161848014 12/9/2015

Wp/Ka/Ariyawansha P.V. - Supply a Duplo Machine

387,390.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     387,390.00           100% I 100%

H58263148001 7/24/2015

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU වලතර  ² 

ෙම�තාරාම  මහා `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය 

opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K58263948002 8/10/2015

ෙ��වල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන කලාක�ව!, 

ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� Gෙෂේතය!  

jරGÛත opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K58563948013 12/2/2015

ෙ��වල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> වලතර පරම 

රම�යාරාම `හාරස්ථානෙ> වා|Ûක සංඝ\�තාරාම ෙපරහැර 

පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H58161149002 6/3/2015

HORAWALA M.V- Fixing  weld mesh of 100*20  

building 

540,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     472,655.00           88% I 100%



H58161149003 6/3/2015

GORUDOLA P.V  -Fixing weld mesh of 80*20  part 

of the 132.6 *20 building

370,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     364,760.00           99% I 100%

H58161149004 6/3/2015

WELIPENNA RAHUMANIYA M.V - Fixing weld 

mesh of 100*20  building

585,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     584,338.00           100% I 100%

F58161849006 5/5/2015

E.W.ADIKARM K.V.- - Supply medium size Desks 

& Chairs

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     249,660.00           100% I 100%

F58161849007 5/5/2015

ANANDA P.V . -Supply medium size Desks & Chairs 

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     249,660.00           100% I 100%

K58161949008 4/29/2015

IDDAGODA P.V. - Supply  library Books for 

knowladge Development of children

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58161949009 5/5/2015

GALLENIYAKANDA  P.V. - Supply  library Books 

for knowladge Development of children

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58161949010 4/30/2015

LEWWANDUWA K.V. - Supply  library Books to 

school for knowladge development of children

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58161949011 4/30/2015

E.W.ADIKARAM K.V. - Supply  library Books

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58161949012 4/30/2015

WELIPENNA RAHUMANIYA  M.V. - Supply  

library Books   for knowladge Development of 

children

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%



A58161149014 10/14/2015

WALAGEDARA M.V. - Roof Repairing of the main 

hall and Reparing L shape Building

2,099,840.63       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,841,383.00       88% I 100%

A58161149015 6/11/2015

Maddegedara T.V. - Repairing of the Toilets

60,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     -                       0% A 10%

H58161149016 7/6/2015

Wp/Matu/Gulanawatta P.V. - Partitioning a class 

room by a weld mesh

225,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     214,578.00           95% I 100%

H58161149017 10/14/2015

Vogen T.V. - Construction of a Double Toilet unit

380,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     350,956.00           92% I 100%

A58161149018 12/15/2015

WP/Matu/D.D.Atulathmudali V. - Roof Repairing of 

the 60*20 Building

910,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     903,409.00           99% I 100%

H58161149020 7/21/2015

WP/Matu/Sri Saranatissa K.V. - Construction of 

Toilets

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     127,731.00           85% I 100%

F58161849021 7/21/2015

WP/Matu/Keerantidiya K.V. - Supply Desks & Chairs

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     97,470.00            97% I 100%

G58161849022 7/21/2015

WP/Matu/Panthiya M.V. - Supply a Photocopy 

machine

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     138,195.00           92% I 100%

H58263149001 7/24/2015

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාපදංU වලෙගදර ² Aෂ්පාරාමය, 

 `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,327.00            99% I 100%



H58263149002 7/24/2015

ම"ගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ��ෙදොල ප��S 

ෙgවස්ථානය සංව|ධනය සඳහා ශම පදනම මත දව�ාධාර ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     -                       0% O 0%

H58161149023 8/6/2015

Wp/Matu/Panthiya M.V. - Completion of the 

Retaining wall

310,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     289,125.00           93% I 100%

F58161849025 8/21/2015

Supply Office Furniture for Zonal Education Office - 

Matugama

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     49,374.00            99% I 100%

H58561149004 11/6/2015

Wp/Matu/Walagedara MV- Repairing of the L shape 

Building

400,159.37           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

N58563849005 12/2/2015

සංස්කෘ�ක හා සාPත�මය වYනාක  ඇ� නව S|මාණ ඇ"ල� 

ග!ථ �දණය opම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     50,000.00            100% I 100%

H58561149006 12/15/2015

WP/MATHU/Saranathissa K.V. - Construction of a 

dual toilet

375,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     317,953.00           85% I 100%

N58563149008 12/2/2015

ම"ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ම"ගම ආන!දI� 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb අt� වැwයා කට�" සඳහා

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,582.00            99% I 100%

N58563149009 12/2/2015

ම"ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> යටෙදොල � `ෙ~කාරාම 

`හාරස්ථානෙ> අt�වැwයා කට�" සඳහා

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,973.00            100% I 100%

N58563149010 12/31/2015

ම"ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> X�Xgධා|ථ �යරතන 

දහ  පාසැල සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,700.00            99% I 100%



N58563149011 12/31/2015

ම"ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> mගම ගෙ!"ඩ Aරාණ 

`හාරෙ> �යරතනාරම දහ  පාසැල සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,980.00            100% I 100%

F58561849012 12/31/2015

Supply Furniture  For Mathugama Zonal Education 

office

309,450.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     300,865.00           97% I 100%

H58161150001 4/23/2015

AGALAWATTA MIHINDU M.M.V.- Balance work 

of the  language room 

1,300,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,233,426.00       95% I 100%

H58161150002 4/29/2015

OMATHTHA JANAPADA K.V.-   -Construction 

40*20 new Class Room building

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,998,770.00       100% I 100%

F58161850003 5/5/2015

S.A. WELGAMA K.V . - Supply medium size Desks 

& Chairs

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     249,660.00           100% I 100%

K58161950004 4/30/2015

GIRIKOLA K.V - Supply  library Books   for 

knowladge Development of children

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58161950005 4/30/2015

PIBURA P.V. - Supply  library Books

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58161950006 4/30/2015

HADAGIRIKANDA P.V. - Supply  library Books

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58161950007 4/30/2015

KEVITIYAGA M.V. - Supply  library Books

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     49,955.13            100% I 100%



K58161950008 4/30/2015

WEDIKANDA  P.V. - Supply  library Books

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58161950009 4/30/2015

KURUPITA  K..V. - Supply  library Books Supply  

library Books for knowladge Development of children

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58161950010 4/30/2015

YATIYANA  K..V. - Supply  library Books  for 

knowladge Development of children

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58161950011 4/30/2015

MULATIYANA K.V. - Supply  library Books for 

knowladge Development of children

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

H58161150012 10/14/2015

අගලව�ත \Ps ම.ම.`. - මP!ෙදෝදය තාGෂ�ක `ද�ාගාරයට 

`abය ලබා Dම

58,100.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     58,100.00            100% I 100%

G58161850013 6/11/2015

Yatiyana K.V. - Supply Computers and Accessories

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     141,100.00           94% I 100%

K58582850003 7/9/2015

අගලව�ත පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සඳහා Äඩා භා³ඩ හා  උපකරණ 

ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,975.00            100% I 100%

H58161150014 10/14/2015

WP/Matu/Dapiligoda P.V. - Cosntruction of Toilets

375,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     -                       0% H 100%

H58582150004 10/16/2015

අගලව�ත පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> රජයට අය� ඉඩෙ  

�PY උ@ෙවල  Äඩා �Yය සංව|ධනය o�ම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



N58263850001 8/7/2015

අගලව�ත පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ග�ඕ`ට, 

� අïනවාරාමෙ> � සරණ �ස්ස දහ  පාසල සඳහා Aස්තකාල 

ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00            100% I 100%

H58161150015 12/15/2015

Wp/Matu/Kitulgoda K.V. - Fixing Weld mesh of 

80*20 building with other constructions including the 

stage

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     -                       0% H 100%

F58561850006 12/2/2015

WP/MATHU/Kapugedara K.V. - Supply Furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     178,150.00           89% I 100%

F58561850007 12/2/2015

WP/MATHU/Walakada P.V. - Supply Furniture

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     96,370.00            96% I 100%

A58561150008 12/2/2015

WP/Matu/Diyapathugama SA Welgama KV - 

Essential Repairs

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

A58561150009 12/2/2015

WP/MATHU/Kapugedara KV-Modernization of 

teachers quarters

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     79,700.00            16% I 100%

A58561150010 12/2/2015

WP/MATHU/Walakada KV-Repairing of teachers 

quarters

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     944,127.00           94% I 100%

F58563850011 12/2/2015

අගලව�ත පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU උඩෙවල 

� පඤඤා�ස්ස දහ  පාසැල සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00            100% I 100%

F58563850012 12/2/2015

අගලව�ත පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 

ෙක`Yයාගල ûජා ග�ෙල! `හාරස්ථ දහ  පාසැල සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,534.00            99% I 100%



F58563850013 12/2/2015

අගලව�ත පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU � 

bය!ෙවල ධ|මායතන දහ  පාසැලට උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00            100% I 100%

A58161151001 4/23/2015

PANNILA P.V -  Repairing of the 100x20 Building  

1,400,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,390,943.00       99% I 100%

F58161851002 5/5/2015

MEEGAHATHANNA P.V. - Supply   Desks & 

Chairs to childrens library

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     198,000.00           99% I 100%

F58161851003 5/5/2015

IHALA HEWESSA K.V. -  Supply  Chairs To 

laboratory

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     97,470.00            97% I 100%

K58161951005 4/30/2015

YATTAPATHA K..V. - Supply  library Books

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58161951006 4/30/2015

GAMMANA  K..V. - Supply  library Books

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

H58161151008 5/14/2015

Yattapata V. - Construction of 02 new Toilets

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     399,952.00           100% I 100%

A58161151009 6/3/2015

Makalandawa K.V. - Repairing of the dental Clinic 

Building

1,100,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     983,059.00           89% I 100%

F58161851010 6/11/2015

Meril Kariyawasam M.M.V. - Supply Children Desks 

& Chairs

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     498,180.00           100% I 100%



H58263151001 7/24/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU mගහතැ!න 

Sෙපෝ! සමනල `හාරෙ> ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     49,880.00            100% I 100%

A58561151004 12/15/2015

WP/Matu/Hewessa K.V. - weld mesh of 40*20 Science 

lab

105,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     104,350.00           99% I 100%

A58561151005 12/15/2015

WP/MATU/Hewessa K.V. - improvement of 70*20 

office building

495,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     491,397.00           99% I 100%

A58561151006 12/2/2015

WP/MATU/Hewessa K.V. - Repairing of roof roof of 

30*20 multipurpose unit

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     731,858.00           91% I 100%

A58561151007 12/2/2015

WP/MATU/Udugama K.V. - Repairing of toilets

80,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     79,978.00            100% I 100%

H58561151008 12/2/2015

WP/MATU/Moragala sri Sunanda P.V. - 

Construction of a dual toilet

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     299,492.00           100% I 100%

A58561151009 12/2/2015

WP/Matu/Rathmale KV - Repairing of roof of 

teachers quarters

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

A58561151010 12/2/2015

WP/Matu/Gammana MV - Essential Repairs

75,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

A58561151011 12/2/2015

WP/Matu/Walallawita MV - Repairing of roof of 

50*30 building

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%



A58561151012 12/2/2015

WP/MATHU/Meegasthanna Meril Kariyawasam V-

Repairing of roof of 50*20 building & other essential 

repairs

800,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     799,500.00           100% I 100%

A58561151013 12/2/2015

WP/MATHU/Walallawita MV-Repairing of teachers 

quarters

1,100,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     997,066.00           91% I 100%

N58563151014 12/31/2015

වල�ලා`ට පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> මාකල!දාව � 

jද|ශනාරාම `හාරස්ථානෙ> අt�වැwයා කට�" සඳහා 

දව�ාධාර ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     49,880.00            100% I 100%

N58563151015 12/31/2015

වල�ලා`ට පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙවද ව�ත 

mගහතැ!න � ෙgවÎය `හාරස්ථානෙ> අt�වැwයා කට�" 

සඳහා දව�ාධාර ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     49,000.00            98% I 100%

N58563151016 12/31/2015

වල�ලා`ට පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ක�ෙදොර 

වල�ලා`ට � `මලාරාමෙ> අt�වැwයා කට�" සඳහා දව�ාධාර 

ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     49,000.00            98% I 100%

N58563151017 12/31/2015

වල�ලා`ට පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> mගහතැ!න ජනපද 

� සරණංකරාරාමය ෙගොඩනැIb අt�වැwයා කට�" සඳහා 

දව�ාධාර ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     49,800.00            100% I 100%

H58161152001 12/15/2015

KOSGULANA K.V.-  Construction 60*20 new Class 

Room building (stage 01)

1,613,550.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     -                       0% H 100%

H58161152002 4/23/2015

KELINKANDA K.V. - Fixing weld mesh of 97*20  

building

450,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     -                       0% B 35%

F58161852003 5/5/2015

BADURALIYA K.V. - Supply medium size Desks & 

Chairs

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     249,660.00           100% I 100%



F58161852004 5/5/2015

MORAPITIYA VEEDIYABANDARA M.V. -

Supply medium size Desks & Chairs

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     249,660.00           100% I 100%

F58161852005 5/5/2015

MALIYADEEWA P.V. - Supply medium size Desks 

& Chairs

120,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     118,260.00           99% I 100%

K58161952006 4/30/2015

THINIYAWALA  M..V. - Supply  library Books

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58161952007 4/30/2015

VEVEKANANDA T . V. - Supply  library Books

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     50,000.00            100% I 100%

K58161952008 5/5/2015

YAKUPITIYA SRI CHANDAVIMALA   P..V. - 

Supply  library Books for knowladge Development of 

children

25,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     25,000.00            100% I 100%

K58161952009 4/30/2015

BELLANA M.V . - Supply  library Books for 

knowladge Development of children

35,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     35,000.00            100% I 100%

K58161952010 4/30/2015

WATHURA SARASWATHI   P..V. - Supply  library 

Books  for knowladge Development of children                                                                                                      

37,500.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     37,500.00            100% I 100%

K58161952011 4/30/2015

KAPUGEDARA K.V. - Supply  library Books for 

knowladge Development of children

37,500.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     37,500.00            100% I 100%

K58161952012 4/30/2015

PELENDA M.V. - Supply  library Books for 

knowladge Development of children

37,500.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     37,500.00            100% I 100%



K58161952013 4/30/2015

HALDOLA JINAWANSA  P.V. - Supply  library 

Books for knowladge Development of children

37,500.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     37,500.00            100% I 100%

F58161852014 4/29/2015

KAMBURAWALA M.V. - Supply Furniture and 

Office Equipment

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     175,939.50           88% I 100%

A58161152015 6/11/2015

Sri Ramakrishna T.V. - Repairing of the 60x20 

building

1,800,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,700,111.00       94% H 100%

F58161852016 6/11/2015

Kelinkanda K.V. - Supply Teachers Tables & Chairs

120,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     120,000.00           100% I 100%

H58263152001 7/24/2015

පාb!ද�වර  පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU කAගම ප��S 

ෙgවාලෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     30,000.00            100% I 100%

H58263152002 8/4/2015

පාb!ද�වර පා. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ප�පsර ² 

`�gධාරාම මහා `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     200,000.00           100% I 100%

N58263852003 8/7/2015

පාb!ද�වර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

අගලව�ත,පැලැද, �ස්b  `aහල,�රාSයා දහ  පාසල සඳහා 

Aස්තකාල ෙපො� හා අවශ� Aස්තකාල උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     50,000.00            100% I 100%

K58263952004 10/20/2015

පාb!ද�වර පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශය "ල XYන 

කලාක�ව!, ග�ක"ව�! ඇගóම "b! කලා හා සාPත� 

Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F58561852005 12/2/2015

WP/MATU/Molkawa K.V. - Supply furniture

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     197,878.00           99% I 100%



A58561152007 12/2/2015

WP/MATHU/Molkawa KV-Repairing of roof of 

100*20 & 60*20 building

1,600,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,522,102.00       95% I 100%

A58561152008 12/2/2015

WP/MATHU/Illukpotha KV Repairing of roof of 

teachers quarters & other essential repairs

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     888,052.00           89% I 100%

A58561152009 12/2/2015

WP/MATHU/Minikandala PV-Repairing of office 

room & other essential repairs

700,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     247,437.00           35% I 100%

K58563952010 12/31/2015

පාb!ද�වර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ල�පsර � සම! 

ෙgවාලෙ> වා|Ûක ෙපරහැර පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     50,000.00            100% I 100%

A58161153001 12/9/2015

Millaniya Sri Devarakshitha M.V. - fixing weld mesh 

and Repair the roof of 120*20 main Hall

909,856.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     901,199.30           99% I 100%

A58161153002 4/20/2015

Haltota K.V. - Repair the roof and other repairs of 

80x20 building

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     500,000.00           100% I 100%

G58161853003 6/26/2015

Palpola K.V. - Supply Computer and Other 

Equipment

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     197,477.50           99% I 100%

G58161853004 3/31/2015

Neuchâtel T.V. - Supply Computer

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     88,739.50            89% I 100%

N58563153003 12/2/2015

\�ලSය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> � Aෂ්පාරාම 

`හාරස්ථානෙ> අt�වැwයා කට�" සඳහා

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     50,000.00            100% I 100%



G58161854001 10/30/2015

Sagara Palansooriya M.V. - Supply Photocopy 

Machine

75,480.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     75,480.00            100% I 100%

F58161854002 4/29/2015

URUGALA SRI DARMALOKA K.V. - Supply 

Furniture and Office Equipment

250,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     249,106.20           100% I 100%

K58582854002 7/9/2015

ඉංI�ය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා 

සමාජවල ධා�තා සංව|ධනය සඳහා Äඩා භා³ඩ හා  උපකරණ 

ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     40,000.00            100% I 100%

H58263154001 7/24/2015

ඉංI�ය  පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>   ර�ම�ෙගොඩ ² සාං කාරාම 

`හාරස්ථානෙ>   ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     50,000.00            100% I 100%

K58563954003 12/31/2015

ඉංI�ය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> සර�ච!ද ජයෙකොw 

ස භාවනා සාPත� උ�සවයට සමගාmව පව�ව� ලබන � රස 

`!දන සාPත�මය වැඩසටහන

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     200,000.00           100% I 100%

K58582963001 4/9/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> පාපැ� Äඩාව පචbත opම සඳහා තරඟ 

පැවැ�uම.

400,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     400,000.00           100% I 100%

K58582863002 6/17/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> bයාප�ංU Äඩා සමාජවල ධා�තා 

සංව|ධනය සදහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ ලබා Dම.

1,100,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,099,100.00       100% I 100%

K58582963003 6/15/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> පuනය!ෙ_ මළල Äඩා උෙළලG 

පැවැ�uම.

200,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     200,000.00           100% I 100%

K58561363007 12/31/2015

Kelaniya Zonal Education Office Adoption Of Audio-

Visual Technique To Improve Teaching Capacity

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     399,620.24           100% I 100%



G58161864001 4/23/2015

Purchasing Computers and Accessories for selected 

Schools in Homagama Zone & Zonal Education Office

1,480,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,480,000.00       100% I 100%

F58161864002 5/5/2015

Supply Office Equipment & Furniture Piliyandala 

Zone Schools 

1,800,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,794,535.75       100% I 100%

F58161864003 5/5/2015

Purchasing office furniture  for All the Schools in 

Homagama Zone

2,220,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     2,219,449.83       100% I 100%

N58161864004 4/29/2015

Repair of School Furniture of selected schools  in 

Piliyandala Zone

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     498,705.00           100% I 100%

K58582864001 7/22/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> bයාප�ංU Äඩා සමාජවල ධා�තා 

සංව|ධනය සදහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ ලබා Dම.

1,300,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,299,100.00       100% I 100%

K58582864002 7/9/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> bයාප�ංU Äඩා සමාජවල ධා�තා 

සංව|ධනය සඳහා Äක< Äඩා භා³ඩ හා  උපකරණ ලබා Dම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     999,650.00           100% I 100%

N58161864005 8/28/2015

Repair of School furniture in Colombo Zone (stage 2)

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     500,000.00           100% I 100%

F58561864005 12/2/2015

Supply furniture for schools in Sri Jayawardhanapura 

Education Zone

2,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. 0% O 0%

K58563964006 12/14/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකය "ල XYන කලාක�ව!, ග�ක"ව�! 

ඇගóම "b! කලා හා සාPත� Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

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



K58561364007 12/31/2015

Colombo Zonal Education Office Adoption Of Audio-

Visual Technique To Improve Teaching Capacity

325,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     320,000.00           98% I 100%

G58161865001 4/29/2015

Supply Computers selected Schools of Kalutara Zone

1,100,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     955,900.00           87% I 100%

F58161865002 12/9/2015

Supply Office Equipment - Selected Schools  of 

Kalutara Zone

400,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     400,000.00           100% I 100%

F58161865003 4/29/2015

Supply of the Furniture Selected Schools of Kalutara 

Zone

1,520,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,075,500.00       71% I 100%

F58161865004 4/29/2015

Supply Childrens Desks & Chairs Selected Schools of 

Kalutara Zone

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     448,325.00           90% I 100%

K58582865001 5/22/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> bයාප�ංU Äඩා සමාජවල ධා�තා 

සංව|ධනය සදහා Äඩා භා³ඩ හා උපකරණ ලබා Dම.

600,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     600,000.00           100% I 100%

G58582865003 12/31/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> bයාප�ංU Äඩා සමාජ සඳහා Äඩා උපකරණ 

ලබා Dම.

200,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     199,200.00           100% I 100%

F58561865004 12/14/2015

Supply furniture for selected schools in Mathugama 

Zone

700,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     698,160.00           100% I 100%

K58563965005 12/30/2015

කtතර �ස්�Gකය "ල XYන කලාක�ව!, ග�ක"ව�! 

ඇගóම "b! කලා හා සාPත� Gෙෂේතය!  jරGÛත opම

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



K58582862009 8/10/2015

බස්නාPර පළා� මළල Äඩා තරඟ සඳහා පෙයෝජනයට ගැ^මට 

අවශ� ක@� ලබා ගැ^ම.

2,010,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,010,000.00       100% I 100%

K58582862010 8/10/2015

බස්නාPර පළාෙ� Äඩා කට�" සඳහා උස පැ^ෙ  ෙම<ට 

ක<ටල ලබා Dම.

1,125,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,125,000.00       100% I 100%

K58582862011 12/31/2015

2015 ජා�ක මහා Äඩා උෙළල Sෙයෝජනය කරන බස්නාPර 

පළාෙ� Äඩක Äwකාව! සඳහා ගම! මt හා සප�" ලබා Dම.

4,847,078.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     4,847,078.00       100% I 100%

N58582962013 3/27/2015

බස්නාPර පළා� Äඩා උපහාර උෙළල පැවැ�uම.

2,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,000,000.00       100% I 100%

K58582962014 12/31/2015

බස්නාPර පළා� �ඩා Sළධාp!ෙ_ ධා�තා සංව|ධනය සඳහා 

Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම.

262,922.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     262,922.00           100% I 100%

K58582862016 8/10/2015

බස්නාPර පළාෙ� Äඩා කට�"වලට භා`තා opම සඳහා �Y 

පැ^ෙ  ෙම<ට ක<ටලයG ලබා ගැ^ම.

895,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     895,000.00           100% I 100%

N58582962023 4/9/2015

බස්නාPර පළා� Äඩා අර�දල ශG�ම� opම සඳහා දායක�වය 

ලබා Dම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,000,000.00       100% I 100%

K58263962016 12/15/2015

බස්නාPර  පළාෙ� පාසැ� හැරIය ත�ණ ත��ය! සඳහා 

සංස්කෘ�ක හා කලා කට�" ආ²ත  පාඨමාලාව!, පසංග, 

සංද|ශණ හා වැඩ�t  පැවැ�uම

525,000.00           අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද|ය 

SෙGතනය -                     524,500.00           100% I 100%

F58184862007 5/18/2015

ෙපර පාසැ� ඒකකය සඳහා කා|යාල � බ@ ලබා Dම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     214,250.00           86% I 100%



G58184862008 5/18/2015

ෙපර පාසැ� ඒකකය සඳහා බlකා|යය ඡායා �ටප� ය!තයG 

ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     133,200.00           89% I 100%

A58263162025 12/21/2015

බාPර ෙසේවාලාW!ෙ_  ස^පාරGෂක පහjක  ව|ධනය opම 

සඳහා බස්නාPර පළා�  සංස්කෘ�ක  SෙGතනෙ> වැXob 

පgධ� අt�වැwයා opම

2,580,567.89       අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද|ය 

SෙGතනය -                     2,311,267.35       90% I 100%

A58263162026 12/21/2015

සංස්කෘ�ක SෙGතනෙ> ගබඩා පහjක  At� opම

927,863.25           අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද|ය 

SෙGතනය -                     927,180.32           100% I 100%

A58263162027 12/21/2015

බාPර ෙසේවාලාW ආක|ශණය සඳහා සංස්කෘ�ක SෙGතනෙ>  

ෙගොඩනැIb අt�වැwයාව හා ෙපොN� නuකරණය  opම

3,948,149.98       අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද|ය 

SෙGතනය -                     3,557,839.07       90% I 100%

A58263162028 12/21/2015

සංස්කෘ�ක SෙGතනෙ> ෙගොඩනැIbවල y!ත ආෙ�ප opම

4,105,945.25       අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද|ය 

SෙGතනය -                     3,314,089.30       81% I 100%

G58263162032 6/10/2015

සංස්කෘ�ක  SෙGතනෙ> ෙසේවා කට�" පව|ධනය සඳහා ය!ත 

හා ය!ෙතෝපකරණ  \ල� ගැ^ම

3,000,000.00       අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද|ය 

SෙGතනය -                     2,994,347.83       100% I 100%

K58582862033 6/15/2015

බස්නාPර පළාෙ� bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා උපකරණ 

ලබා Dම

10,000,000.00      අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     9,991,365.00       100% I 100%

K58582862034 6/15/2015

බස්නාPර පළා� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශවල �ඩා 

Sලධාp! `X! පව�වාෙගන ය� ලබන බස්නාPර පළා� 

සභාව මI! ප�පාලනය Xa කරන Al� මධ�ස්ථාන සඳහා 

අවශ� Äඩා උපකරණ ලබා Dම.
3,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,994,270.00       100% I 100%

A58161162009 7/21/2015

පළා� `ද�ා ස ප� මධ�ස්ථානෙ> අවශ� අt�වැwයා කට�"

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     -                       0% A 10%



F58161862010 7/21/2015

පළා� `ද�ා ස ප� මධ�ස්ථානෙ> � බ@ සහ කා|යා�ය 

උපකරණ අවශ�තා සAරා�ම

150,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     145,700.00           97% H 100%

K58582862035 8/28/2015

ෙලෝක �රතා දැ�ප!a තරඟාවbය සඳහා සහභා�වන බස්නාPර 

පළා� Äwකාව!ට සප�" ලබා Dම.

105,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     105,000.00           100% I 100%

K58263962039 8/10/2015

බස්නාPර පළාත "ල දහ  පාස�වල ෙසේවය කරන දහ  

��ව�! ෙ_ ෙසේවය ඇගóම

1,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     936,000.00           94% I 100%

K58582962038 11/6/2015

බස්නාPර පළා� Äඩා සමාජ,සාමාÃක සාමාÃකාව! හා පාසැ� 

Äඩක Äwකාව! සඳහා �Sෆq< Äඩාව හs!වාDම හා පචbත 

opම සඳහා Al� වැඩසටහනG හා තරඟාවbයG සං`ධානය 

opම
350,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     333,158.50           95% I 100%

K58582962039 12/2/2015

බස්නාPර පළා� Äඩා `ද�ායතනය මI! පව�ව� ලබන 

WISS Äඩා තරඟාවbය - 2015

350,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     333,158.50           95% I 100%

G58561862040 12/2/2015

Supply Laptop computer for development of 

mathematics subject

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     99,950.00            100% I 100%

K58563962041 12/2/2015

ප}gධරස `!දනය "b! S|මාණ�� අනාගත ද� පරAරG 

ÐP opම උෙදසා බස්නාPර පළාෙ� ෙතෝරා ග� පාසැ� වල 

පාසැ� ද�ව! ෙව�ෙව! ර! රස ෙසෞ!ද|යා�මක 

වැඩසටහන පැවැ�uම.
169,500.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     105,000.00           62% I 100%

A58563162042 12/2/2015

ෙසෞ!ද|යය SෙGතනෙ> පධාන රංග ශාලාෙ~ �`j  ෙදොරව� 

අt�වැwයා opම සහ වා� සmකරණ පgධ�ෙ> 

කා|යGෂමතාවයට ගැලෙපන ආකාරයට සැකiම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද|ය 

SෙGතනය -                     945,665.82           95% I 100%

A58561162044 12/14/2015

Renovation of cafeteria building of department of 

education (WP)

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     -                       0% A 10%



K58563962045 12/31/2015

g`yක අධ�ාපනෙ> ධා�තා සංව|ධනය සඳහා අවශ� ෙපො�ප� 

හා උපෙදස් සංගහ �දණය කර ගැ^ම.

4,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ 0% O 0%

N58563862046 12/31/2015

බස්නාPර පළා� සංස්කෘ�ක SෙGතනෙ> පධාන නාට� 

ශාලාෙ~ නාට� පද|ශනය සඳහා පහjක  ව|ධනයට �රයG 

ලබාDම.

241,500.00           අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද|ය 

SෙGතනය -                     240,000.00           99% I 100%

A58563162047 12/31/2015

බස්නාPර පළා� සංස්කෘ�ක SෙGතනෙ> ස^පාරGෂක 

පහjක  වැw��� opම.

491,719.63           අමා.ෙ�.

බ.ප. 

ෙසෞ!ද|ය 

SෙGතනය -                     491,719.63           100% I 100%

H58561162048 12/31/2015

School Base Learning Improvement Grant (Creating 

Child frendly school enviornment) - Stage III

4,550,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     4,150,000.00       91% I 100%

H57561102001 10/2/2015

mග�ව අධ�ාපන කලාපෙ> කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට අය� 

mග/ ද`සමර මහා `ද�ාලෙ> ගෘහස්ථ ෙවොbෙබෝ� Äඩාගාරය 

සංව|ධනය opම

650,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     629,504.09           97% I 100%

H57563102002 10/21/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> Nස්වල � Aෂ්පාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                       0% O 0%

H57563102003 10/21/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> රgෙදොtව jෙබෝධාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

H57263103001 3/11/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> mග�ව, ත \ට ෙgවස්ථානෙ> 

ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

1,500,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     1,499,724.70       100% I 100%

H57561103001 11/19/2015

\ග/අම!ෙදොtව මහා `ද�ාලෙ> 100*20 ෙගොඩනැI�ෙ� 

වහලය අt�වැwයා opම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     955,494.05           96% I 100%



K57263904001 3/25/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ද�ව!ෙ_ හා ත�ණ 

පජාවෙ_ සහï��වෙය! ගැ\ අසAව සා පදාqක ජන Äඩා හා 

සංස්කෘ�ක උ�මය! ��බඳව දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම
300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     300,000.00           100% I 100%

H57161104001 4/28/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> \�ව!ෙගොඩ �P�  

තටාකය අ�යර II වැඩ Sම opම

20,000,000.00      අමා.ෙ�.

අමාත�ාංශ 

ෙ�ක  - 

`ab බල හා 

බලශG� 

අමාත�ාංශය -                     19,082,568.81      95% I 100%

H57561106002 11/6/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බප/ග /ඌරාෙපොළ මධ� 

මහා `ද�ාලෙ> �`j  මා|ගය ෙකො!Ä< opම

1,242,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

H57561106003 11/6/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බප/ග /ඌරාෙපොළ මධ� 

මහා `ද�ාලෙ> Äඩාගාර ෙගොඩනැI�ෙ� හා නාට� හා රංගකලා 

ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� වැඩ Sම opම

1,758,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

H57561125001 11/23/2015

ෙකො<ටාව ආන!ද `ද�ාලෙ> රණXංහ ශාලාෙ~ 120*30 Ð  

මහෙ� ඉ�� වැඩ Sම opම

8,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     8,000,000.00       100% I 100%

H57561142001 11/5/2015

කtතර උ"ර jගත `ද�ාලෙ> ඉ�වන නව ෙගොඩනැI�ෙලP 

ඉ�� සංව|ධන කට�" Sම opම

5,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     5,000,000.00       100% I 100%

K57582843001 12/23/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> S~ඩාව, }!වල පාෙ| 

පාෙgZය සභා ෙගොඩනැI�ෙ� කාය ව|ධන මධ�ස්ථානයG 

ආර භ opම සඳහා උපකරණ ලබාDම ම�! කාය ව|ධන Äඩාව 

ස`බල ගැ!uම
250,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N57561801501 11/19/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල 

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව! සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     299,700.00           100% I 100%

N57561801502 12/11/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW  ප��වල  

පාස� අධ�ාපනය ලබන ද�ව!  සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

210,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     210,000.00           100% I 100%



N57561802500 11/9/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/mග ඇ�ගාල ෙරෝමා÷ 

කෙතෝbක `aහල සඳහා Aස්තකාල ෙපො� හා Äඩා උපකරණ 

ලබා Dම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව 0% O 0%

N57563902503 11/27/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කෙතෝbක පජාව සඳහා න�ත� 

�නය S\� කරෙගන ආග\ක හා සාPත� රස`!දනා�මක 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

N57561802504 11/27/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW පාස� 

අධ�ාපනය ලබන බ }Nbය ෙජෝ!ද බැ�Yස්< `aහෙ� ළ�!ට 

2016 ව|ෂය සඳහා පාස� උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

mග�ව 0% O 0%

N57563105500 11/12/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ���ග පල අ බ�Gඛාරාම 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ල  ශම පදනම මත  සංව|ධනය  

opම සඳහා  දව�ාධාර ලබා Dම

92,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     91,870.00            100% I 100%

N57561105501 11/19/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/\�/ෙලෝ�වාෙගොඩ ක�ෂ්ඨ 

`ද�ාලෙ> ස^පාරGෂක කට�" වැw��� opම  - 11 අ�යර

75,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

N57561805504 12/18/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  බප/\� හ�ගම ෙබෞgධ ක�ෂ්ඨ 

`ද�ාලයට උපකරණ ලබා Dම

12,792.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

\�ව!ෙගොඩ -                     12,000.00            94% I 100%

N57563106500 11/9/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙgu!පැ!නඇ�ල 

`හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැI�ෙ�  ඉ�� සංව|ධන කට�" Xa 

opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

N57563106501 11/19/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> S<ටOව, `ෙ~කාරාම 

��ෙව! `හාරස්ථාන ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� සංව|ධන කට�" 

Xa opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

N57561106502 12/8/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙප�යාෙගොඩ ෙබෞgධ 

ක�ෂ්ඨ `ද�ාලෙ>  සංව|ධන කට�" Xa opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%



N57561807500 12/11/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග  බැ³wය��ල ගජබා 

ක®ෂ්ඨ `ද�ාලෙ> `ද�ාගාරයට අවශ� උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     39,267.54            98% I 100%

N57561807501 12/18/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> බප/ග  බැ³wය��ල ගජබා 

ක�ෂ්ඨ  `ද�ාලෙ> ෙපර�ග හා අපර�ග #|ය   වාදන ක³ඩාය  

සඳහා  අවශ�  භාණඩ  ලබා Dම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     199,835.00           100% I 100%

N57561807502 12/22/2015

ග පහ    පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ග පහ බප/ග   බැ³wය��ල 

ගජබා  ක�ෂ්ඨ   `ද�ාලයට ප�ගණකයG  හා Î!ටරයG  ලබා 

Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     49,750.00            100% I 100%

N57561807503 12/22/2015

ග පහ    පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ග පහ බප/ග   බැ³wය��ල 

 ගජබා  ක�ෂ්ඨ   `ද�ාලයට  ස්කෑන| ය!තයG ලබා Dම

10,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

ග පහ -                     10,000.00            100% I 100%

N57563907504 12/30/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  AරවැXය!ෙ_ අධ�ා�\ක �ණ 

වගාව ව|ධනය කර ගැ^ම සඳහා ආග\ක වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

25,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                       0% I 100%

N57584808500 11/13/2015

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

SX බලධා� 

ෙපර පාස� 

ඒකකය 0% O 0%

N57563809500 11/13/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU දහ  පාස� සඳහා  

උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     188,311.50           94% I 100%

N57582809501 11/13/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ව�තල - මහභාෙ_  

ශා!ත 0� �ඩා සමාජය සඳහා Äඩා භා³ඩ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     99,800.00            100% I 100%

N57563809502 12/7/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  1. ව�තල - 

ම�"මගල  �  හෘදය ෙgවස්ථාන දහ  පාසල හා 2. 

මç�ෙපොNණ ශා!ත ම�යා ෙද~මැa� දහ  පාසල යන දහ  

පාස� සඳහා උපකරණ ලබා Dම
140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     139,528.40           100% I 100%



N57561822500 11/30/2015

ජයව|ධනAර අධ�ාපන කළාපය< අය� වැ�ල �Yය ෙසේදව�ත 

Xgධා|ථ මහා `ද�ාලයට �ලාස්YG A� ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     49,896.00            100% I 100%

N57563823500 12/16/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ෙකෝ<ෙ< � ෙ|වත දහ  

පාසල සදහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     19,696.00            98% I 100%

N57561824500 11/30/2015

ජයව|ධනAර අධ�ාපන කලාපයට අය� රණාල ක�� `aහල 

සදහා �ලාස්YG A� ලබා Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     49,590.00            99% I 100%

N57561824501 11/30/2015

ජයව|ධනAර අධ�ාපන කළාපයට අය� ෙහෝක!දර ර�න 

කSෂ්ඨ `දයාලෙ> පධාන ශාළාෙ~ ෙ~�කාව සදහා yරයG ලබා 

Dම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     50,000.00            100% I 100%

N57563928501 12/7/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  දහ  පාස� Xj ද�ව! 

ඇගqෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     199,994.00           100% I 100%

N57563828502 12/7/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ  පාසැ�  සදහා 

දහ  පාසැ� උපකරණ ලබා Dම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     199,392.00           100% I 100%

N57563129500 12/7/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ධ ම�පාරාමෙ> 

සංව|ධනය කට�" Xa o�ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

N57561630500 11/30/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙහෝමාගම මහා `ද�ාලය සදහා 

Äඩා උපකරණ ලබා Dම.

100,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N57561841500 11/9/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසයට අය� 

පානaර උපාධ�ා `ද�ාලෙ> කා|යාලය සඳහා කා|යාල උපකරණ 

ලබාDම

50,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     50,000.00            100% I 100%



N57561141501 11/9/2015

කtතර අධ�ාපන කලාපෙ> පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

පානaර, ෙකෙස�ව�ත � තGÛලා `ද�ාලෙ> ෙවොbෙබෝ� Äඩා 

�Yය සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

N57584941502 11/19/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස�වල ෙපර 

පාස� ළ�! හා ෙදමා�ය! සඳහා ෙඩං� ම|ධනය හා ළමා 

ආරGෂාව ��බඳව දැ�ව� opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

75,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

පානaර -                     74,375.00            99% I 100%

N57582841504 12/16/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා Äඩා 

උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර 0% O 0%

N57563842500 12/16/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපොෙහොgදර��ල 

මòග|ජනාරාම  � මහා `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� 

උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර 0% O 0%

N57563143500 11/11/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU බ³ඩාරගම 

`කම�ලා ��ෙව! `හාරස්ථ දහ  පාසෙලP ෙගොඩනැI�ල 

සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     50,000.00            100% I 100%

N57563843501 11/19/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයප�ංU දහ  පාස� සඳහා 

දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     149,937.00           100% I 100%

N57563143502 12/9/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙබො�ෙගොඩ � 

ෙබෝ�රාජාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     50,000.00            100% I 100%

N57561143503 12/9/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/ෙහො/ග�පාත ක�ෂ්ඨ `ද�ාලෙ> ෙගොඩනැIb අt�වැwයා 

opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

N57563845500 12/3/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වරකාෙගොඩ Aරාණ 

ග�ෙල! `හාරස්ථ දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ 

ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     24,990.00            100% I 100%



N57561145501 12/9/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/ෙහො/මaරාවල මහා `ද�ාලෙ> ෙගොඩනැIb අt�වැwයා opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

N57563945502 12/28/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව! Aරාණ 

සංස්කෘ�කාංග ආරGෂා opෙ  අර�ණ ඇ�ව වරකාෙගොඩ 

ග�ෙල! Aරාණ රජමහා `හාරස්ථානය ප�ඛව Aරාණ 

සංස්කෘ�කාංග ඇ"ළ� වැඩසටහනG පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල 0% O 0%

N57563147500 11/11/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ව@ගම 

� jද|ශනාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%

N57584847501 11/11/2015

ෙදොඩංගාඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර පාස� සඳහා 

ෙපර පාස� උපකරණ ලබාDම

55,000.00            පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     55,000.00            100% I 100%

N57582848500 11/20/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU Äඩා ස\� සඳහා 

Äඩා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N57582949500 11/11/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පජාවෙ_ Äඩා Nසලතා ව|ධනය 

opෙ  අර��! bයාප�ංU Äඩා ස\� සහභා��වෙය! Äඩා 

උෙළලG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

N57563850500 11/11/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU හ�ඕ`ට � 

සරණ�ස්ස දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     50,000.00            100% I 100%

N57563852500 11/23/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ��tබැgද � 

ධ මාෙලෝක දහ  පාසල සඳහා දහ  පාස� උපකරණ ලබාDම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     60,000.00            100% I 100%

N57563153500 12/9/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ��කඩක!ද � 

ජය!තාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     50,000.00            100% I 100%



N57563153502 12/9/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU උ@වර � 

ෛශලතලාරාම `හාරස්ථානෙ> ෙගොඩනැIb සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     50,000.00            100% I 100%

N57561153503 12/9/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> \�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 

බප/ෙහො කැටෙගොඩ පාථ\ක `ද�ාලෙ> ෙගොඩනැIb අt�වැwයා 

opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) 0% O 0%

N57563954500 12/16/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ජනතාව ෙව�ෙව!පැර� කලා 

කට�" සංරGෂණය opෙ  අර�ණ ඇ�ව සංස්කෘ�ක 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     100,000.00           100% I 100%

N57561863500 11/5/2015

කැළ�ය අධ�ාපන කලාපෙ> පාසැ�වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය  ලාW    ද�ව! සඳහා ඔ�!ෙ_ අධ�ාපන ධා�තාවය 

ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන  පාස� උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ - 

කැළ�ය 0% O 0%

N57561964500 11/30/2015

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කළාපෙ> Zෂ�ව `භාගය සම� ද�ව! 

ඇගóෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

200,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

N57561864501 12/7/2015

� ජයව|ධනAර අධ�ාපන කළාපෙ> පාසැ� වල අධ�ාපනය 

ලබන අ@ ආදාය ලාW ප��වල ද�ව! හට ඉෙග�  උපකරණ 

ලබා Dම

279,900.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     279,832.00           100% I 100%

N57561864502 12/15/2015

ෙහෝමාගම අධ�ාපන කලාපෙ> පාස�වල ඉෙග�ම ලබන අ@ 

ආදාය ලාW ප��වල Xj ද�ව! හට ඉෙග�  ආධාරක ෙලස 

පාස� උපකරණ ලබාDම.

300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - 

ෙහෝමාගම -                     299,993.00           100% I 100%

N57561965500 11/12/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> 5  ෙශේ�ය Zෂ��වය සම� Zෂ� 

Zෂ�ාව! ඇගóම ෙව�ෙව! ඇගóෙ  වැඩසටහනG ෙහොරණ 

රාජ�ය `ද�ාලෙ> පැවැ�uම

30,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     22,500.00            75% I 100%

N57561965501 11/23/2015

ෙහොරණ අධ�ාපන කලාපෙ> පාසැ� Xj ද�ව!ෙ_ Äඩා 

හැoයාව! ව|ධනය opම සඳහා Äඩා ව|ණ පදාන 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

35,000.00            පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     35,000.00            100% I 100%



A55161102002 4/6/2015

Ethgala RCKV -Renovation of Home Science Room

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     88,011.99            88% I 100%

A55161102003 4/6/2015

Bandarawattha KV  -Repairs to roof of  Science 

Laboratory

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     183,600.10           92% I 100%

A55161102004 4/6/2015

Katuwapitiya St. Sebesthian s V  -Repairs to Home 

Sience Room

100,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     86,185.72            86% I 100%

A55161102006 5/28/2015

Katunayake MV   - Repairs to roof  of 80X20 building

795,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     717,092.85           90% I 100%

A55161102007 4/6/2015

Kandawala St. Joseph s  KV - Repairs to roof of 

100X20 building

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     386,553.00           97% I 100%

A55161103001 6/26/2015

Kochchikade MV - Repairs to Science Laboratary at 

Junior Section

320,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     287,920.00           90% I 100%

A55161103003 6/26/2015

Our Lady of Miracles  MV - Repairs to 30x20 Home 

Science room

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     161,152.00           81% I 100%

A55161103004 4/6/2015

Daluwakotuwa St. Anne s  MV - Renovation of 

20X20 library building

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     138,036.97           69% I 100%

A55161103005 4/6/2015

Doowa KV - Renovation of 20X20 dancing room

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     129,848.20           87% I 100%



A55161103007 4/6/2015

Pallansena  PV -Repirs to roof and floor of Dental 

Clinic

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     421,171.55           84% I 100%

A55161103008 4/6/2015

Wallaveediya St. Sebesthian s V.  -Renovation of 

Science laboratory

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     141,567.35           71% I 100%

A55161103009 4/6/2015

Duwana Sinhala Mixed V.  -Repairs to Principal s 

office room

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     70,895.84            47% I 100%

A55161103010 4/6/2015

Dalupotha MV  -Repairs to roof of 20 X30 class 

rooms building(at GCE-A/L section)

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     333,627.20           83% I 100%

A55161103012 5/28/2015

Kapungode St. Anthoney s V.  -Repairs to 65x20 

building

300,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     233,135.71           78% I 100%

H55161103015 4/6/2015

Dalupotha  MV - Supply of water facilities to primary 

section

150,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     128,760.00           86% I 100%

A55161104001 4/6/2015

Vigada MV-  Repairs to roof of 40X20 single-storey 

building

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     472,958.00           95% I 100%

A55161104002 4/6/2015

Pethiyagode Buddhist KV-  Repairs to 100X20  

building

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     997,686.00           100% I 100%

A55161105001 4/6/2015

Danowita Siddhartha  MV -   Repairs to roof of 

70X20 science laboratory building

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     892,336.25           89% H 100%



A55161106001 5/15/2015

Ellakkala MV -Repairs to roof of 70X20 class room 

building

700,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     698,657.70           100% I 100%

H55161106002 4/6/2015

Welikadamulla  KV. -Construction of 20X20 Library 

building

1,350,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,286,197.85       95% I 100%

H55161106003 4/6/2015

Yatawaka PV -Construction of 20X20 Library 

building

1,350,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,255,983.65       93% I 100%

H55161106004 4/6/2015

Construction of toilets in 6 shools in Attanagalla  

Divisional Secretariat 

1,600,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,270,324.44       79% I 100%

A55161107001 4/6/2015

Karanayakemulla Gamini KV -Repirs to roof of 

120X20 main hall

900,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     811,806.55           90% I 100%

H55161107002 4/6/2015

Kirindivita Gamunu KV. - Construction of 40X20 

Library building

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,289,838.90       86% I 100%

H55161107004 4/6/2015

Construction of toilets in 4 shools in Gampaha  

Divisional Secretariat

2,600,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,993,506.28       77% I 100%

A55161108001 4/6/2015

Bascillica PV  - Repairs to  125X25 two-storied 

building and fixing windows

460,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     411,110.03           89% I 100%

A55161108002 4/6/2015

Ekala G.B. Senanayake MV -Renovation of science 

laboratory

400,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     360,229.85           90% I 100%



A55161108003 4/6/2015

Holy Rossery V - Repair to toilets 

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     592,930.92           99% I 100%

H55161108004 7/15/2015

Niwandama Jinaraja M.V. - Prevention of soil erosion  

 near No.6 school building

656,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     614,331.27           94% I 100%

H55161108005 4/6/2015

St. Sebesthian MV - Fixing electrity supply system and 

plastering of 30X20 rest room of the pavillion

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     540,441.70           90% I 100%

A55161108006 5/6/2015

Usvatakeyiyawa St. Mary s MV - Repairs to science 

laboratory

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     973,874.65           97% I 100%

A55161108007 5/6/2015

Nagode John De Baptist MV- Repairs to roof and 

electricity system of three-storied buiding

600,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     558,793.98           93% I 100%

A55161109001 6/26/2015

Kerawalapitiya RCPV - Repairs to 80X25 two-storied 

building

500,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     479,426.16           96% I 100%

A55161109002 5/6/2015

Heenkenda PV - Repairs to boundary wall

700,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     699,407.23           100% I 100%

H55161109003 4/6/2015

Al Ashrof MV-Construction of toilet

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     189,512.90           95% I 100%

A55161110001 11/16/2015

Kimbulgode Education Resource Centre -Repairs to 

buildings

6,500,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     6,124,057.37       94% I 100%



A55161111001 4/6/2015

Maddegama MV -Repirs to roof of 60X20 building

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     172,076.25           86% I 100%

A55161111002 4/6/2015

Hiswella KV -Repirs to roof of 120X20 main hall

200,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     174,175.00           87% I 100%

H55161111003 4/6/2015

Papiliyawala KV -Construction of 20X20 Science 

Laboratory

2,400,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,392,707.78       100% I 100%

H55161111004 4/6/2015

Construction of toilets in 6 shools in Dompe 

Divisional Secretariat

1,300,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,092,574.10       84% I 100%

A55161112001 11/16/2015

Daranagama PV - Repairs to buildings

1,260,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,249,058.08       99% I 100%

A55161112002 11/13/2015

Biyagama MMV - Repairs to 100X30  two-storeid 

building

810,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     771,983.91           95% I 100%

A55161112003 11/13/2015

Biyagama MMV - Repairs to 8 toilets

680,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     511,310.00           75% I 100%

H55161112004 11/13/2015

Mahamaya Balika MV - Construction of 90X25 three-

storied building with a multi-purpose room

18,870,000.00      අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     9,127,790.67       48% I 100%

A55161113001 11/13/2015

Vedamulla MV - Repairs to  130X20 Single storey 

building

1,202,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,075,960.00       90% I 100%



A55161113002 11/13/2015

Vanavasala Nagasena V - Repairs to roof of 70X25 

two-storeid building

870,150.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     813,087.43           93% I 100%

A55161113003 11/13/2015

H.K. Dharmadasa PV - Repairs to 40X20 building

812,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     792,480.00           98% I 100%

F55161823002 4/6/2015

Kotte Ananda Balika V.- Supply of 10 Desktop 

computers and accessories

1,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

ක.අ.අ - � 

ජයව|ධනAර -                     1,000,000.00       100% I 100%

H55161124001 4/6/2015

Kothalawala V- Constrution of 70X25 two-storied  

buiding with a library

11,900,000.00      අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     9,535,176.75       80% I 100%

A55161127001 11/13/2015

Dehiwala Divisional Education Office - Repairs to 

office  building

77,915.00            අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     77,912.75            100% I 100%

A55161127002 5/6/2015

St. Joseph s BV - Repairs to 100 x 35 single-storey 

building and roof

3,200,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,342,605.35       73% H 100%

H55161129001 12/23/2015

Batakattara Sumanasara V - Construction of 100X20 

single-storied classroom building

4,915,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     4,912,999.16       100% I 100%

A55161130001 4/6/2015

Meegoda Education Resource Centre -Repairs to roof 

of the building

3,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,197,377.76       73% I 100%

H55161130002 4/6/2015

Homagama Divisional Education Office - 

Construction of 60X30 single-storied  office building

8,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     6,167,724.31       77% I 100%



H55161130003 4/6/2015

Panagoda  Sri Parakrama MV(Primary section)- 

Construction of 70X25 two-storied building with five 

class rooms and an office room

11,900,000.00      අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     9,004,896.27       76% I 100%

H55161130004 4/6/2015

Subharathie Mahamathya MV (Primary section) - 

Construction of 4-unit toilet block

700,000.00           අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     548,351.00           78% I 100%

A55161131001 4/6/2015

Hanwella Education Resource Centre -Repairs to 

buildings

8,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     6,198,908.88       77% I 100%

H55161132001 4/6/2015

Kollupitiya St. Anthoney s BV- Construction of 

55X30 three-storied buiding with Activity Room

14,000,000.00      අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     11,752,086.15      84% I 100%

A55161142001 11/13/2015

Gonaduwa KV -   Repairs to  100X20 building

2,676,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     2,184,580.20       82% I 100%

H55161142002 4/6/2015

Palathota Vimalasara P.V.(Primary section of St.John 

s MV)- Construction of 90X25 two-storied  building 

with a library room

18,000,000.00      අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     13,555,697.61      75% I 100%

A55161144001 4/6/2015

Moragahahena M.V -   Repairs to building with 

Library

1,300,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,251,958.23       96% I 100%

H55161144002 5/15/2015

Raigamwatte Parakramabahu PV -Construction of  

68X25 two-storied multi-purpose  building.

15,000,000.00      අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     12,177,940.68      81% I 100%

H55161148001 11/13/2015

Payagala Bandaranayake M.V. - Construction of 

80X20 single-storied building

4,560,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     4,244,533.75       93% I 100%



H55161149001 5/15/2015

D.D. Ethulathmudali V. - Construction of 70X25  

three storied building (stage 1)

11,675,000.00      අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     9,823,078.00       84% I 100%

A55161150001 4/6/2015

Udawela Sri Piyarathana MV-  Repairs to roof of  

110X20 building

2,100,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,886,210.00       90% I 100%

H55161154001 4/17/2015

Urugala Sri Dharmaloka KV -Construction of  80X20 

single-storied  building with Home Science Room and 

Music Room

6,000,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     4,131,835.58       69% I 100%

H55161163001 11/13/2015

Construction of toilets in 5 shools in 

Biyagama,Mahara and Kelaniya Education  Divisions

1,197,100.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,142,582.89       95% I 100%

H55161163002 4/6/2015

Construction of toilets in 04 shools in Negombo Zone

1,825,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,470,064.23       81% I 100%

F55161865001 4/6/2015

Supply of  furniture for schools in Horana Education 

Zone 

2,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

ෙහොරණ -                     1,999,572.93       100% I 100%

F55161865002 4/6/2015

Supply of furniture for  shools in   Kalutara 

Education  Zone

1,500,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ-

කtතර -                     1,499,000.00       100% I 100%

F55161865003 4/6/2015

Supply of  furniture for schools in Mathugama  

Education Zone 

1,500,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

කලාප 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -

ම"ගම -                     1,496,520.00       100% I 100%

F55161862002 4/6/2015

Procurement of  computers  and accessories for 15 

Mahindodaya Laboratory

24,400,000.00      පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     22,201,737.00      91% I 100%



F55161862003 4/6/2015

Procurement of electric equipment for 15 

Mahindodaya Laboratory

2,350,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     2,341,185.00       100% I 100%

F55161862004 4/6/2015

Procurement of furniture & equipment  for 15 

Mahindodaya laboratories

7,100,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     -                       0% O 0%

K55161962005 4/6/2015

Systematical Training Program for Principals in 

Horana , Sri Jayawardanapura, Kalutara, 

Minuwangoda, Colombo,Kelaniya,  

Homagama,Gampaha & Piliyandala  Education 

Zones (@ Meepe Resource center) 
1,500,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     1,073,620.00       72% I 100%

K55161962006 4/6/2015

Conducting non-formal education programmes 

10,000,000.00      පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     10,000,000.00      100% I 100%

K55161962007 4/6/2015

Stengthening English language skills of students of 

provincial schools

1,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     999,375.00           100% I 100%

K55161962008 4/6/2015

Conducting seminars, workshops & training 

programmes  to promote SBTD programmes at 

school level in 9 Education  Zones

2,430,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     2,430,000.00       100% I 100%

H55161162009 8/13/2015

supply and Fixing of powder - coated Roller Doors 

for 11 Mahindodaya Technical Laboratories

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

S.ප.ෙ� 

(ඉංÃෙ!�) -                     1,110,034.00       74% I 100%

K55161962010 4/6/2015

Conducting Awareness Programmes for Principals, 

Members of School Development Comittees and 

School Management Committees in Gampaha & 

Piliyandala Education Zones
300,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     300,000.00           100% I 100%

K55161962011 5/18/2015

Two Day Workshop on TSEP Procurement Process 

for Divisional Engineers, Technical Officers and Other 

related Staff

200,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     157,380.00           79% I 100%



K55161962012 6/26/2015

Continuation of workshop on TSEP Procurement 

Process for Divisional Engineers, Technical Officers 

and Other related staff (Two days)

175,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     140,900.00           81% I 100%

G55161862013 7/15/2015

Procurement of Digital Duplicator machines for 

Schools in Homagama and Jayawardanapura 

Education Zones

3,000,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ 0% O 0%

H55561162001 11/16/2015

School base Learning Improvement Grant ( Creating 

child friendly school enviornment)

30,150,000.00      පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     30,100,000.00      100% I 100%

K55561362002 11/16/2015

Three - Day Residential Tranning Programme for 

Deputy/Assistant Directors of Education(Planning) 

and Deputy/Assistant Directors of 

Education(Development) of 11 Zonal Education 

offices of Western Province
188,284.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     121,730.00           65% I 100%

H55561162003 2/12/2016

School base Learning Improvement Grant (Creating 

Child friendly School enviornment)-Stage II

8,250,000.00       පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂ

පළා� 

අධ�ාපන 

අධ�Gෂ -                     8,250,000.00       100% I 100%

N52561802500 12/2/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW 

ප��වල ද�ව! හට පාසැ� උපකරණ ලබා Dම

800,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     799,999.00           100% I 100%

N52561806500 12/2/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW 

ප��වල ද�ව! හට පාසැ� උපකරණ ලබා Dම

500,000.00           පළා� අධ�ාපන අධ�Gෂක.අ.අ. -                     500,000.00           100% I 100%

K52563862500 12/30/2015

බස්නාPර පළාෙ� ෙජ�ෂ්ඨ AරවැXය!ෙ_ අධ�ා�\ක 

සංව|ධනය උෙදසා }gධ ව!දනා හා ෙබෝ� ව!දනා ග!ථයG 

ලබා Dම.

125,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     124,935.00           100% I 100%

N51222801001 2/24/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා Al�ව ල� අ@ 

ආදාය  ලාW! ත�ණ ත��ය! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



H51431101002 2/24/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     199,965.00           100% I 100%

K51222901003 3/4/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය   ලාW කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං �oයා Al� පාඨාමාලාවG පැවැ�uම

63,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     63,000.00            100% I 100%

N51222801004 3/4/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> නාවාන, AවGව�ත හ!�ය 

ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ .ඒ.ආ|.එස්. NලXංහ මහතාට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

22,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     21,850.00            99% I 100%

H51431101005 3/4/2015

��ල�Yය  පා.ෙ� . ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

102,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     101,216.00           99% I 100%

H51431101009 3/11/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

130,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     129,556.00           100% I 100%

N51222801007 3/11/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     70,000.00            100% I 100%

H51431101012 3/24/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     49,400.00            99% I 100%

H51431101015 3/24/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     299,452.00           100% I 100%

N51222801009 3/24/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



H51431101017 3/24/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mpගම, ඉහළ මඩ පැ�ල, 

aනකයාව ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ^ලා සම!� මහ�\යට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     24,981.00            100% I 100%

N51222801016 8/13/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ අදාය  ලාW! සඳහා  

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     300,000.00           100% I 100%

N51431101021 4/7/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     24,999.00            100% I 100%

N51431101023 4/8/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ෙටෝස් ã< ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     49,400.00            99% I 100%

N51222801020 4/8/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K51222901021 4/21/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා Al÷ වැඩසටහනG හා ඒ "b! අ�දැ�  

lවමා� කර ගැ^ෙ  වැඩ�tවG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     49,300.00            99% I 100%

H51431101025 5/11/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ��ල�Yය, දාෙගො!න ප�ංU අ@ 

ආදාය  ලාW Sහා� ෙහේමච!ද මහතාට Sවාස ආධාර ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     29,840.00            99% I 100%

K51222901023 5/14/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා Al÷ වැඩසටහනG පැවැ�uම

44,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     34,200.00            78% I 100%

H51431101027 5/20/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

95,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     94,720.00            100% I 100%



G51222801026 6/3/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     24,900.00            100% I 100%

F51535801004 6/10/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU කර`ල NOර ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     34,560.00            99% I 100%

G51222801030 6/19/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     99,795.00            100% I 100%

K51222901031 6/19/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �oයා `රPත ත�ණ 

ත��ය!ට  ස්වයං �oයාව!ට ෙයො�uම නංවා�ම අර�� 

කරෙගන  ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා පැවැ�uම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     37,100.00            93% I 100%

H51431101032 7/3/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස  ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     199,640.00           100% I 100%

H51431101036 10/29/2015

��ල�Yය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ෙලස ã< ලබා Dම

180,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     178,600.00           99% I 100%

H51431101037 11/3/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස  ආධාර ලබා Dම

121,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     119,700.00           99% I 100%

N51422801038 11/3/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං �oයා  උපකරණ ආධාර ලබා Dම

62,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     61,200.00            99% I 100%

N51431101039 11/5/2015

��ල�Yය   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     49,476.00            99% I 100%



H51431101040 11/9/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  1. කෙ�ව�ත, නාවාන ප�ංU   

අq.එ�. ඉ!දා^ මහ�\ය හා 2. බඩ�ගම, ෙකෙහ�ඇ�ල, 

අංක : 88 P ප�ංU  v. jස!ත ෙදොරවක මහතා යන  අ@ ආදාය  

ලාW!ට  Sවාස ආධාර ලබා Dම - එG අයNට �. 75000/- බැI!
150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     149,272.00           100% I 100%

H51431101041 11/11/2015

��ල�Yය   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã<  ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51431101042 12/30/2015

��ල�Yය පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     199,500.00           100% I 100%

H51431102001 2/2/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

210,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     209,499.00           100% I 100%

K51222902014 2/24/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා Al� පාඨමාලා හා අ�දැ�  lවමා� කර ගැ^ෙ  

පාෙයෝIක වැඩ�tවG පැවැ�uම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     399,960.00           100% I 100%

N51222802018 2/25/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

408,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     407,940.00           100% I 100%

H51431102005 4/20/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

850,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     848,644.00           100% I 100%

N51222802020 3/9/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     31,600.00            90% I 100%

H51431102006 3/18/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> oOලා�Yය, වැ��ලව�ත, අංක : 

38 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ]. X�යාවy X�වා මහ�\යට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,978.00            100% I 100%



N51222802021 3/13/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කටාන ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW 

ච �ක රශා! මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                       0% I 100%

N51222802025 3/24/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,817.00            100% I 100%

H51431102009 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස  

ආධාර ලබා Dම

132,692.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     132,679.00           100% I 100%

N51222802027 3/24/2015

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     200,000.00           100% I 100%

H51431102010 3/24/2015

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     199,125.00           100% C 60%

F51535802002 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     39,275.00            98% I 100%

N51222802034 3/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  කටාන, ඇ�ගාල, ෙදොස්තර 

ව�ත, අංක : 52 P  ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW සම!ත ජයXංහ 

මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     29,800.00            99% I 100%

N51222802038 3/24/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  iÏව, දඹaරය, අංක : 44/අq P 

ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ෙටGලා පනා!a මහ�\යට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන මැÛමG  ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     35,000.00            100% I 100%

H51431102017 12/16/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ජාඇල, උද \ට, අෙශෝකාරාම 

හ!�ය  ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW අ�ණ උදය ශානක X�වා 

මහතාට Sවාස ආධාර ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     39,825.00            100% I 100%



H51431102018 4/2/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     249,840.00           100% I 100%

F51535802005 4/7/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\�  

සඳහා  උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     299,770.00           100% I 100%

N51222802046 6/5/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

399,400.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     399,390.00           100% I 100%

N51431102019 4/7/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

325,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     300,203.00           92% I 100%

N51222802047 4/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා  උපකරණ ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,946.00            100% I 100%

N51431102021 4/8/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,560.00            99% I 100%

H51431102022 4/9/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙකො�Uකෙ�, මානෙ~�ය, අංක : 

24 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ�. ²යා^ පනා!a මහ�\යට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     24,765.00            99% D 80%

F51222802049 4/22/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> iÏව, bයනෙ_��ල, කන�ත 

පාර ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ගංගා �සානායක මහ�\යට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛමG ලබා Dම

24,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     22,200.00            93% I 100%

F51222802050 4/22/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙකො�Uකෙ�, වැbෙහේන, අංක 

62/3 P  ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW  මෙහේÛකා පනා!a  මහ�\යට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛමG ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     31,600.00            90% I 100%



H51431102023 4/24/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කටාන, කඳවල, jභසාධක මාවත, 

අංක : 46/4 P �දංU අ@ ආදාය  ලාW Sමාb අ�ෂා මහ�\යට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

28,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     27,625.00            99% I 100%

H51431102025 4/27/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙකො�Uකෙ�, වැbෙහේන, අංක : 

266/i P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW u.ඒ.v. `ෙÆ�ණර�න මහතාට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     34,485.00            99% I 100%

F51222802056 4/29/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     4,500.00              10% I 100%

H51431102026 5/18/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                       0% H 100%

G51222802060 7/3/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     199,380.00           100% I 100%

G51222802066 6/10/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> 1. iÏව, 

බ³ඩාරව�ත, රාජපGෂAරය, අංක : 938 P ප�ංU ].එ�.ෙg`කා 

කා!� මහ�\ය හා  2. iÏව, ෙකො�ෙගොඩ පාර, අංක : 25 P 

ප�ංU Pමාb ���GÛකා  මහ�\ය යන අ@ ආදාය  ලාW!ට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛ! ලබා Dම - එG 

අයNට �. 30000/- බැI! 60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     60,000.00            100% I 100%

K51222902067 6/10/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW �oයා `රPත 

ස්වයං �oයා ලාW! සඳහා ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා 2 G 

පැවැ�uම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     30,000.00            100% I 100%

G51222802069 6/11/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  mග�ව, �Ñ�ගස්ක�ව, 

ෙපේමච!දව�ත, අංක : 125/i P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW v. 

ෙජෝශ� අ!දා� මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     10,000.00            100% I 100%

H51431102035 7/7/2015

කටාන පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>   mග�ව, රබ|ව�ත, අංක : 22/12 

P ප�ංU අ@  ආදාය  ලාW iන"� Sසා මහ�\යට  Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     19,470.00            97% I 100%



H51431102036 7/3/2015

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

 ආධාර ලබා Dම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     399,135.00           100% I 100%

H51431102039 8/28/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     224,991.00           100% I 100%

G51222802079 8/28/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම 

සඳහා ඔ�නට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

95,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     94,957.00            100% I 100%

F51535802009 12/22/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 1. රgෙදොtගම, Nස්වල, 

�"වාwය  �PY A}a   ගාම සංව|ධන ස\�ය හා 2. කටාන �PY 

නවකත�  ගාම සංව|ධන ස\�ය යන ස\� සඳහා උපකරණ 

ලබා Dම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     49,696.00            99% I 100%

H51431102042 10/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

221,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     220,520.00           100% I 100%

G51422802043 10/28/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත Agගලq! 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     34,000.00            100% I 100%

H51431102044 10/28/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     99,855.00            100% I 100%

H51431102045 10/29/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ã< ලබා Dම

180,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     179,010.00           99% I 100%

N51422802046 10/29/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙකො�ෙගොඩ, ල!Xයාව�ත 4 R P 

ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW z. දSෙය� පනා!a මහතාට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     34,960.00            100% I 100%



N51431102047 11/5/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     499,917.00           100% I 100%

N51422802048 11/6/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW! සඳහා  

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

86,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     86,000.00            100% I 100%

H51431102049 12/3/2015

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම  ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     399,992.00           100% I 100%

K51222903001 2/24/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා Al� පාඨමාලා හා අ�දැ�  lවමා� කර ගැ^ෙ  

පාෙයෝIක වැඩ�tවG පැවැ�uම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     200,000.00           100% I 100%

H51431103001 2/25/2015

mග�ව පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම  ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

1,000,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     998,800.00           100% I 100%

K51222903002 2/25/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය   ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා Al� පාඨමාලා පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     50,000.00            100% I 100%

K51222903003 3/10/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW කා!තාව!  

සඳහා ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලාවG  පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     49,950.00            100% I 100%

N51517803003 3/13/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW �වරq! සඳහා 

�වර ආ ප!න ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     196,000.00           98% I 100%

N51222803010 4/2/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

250,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     249,841.00           100% I 100%



N51222803012 6/11/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  mග�ව, ෙප�ය��ල, හලාවත 

පාර, අංක 486/4 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ . Sස්තා| මහකාට 

ස්වයං �oයා  උපකරණ  ආධාර ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     15,000.00            100% I 100%

H51431103005 4/9/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙකො�Uකෙ�, ෙපෝරෙතොට , අංක 

: 317/R P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ඒ.u.එ . ෆාX මහතාට Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     24,991.00            100% I 100%

F51222803013 4/21/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ත�ණ  

ත��ය!  සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     50,000.00            100% I 100%

F51222803014 5/6/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mග�ව, ක<�ව, හලාවත පාර , 

අංක : 471/18  P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ .එ�.එ . හස්රාÃ 

මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

8,000.00              අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     6,500.00              81% I 100%

H51431103009 5/6/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     497,200.00           99% I 100%

H51431103011 5/18/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     199,996.00           100% I 100%

G51222803015 5/28/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     190,880.00           95% I 100%

G51222803016 6/3/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා �ම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     100,000.00           100% I 100%

G51222803017 6/4/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mග�ව, ෙප�ය��ල, හලාවත 

පාර, අංක : 386/5 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW සpනා ෙබග  

මහ�\යට ස්වයං �oයා  උපකරණ ආධාර ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     15,000.00            100% I 100%



G51222803018 6/8/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අඩ  ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

30,600.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     23,860.00            78% I 100%

H51431103013 6/29/2015

mග�ව  පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>   mග�ව, ෙප�ය��ල පාර , 

හලාවත, අංක : 382/10  P ප�ංU අ@  ආදාය  ලාW  "| නqමා  

මහ�\යට  Sවාස ආධාර ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     9,900.00              99% I 100%

H51431103015 8/28/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

270,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     269,994.00           100% I 100%

N51517803005 9/25/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  �වරq!ෙ_ �oයා ත��වය  

පව|ධනය opම අර��  කරෙගන ඔ�! සඳහා �වර ආ ප!න 

ලබා Dම

900,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     899,300.00           100% H 100%

G51222803022 9/25/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම 

සඳහා ඔ�නට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

680,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     679,917.00           100% I 100%

G51422803018 9/28/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" හා ස්වයං 

�oයාවල Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ගෘහ ආ|éකය 

නංවා�ම අර�� කරෙගන ඔ�! සඳහා ස්වයං  �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම
150,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     149,501.00           100% I 100%

K51422903019 9/30/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල Sයැ�මට 

අෙ�GÛත හා ස්වයං �oයාවල Sරත Agලq! සඳහා Al�  

පාඨමාලා  හා අ�දැ�  lවමා� කරගැ^ෙ  වැඩ�t  පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     50,000.00            100% I 100%

G51422803020 10/13/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම

34,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     33,329.00            98% I 100%

H51431103021 10/13/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

421,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     420,979.00           100% I 100%



K51422903022 10/13/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත  කා!තාව! සඳහා  ස්වයං �oයා Al�  

පාඨමාලා  පැවැ�uම

237,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     237,000.00           100% I 100%

N51417803023 10/13/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW �වරq! සඳහා 

�වර ආ ප!න ලබා Dම

248,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     247,500.00           100% I 100%

N51422803025 10/20/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW  mග�ව, 

ෙප�ය��ල, සò� ම�Gකා|  මාවත, අංක : 63/31  P ප�ංU  

ස්වයං �oයා ලාW  ඒ.එ�.එ . ෆ�\  මහතාට ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම
35,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     34,750.00            99% I 100%

N51422803026 10/21/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  mග�ව, ෙප�ය��ල, 

රlමානාඛා�, අංක : 67 P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW එෆ්.එ . 

අස්`! මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     15,000.00            100% I 100%

H51431103027 10/29/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ã< ලබා Dම

180,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     179,950.00           100% I 100%

K51422803028 11/2/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ගෘහ ආ|éකය නංවා�ම 

අර��  කරෙගන ඔ�! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර 

ලබා Dම
100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     96,816.00            97% I 100%

N51422803029 11/3/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mග�ව, ෙප�ය��ල, ශා!ත 

ලාසරස් පාර, රහමානාඛා�, අංක : 33(25/03) P ප�ංU ස්වයං 

�oයා ලාW ඒ.එස්.එ . අÐස| මහතාට ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම
35,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     35,000.00            100% I 100%

H51431103030 11/2/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

600,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     598,400.00           100% I 100%

N51417803031 11/9/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW �වරq! සඳහා 

�වර උපකරණ ලබා Dම

65,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     60,400.00            93% I 100%



N51422803032 11/12/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයා ලාW ෙප�ය��ල, 

හලාවත පාර, අංක : 382/4 P ප�ංU  ෆා�මා �ෙනෝසා මහ�\යට 

 ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     15,000.00            100% I 100%

H51431103033 12/11/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය   ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

400,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     399,993.00           100% I 100%

G51422803034 11/19/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං  �oයාවක Sරත  

AgගලෙයG සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

34,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     33,329.00            98% I 100%

H51431103035 12/1/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     149,991.00           100% I 100%

K51422803036 12/16/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!  සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම  මI! ඔ�! ස`බල ගැ!uම

15,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     11,790.00            79% I 100%

K51222904001 3/4/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය   ලාW 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං �oයා Al� පාඨාමාලාවG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

K51222904002 3/10/2015

\�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW �oයා 

`රPත ත�ණ ත��ය!   සඳහා ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා 

පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%

K51222904003 3/13/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා හා අ�දැ�  lවමා� කර ගැ^ෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�`ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

H51431104003 3/17/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අංක : 148/i, 03 

පහලව�ත, mග�ව පාර,  \�ව!ෙගොඩ ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW 

ෙG.ඒ. Aෂ්පා ච!දා Nමා� මහ�\යට Sවාස ආධාර ෙලස 

ඇස්බැස්ටස් ã< ලබා Dම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 19,840.00           19,840.00            99% I 100%



N51222804005 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

K51222904008 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා Al�  වැඩසටහ! පැවැ�uම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 150,000.00         -                       0% C 60%

H51431104007 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර  ලබා Dම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     249,980.00           100% I 100%

H51431104008 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 499,850.00         499,850.00           100% I 100%

N51222804012 3/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     -                       0% B 35%

K51222904013 4/2/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ අදාය  ලාW ස්වයං 

�oයාවල S�" කා!තාව! සඳහා Al� වැඩ�tවG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     -                       0% C 60%

N51222804014 4/2/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ අදාය  ලාW! සඳහා  

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 100,000.00         -                       0% C 60%

N51222804016 4/8/2015

\�ව!ෙගොඩ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     -                       0% B 35%

H51431104011 4/9/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  1. \�ව!ෙගොඩ, 

ග�ෙලොtව, පධාන uDය, අංක : 252/2 P ප�ංU  ඒ.එ . 

ෙමොෙහොම� නi| මහතා, 2.  \�ව!ෙගොඩ, ග�ෙලොtව, PÆරා 

මාවත, අංක : 128/] P ප�ංU ඒ.ඒ. නසා| මහතා යන  අ@ 

ආදාය  ලාW!ට Sවාස ආධාර ලබා Dම - එG අයNට �. 
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 49,980.00           49,980.00            100% I 100%



H51431104012 5/20/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     99,978.00            100% I 100%

H51431104013 6/3/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ෙටෝස් ã< ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     74,660.00            100% I 100%

G51222804022 6/18/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51452304020 9/7/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> මහගම, ෙදමටෙගො�ල, 

l���ල හරහා NO� යාය අසb!  යන ෙකY මා|ගය පස් 

Aරවා සකස් opම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     246,750.00           99% I 100%

G51422804021 10/13/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

K51422904022 12/22/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා Al� 

පාඨමාලා පැවැ�uම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     20,000.00            100% I 100%

F51435804023 10/19/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU \�/බටPර 

අස්I�ය � ගා\�  ගාම සංව|ධන ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     49,980.00            100% I 100%

N51422804024 10/20/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW  එ . 

වq. ෆා�මා ඉ!Xෆා  මහ�\යට  ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර 

 ෙලස මහන මැÛමG ලබා Dම

22,650.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     22,650.00            100% I 100%

G51422804025 10/30/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත 

AgගලෙයG  සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන 

මැÛමG  ලබා Dම

22,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     22,000.00            100% I 100%



N51422804027 11/11/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත  Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

248,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     247,657.00           100% I 100%

N51422804028 11/11/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ  

ආධාර ලබා Dම

248,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     247,441.00           100% I 100%

H51431104029 11/11/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

71,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     70,975.00            100% I 100%

N51422804030 11/17/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරuමට අෙ�GÛත  Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

180,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     180,000.00           100% I 100%

G51422804031 11/30/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත  ස්වයං �oයා ලාW! සඳහා  ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     50,000.00            100% I 100%

H51431104032 12/1/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     149,600.00           100% I 100%

H51431104034 12/15/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> \�ව!ෙගොඩ, කලlෙගොඩ, 

අංක : 120/R P ප�ංU අ@  ආදාය  ලාW  ෙG.z. පD�  ද�ෂ්ක 

මහතාට Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ෙටෝස් ෙස`b තහ@ ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     19,200.00            96% I 100%

K51422804035 12/23/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම මI! ඔ�! ස`බල ගැ!uම

161,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

H51431104036 12/23/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ෙලස ෙස`b තහ@ ලබා Dම

160,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     159,800.00           100% I 100%



K51422804037 12/30/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �කයාවල Sරත හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත ත��ය! සඳහා ඔ�!ෙ_ ස්වයං �oයා 

ධා�තාවය ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛ! ලබා Dම
177,825.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 0% O 0%

H51431105002 2/20/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය   ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ෙස`b තහ@ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     98,820.00            99% I 100%

K51222905004 3/4/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදායම ලාW කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං �oයා Al� පාඨාමාලාවG පැවැ�uම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     250,000.00           100% I 100%

K51222905006 3/10/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW �oයා `රPත 

ත�ණ ත��ය!   සඳහා ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා 

පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     99,640.00            100% I 100%

N51222805007 3/18/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන මැÛ! ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     97,680.00            98% I 100%

H51431105020 3/27/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

265,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     262,905.00           99% I 100%

F51535805002 3/27/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොස්ඇටෙදSය ගාම සංව|ධන 

ස\�යට  උපකරණ ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     9,906.00              99% I 100%

N51222805009 3/27/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

157,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     99,160.00            63% I 100%

K51222905017 4/2/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ අදාය  ලාW ස්වයං �oයාවල 

S�" කා!තාව! සඳහා Al� වැඩ�tවG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     99,640.00            100% I 100%



N51222805018 4/2/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ අදාය  ලාW! සඳහා  ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     99,820.00            100% I 100%

N51431105025 4/8/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ෙටෝස් ã< ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     74,000.00            99% I 100%

N51222805023 4/8/2015

mpගම   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     19,945.00            100% I 100%

H51431105029 4/9/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා  Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     68,680.00            98% I 100%

H51431105033 6/11/2015

mpගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã< ලබා Dම

112,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     110,880.00           99% I 100%

G51222805027 6/18/2015

mpගම   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  පස්යාල, මGකSෙගොඩ, අංක : 

136/එ! P ප�ංU  අ@ ආදාය  ලාW ඩ�.ඩ�. බ!aලෙසේන 

මහතාට  ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     32,560.00            93% I 100%

H51431105035 6/23/2015

mpගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ> 1. ෙ~ය!ෙගොඩ, 

උ"ව ෙබෝගහව�ත, අංක: 60 P ප�ංU එ .ඒ.jU� Sශා!ත 

�ණXංහ මහතා, 2. ෙ~ය!ෙගොඩ,  උ"ව ෙබෝගහව�ත, අංක: 

89  P ප�ංU එ!.ඒ. ෙසෝමX� Sශ්ශංක මහතා හා 3. ක�එ�ය, 

ෙකොටක!ද, අංක 118 P ප�ංU ඩ�.ඒ. ච\!ද ජග� ෙපේමX� 

මහතා යන අ@ ආදාය  ලාW!ට Sවාස ආධාර ලබා Dම - එG 

අයNට �.71000/- බැI!
213,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     211,955.00           100% I 100%

G51222805028 6/29/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙලෝ�වාෙගොඩ, �ගෙද�ය ප�ංU 

අ@ ආදාය  ලාW ඩ�.එ . Aෂ්ප තරංග මහතාට ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස මහන  මැÛමG ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     23,300.00            93% I 100%



H51431105036 6/29/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ෙස`b තහ@  ලබා Dම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     124,620.00           100% I 100%

G51222805029 8/21/2015

mpගම  පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  mpගම, හ�ගම ප�ංU  ස්වයං 

�oයා ලාW  z. ෙසෝමර�න මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම

4,750.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     4,460.00              94% I 100%

K51222905030 8/31/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත කා!තාව!ට ඔ�!ෙ_ ]වන ත�වය 

නංවා�ම අර�� කරෙගන ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා 

පැවැ�uම
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     200,000.00           100% I 100%

H51431105038 8/31/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ෙටෝස්  ෙස`b තහ@ ලබා Dම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     399,630.00           100% I 100%

G51222805031 9/8/2015

mpගම පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත  Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ  

ආධාර ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     64,695.00            92% I 100%

G51422805041 11/4/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  mpගම, ප�මඩ ජනපදය, අංක : 

60/34/4 P  ප�ංU  ස්වයං �oයා ලාW එ .ෙG. ත�ජා ජයව|ධන 

මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     33,990.00            97% I 100%

H51431105042 9/30/2015

mpගම පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  දංඕ`ට, මඩබා`ට, අංක : 43/1 P 

ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW v. ෙහේමලතා මහ�\යට Sවාස ආධාර 

ලබා  Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     24,000.00            96% I 100%

G51422805043 9/30/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ප!න��Yය, ප��ව�ත ප�ංU 

ස්වයං �oයා ලාW v. ච"රා^ ]ව!� මහ�\යට ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර  ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     33,990.00            97% I 100%

G51422805044 9/30/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mpගම, Aරාණ mpගම, අංක : 

86/1 P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW  ඒ.z. ඇ�`! ෙපෙ|රා 

මහ�\යට  ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     15,000.00            100% I 100%



G51422805045 9/30/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ��ල�Yය, හංචාෙපොල, zනස්ව�ත 

ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW එ�.එ�. Sහා� රංÃ� මහතාට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     33,990.00            97% I 100%

H51431105046 10/7/2015

mpගම පා.ෙල .ෙකො<ඨාශෙ> ෙලෝ�වාෙගොඩ, o"ලක!ද 

පාර, අංක : 100 P පදංU අ@  ආදාය  ලාW එ�.ඒ. ඉ!දා^ 

මහ�\යට Sවාස ආධාර ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     19,605.00            98% I 100%

G51422805047 12/18/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>   අෙÖAස්ස, අ@ෙ�, අංක : 81/1 P 

ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW ඒ.v. ජයø�ය මහතාට ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

15,200.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     15,200.00            100% I 100%

G51422805048 10/19/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙ~ය!ෙගොඩ, බාsරාෙගොඩ පාර, 

ෆෑ!Gල!�ව�ත, අංක : 342 P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW 

ආ|.එ .v. රාජක�ණා මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම
8,500.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     8,060.00              95% I 100%

G51422805049 10/30/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත 

AgගලෙයG  සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන 

මැÛමG   ලබා Dම

22,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     22,000.00            100% I 100%

G51422805050 10/28/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල Sරත 

කා!තාව! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

248,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     247,500.00           100% I 100%

K51422905051 10/29/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා  

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_  ස්වයං �oයා SAණතාවය  

ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන ඔ�! සඳහා Al� වැඩසටහනG 

පැවැ�uම
237,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     200,680.00           85% I 100%

H51431105052 10/29/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ã< ලබා Dම

180,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     179,685.00           100% I 100%

N51422805053 12/10/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     38,860.00            97% I 100%



H51431105054 12/1/2015

mpගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     99,475.00            99% I 100%

H51431105055 12/14/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~ය!ෙගොඩ, ෙමො<�!න, අංක : 

142/7 P ප�ංU අ@  ආදාය  ලාW ඉj� ක�ණාර�න මහතාට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     24,180.00            97% I 100%

H51431105056 12/9/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අෙÖAස්ස, ෙකොස්P!න, 

ඉහලගම, ෙබෝතෙ�, අංක : 235/7  P ප�ංU අ@  ආදාය  ලාW 

].ඒ. ශ�ාම� ���GÛ මහ�\යට  Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     24,220.00            97% I 100%

H51431105057 12/9/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පස්යාල, mpගම පාර,  අංක : 63/1  

P ප�ංU අ@  ආදාය  ලාW ඩ�.එ�. ලලS අ"ෂා  මහ�\යට  

Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ෙටෝස් ෙස`b තහ@  ලබා Dම

36,200.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     34,650.00            96% I 100%

H51431105058 12/10/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã< ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     68,820.00            98% I 100%

N51422805059 12/29/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයා ලාW අෙÖAස්ස, 

අ@ෙ�, අංක : 81 P ප�ංU ඒ.v. ච!දාවy  මහ�\යට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

28,187.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     27,150.00            96% I 100%

G51422805060 12/22/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mpගම, නැbගම, ද�Gව�ත, අංක 

: 101 P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW එ�.ෙG.v.එස්. ෙහ<Yආර�U 

මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

15,200.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     15,200.00            100% I 100%

H51431106001 2/18/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙ~ය!ෙගොඩ, වටgදර, 

oඳ��ල, ෙදවන ප�මග ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ�.ඒ. ආb!  

ම�කා!� මහ�\යට Sවාස ආධාර ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     74,980.00            100% I 100%

N51222806001 2/16/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~ය!ෙගොඩ, 

මගෙ�ෙගොඩ, `ලව�ත, අංක : 44/4ඒ ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW 

ඩ�.එ . ස!ධ�ා මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා 

Dම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     33,700.00            96% I 100%



N51222806002 2/20/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     499,727.50           100% I 100%

N51222806007 3/4/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~ය!ෙගොඩ, 

SකහැYක!ද, අංක : 96i P  ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW 

එ .j\තාන!ද^ ²යාලතා  මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     20,000.00            100% I 100%

H51431106003 3/4/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ� . ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

132,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     131,670.00           99% I 100%

K51222906008 3/10/2015

අ�තනග�ල   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW �oයා 

`රPත ත�ණ ත��ය!   සඳහා ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා 

පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,900.00            100% I 100%

N51222806009 6/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවG ෙලස 

මා� ෙවළඳාෙ  ෙයෙදන  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ෙලස පාපැ�  ලබා Dම ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත )
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00            100% I 100%

H51431106005 3/10/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> හ_ග�ල, එ�ලGකල, 

අංක : 148/3 P ප�ංU අ@ ආදායම‘ ලාW එ .ඒ. Dපා දමය!� 

මහ�\යට Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ෙටෝස්  ෙස`b තහ@ ලබා 

Dම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     18,840.00            94% I 100%

H51431106006 3/13/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පස්යාල, කල��Yෙ> , 

ලGමා� ෙපෙදස, අංක : 144 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW පgමා 

ර�නායක මහ�\යට Sවාස ආධාර ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,340.00            98% I 100%

H51431106007 3/17/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �_ගහ`ල, උ@ෙගොඩ, 

ප!සල පාර, අංක : 113/ඒ/2 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ�.ඒ. 

Sශා!ත Nමාර මහතාට Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã< 

ලබා Dම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     19,920.00            100% I 100%

N51222806015 3/17/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

115,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     115,000.00           100% I 100%



N51222806016 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

287,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     287,000.00           100% I 100%

N51222806037 8/20/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     197,908.00           66% I 100%

F51222806040 7/20/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> එ�ලGකල, පැ��ට, අංක 

: 9 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාï  ෙG.ඒ.ෙÆ.අq. රාජපGෂ මහතාට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     30,000.00            100% I 100%

K51222906041 3/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ස්වයං 

�oයා ලාW! සඳහා ෙජෝ�ෂ� ��බඳ Al� පාඨමාලාවG 

පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     50,000.00            100% I 100%

N51222806042 3/24/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~ය!ෙගොඩ, කහෙටෝ`ට, 

අංක : 106R P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ .එෆ්.එ . Sහා� 

මහතාට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     9,349.00              93% I 100%

N51222806043 3/24/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~ය!ෙගොඩ, කහෙටෝ`ට, 

අංක : 124R P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW z.ඒ. ෂ�ම!  මහතාට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     30,000.00            100% I 100%

N51222806044 3/24/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  �හා�ය, වාරණ පාර, 

PÆරා මාවත, අංක : 450/09  P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW  එ�.එ�. 

නාy|  මහතාට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     15,000.00            100% I 100%

N51431106011 4/7/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     23,950.00            96% I 100%

N51222806045 4/8/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

180,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     179,650.00           100% I 100%



F51222806048 12/29/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ඌරාෙපොල, ෙබෝපැ�ත, 

අංක : 236 P  ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW නයS ���GÛ 

අ"ෙකෝරළ මහ�\යට  ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ලබා Dම

13,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     12,950.00            100% I 100%

H51431106016 4/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා  

Sවාස ආධාර ෙලස ෙස`b තහ@ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     298,452.00           99% I 100%

F51222806049 5/6/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කලෙගwෙහේන, �හා�ය, 

PÆරා මාවත, අංක : 480/4ඒ P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ .එස්. 

ෙබග  මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     34,267.00            98% I 100%

K51222906050 5/14/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

32,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     30,000.00            94% I 100%

G51222806052 6/18/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙබ ��ල, දාර�ව, අංක : 

40/ඒ P  ප�ංU අ@  ආදාය  ලාW එ . සර� Nමාර මහතාට 

ස්වයං �oයා උපකරණ  ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     32,380.00            93% I 100%

G51222806057 6/8/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ඌරාෙපොල, ෙබොපැ�ත, 

අංක : 188/R P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ].v. ත�සර® N�a 

Nමා� මහ�\යට  ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

3,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     3,000.00              100% I 100%

H51431106019 6/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ෙටෝස් ã< ලබා Dම ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත )

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     48,670.00            97% I 100%

H51452206021 7/7/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ර!ෙපොNණගම Sවාස 

සං�|ණෙ> පධාන මා|ගය ෙ~ග iමා  දැGෙවන ෙසේ  

සංව|ධනය opම

88,000.00            අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

N51222806061 8/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවක S�" 

එ�ලGකල, ක�ල!ද ව�ත, අංක 198/37 P ප�ංU ෙG. �යib 

මහ�\යට ඇයෙ_ ]වන ත��වය ඉහළ නැංuම අර�� 

කරෙගන ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     35,000.00            100% I 100%



H51431106022 8/14/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ෙලස ෙස`b තහ@ ලබා Dම

985,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     984,000.00           100% I 100%

H51452306024 9/10/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ර!ෙපොNණගම Sවාස 

සං�|ණෙ> පධාන මා|ගය සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

H51431106025 9/28/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �හා�ය, a�මාල , අංක : 

392  P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ .ආ|.එ . ඉ රා!  මහතාට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,650.00            98% I 100%

F51435806026 10/9/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන  

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා �ම

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     79,475.00            99% I 100%

H51431106027 10/9/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය   ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     69,540.00            99% I 100%

G51422806028 10/13/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     57,110.00            95% I 100%

H51431106029 10/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය   ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම - එG අයNට �. 10000/- බැI!

90,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     89,991.50            100% I 100%

H51431106030 10/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> 

ෙ~ය!ෙගොඩ, ප�තලෙගදර, ගැ�� ෙපෙදෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය  

ලාW ].ඩ�. �ණX� මහතාට Sවාස ආධාර ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     14,983.00            100% I 100%

G51422806031 10/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම - එN අයNට �.10000/-

 බැI!

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     39,800.00            100% I 100%



G51422806032 10/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  S<ටOව, lOYයාව, අංක : 

323/1 P ප�ංU  ස්වයං �oයා ලාW ආ|.එ�. jෙ|කා ���GÛ 

මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛමG 

ලබා Dම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     33,755.00            96% I 100%

G51422806033 10/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~ය!ෙගොඩ, බාsරාෙගොඩ 

පාෙ|, P��Yය ව�ත, අංක : 29 P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW ඒ. 

`�ස! මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

8,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     7,900.00              99% I 100%

G51422806034 10/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~ය!ෙගොඩ, ගැ�÷ 

මාවෙ� , Xයනෑ උයන  P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW එ!.එස්. 

ෙරෝP� මහ�\යට  ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

5,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     4,930.00              99% I 100%

F51435806035 10/22/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     49,875.00            100% I 100%

G51422806036 10/30/2015

අ�තනග�ල   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත 

AgගලෙයG  සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන 

මැÛමG   ලබා Dම

22,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     22,000.00            100% I 100%

H51431106037 10/29/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ෙලස ã< ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,430.00            99% I 100%

H51431106038 11/2/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     40,000.00            100% I 100%

H51431106039 11/19/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙ~ය!ෙගොඩ, �Gමෙ�,  

ඕෙගොඩෙපොල, අංක : 124/2 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW 

එ .ෙÆ.එස්. න]මා මහ�\යට Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     24,860.00            99% I 100%

G51422806040 11/19/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �හා�ය, කළෙගwෙහේන, 

�වර 

පාර, 

 

අංක : 127ඒ P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW ෆා�මා මෆාසා 
34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     32,380.00            95% I 100%



H51431106041 12/1/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     149,454.00           100% I 100%

H51431106042 12/29/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>   S<ටOව, 

ර!ෙපොNණගම, අංක : ඒ/R/3/22 P ප�ංU  අ@ ආදාය  ලාW 

එ�. මැGX  X�වා මහතාට Sවාස ආධාර ලබා Dම

35,650.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 0% O 0%

N51222807001 2/20/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ග පහ, �a!ෙගොඩ, අංක 286/1 P 

ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එස්.v. නDකා ච"රාS මහ�\යට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     25,000.00            100% I 100%

K51222907002 2/25/2014

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!ෙ_ ]වන 

ත��වය ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන ස්වයං �oයා Al÷ 

පාඨමාලා  හා   පද|ශනයG පැවැ�uම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     199,820.00           100% I 100%

K51222907003 3/10/2015

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW �oයා `රPත 

ත�ණ ත��ය!   සඳහා ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා 

පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     100,000.00           100% I 100%

N51222807004 3/16/2014

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාWෙයG  සඳහා 

ස්වයං �oයාවG ෙලස ඡායාxප Z�පය opමට අවශ� ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     34,740.00            99% I 100%

H51431107005 3/17/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අංක : 23/3ඒ, වනාතව�ත, 

�a!ෙගොඩ ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW  ඊ.ඒ. ස්ව|ණා ]වමා�  

මහ�\යට  Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã< ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     14,787.00            99% I 100%

N51222807009 3/27/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �a!ෙගොඩ ප�ංU අ@ ආදාය  

ලාW ශ�ාම� U!තක මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර 

ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     35,000.00            100% I 100%

N51431107009 10/6/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> යGකල, }ල�ග ෙගොඩ, අංක : 

14/50 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW   ]. jiමා ජය!� මහ�\යට   

Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     24,986.00            100% I 100%



N51222807012 6/10/2015

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     69,098.00            99% I 100%

K51222907015 5/14/2015

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

32,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     32,000.00            100% I 100%

H51431107010 5/26/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  වැbෙ~�ය, ඇබරtව, අංක : 

165/1  P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ .එ�.  `කමආර�U  

මහ�\යට Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     24,880.00            100% I 100%

G51222807017 5/26/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ගෙ³��ල, Nඩා ෙබො�ලත, අංක 

: 457/R P ප�ංU  අ@ ආදාය  ලාW ස්ව|ණලතා ෙපොwමැ�ෙG 

මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛමG 

ලබා Dම
32,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     32,000.00            100% I 100%

K51222907018 6/3/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා Al� පාඨමාලා පැවැ�uම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     135,550.00           90% I 100%

H51431107012 6/8/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     299,026.00           100% I 100%

G51222807019 6/10/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  නැa!ග�ව, අංක : 544/1 P 

ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ෙG. ඇ<b ෙලෝර!ස්  ෙපෙ|රා මහතාට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     34,950.00            100% I 100%

G51222807020 6/19/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,774.00            100% I 100%

K51222907021 6/19/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �oයා `රPත ත�ණ 

ත��ය!ට  ස්වයං �oයාව!ට ෙයො�uම නංවා�ම අර�� 

කරෙගන  ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා පැවැ�uම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     40,000.00            100% I 100%



F51535807006 8/21/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  ග /234/R, බටPර 

බැ³wය��ල ගාම සංව|ධන ස\�යට උපකරණ ලබා

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     34,900.00            100% I 100%

H51431107015 8/21/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ග /බටPර වැbෙ~�ය, අංක : 

119 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW  එස්.ඒ. j]වා දමය!� 

මහ�\යට Sවාස ආධාර ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     74,958.00            100% I 100%

K51222907025 8/14/2015

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

සඳහා  ඔ�නට ස්වයං �oයා  Al� පාඨමාලාවG පැවැ�uම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     399,900.00           100% I 100%

G51222807028 10/8/2015

ග පහ පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  ගෙ!��ල, මාoලංග�ව, අංක : 

86/ඒ P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW jS� Îයංග මහතාට    ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     33,545.00            96% I 100%

N51422807022 10/7/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     9,150.00              92% I 100%

F51435807023 10/19/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  ග පහ, 

ෙකෙස�ව"ෙගොඩ ගාම සංව|ධන ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     34,440.00            98% I 100%

F51435807024 10/19/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  ග පහ, ෙබො�ලත 

උ"ර  නෙවෝද�ා  ගාම සංව|ධන ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,900.00            100% I 100%

F51435807025 10/20/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU 1. බප/ග  ෙබො�ලත  

දNණ  ගාම සංව|ධන ස\�ය හා 2. බප/ග  මහ`ට ගාම 

සංව|ධන ස\�ය යන  ගාම සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ 

ලබා Dම - එG ස\�යකට �. 50000/- බැI!
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,320.00            99% I 100%

F51435807026 10/20/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU  බප/ග  `ශාඛා ගාම 

සංව|ධන ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,110.00            99% I 100%



G51422807029 10/30/2015

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත 

AgගලෙයG  සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන 

මැÛමG   ලබා Dම

22,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     22,000.00            100% I 100%

H51431107030 11/3/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ගෙ³��ල, මාoලංග�ව, අංක : 

93 P ප�ංU අ@ ආදාය   ලාW  v.එ� .�|�ර�න මහතාට Sවාස 

 ආධාර ලබා Dම

6,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     5,400.00              90% I 100%

N51435807031 11/9/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 1. වැbෙ~�ය 241/R 

ගාම සංව|ධන ස\�ය හා 2. මාෙහේන ශG� ගාම සංව|ධන 

ස\�ය යන  ගාම  සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම - 

එG ස\�යකට �.50000/- බැI!
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,700.00            100% I 100%

H51431107032 12/4/2015

ග පහ   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ෙස`b තහ@ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     99,944.00            100% I 100%

H51431107033 12/1/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     149,840.00           100% I 100%

G51422807034 12/28/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW ඉO�ෙගොඩ, 

පරක!ෙදSය, අංක : 58 P ප�ංU ඩ�. ��\ මaÛකා ෙමන`යට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛමG   ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     34,386.00            98% I 100%

K51422807035 12/18/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම මI! ඔ�! ස`බල ගැ!uම

72,840.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     72,825.00            100% I 100%

H51535208001 2/10/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU නැෙගනPර  බ�ව�ත 

ගාම සංව|ධන ස\� ශාලා ෙගොඩනැI�ෙ� සංව|ධන කට�" 

Xa opම

180,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     179,833.00           100% I 100%

H51431108002 2/25/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     149,840.00           100% I 100%



N51222808005 2/25/2015

ජාඇල පා.�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,170.00            98% I 100%

N51222808011 3/18/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන මැÛ! ලබා Dම

230,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     230,000.00           100% I 100%

N51222808013 3/24/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!ෙ_ ]වන 

ත��වය ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන  අ@ ආදාය  ලාW!  

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     699,728.00           100% I 100%

N51431108007 4/7/2015

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     75,000.00            100% I 100%

N51431108009 4/7/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර  ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã< ලබා Dම

595,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     594,896.40           100% I 100%

H51431108010 4/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

130,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     129,960.00           100% I 100%

N51222808017 4/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

170,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     169,670.00           100% I 100%

F51222808018 4/28/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> රාගම, ෙපො�ගහෙහේන, අංක : 251 

P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW  bමස් ඇ!ට^ මහතාට ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

11,800.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     11,750.00            100% I 100%

F51222808019 4/28/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     47,500.00            95% I 100%



F51222808020 12/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  රාගම, ඇටෙකොරස, අංක : 343/3 

P ප�ංU ස්වයං  �oයා   ලාW SÈකා wලාS ෙපෙ|රා   

මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

15,300.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     15,300.00            100% I 100%

F51222808021 4/29/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! �ෙදෙනG 

සඳහා ස්වයං  �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම - එG අයNට 

�.35000/- බැI! ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     105,000.00           100% I 100%

H51431108012 5/8/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ව�ෙපොල, අෙ�ෙසේකර 

මාවත, අංක : 354 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW z.v. `මලø�ය 

මහතාට Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã< ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,992.00            100% I 100%

F51222808022 4/29/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!  සඳහා ස්වයං  

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,992.00            100% I 100%

K51222908025 5/14/2015

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

32,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     31,000.00            97% I 100%

H51431108013 5/18/2015

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     147,946.00           99% I 100%

K51222908027 4/20/2016

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>   ස්වයං �oයා ��බඳ පව|ධන 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     992,388.40           99% I 100%

G51222808029 5/26/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  රාගම, ෙල!Uයාව�ත, අංක : 

100 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW jÃතා උෙg^ මහ�\යට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛමG ලබා Dම

22,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     22,000.00            100% I 100%

K51222908030 6/3/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා Al� පාඨමාලා පැවැ�uම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     141,470.00           94% I 100%



G51222808031 6/11/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කඳාන, uD  මාවත, අංක : 29/5 P 

ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ].ඒ. Îය!�  මහ�\යට ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛමG ලබා Dම

21,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     21,000.00            100% I 100%

G51222808032 6/18/2015

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     50,000.00            100% I 100%

K51222908033 6/19/2015

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �oයා `රPත ත�ණ 

ත��ය!ට  ස්වයං �oයාව!ට ෙයො�uම නංවා�ම අර�� 

කරෙගන  ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා පැවැ�uම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,112.50            96% I 100%

G51422808019 10/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW ෙÆ.එ . 

ෙකනw මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

16,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     16,500.00            100% I 100%

H51431108020 10/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කඳාන, බාලø�ය මාවත, අංක : 37 

ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එස්.v. jS� මාෙන� මහ�\යට Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

21,250.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     20,880.00            98% I 100%

N51422808021 10/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා  

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

359,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     358,150.00           100% I 100%

K51422908022 12/22/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත  කා!තාව! සඳහා  පාවහ! හා අ�බෑ_ 

S|මාණය opම ��බඳව  ස්වයං �oයා Al� වැඩ�t පැවැ�uම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,535.00            78% I 100%

N51422808023 10/20/2015

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW ජාඇල, 

"ඩැ�ල, ෙදොස්තර \ෙජ� ෙසන`ර�න  මාවත, අංක : 426  P 

ප�ංU ෙG.ඒ.v. සම!ත ෙසෙන`ර�න  මහතාට ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     34,855.00            100% I 100%

K51422908024 10/21/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත කා!තාව! සඳහා ස්වයං �oයා Al� 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

90,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     90,000.00            100% I 100%



G51422808025 10/30/2015

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත 

AgගලෙයG  සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන 

මැÛමG   ලබා Dම

22,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     22,000.00            100% I 100%

N51422808026 10/28/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛ! ලබා Dම

248,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     230,510.00           93% I 100%

N51422808027 10/30/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> Ãඇල, වැbග �ය, අංක : 75/1 P 

ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW 0� කැbස්ට| z�ස් මහතාට ස්වයං  

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     35,000.00            100% I 100%

H51431108028 10/30/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ෙටෝස් ෙස`b තහ@ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     29,377.00            98% I 100%

N51422808029 11/4/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW Agගලq! 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     48,555.00            97% I 100%

K51422908030 11/3/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ස්වයං �oයා ධා�තාවට 

ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන Al� පාඨමාලා පැවැ�uම

37,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     34,970.00            95% I 100%

N51422808031 11/3/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල Sරත Agගලq! 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

248,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     247,950.00           100% I 100%

N51422808032 11/17/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත Agගලq! 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     499,956.00           100% I 100%

H51431108033 11/9/2015

ජාඇල පා.ෙ� . ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ෙස`b තහ@ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     34,188.00            98% I 100%



N51422808034 11/6/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW! සඳහා  ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,775.00            100% I 100%

H51431108035 11/17/2015

ජාඇල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය   ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,091.30           100% I 100%

N51422808036 11/17/2015

ජාඇල පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  බ�ව�ත, o�යාෙදSය, අංක : 

294/ඒ P ප�ංU ස්වයං �oයාලාW සමර"ංග  ව!නGNආර�U 

මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     34,000.00            97% I 100%

H51431108037 11/17/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> 1. බ�ව�ත, අංක : 111-ඒ-එස් P 

ප�ංU අජ!තා `කමXංහ හා 2. බ�ව�ත, අංක : 113/2 P ප�ංU 

එ�.එ . �ණර�න බ³ඩාර  මහතා යන අ@ ආදාය  ලාW!ට 

Sවාස ආධාර ෙලස ෙස`b ã< ලබා Dම
70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     69,771.00            100% I 100%

F51422808038 12/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW රාගම, 

ෙපො�ගහෙහේන, අංක : 261 P ප�ංU ඇ�ෙ_ Sෙරෝෂ! X�වා 

මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ  ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     35,000.00            100% I 100%

H51431108039 12/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>   ෙපො�ගහෙහේන, අංක : 254/1/1  

P ප�ංU අ@ ආදාය   ලාW  0� ෙපෙ|රා  මහතාට Sවාස   ආධාර 

ලබා Dම

12,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     11,016.00            92% I 100%

H51431108040 12/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>    ඒකල, ජාඇල  ප�ංU  අ@ 

ආදාය   ලාW  ෙÆ.ඒ.v.ඔS�  ජයø�ය  මහතාට Sවාස   ආධාර 

ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     14,652.00            98% I 100%

F51422808041 12/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW ඒකල, 

\�ව!ෙගොඩ, අංක : 168 P ප�ංU ෙනt පD� මහතාට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

28,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     28,000.00            100% I 100%

H51431108042 12/9/2015

ජාඇල පා.ෙ� . ෙකො<ඨාශෙ>  ව�ෙපොල, රාගම ප�ංU අ@ 

ආදාය  ලාW wGස! Nලර�න මහතාට Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     24,360.00            97% I 100%



H51431108043 12/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර  ලබා Dම - එG අයNට �.35000/- බැI!

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     348,000.00           99% I 100%

H51431108044 12/29/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  1. නාරංෙගොඩපාtව, අංක : 

679/ඒ P ප�ංU Á.v. මෙනෝ� ඉ!දවංශ හා  2. බ�ව�ත, 

නාරංෙගොඩපාtව, අංක : 696/ඒ  P ප�ංU චාමර �ව!  මහතා 

යන අ@ ආදාය  ලාW!ට  Sවාස ආධාර ලබා Dම
63,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     62,271.00            99% I 100%

F51422808045 12/9/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW  ඒකල, අංක : 

218/i P ප�ංU රං�ක අෙ>ෂා! මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     33,000.00            94% I 100%

F51422808046 12/29/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW  ඒකල, 

\�ව!ෙගොඩ පාර  ප�ංU ඩ�. මෙහේෂ් Dපා� Nමාර මහතාට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,790.00            99% I 100%

F51422808047 12/14/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කඳාන, ගෙ!ෙගොඩ, අංක : 25 P 

ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW jෙ|!ද ෙරො��ෙගෝ මහතාට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,790.00            99% I 100%

G51422808048 12/15/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW නැෙගනPර 

බ�ව�ත, අංක : 184/ඒ P ප�ංU  ෙÆ.එ . Sෂා� මහ�\යට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛමG ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     32,930.00            94% I 100%

H51431108049 12/15/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ජාඇල, අංක : 151/ඒ/1 P ප�ංU 

අ@ ආදාය  ලාW ක�ණාවy මහ�\යට Sවාස ආධාර ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,140.00            96% I 100%

K51422808050 12/18/2015

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම මI! ඔ�! ස`බල ගැ!uම

32,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     32,000.00            100% I 100%

K51422908051 12/22/2015

ජාඇල   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ßෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� 

opම හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

 
125,100.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය 0% O 0%



G51422808052 12/22/2015

ජාඇල  පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා  ලාW  ගSP��ල, 

මැgදෙගොඩ, අංක 38/ඒ/1 P ප�ංU v.ඒ.ආ|. Nමාර මහතාට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ලබා Dම

20,650.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     19,790.00            96% I 100%

N51222809003 12/3/2015

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන මැÛ! ලබා Dම

95,736.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     95,736.00            100% I 100%

F51222809005 3/27/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ව�තල, ෙහේo�ත පාර, 

ක!ෙgව�ත, අංක : 54/12 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW 

ආ|.ඒ.එස්.එස්. ෙරොහා! මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර 

ලබා Dම
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     12,500.00            100% I 100%

N51222809006 4/10/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!  සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැãමG  ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     30,000.00            100% I 100%

H51431109002 4/9/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර  ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     99,616.00            100% I 100%

K51222909009 5/14/2015

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

32,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     31,250.00            98% I 100%

G51222809010 12/7/2015

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛ! ලබා Dම

63,824.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     63,824.00            100% I 100%

G51222809011 12/4/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ජාඇල, දෑල"ර, අංක : 67/ඒ P 

ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ඉෙරෂ්\ පනා!a මහ�\යට ස්වයං 

�oයා උපකරණ  ආධාර ෙලස මහන මැÛමG ලබා Dම

19,999.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     19,999.00            100% I 100%

N51422809011 11/13/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා ස්වයං 

�oයාවල Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

668,583.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     668,142.00           100% I 100%



H51431109012 11/26/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ප��ගම, ෙබෝ�Yය, ෙලෝනා 

ෙලෝක මාවත, අංක : 229/R  P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ�.v.z. 

ජග�   මහතාට Sවාස ආධාර  ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã< ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     15,000.00            100% I 100%

G51422809013 10/30/2015

ව�තල  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත 

AgගලෙයG  සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන 

මැÛමG  ලබා Dම

44,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     39,998.00            91% I 100%

H51431109015 12/15/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> රාගම, ෙහොරෙ�, ප!සල පාර, 

අංක : 79 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ෙG.].එ . `කමXංහ 

මහතාට  Sවාස ආධාර ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     19,532.00            98% I 100%

K51422809016 12/14/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! ස`බල ගැ!uම සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ  ආධාර ෙලස මහන මැÛ! ලබා Dම

175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     171,905.00           98% I 100%

H51431109017 12/11/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     98,945.00            99% I 100%

K51422809019 12/18/2015

ව�තල   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම මI! ඔ�! ස`බල ගැ!uම

32,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     31,912.00            100% I 100%

H51431109020 12/30/2015

ව�තල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

440,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     439,470.00           100% I 100%

H51431110001 3/16/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  න  කරන ලද අ@ ආදාය  ලාW! 

සඳහා Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã< ලබා Dම - එG අයNට 

�.15000/- බැI! ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

30,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     27,291.00            91% I 100%

K51222910002 2/18/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW කා!තාව! සඳහා 

ස්වයං �oයා Al÷ පාඨමාලාවG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     47,175.00            94% I 100%



N51222810003 2/18/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> රදාවාන, එGස�ගම, අංක : 4/50 P 

ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ෙÆ.එ�. ]ව! ෙපෙ|රා මහතාට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර  ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     3,850.00              39% I 100%

K51222910004 2/18/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  කැ!දbයgදපාtව ගාමෙ>  අ@ 

ආදාය  ලාW කා!තාව! සඳහා ස්වයං �oයා Al÷ 

පාඨමාලාවG පැවැ�uම

30,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     28,950.00            97% I 100%

K51222910005 2/18/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  o��ලවල ගාමෙ> අ@ ආදාය  

ලාW කා!තාව! සඳහා  ස්වයං �oයා Al÷ පාඨමාලාවG 

පැවැ�uම

30,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     25,200.00            84% I 100%

K51222910006 3/10/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW �oයා `රPත 

ත�ණ ත��ය!   සඳහා ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා 

පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     99,750.00            100% I 100%

K51222910010 3/18/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා ��බඳ Al�  පාඨමාලා පැවැ�uම

190,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     156,500.00           82% I 100%

N51431110006 4/7/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     73,905.00            99% I 100%

H51431110007 4/9/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

210,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     172,276.00           82% I 100%

N51222810012 4/9/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

240,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     176,300.00           73% I 100%

H51431110008 10/16/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ව�තල, එෙ�ර��ල, ෙරෝස්`ලා 

ගා�!, අංක : 311/22 P ප�ංU  අ@ ආදාය  ලාW  Ð!� ෆා�යා  

මහ�\යට   Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     23,260.00            93% I 100%



F51222810013 9/9/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  කඩවත, වෑබඩ, o��ලවල, අංක : 

39/ඒ P ප�ංU ස්වයං �oයා  ලාW Xතාරා මහ�\යට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

8,000.00              අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                       0% A 10%

K51222910015 5/14/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

32,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     32,000.00            100% I 100%

H51431110011 5/18/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     49,433.00            99% I 100%

H51431110012 5/26/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ගෙ!��ල, වැb��ලෑව, අංක : 

410/2ඒ  P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ . ෙපේමලතා මහ�\යට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     24,710.00            99% I 100%

H51431110014 8/21/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã< ලබා Dම

220,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     194,474.00           88% I 100%

G51222810018 8/21/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛ! ලබා Dම

118,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     118,000.00           100% I 100%

H51431110017 6/8/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     289,971.00           97% I 100%

H51431110018 6/10/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> }��Yය, ම�ව"P��Yය, අංක : 

214 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ .එ . පාbත මහතාට  Sවාස 

ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã< ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     13,335.00            89% I 100%

H51431110020 11/19/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ව"�ගම, බෙ<ෙපොල, අංක : 

61/2/ඒ P ප�ංU එ . ච!දාකා  ම�Nමා� මහ�\යට Sවාස 

ආධාර  ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     9,978.50              100% I 100%



G51222810019 6/10/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> }��Yය, ම�ව"P��Yය ප�ංU අ@ 

ආදාය  ලාW ෙG.z. ර�නX� මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර  ෙලස පාපැ�යG ලබා Dම

13,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     13,000.00            100% I 100%

G51222810020 6/10/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කඩවත, ඇ�ෙහේනව�ත, 3 වන 

ප�මග, අංක : 555/4/i/R P ප�ංU ඒ.එ .ෙG.ආ|. සඳමාb 

ක�ණාර�න මහ�\ය හා කඩවත, සංෙපොSයා ව�ත, ඇඩෘස් 

ෙ�!  ප�ංU ජයර�න මහ�\ය යන අ@ ආදාය  ලාW!ට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛ! 02 G ලබා Dම
70,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     64,200.00            92% I 100%

F51535810002 6/10/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU ඇYෙකෙහ�ග�ල 

නැෙගනPර ගාම සංව|ධන ස\�ය හා  ඇYෙකෙහ�ග�ල 

බටPර ගාම සංව|ධන ස\�ය යන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා 

Dම - එG ස\�යකට �. 50000/- බැI!
100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     99,520.00            100% I 100%

H51431110022 10/15/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  කඩවත, o�මැYයාගාර, අංක : 

157/4 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW z.එ�. �ෙසෝනා  මහ�\යට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     13,355.00            89% I 100%

G51222810021 6/19/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     96,550.00            97% I 100%

H51431110026 8/21/2015

මහර පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> }��Yය, උ"�  අරම!ෙගොඩ, අංක 

: 109/5 P ප�ංU  z.�ව! සං]ව මහතාට Sවාස ආධාර ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     73,870.00            98% I 100%

G51222810022 8/21/2015

මහර පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> අංක : 109/5/2, අරමංෙගොඩ උ"ර, 

}��Yය ප�ංU  ස්වයං �oයා  ලාW  ෙG.v. �ලකX� මහතාට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     32,100.00            92% I 100%

G51222810023 8/21/2015

මහර පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> අංක : 168/4, ඉහළ කරගහ�ණ, 

කඩවත  ප�ංU  ස්වයං �oයා  ලාW  v.එ . ඉ!දා^ පgමලතා 

මහ�\යට  ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     16,250.00            65% I 100%

H51431110027 12/15/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අංක : 33/02, නැa!ග�ව, 

X~රt��ල  ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW  v.ඒ. ය�නා න!ද Nමා�   

මහ�\යට Sවාස ආධාර  ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã< ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     49,530.00            99% I 100%



F51422810028 10/7/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

95,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     92,400.00            97% I 100%

K51422910029 10/7/2015

මහර පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරතවන හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත කා!තාව! සඳහා ඔ�!ෙ_ �oයා ත�වය 

ව|ධනය opම අර�� කරෙගන ෙGG Al� පාඨමාලාවG 

පැවැ�uම
16,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     10,725.00            67% I 100%

H51431110030 12/11/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  1. ව"�ගම, අ��NOර, අංක : 

112/2 P ප�ංU එ�.එ . අÃ� බ³ඩාර මහතා හා 2. රදාවාන, 

එGස�ගම, අංක : 4/32  P ප�ංU  i. ෙතො ස! මහතා යන අ@ 

ආදාය  ලාW!ට Sවාස ආධාර ලබා Dම - එG අයNට �. 

25000/- බැI!
50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     48,915.00            98% I 100%

H51431110031 10/7/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> 1. }��Yය, ෙදොරනා�ෙවල, අංක 

372 P ප�ංU  z.ඩ�. �|�ලතා මහ�\ය හා 2. ෙහේෙ!ගම, 

`�Oල, අංක : 155/13 P ප�ංU xපා න!ද^ මහ�\ය යන  අ@ 

ආදාය  ලාW!ට Sවාස ආධාර ලබා Dම - එG අයNට �. 

20000/- බැI! 40,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     38,082.00            95% I 100%

N51422810034 10/9/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල Sරත හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර 

ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     498,745.00           100% I 100%

G51422810035 10/13/2015

මහර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     41,100.00            59% I 100%

G51422810039 10/19/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ව�තල, එෙ�ර��ල, ශා!ත ම�යා 

මාවත, අංක : 275/1 P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW එ�.v. ෙජන< 

මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

5,000.00              අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

G51422810040 10/30/2015

මහර   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත 

AgගලෙයG  සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන 

මැÛමG   ලබා Dම

22,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     22,000.00            100% I 100%

N51422810042 11/4/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛ! ලබා Dම - එG 

අයNට �.32000/- බැI!

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



F51422810043 12/4/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල  Sරත  හා  

Sරතuමට අෙ�GÛත  ස්වයං �oයා ලාW! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

H51431110044 12/4/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ෙස`b තහ@ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

F51435810045 12/14/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> මහර, උ@�ල උ"ර ගාම සංව|ධන 

ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     99,965.00            100% I 100%

H51431110046 12/16/2015

මහර පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> රදාවාන, uරOල, අංක : 213/01/ඒ 

P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW මෙනෝÃ� uරj!දර මහතාට Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     49,450.00            99% I 100%

K51422810047 12/18/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම මI! ඔ�! ස`බල ගැ!uම

96,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     64,000.00            67% I 100%

H51431110048 12/23/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

118,583.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     116,300.00           98% C 60%

H51431110049 12/30/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     148,864.00           99% I 100%

N51222811001 1/29/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@  ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     138,100.00           99% I 100%

H51431111001 1/29/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!  සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     100,000.00           10% I 100%



H51431111002 1/29/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පැ�bයවල, ප�ෙ�ගම, අංක : 

29/2 P ප�ංU අ@  ආදාය  ලාW ඒ.v. අෙනෝමා ශා!� 

මහ�\යට Sවාස ආධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     50,000.00            100% I 100%

K51222911002 3/10/2014

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW  කා!තාව! 

සඳහා xපලාවන� හා මනාbය! හැඩගැ!uම ��බඳ ස්වයං 

�oයා Al�  පාඨමාලාවG පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     300,000.00           100% I 100%

K51222911003 3/10/2014

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW  කා!තාව! 

සඳහා ඇs  මැiම ��බඳ ස්වයං �oයා Al�  පාඨමාලාවG 

පැවැ�uම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     399,460.00           100% I 100%

K51222911004 3/10/2014

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW  කා!තාව! 

සඳහා ෙකY කෑම සැDම  ��බඳ ස්වයං �oයා Al�  

පාඨමාලාවG පැවැ�uම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     200,000.00           100% I 100%

K51222911005 3/10/2014

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW කා!තාව!  

සඳහා ෙවw! ෙGG හා ආකෘ�  සැDම ��බඳ ස්වයං �oයා 

Al�  පාඨමාලාවG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     100,000.00           100% I 100%

K51222911007 3/10/2014

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW කා!තාව!  

සඳහා ෙර� බෑ_ මැiම ��බඳ ස්වයං �oයා Al�  පාඨමාලාවG 

පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     50,000.00            100% I 100%

K51222911008 3/10/2014

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW කා!තාව!  

සඳහා ෙGG ෙප<Y හා ආරාධානාප� සැකiම  ��බඳ ස්වයං 

�oයා Al�  පාඨමාලාවG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     50,000.00            100% I 100%

K51222911009 3/10/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW කා!තාව!  

සඳහා ෙසෙර�A Sෂ්පාදනය opම ��බඳ ස්වයං �oයා Al�  

පාඨමාලාවG පැවැ�uම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     197,230.00           99% I 100%

K51222911010 3/10/2014

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW කා!තාව!  

සඳහා jරත� ස"! සැDම  ��බඳ ස්වයං �oයා Al�  

පාඨමාලාවG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     50,000.00            100% I 100%



K51222911011 3/10/2014

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW කා!තාව!  

සඳහා ෙ�ප| Nu! හා අ�ක   ��බඳ ස්වයං �oයා Al�  

පාඨමාලාවG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     100,000.00           100% I 100%

K51222911012 3/10/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     95,030.00            95% I 100%

N51222811013 3/10/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> o�àවැල, උ@ගම ප�ංU අ@ 

ආදාය  ලාW උපාb මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා 

Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     34,960.00            100% I 100%

F51222811014 3/10/2014

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW  කා!තාව!ට  

ස්වයං �oයාවG ෙලස ෙසෙර�A Sෂ්පාදනය opමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     349,800.00           100% I 100%

N51222811020 3/18/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන මැÛ! ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     199,800.00           100% I 100%

N51222811024 4/9/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     106,166.00           71% I 100%

H51431111013 4/9/2015

ෙදො ෙ�   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     183,462.00           92% I 100%

F51222811026 5/6/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ûෙගොඩ, Nමා���ල , අංක : 

51ඒ/7  P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ඒ.එ .එ . �ලා මහතාට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     33,300.00            95% I 100%

K51222911027 5/14/2015

ෙදො ෙ�   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

32,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     32,000.00            100% I 100%



H51431111015 6/8/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     99,970.00            100% I 100%

H51431111016 6/10/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ෙස`b තහ@ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     49,980.00            100% I 100%

K51222911028 6/19/2015

ෙදො ෙ�  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �oයා `රPත ත�ණ 

ත��ය!ට  ස්වයං �oයාව!ට ෙයො�uම නංවා�ම අර�� 

කරෙගන  ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා පැවැ�uම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     18,150.00            91% I 100%

N51422811019 10/9/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල Sරත හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර 

ලබා Dම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     695,250.00           99% I 100%

G51422811020 10/13/2015

ෙදො ෙ�   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     -                       0% B 35%

G51422811022 10/30/2015

ෙදො ෙ�   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත 

AgගලෙයG  සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන 

මැÛමG   ලබා Dම

22,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     22,000.00            100% I 100%

N51422811023 11/3/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත 

ත��ය! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස 

xපලාවන� උපකරණ ලබා Dම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     139,477.50           100% I 100%

N51422811024 11/3/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත 

ත��ය! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන 

මැÛ! ලබා Dම

108,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     99,900.00            93% I 100%

H51431111026 11/3/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã< ලබා Dම

421,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     415,850.00           99% I 100%



H51431111027 11/16/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ෙලස ෙස`b ã<  ලබා Dම

104,540.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     99,348.00            95% I 100%

G51422811028 11/19/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං  �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත  Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයාවG ෙලස 

xපලාවන� කට�"වල ෙයDමට අවශ� xපලාවන� උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම
237,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     236,500.00           100% I 100%

H51431111029 12/4/2015

ෙදො ෙ�   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ෙලස ෙස`b තහ@ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� 0% O 0%

H51431111030 12/1/2015

ෙදො ෙ�   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     124,575.00           100% I 100%

F51535812001 2/18/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU කsෙබොඩ බටPර ගාම 

සංව|ධන ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     14,288.00            95% I 100%

K51222912001 6/18/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  �oයා `රPත කා!තාව! ස්වයං 

�oයාව!ට ෙයො�uම නංවා�ම අර�� කරෙගන ස්වයං �oයා  

Al� පාඨමාලාවG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     99,900.00            100% I 100%

K51222912002 5/20/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" uමට 

අෙ�GÛත කා!තාව! අïෙපේණය opම  සඳහා  ෙGG සැDම 

��බඳ ස්වයං �oයා Al�  පාඨමාලාවG පැවැ�uම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     27,990.00            93% I 100%

K51222912003 5/20/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  �oයා `රPත ත�ණ ත��ය! 

  සඳහා ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලා පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     100,000.00           100% I 100%

N51222812006 4/9/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     97,044.00            97% I 100%



K51222912007 11/5/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  �oයා `රPත කා!තාව! ස්වයං 

�oයාව!ට ෙයො�uම නංවා�ම අර�� කරෙගන ස්වයං �oයා  

Al�  වැඩසටහ!  පැවැ�uම

32,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     32,000.00            100% I 100%

G51222812009 8/21/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කඩවත, පහළ Ðය!`ල, අංක : 

188/3 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW  ].v.R. `ෙÆ"ංග මහතාට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     31,644.00            90% I 100%

H51431112005 6/8/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම 0% O 0%

H51431112007 6/10/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙගෝනවල, ප<Y`ල, අංක : 193/2 

P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW bයනෙ_ ෙහේමලතා ෙපෙ|රා 

මහ�\යට Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ටස් ã< ලබා Dම

12,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     11,000.00            92% I 100%

G51222812010 8/24/2015

Ðයගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  කඩවත, පහළ Ðය!`ල, අංක : 

166/13 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ .v. jද|ශ^ මහ�\යට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ෙලස  මහන මැÛමG ලබා  Dම

22,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     22,000.00            100% I 100%

N51422812013 10/7/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

55,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     54,600.00            99% I 100%

G51422812014 10/7/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙක<ඨාශෙ> ෙහqය!"@ව, ඔබව�ත, අංක : 

886/i ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW R. jS� ෙශ�ට! මහතාට  

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

14,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     14,000.00            100% I 100%

H51431112015 10/13/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය   ලාW!  සඳහා Sවාස 

ආධාර  ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     298,300.00           99% I 100%

H51431112016 10/20/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ම�වාන, උලPYවල, අංක : 

487/v/2 P ප�ංU  අ@ ආදාය  ලාW එ .ෙÆ.එ . හස! මහතාට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     24,220.00            97% I 100%



G51422812017 10/30/2015

Ðයගම   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත 

AgගලෙයG  සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන 

මැÛමG   ලබා Dම

22,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     22,000.00            100% I 100%

H51431112018 10/28/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     99,900.00            100% I 100%

N51422812019 10/29/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයා ලාW! සඳහා  

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම 0% O 0%

N51422812021 11/6/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා ලාW කා!තාව! 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ  ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     196,926.00           98% I 100%

F51422812022 12/9/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම

33,917.00            ප.පා.ෙකො.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     33,700.00            99% I 100%

N51222813003 1/4/2010

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කැළ�ය, �ංග�ෙගොඩ, අංක : 

416/2/R P ප�ංU  අ@ ආදාය  ලාW jද� �ලකX� මහතාට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     35,000.00            100% I 100%

K51222913004 2/18/2015

කැළ�ය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  l��Yය  ගාමෙ>  අ@ 

ආදාය  ලාW කා!තාව! සඳහා ස්වයං �oයා Al÷ 

පාඨමාලාවG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     49,970.00            100% I 100%

H51431113002 3/11/2014

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     198,772.00           99% I 100%

N51431113003 4/7/2015

කැළ�ය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     24,991.00            100% I 100%



H51431113004 4/9/2015

කැළ�ය    පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ෙලස ඇස්බැස්ෙටෝස් ã< ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     48,750.00            98% I 100%

K51222913010 5/14/2015

කැළ�ය   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

32,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     31,250.00            98% I 100%

G51222813012 6/23/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  කැළ�ය, ෙප�යාෙගොඩ,15 

ප�මග, මෑවැ�ල පාර, අංක 433 ප�ංU  අ@ ආදාය  ලාW  u. 

අෙනෝමා උදයකා!� මහ�\යට  ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර 

ෙලස මහන මැÛමG  ලබා Dම
32,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     22,469.00            70% I 100%

H51431113005 6/8/2015

කැළ�ය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     99,375.00            99% I 100%

H51431113006 6/11/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කැළ�ය, 

ෙප�යාෙගොඩ, මෑවැ�ල පාර, 

 

අංක : ඒ/1/3/R/65 P ප�ංU  අ@ ආදාය  ලාW Á. ර�නපාල 

මහතා හා  කැළ�ය, ෙප�යාෙගොඩ, ගගබඩ, අංක : 420/30 P 

ප�ංU  අ@ ආදාය  ලාW එ .එස්. ර�නX� මහතා යන අයට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     30,000.00            100% I 100%

G51222813014 6/15/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කැළ�ය, ප<Yය, Ðයගම 

පාර, අංක : 208/24/01 P  ප�ංU අ@  ආදාය  ලාW ෙG. 

`ෙÆNමා| මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

21,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     21,000.00            100% I 100%

G51222813017 12/16/2015

කැළ�ය පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  කැළ�ය, o�බ�ෙගොඩ, මායා 

මාවත, අංක : 247/7 P ප�ංU  අ@ ආදාය  ලාW එ . උෙg^ 

D�කා මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන 

මැÛමG   ලබා Dම
32,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     31,912.00            100% I 100%

N51422813010 10/7/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

180,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     175,100.00           97% I 100%



G51422813011 10/7/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  කැළ�ය, Xංහාර��ල, Ðයගම 

පාර, අංක : 509 P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW ආන!ද ජයර�න 

මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     14,850.00            99% I 100%

F51435813012 10/7/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU කැළ�ය, දtගම 

ගාම සංව|ධන ස\�යට උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     33,850.00            97% I 100%

K51422913015 10/9/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත කා!තාව! සඳහා ඔ�!ෙ_ �oයා 

ත�වය ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන ස්වයං �oයා Al� 

පාඨමාලාවG පැවැ�uම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     19,370.00            97% I 100%

G51422813016 10/13/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     93,000.00            93% I 100%

G51422813017 10/19/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කැළ�ය, �ල�Yය, 

ෙගෝනග පල පාර, අංක : 409/2 P ප�ංU ස්වයං �oයා  ලාW 

එ�.එ�. පැ1G පනා!a මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර 

ලබා Dම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     14,500.00            97% I 100%

H51431113020 10/19/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> පෑbයෙගොඩ, �වර පාර, 

ෙපෝර�ෙකො�ව�ත, අංක : 31/10 P ප�ංU අඩ ආදාය  ලාW 

ෙÆ.එ . ම�bකා මහ�\යට Sවාස ආධාර ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     19,394.00            97% I 100%

G51422813021 10/30/2015

කැළ�ය   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත 

AgගලෙයG  සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර  ෙලස මහන 

මැÛමG   ලබා Dම

22,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     22,000.00            100% I 100%

H51431113022 10/28/2015

කැළ�ය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

106,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     105,220.00           99% I 100%

H51431113023 10/29/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!  සඳහා 

Sවාස ආධාර ෙලස ã< ලබා Dම    

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     150,000.00           100% I 100%



K51422913024 11/19/2015

කැළ�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා Al� 

වැඩ�t පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     50,000.00            100% I 100%

N51222821001 2/9/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස මහන 

මැÛ! ලබාDම.

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     698,700.00           100% I 100%

G51222821002 2/9/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

අ�ෙ~� මහන මැÛ! ලබාDම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     272,510.00           91% I 100%

H51431121002 2/9/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

900,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     899,979.00           100% I 100%

K51222921005 6/24/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සඳහා 

 ස්වයං�oයා පව|ධනය opෙ  අර��! ßෙරෝද රථ ෙසේවාව 

`�ම� opෙ  හා Sයාමනය o�ෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

298,850.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     298,850.00           100% I 100%

N51222821006 2/9/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     597,500.00           100% I 100%

K51222921008 3/10/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW කා!තාව!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා  එG�න  Al� 

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     50,000.00            100% I 100%

N51222821010 3/11/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>   අංක 21/4 ,ජාවා 

ප�මග,

 

ෙකොළඹ 02 ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ .එ .එ .ර X මහතාෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා  උපකරණ ලබාDම. 35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     35,000.00            100% I 100%

H51431121003 3/31/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     419,410.00           84% I 100%



G51222821019 4/21/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>   අංක 2/8,ම�bකාරාම 

Sවාස,ෙදමටෙගොඩ,ෙකොළඹ 09 ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෆා�මා 

ඉGබා� මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස මහන මැÛමG ලබාDම.
17,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     17,000.00            100% I 100%

H51552321001 4/10/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙකොළඹ 02 වෑක!ද පාර අංක 

94 ව�තට පෙ~ශ වන  ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                       0% A 10%

G51222821020 4/10/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! ලබාDම.

850,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     842,550.00           99% I 100%

N51431121004 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

550,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     549,172.00           100% I 100%

G51222821024 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     184,950.00           92% I 100%

N51222821026 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා  උපකරණ ලබාDම.

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     68,000.00            97% I 100%

F51535821005 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     299,325.00           100% I 100%

H51431121007 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

1,300,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     1,298,584.00       100% I 100%

F51535821006 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සඳහා උපකරණ 

ලබාDම.

 
300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     299,325.00           100% I 100%



N51431121009 4/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන 

 

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන

 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබාDම. 

 1,300,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     1,298,584.00       100% I 100%

F51222821028 5/20/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     1,498,575.00       100% I 100%

F51535821007 5/20/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,750.00            100% I 100%

N51222821031 5/25/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Aදගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     699,000.00           100% I 100%

N51431121012 5/25/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     349,997.00           100% I 100%

K51222921032 5/25/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා xපලාවන� Al� පාඨමාලා 

පැවැ�uම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     150,000.00           100% I 100%

H51431121013 5/28/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     399,301.00           100% I 100%

N51222821034 6/19/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     199,940.00           100% I 100%



N51222821043 9/3/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාෙ~ S�" සහ 

ස්වයං�oයාෙ~ Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
1,050,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     1,047,000.00       100% I 100%

N51222821045 9/11/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ෙකොළඹ 02, o` පාර, අංක : 

134/6 P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW ].]. වස!ත මහතාෙ_ ]වන 

ත�වය නංවා�ම  සඳහා   ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     20,000.00            100% I 100%

N51422821015 9/30/2015

ෙකොළඹ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>   ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය ඉහල නැංuම 

අර�� කරෙගන ඔ�! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර 

ලබා Dම
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,900.00            100% I 100%

H51431121016 10/28/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï!  සදහා Ãවන 

ත�වය නැංuෙ  අර�ෙණ! Sවාස ෙගොඩනැ�මට  දව�ාධාර 

ලබා Dම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     149,979.00           100% I 100%

K51422921019 11/11/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය සඳහා 

ßෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩ 

සටහනG පැවැ�uම

243,250.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ -                     237,830.00           98% I 100%

H51431121020 11/11/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය  ලාï!ෙ_ ]වන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා සඳහා Sවාසාධාර ෙලස ෙගොඩනැIb 

දව�ාධාර ලබා Dම

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     449,969.00           100% I 100%

F51435821021 11/11/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගා සංව|ධන 

ස\�වලට උපකරණ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     99,750.00            100% I 100%

H51431121022 11/12/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලï ප�� ò Ãවන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැIමට අවශ� දව�ාධෘර 

ලබා Dම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     149,283.00           100% I 100%

N51422821023 11/17/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     698,700.00           100% I 100%



N51422821024 11/17/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛත 

කා!තාව! සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     493,200.00           99% I 100%

K51422921025 11/17/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDෙම වැඩසටහනG පැවැ�uම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     498,075.00           100% I 100%

N51422821026 11/12/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï! සදහා ස්වයං 

�oයා ආධාර ලබා Dම.

52,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     50,000.00            96% I 100%

N51422821027 11/12/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     96,150.00            96% I 100%

K51422921028 11/12/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය සඳහා ß 

ෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩ 

සටහනG පැවැ�uම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 0% O 0%

H51431121029 11/5/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොළඹ 15 ම<ටGNbය ගැ�� 

Aර අංක 91/42 ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඒ.ෙÆ.R පනා!a යන 

අයට Sවාස ආධාර ලබා Dම.

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     69,967.00            100% I 100%

K51422921030 11/20/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDෙම වැඩසටහනG පැවැ�uම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     687,900.00           98% I 100%

K51422921031 12/16/2015

ෙකොළඹ �ස්ßGකෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය සදහා ßෙරෝද රථ 

ෙසේවාව `�ම� o�ෙ  වැංසටහනG පැවැ�uම.

700,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     695,000.00           99% I 100%

K51422921032 12/7/2015

ෙකොළඹ �ස්ßGකෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය සදහා ß ෙරෝද රථ 

ෙසේවාව `�ම� o�ෙ  හා Sයාමනය o�ෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     298,850.00           100% I 100%



K51422921033 12/7/2015

ෙකොළඹ �ස්ßGකෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! සදහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබාDෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

G51422821035 11/24/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකොටඨාශෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම

315,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     313,575.00           100% I 100%

K51422921036 11/24/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා �ෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     499,500.00           100% I 100%

N51452321038 12/16/2015

ෙකොළඹ �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ 02, ස| ෙජ ස් ��ස් 

මාවත, මහ� Sවාස සං�|ණයට �|ෙවශ වන ෙප◌ාa Ð  

�රරෙgශය කාප< කර ��සකර opම

200,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     192,094.00           96% I 100%

K51422921039 12/16/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සදහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ  ලබා �ෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

355,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     353,050.00           99% I 100%

N51452321040 12/15/2015

ෙකොළඹ �රාස.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ 02 වෑක!ද පාර 

මහජන Aස්තකාලය අසළ ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

400,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     390,757.00           98% I 100%

N51422821042 12/18/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය ලාR Agගලq! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම

46,800.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     41,100.00            88% I 100%

H51431121043 12/22/2015

ෙකොළඹ ප.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම සදහා Sවාස ආධාර ලබා Dම

425,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     423,440.00           100% I 100%

N51431121044 12/23/2015

ෙකොළඹ �රා .ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක 244/29, 

ආම|u�ය, ෙකොළඹ 12 ප�ංU අ@ ආදාය ලාW z.vඋ]තා �රා� 

\යෙ_ Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ්යා gරන~ය මය ආධාර ලබා 

Dම.
40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ 0% O 0%



F51422821045 12/29/2015

ෙකොළඹ පා .ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! සදහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     69,975.00            100% I 100%

N51422821046 12/29/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ ]වන 

�තවය නංවා�ම සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම

42,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     42,000.00            100% I 100%

H51431122001 2/20/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,640.00            100% I 100%

K51222922002 8/3/2015

ෙකොෙළො!නාව  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW 

කා!තාව!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා    

Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     49,970.00            100% I 100%

N51222822003 3/11/2015

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 275/7,ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙළො!නාව,වැ�ල �Yය ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

ඒ.ආ|.එ .\යා! මහතාට ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     34,720.00            99% I 100%

N51222822004 3/11/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>   අංක 275/7,ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙළො!නාව,වැ�ල �Yය ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ .කා\� 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා  ස්වයං�oයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     35,000.00            100% I 100%

H51431122003 3/27/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 

353/1,උ@��ල,��ෙ��යාව ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ම�Xයා 

mඩ!  මහ�\යෙ_  ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,400.00            98% I 100%

G51222822010 4/22/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස මහන මැÛ! ලබාDම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     66,598.00            95% I 100%

G51222822011 5/8/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොෙළො!නාව, 

mෙතොට��ල, පාසැ� මාවත, අංක 103/28 Sවෙසේ ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW ච\ලා DපාS මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක Sරත uමට අවශ� Â� මැÛමG 

ලබාDම 35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     33,299.00            95% I 100%



F51535822002 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වැ�ල �Yය 

දහ Aර ගාම සංව|ධන ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,708.00            99% I 100%

F51535822003 4/30/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙගොත�ව,කÂගහව�ත ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     24,707.00            99% I 100%

F51535822004 6/16/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 

ෙගොත�ව,කÂගහව�ත ගාම සංව|ධන ස\�ය සදහා උපකරණ 

ලබාDම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     74,870.00            100% I 100%

G51222822026 12/10/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස Â� මැÛ! ලබාDම.

54,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ -                     54,000.00            100% I 100%

H51431122023 6/18/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර  ලබාDම.

46,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     45,940.00            100% I 100%

F51222822028 7/3/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

85,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව 0% O 0%

F51222822029 7/8/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස මහන මැÛ! ලබාDම.

396,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     396,000.00           100% I 100%

K51222922033 9/9/2015

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" 

හා Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_  ]වන ත�වය ඉහළ 

නැං`ම අර�� කරෙගන ප! ආ²ත S|මාණ opම ��බඳ 

Al� පාඨමාලාවG පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00            100% I 100%

K51222922034 9/9/2015

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" 

හා Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_  ]වන ත�වය ඉහළ 

නැං`ම අර�� කරෙගන ෙකY  කෑම සැකiම  ��බඳ Al� 

පාඨමාලාවG පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00            100% I 100%



N51222822035 9/11/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" 

හා Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛ! ලබා Dම  ( නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණෘ ඇත )
236,700.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     236,700.00           100% I 100%

K51222922036 9/11/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW 

Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා පව|ධනය opම උෙදසා ßෙරෝද 

රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම
34,750.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     34,750.00            100% I 100%

N51222822037 9/11/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  වැ�ල �Yය, ප!ස� 

ෙහේන පාර, අංක : 17/11 P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW ලb� Nමාර 

ජයෙකොw මහතාෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම සඳහා  ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     23,456.00            94% I 100%

H51431122026 9/11/2015

ෙකොෙළො!නව පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW  

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම  සඳහා Sවාස  

ෙගොඩනැංuමට අවශ�  දව�ාධාර ලබා Dම

68,600.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     68,600.00            100% I 100%

K51422922027 9/23/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" 

හා Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය ඉහල 

නැංuම අර�� කරෙගන අ�ක  S|මාණ opම ��බඳ ස්වයං 

�oයා Al� පාඨමාලාවG පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     50,000.00            100% I 100%

N51422822028 10/23/2015

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     99,640.00            100% I 100%

N51422822029 11/4/2015

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� අංෙගොඩ, 

��ෙ��යාව නව නගරෙයP ෙතෝමස් ෙචොංගම අංක 50 P ප�ංU 

ස්වයං �oයා අෙපGÛත ආ|.ඇ .z. iලවy යන අයට 

xපලාවන� උපකරණ ලබාDම
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     30,000.00            100% I 100%

N51431122032 11/12/2015

ෙකොෙළො!නව පා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW  

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම  සඳහා Sවාස  

ෙගොඩනැංuමට අවශ�  දව�ාධාර ලබා Dම

170,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     170,000.00           100% I 100%

N51431122033 11/12/2015

ෙකොෙළො!නව පා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  75/18, ප!ස� ෙහේන 

පාර, වැ�ල �Yය ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එස්.]. Nමාරදාස යන 

අයව Sවාස  ෙගොඩනැංuමට අවශ�  දව�ාධාර ලබා Dම

23,600.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     23,520.00            100% I 100%



H51431122037 12/10/2015

ෙකොෙළො!නව පා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  අංක 81/7ඒ, 

අ`ස්සාෙ~�ල 

පාර,

 

වැ�ල �Yය ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW v.i. න!දාවy 
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,400.00            98% I 100%

H51431122038 11/26/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> 581/4 S!ද ෙහේන 

ෙගොත�ව ප�ංU අ@ ආ�ය ලාW ෙG.ෙG Sරංජලා යන අයය 

Sවාස ෙගොඩනැ�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     69,960.00            100% I 100%

H51431122039 12/10/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  අංක 393-3R, 

ෙකො�`ල, 

 

වැ�ල �Yය ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW අතා�ද ආර�Uෙ_ 

රංÃ�

 

යන අයව Sවාස  ෙගොඩනැංuමට අවශ�  දව�ාධාර ලබා 

Dම 30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     30,000.00            100% I 100%

H51435222040 12/28/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ෙසේදව�ත Xgධා|ථ ම� 

මහා `ද�ාලය අසb! ආර භ u ෙගෝතm මාවෙ� ව  පැ�ෙත! 

ඇ� ෙපොa ප�මග ෙකො!Ä< opම

290,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 0% O 0%

H51435222041 12/28/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙව!නව�ත, 

වැ�ල �Yය, Sවාස අංක 142,142 ඒ ඇ"t  Sවාස සඳහා යන 

ෙපොa පාර ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය opම

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

H51435222042 12/28/2015

ෙකොෙළො!නාව පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> o�ත  ප��ව 107/7 

Sවස අසල Xට 107/19 Sෙවස දGවා ඇ� ෙපොa පාර ඉ�� 

ෙකොටස සංව|ධනය opම

200,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 0% O 0%

H51435222043 12/28/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙව!නව�ත, 

වැ�ල �Yය, Sවාස අංක 155/1, 155/1/5, ඇ"t Sවාස සඳහා 

යන ෙපොa පාර සංව|ධනය opම

150,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. 0% O 0%

H51431122044 12/14/2015

ෙකොෙළො!නව �රා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW  

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම  සඳහා Sවාස  

ෙගොඩනැංuමට අවශ්>  gරා~යාෙ◌ොධාර ලබා Dම

230,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     229,160.00           100% I 100%



N51422822045 12/14/2015

ෙකොෙළො!නව �රාණ.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා 

අෙපGÛතය! සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

855,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     855,000.00           100% I 100%

H51423122046 12/14/2015

ෙකොෙළො!නව �රා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> පලා� ස$පකාර 

ෙදපා|තෙම◌ි!"ව ස" ෙක◌ා◌්� owස් ෙපර පාසෙල◌් 

සංව|ධන කට�" Xa opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     299,504.00           100% I 100%

N51422822047 12/16/2015

ෙකොෙළො!නාව �රා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා 

අෙපGÛතය! සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     20,000.00            100% I 100%

H51431123002 3/20/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.(නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත)
124,740.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     122,915.00           99% I 100%

H51431123003 4/6/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.(නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත)
145,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     144,705.00           100% I 100%

N51222823001 4/6/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 72/1,ධ|මශාලා 

මාවත,ඔෙ�ෙසේකරAර,රාජI�ය ප�ංU අ@ ආදාය ලාW  

z.ඒ.රාජර�න මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     13,950.00            47% I 100%

N51222823003 4/6/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 45/ඒ,ජනා�ප� 

`ද�ාල මාවත,ෙපො�ව�ත ,රාජI�ය ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

ඒ.එ�.Sම� jරංග මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     30,000.00            100% I 100%

G51222823007 5/8/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 70,ස!තාන �Yය 

පාර,ගංෙගොඩ`ල,�ෙ_ෙගොඩ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

එ!.v.��හාS �ණව|ධන මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය 

නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස Â� මැÛමG ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     31,375.00            90% I 100%

F51222823010 5/25/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     124,850.00           100% I 100%



F51222823013 6/19/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     99,550.00            100% I 100%

F51535823002 9/3/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU අ�නt ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

55,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     54,840.00            100% I 100%

K51222923015 9/9/2015

ෙකෝ<ෙ<  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_  ]වන ත�වය ඉහළ නැං`ම 

අර�� කරෙගන ඇගt  ක|මා!තය   ��බඳ  ස්වයං  �oයා 

Al� පාඨමාලාවG පැවැ�uම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     50,000.00            100% I 100%

N51422823005 9/23/2015

� ජයව|ධනAර  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" 

හා Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය ඉහල 

නැංuම අර�� කරෙගන ඔ�! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     49,050.00            98% I 100%

N51422823006 10/23/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     50,000.00            100% I 100%

N51422823007 11/11/2015

ශ්pය ජයව|ධනAර �රාං.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා 

අෙපGÛතය! සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

128,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     125,500.00           98% I 100%

H51431123008 11/12/2015

� ජයව|ධනAර පා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW  

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම  සඳහා Sවාස  

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     19,994.00            100% I 100%

N51422823009 11/12/2015

� ජයව|ධනAර. පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා 

අෙපGÛතය! සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

85,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     85,000.00            100% I 100%



N51422823010 12/10/2015

� ජයව|ධනAර පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 24, ජනා�ප� 

මාවත, 

 

ෙපො�ව�ත, රාජI�ය ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW මහබලෙ_ ෙදො! 

ලස!�

 

යන අයව ස්වයං �oයා උපකරණ 

ලබාDම

 34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර 0% O 0%

N51422823011 12/14/2015

ශ්pය ජයව|ධනAර �රාං.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයා 

අෙපGÛතය! සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     15,000.00            100% I 100%

N51422823013 12/18/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@  ආදාය ලාR 

Agගලq! සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම

148,200.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     147,850.00           100% I 100%

H51431124001 2/20/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ�  

දව�මය ආධාර ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     200,000.00           100% I 100%

H51431124004 2/24/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,252.00            99% I 100%

N51222824004 3/10/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අංක 256/ඒ,කහ!ෙතොට 

පාර,මාලෙ� ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ .].ඕ.z.ප³wතර�න 

මහතාෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     35,000.00            100% I 100%

H51431124014 3/10/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 188/88,බ/`කමXංහAර 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ].].එස් ඩයස් මහතාෙ_ ]වන ත�වය 

නංවා�ම උෙදසා Sවස ෙගොඩනැංuමට  අවශ�  දව�මය ආධාර 

ලබාDම.
40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     39,708.00            99% I 100%

F51535824001 3/10/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU `කමXංහAර  ගාම 

සංව|ධන ස\�යට උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,970.00            100% I 100%



N51222824008 3/9/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 168/88,Á.v.ඒ 

Sවාස,`කමXංහAර,බ�තර��ල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

අjරXංහ රාජම!ßලාෙ_ ජS�  චලරංග මහතාෙ_ ]වන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා 

උපකරණ ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     35,000.00            100% I 100%

N51222824009 3/9/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 299,සම� 

මාවත,ෙහෝක!දර දNණ,ෙහෝක!දර ප�ංU අ@ ආදාය ලාW  

`තානෙ_ ජය!� ෙපෙ|රා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය 

නංවා�ම උෙදසා  ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා 

උපකරණ ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     34,150.00            98% I 100%

H51535224002 3/20/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> හ�ගහෙද�ය එGස� මාවෙ�  

ෙපොa �ඳ අසල පැ� කා� පgධ�ය සංව|ධනය opම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     40,000.00            100% I 100%

H51552324003 3/31/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> නවග�ව jමන�ස්ස 

මාවත,412],412ඊ Sවාස �Pටා ඇ�  ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය 

opම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     137,231.00           91% I 100%

H51552324005 3/31/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරෙහේන Gu! ෙටරස් මාවත 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     296,833.00           99% I 100%

H51552324006 3/31/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ක@ෙවල ෙකොතලාවල 

ග�ලව�ත පාර පළ� අ"� මාවත ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය 

opම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     147,546.00           98% I 100%

H51431124022 3/31/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 271 ඒ,බටපාත,දN� 

තලංගම ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙÆ.ඒ.v අ�ණා �Gම® 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා  Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     19,940.00            100% I 100%

N51222824013 3/31/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා  ඇත)

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     120,000.00           100% I 100%



H51552324008 3/31/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝක!දර මාලXංහෙගොඩ 

ෙබෝගහව�ත ෙපොa  අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     197,470.00           99% I 100%

N51222824014 4/6/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 

331/8,ෙබොරtෙගොඩ,අ"�I�ය ප�ංU අ@ ආදාය ලාW �රගල 

ආර�Uෙ_ ජයX� Sම� මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     35,000.00            100% I 100%

N51222824016 4/6/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     248,297.00           99% I 100%

N51222824017 9/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ත�ණq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ෙපදෙ|� ක|මා!තය සඳහා අවශ�  උපකරණ  ලබාDම.

49,800.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     49,800.00            100% I 100%

H51431124025 4/6/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,840.00            100% I 100%

G51222824020 4/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 275,සහ! ලංකා ඔෙටෝ 

ෙමොබq�,තලංගම උ"ර ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

v.ආ|.ආ|.`කමර�න මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා  ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ 

ලබාDම. 35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     35,000.00            100% I 100%

N51222824021 4/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 345/6,�ෙ_ෙදSය 

පාර,තලංගම දNණ,බ�තර��ල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG.`Ã 

Nමාර මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     35,000.00            100% I 100%

N51222824034 4/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස  Â� 

මහන මැÛ! ලබාDම.

598,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     598,500.00           100% I 100%

G51222824035 4/21/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 730i/1,තලංගම 

අNෙ|ෙගොඩ පාර,බ�තර��ල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

එ .�යවy ෙපෙ|රා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස  මහන මැÛමG ලබාDම.
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     12,869.00            86% I 100%



N51222824038 4/22/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 134/ඒ,බGmගහ 

පාර,ෙපෝෙ|,අ"�I�ය ප�ංU අZකා S�\® මහ�\යෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

xපලාවන� උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     21,500.00            61% I 100%

N51222824040 4/22/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 

497/11,ඇව�ෙහේන,ෙහෝක!දර ප�ංU අ@ ආදාය ලාW  "Xත 

සම! බ³ඩාර මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     25,000.00            100% I 100%

N51222824041 4/22/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 278 කන�ත 

පාර,ෙබොරtෙගොඩ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW  රS� ලස!ත 

ජයj!දර  මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     25,000.00            100% I 100%

N51222824046 5/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මාලෙ�, ඉj�Aර, 13 වන 

ප�මග, අංක 195/ඊ Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW මාල^ 

`කමXංහ මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවක Sරත uමට අවශ� සාමාන� මහන මැÛමG ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     20,000.00            100% I 100%

N51222824047 5/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මාලෙ�, ඉj�Aර, 15 වන 

ප�මග, අංක ඊ 226 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

එ�.එ .එ!.ආ|.ච!�මා ෙහේර� මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය 

නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක Sරත uමට අවශ� ඕෙලොG 

මැÛමG ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     8,369.00              84% I 100%

H51431124032 5/8/2015

 

  ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 537/3,තලංගම 

උ"ර,තලංගම,ක@ෙවලප�ංU අ@ ආදාය ලාW අමරා රණ"ංග 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     29,900.00            100% I 100%

H51431124033 5/8/2015

 ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 428/11,a�ගැ�� 

පාර,තලංගම ,තලංගම උ"ර,ක@ෙවල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

මංගbකා ෙපෙ|රා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා Sවස ෙගොඩනැංuමට අවශය දව�මය ආධාර ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     29,408.00            98% I 100%

N51222824050 12/28/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 

331/8,ෙබොරtෙගොඩ,අ"�I�ය ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

ෙG.ඒ.ෙÆ.Sම� මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     35,000.00            100% I 100%



N51222824051 5/12/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 444,`හාර 

මාවත,වැb`ට,ක@ෙවල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW �යා! }g�ක 

මහතාෙ_  ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     35,000.00            100% I 100%

N51222824052 5/12/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 135,AංU 

වැ�ලංI�ය,ෙහෝක!දර දNණ,ෙහෝක!දර  ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW  Nමාර �ණව|ධන මහතාෙ_ ]වන ත��වය 

නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා 

උපකරණ ලබාDම. 35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     31,350.00            90% I 100%

N51222824053 11/3/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙහෝක!දර දNණ සමI මාවත 

413/1 ò ප�ංU අ@ ආදාහ ලාW `තානෙ_ නය! අ��g�කා 

`ෙÆj!දරෙ_  ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     30,000.00            100% I 100%

F51222824054 5/13/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 260/1/ඒ,jද|ශන 

මාවත,jහද 

 

ෙපෙදස,මාලෙ� ප�ංU අ@ ආදාය ලාW  ඩ�.ඒ.ර`s සඳ�ව! 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     29,550.00            99% I 100%

G51222824056 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 717/20,බ|� 

පාG,ෙකොරෙතොට උ"ර ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙසෙනෙහලතා 

ෙබ!තර `තාන මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස Â� මැÛමG ලබාDම.

33,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     32,299.00            96% I 100%

H51431124039 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     348,488.00           100% I 100%

F51535824011 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපො" අරාව ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     100,000.00           100% I 100%

F51535824013 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  ෙහෝක!දර උ"ර 

ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,847.00            100% I 100%



G51222824058 5/27/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! ලබාDම.

22,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     22,500.00            100% I 100%

G51222824059 6/1/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW කා!තාව!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා මහන මැÛ! ලබාDම.

65,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     65,000.00            100% I 100%

N51222824063 6/19/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,306.00            99% I 100%

H51431124045 6/16/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 281/12,ෙපෝෙ|,ඇටඹගහ 

ෙපෙදස,අ"�I�ය ප�ංU අ@ ආදාය ලාW Dපා ජය!� 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා  Sවස 

ෙගොඩනැංuම  සඳහා අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     25,000.00            100% I 100%

H51431124046 6/16/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 297/ඒ,බටෙපොත,තලංගම 

දNණ,බ�තර��ල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG.රu! පසාg 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවස ෙගොඩනැංuමට 

අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     29,120.00            97% I 100%

G51222824064 6/18/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස Â� 

මහන මැÛ! ලබාDම.

27,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     27,000.00            100% I 100%

H51431124050 6/18/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�  ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

73,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     72,984.00            100% I 100%

H51535224014 6/17/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> රජය ස" ´\ෙ> �PY bයාප�ංU 

 ෙකොරෙතොට ර!X� උයන,ගාම සංව|ධන ස\� ෙගොඩනැI�ල 

සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     486,126.00           97% I 100%



F51222824069 7/3/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙනො.2/78,ග�ව�සාව 

පාර,ඔ�වල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ].එ�.එ!.ද X�වා 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර  

ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     35,000.00            100% I 100%

F51222824070 7/3/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     -                       0% A 10%

G51222824072 9/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 943/6,නවග�ව,රණාල 

ප�ංU වq.].ඉ!දාS මහ�\යෙ_  ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස  ෙ�Ð ඕෙලොG මැÛමG 

ලබාDම.
9,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     8,369.00              93% I 100%

N51222824073 9/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 292/i ,jද|ශන  

මාවත,පග� ෙපෙදස ප�ංU   ක�යාS මහ�\යෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
7,500.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     7,500.00              100% I 100%

N51222824074 9/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 600/i 1,උsෙගොඩ 

පාර,රණාල ප�ංU    ෙG.ඒ.].ලලS ෙපේම�ලක මහ�\යෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     9,900.00              99% I 100%

N51222824075 9/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 313/3,ඥාන`මල 

මාවත,ෙහේවගම ප�ංU  

 

 එ!.ලGමාb ���GÛ මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

12,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     12,000.00            100% I 100%

N51222824076 9/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 60/3/2 අq ෙජෝ�පාල 

මාවත ප�ංU 

 

 R.ඩ�.ගා\® `ෙÆ"ංග මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

11,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     11,500.00            100% I 100%

N51222824077 9/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 572,ෙgවෙ_ 

ව�ත,දැwග�ව ප�ංU  පාbත කම�X� මහතාෙ_ ]වන ත��වය 

නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා 

උපකරණ ලබාDම.
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     12,500.00            100% I 100%



N51222824078 9/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 115,  ෙරෝහල පාර, 

නවග�ව, රනාල ප�ංU R.ආ|. ඔෂා! ම'ව!ත මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     10,200.00            82% I 100%

N51222824080 9/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 396,ක@ෙවල පාර,මාලෙ� 

ප�ංU ෙG.z.`මලාවy ෙපෙ|රා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය 

නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා 

උපකරණ ලබාDම.
9,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     9,000.00              100% I 100%

N51222824081 9/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 191/R/7,ෙගොඩැ�ල 

ව�ත,දNණ තලංගම,ෙකොස්ව�ත ප�ංU   ].ඒ.අ"ෂා ශ�ාම� 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
8,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     8,000.00              100% I 100%

N51222824082 9/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 216/6,jද|ශන 

මාවත,මාලෙ� ප�ංU   ච!දලතා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය 

නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා 

උපකරණ ලබාDම.
8,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     8,000.00              100% I 100%

N51222824083 9/3/2015

ක@ෙවල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාවල S�" හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     49,500.00            99% I 100%

K51222924085 9/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" හා 

ස්වයං �oයා අෙ�කÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය ඉහළ 

නැංuම අර�� කරෙගන ස්වයං �oයා ��බඳ Al� 

පාඨමාලාවG පැවැ�uම
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     100,000.00           100% I 100%

H51431124054 12/23/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW  Agගලq!ෙ_ 

 ]වන ත�වය නංවා�ම සඳහා  Sවාස ආධාර  ලබා Dම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                       0% O 0%

H51431124055 9/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  1. අ"�I�ය, ෙපෝෙ|, 

කන�ත පාර, අංක : 347 P ප�ංU ලGෂා! uරෙසේන මහතා හා 2. 

ක@ෙවල, ෙකොරෙතොට, "!අඳෙහේන ප�ංU න!දන ලGමා� 

මහතා යන අ@ ආදාය  ලාW!ට Sවාස ආධාර ලබා Dම
60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     59,964.00            100% I 100%

H51431124057 10/19/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> 322/T/4 පාස� මාවත,  

ෙකොතලාවල, ක@ෙවල ò ප�ංU අ@ ආදාය ලාW S.P.B iතා 

මහ�\යෙ_ Ãවන ත�වය නංවා�ම උෙදසා, Sවස 

ෙගොඩනැIමට දව�ාධාර ලබා Dම.
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     24,400.00            98% I 100%



N51422824058 10/23/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!ෙ_ ]වන 

ත�වය නංවාලම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,939.00            100% I 100%

H51431124059 10/23/2015

ක@ෙවල පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> 333/නවග�ව දNණ, රණාල 

b�නෙ> ප�ංU ෙG.Aෂ්පා රංජ^ මහ�\යෙ_ Ãවන ත�වය 

නංවා�ම උෙදසා Sවස ෙගොඩනැ�මටද දව�ාධාර  ලබා Dම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     9,190.00              92% I 100%

H51431124060 10/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨශෙ> අ@ ආදාය ලාW SවැXය!ෙ_ 

Ãවන ත�වය නංවා�ම උෙදසා   Sවාස ෙගොඩනැංuමට  

දව�ාධාර ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     199,680.00           100% I 100%

K51422924061 10/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨශෙ> ස්වයං �oයා ව! ò Sරත uමට 

අෙපGÛත Agගලය! සදහා �පලාන� Al� වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,900.00            100% I 100%

H51452324062 10/23/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� මාලෙÖ, ඉj�Aර, 12 වන 

ප�මග ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     495,550.00           99% I 100%

H51452324063 10/23/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� මාලෙÖ, ගැ��Aර 03 වන 

ප�මෙගP ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය o�ම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     495,550.00           99% I 100%

H51452324064 10/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� මාලෙÖ, ඉjරAර, 13 වන 

ප�මෙගP ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය o�ම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     99,295.00            99% I 100%

N51422824065 11/4/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� අ@ ආදාය ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ෙලස xපලාවන� උපකරණ ලබාDම

220,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     219,650.00           100% I 100%

N51422824066 11/4/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� මාලෙÖ ඉj�Aර, 5 ෙවS 

ප�මග E 348 P ප�ංU ස්වයං �oයා අෙපGÛත ආ|.එ . 

ජයමා!න මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

33,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     26,000.00            79% I 100%



N51422824067 11/4/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� මාලෙÖ, ඉj�Aර, 5 

ෙවS ප�මෙගP 352ඊ P ප�ංU ස්වයං �oයා අෙපGÛත �ංග� 

ෙසේනානායක මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     30,000.00            100% I 100%

N51422824068 11/4/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� ක@ෙවල, ෙකොරෙතොට, 

මැSGකාගාර පාෙරP අංක 336/1 P ප�ංU ස්වයං �oයා 

අෙපGÛත z.එ!.z. Nමා� මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ 

ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     20,000.00            100% I 100%

N51422824069 11/4/2015

ක@ෙවල, පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� මාලෙÖ, ඉj�Aර, 1 වන 

ප�මෙගP ප�ංU ස්වයං �oයා අෙපGÛත ආ|.ඒ. අමරාවy 

uරෙකෝ! මහ�\යට ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     20,000.00            100% I 100%

H51452324070 11/4/2015

ක@ෙවල පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� මාලෙÖ, ඉj�Aර, 17 

ෙවS ප�මග ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     497,269.00           99% I 100%

N51422824071 11/17/2015

ක@ෙවල �රා◌ී.ෙ�.ෙකො. ෙ> අ"�I�ය ශා!තාෙලෝකගම අංක 

08 P ප�ංU අ@ ආදාය ලාW යj� `ෙÆ"ංග මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය නංවාලම උෙදසා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     35,000.00            100% I 100%

N51422824072 11/17/2015

ක@ෙවල �රාස.ෙ�.ෙකො. ෙ> බ�තර��ල `GරරමXංහAර 

ජයවඩනගම අංක 168/88 P ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

පැලැදප�රෙ_ jරSම� ඩයස් මහතාෙ_ ]වන ත��වය 

නංවා�ම උෙදසා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     35,000.00            100% I 100%

N51422824073 11/11/2015

ක@ෙවල පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     50,000.00            100% I 100%

N51422824074 11/11/2015

ක@ෙවල �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> 151/ඒ, ෙපො"� ප�මග, 

රාජXංහ මාවත, ෙකොරෙතොට, ක@ෙවල, b�නෙ> ප�ංU ස්වයං 

�oයා අෙපGÛත ෙÆ.ඩ�. නDකා ලස!� මහ�\යට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     20,000.00            100% I 100%

N51422824075 11/11/2015

ක@ෙවල �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     198,850.00           99% I 100%



H51431124076 11/11/2015

ක@ෙවල �රා◌ා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW! සදහා 

Sවාසාධාර ලබාDම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     399,360.00           100% I 100%

H51431124077 11/3/2015

ක@ෙවල පා..ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ�ය 

දව�යමය ආධාර ලබාDම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     138,840.00           99% I 100%

K51422924078 11/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය සඳහා 

ß ෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩ 

සටහනG පැවැ�uම

714,385.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ -                     714,385.00           100% I 100%

H51431124079 11/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ�ය 

දව�යමය ආධාර ලබාDම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     74,964.00            100% I 100%

H51452324080 11/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ශා!තාෙලෝකගම අ!නාX 

ව�ත ජයග� මාවත සංව|ධනය opම

550,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     540,230.00           98% I 100%

H51452324081 11/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ත��යාවල මා|ගෙ> 564/5 

Sවාස ඉ���ට Xට ඉ��යට ඇ� ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     419,731.00           93% I 100%

N51431124082 11/22/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලය!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනංuමට අවශය 

දව�මය ආධාර ලබා Dම.

90,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     88,920.00            99% I 100%

N51431124083 11/22/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 07, ෙපෙ|රා මාවත , 

තලංගම දNණ,පැලව�ත, බ�තර��ල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

v.එ  ද\!ද �සානායක මයාෙ_ Sවාස ෙගොඩනැංuමට දව�මය 

ආධාර ලබා Dම.
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     9,900.00              99% I 100%

G51422824084 12/7/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  බ�තර��ල ක@ෙවල 

පාර474/3ඒ, b�නෙ> ප�ංU ස්වයං �oයා අෙපGÛත ෙG ලb� 

පgමX� ෙපෙ|රා මහතාට ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම.

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%



H51452324085 12/7/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> 492/ඒ, බ�තර��ල දNණ 

ගාමෙසේවා වසෙ  ධ ෙමෝධය මාවත \PaAර අංක1717 Xට 

අංක37/3 දGවා ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය o�ම.

421,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

K51422924087 12/7/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා පව|ධය සදහා ß 

ෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� o�ෙ  හා Sයාමනය o�ෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�`ම

248,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     243,250.00           98% I 100%

H51431124089 11/26/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම සදහා Sවාස ෙගොඩනැ�මට දව�ාධාර 

ලබා Dම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

F51422824090 11/24/2015

ක@ෙවල �රා◌ු.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� ස්වයං �oයා 

අෙපGÛතය! සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     499,814.00           100% I 100%

K51431924091 11/24/2015

ක@ෙවල �රා◌ු.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� අ@ ආදාය  ලාW! 

සඳහා Sවාසාධාර ෙලස ෙගොඩනැIb gp~යස ලබාDෙම 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     597,952.00           100% I 100%

H51431124092 12/10/2015

ක@ෙවල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! 

සදහා Sවාස ආධාර ලබා Dම.

29,900.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

N51422824093 12/16/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 127/1/B, jහද 

මාවත,ෙහෝක!දර අ"ර ප�ංU අ@ ආදාය ලාW  W.W. ලස!� 

ෙ|�කා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා  

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     34,410.00            98% I 100%

K51422924095 12/15/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �යa� Al� පාඨමාලාවG 

පැවැ�uම

237,000.00           අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. 0% O 0%

H51431125001 2/20/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,992.00            100% I 100%



F51535825001 2/24/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU   

167/G,�Gමෙ�,ප!S�Yය �PY �Gමෙ� බටPර ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,328.00            98% I 100%

F51535825003 2/24/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU a �ෙපොළ 

පාර,මහරගම බටPර ගාම සංව|ධන ස\�ය සදහා උපකරණ 

ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     3,216.00              11% I 100%

F51535825004 2/24/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙපො�ව�ත,ප!S�Yය 

ෙපො�ව�ත ගාම සංව|ධන ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,328.00            98% I 100%

N51222825003 2/25/2015

මහරගම  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,992.00            100% I 100%

H51431125004 3/10/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අංක 

259/A/1,`ජයAර,�Gමෙ�,ප!S�Yය ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

අෙශෝක uරව|ධන මහතාෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා 

Sවාස ආධාර ෙලස Sවස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාDම.
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     24,964.00            100% I 100%

K51222925005 3/10/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW කා!තාව!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා  එG�න  Al� 

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00            100% I 100%

N51222825006 3/10/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> wGල!� ව�ත,තලව"ෙගොඩ 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW  එ�X සමරXංහ මහ�\යෙ_ ]වන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර  ෙලස ස්වයං�oයා 

උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     35,000.00            100% I 100%

N51222825008 3/10/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක T/1,ප�රෙගොඩ 

පාර,මහරගම ප�ංU අ@ ආදාය ලාW  ආ|.ඒ.ළP� ධනංජය 

ෙපෙ|රා මහතාෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

අධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     35,000.00            100% I 100%

H51431125009 3/10/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 40 R,නාල!දාරාම 

පාර,ප�රෙගොඩ,මහරගම ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ච!දාS 

`ෙÆø�ය මහ�\යෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස 

ආදාර ෙලස Sවස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     75,000.00            100% I 100%



N51222825012 3/10/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 276,තලව"ෙගොඩ ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW එ!.එ�.නානායGකාර මහතාෙ_  ]වන ත��වය 

නංවා�ම උෙදසා  ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා 

උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     34,500.00            99% I 100%

N51222825013 3/10/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 73/29,තලප��Yය 

පාර,උඩහ��ල,�ෙ_ෙගොඩ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

එ .ඒ.ර�නX� මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා  

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     35,000.00            100% I 100%

N51222825014 3/10/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  287/2,තලව"ෙගොඩ  ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW ].ආ|.ෙකොතලාවල මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය 

නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා 

උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     33,990.00            97% I 100%

N51222825016 3/10/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 40R,නාල!දාරාම 

පාර,ප�රෙගොඩ,මහරගම  ප�ංU අ@ ආදාය ලාW අ`ශ්ක ෙපෙ|රා 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     32,450.00            93% I 100%

H51535225010 3/20/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> � ච!ෙදස්කරාරාම `හාරස්ථානය 

ඉ���ට ෙපොa  �`j  මා|ගය ෙදපස ඇ� කා� පgධ�ය 

ප�සංස්කරණය opම.

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                       0% A 10%

H51431125014 3/31/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

240,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     239,712.00           100% I 100%

G51222825019 3/31/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස Â� 

මහන මැÛ! ලබාDම.

370,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     362,280.00           98% I 100%

N51222825020 4/6/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 

434/A,වැbපාර,තලව"ෙගොඩ ප�ංU  අ@ ආදාය ලාW මාලඹෙ_ 

අÃ� ආන!ද ෙපෙ|රා මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     35,000.00            100% I 100%

N51222825021 4/6/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 360/R/2,ප!S�Yය 

පාර,තලව"ෙගොඩ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙහේම!ත Aෂ්පNමාර 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර 

ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     14,989.50            100% I 100%



N51222825022 4/8/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 189/11,දඹෙහේන 

පාර,මහරගම ප�ංU ෙG.z.jභාS ෙපෙ|රා මහ�\යෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස Â� මහන 

මැÛමG ලබාDම.
31,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     31,500.00            100% I 100%

G51222825023 4/21/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW කා!තාව!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා  ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! ලබාDම.

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     140,000.00           100% I 100%

G51222825024 4/22/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! ලබාDම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     90,570.00            86% I 100%

H51431125016 4/30/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     99,200.00            99% I 100%

G51222825026 4/30/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW කා!තාව!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     100,000.00           100% I 100%

H51431125017 4/28/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 126/6,න�ලව�ත 

පාර,මහරගම ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ත!��ව�තෙ_ ෙදො! 

ච\!ද  මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස 

ආධාර ෙලස Sවස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     20,000.00            100% I 100%

F51222825027 5/8/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා  උපකරණ ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     181,140.00           91% I 100%

N51431125021 5/8/2015

මහරගම  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     600,000.00           100% I 100%

H51552325014 5/12/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> තලව"ෙගොඩ ,ෙහෝක!දර පාර, 

අංක 275 Sවස අසb! වමට ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගය  

සංව|ධනය opම.

375,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     375,000.00           100% I 100%



F51535825015 5/12/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මහරගම ප�රෙගොඩ 

අංක 149,ප�රෙගොඩ ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම.

57,143.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     57,143.00            100% I 100%

F51535825016 5/12/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ජ }ගස්��ල ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

57,143.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     57,143.00            100% I 100%

F51222825032 5/13/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 203,ප!S�Yය 

පාර,තලව"ෙගොඩ ප�ංU එ .jගතදාස  ෙපෙ|රා මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම සඳහා  ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා 

උපකරණ ලබාDම.
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,840.00            99% I 100%

F51222825035 6/19/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම සඳහා  ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     137,150.00           91% I 100%

G51222825036 6/18/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස Â� 

මැÛ! ලබාDම.

54,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     54,000.00            100% I 100%

G51222825037 6/18/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! ලබාDම.

44,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     34,520.00            78% I 100%

H51431125030 6/18/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

52,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     52,000.00            100% I 100%

N51222825038 6/17/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 49/A,ෙබෝ�ය 

පාර,ඇO�ෙද�ය,�ෙ_ෙගොඩ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW D�� ද 

ෙසොqසා මහතාෙ_  ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා  

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
20,650.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     20,500.00            99% I 100%

N51431125031 6/26/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 

117/4,bයනෙගොඩ,ප!S�Yය ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

ඩ�.].X�යාවy මහ�\යෙ_ Sවස ෙගොඩනැංuම සඳහා අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     9,964.00              100% I 100%



N51431125032 6/29/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා  Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර  ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,976.00            100% I 100%

F51222825039 6/30/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 135/12,^ල මහර පාර,ජය 

මාවත,මහරගම ප�ංU අ@ ආදාය ලාW R.]. jමනාවy 

මහ�\යෙ_  ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස මහන මැÛමG ලබාDම.
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     27,500.00            92% I 100%

F51535825017 6/30/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  තලව"ෙගොඩ ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

57,143.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     57,143.00            100% I 100%

N51222825041 9/8/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 

52/ඒ,කළ�ෙගොඩ,ප!S�Yය ප�ංU  අම� සං]ව මහතාෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

සවයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     12,500.00            100% I 100%

H51431125037 9/3/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

325,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     324,510.00           100% I 100%

N51222825045 9/3/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාවල S�" හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     399,850.00           100% I 100%

H51431125040 12/2/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අංක 718/1 å,v.v Nල"ංග 

මාවත, මාNOර, ප!S�Yය ප�ංU අ@ ආදාය ලාW R.ශ�ාම� 

නයනකා!ත මහතාට Sවාස ආධාර ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,982.00            100% I 100%

H51431125041 12/2/2015

මහරගම පා .ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> මාNOර, ප!S�Yය ප�ංU 

අ@ආදාය ලාW ආ|.එ  SAS චා�කා යන අය ෙවත Sවාස 

ආධාර ලබා Dම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     19,964.00            100% I 100%

N51422825042 10/28/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 578, මා�වල 

පාර,තලව"ෙගොඩ ප�ංU ස්වයං�oයාෙ~ S�" ච!�ම� කාbංග 

�ණXංහ  මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා 

උපකරණ.

 
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     34,500.00            99% I 100%



H51431125043 10/23/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක 12/B/1/2, 

ව�ෙ�ෙගදර පාර, මහරගම ප�ංU ඩ�.ඒ.å.ආ| `රGෙකොw 

\යෙ_ Ãවන ත�වය උසස් o�ම සදහා  Sවාසය ෙගොඩනැංuමට 

දව�මය ආධාර ලබා Dම.
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,950.00            100% D 80%

N51422825044 10/23/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> 584/å එක�" මාවත, 

තලව"ෙගොඩ b�නෙ> ප�ංU ච!කා \ය හට ස්වයං �oයා 

උපකරණ වශෙය! මහන මැÛමG ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     27,500.00            92% I 100%

N51422825045 10/23/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!ෙ_ ]වන 

ත�වය නංවාbම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     98,990.00            99% I 100%

H51431125046 10/28/2015

මහරගම �රා◌ා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස 

ෙගොඩනැ�මට අවශ්q gරන~යා◌ාධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     199,230.00           100% I 100%

H51431125047 10/26/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW SවැXය!ෙ_ 

Ãවන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට දව�ාධාර 

ලබා Dම.

550,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     549,450.00           100% I 100%

N51422825048 10/26/2015

මහරගම පා .ෙ�. ෙකො<ඨශෙ> ස්වයං �oයා ò Sරත 

Agගලය!ට ස්වයං �oයා උපකරන ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     50,000.00            100% I 100%

N51422825049 10/26/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>, ෙනො. 54, }වනකබා මාවත, 

\�හාන, �ෙ_ෙගොඩ, ධ�Ûකා aලංජ� ෙපෙ|රා මහ�\යට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     35,000.00            100% I 100%

K51422925050 11/17/2015

මහරගම �රා◌්ෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා 

අෙපGÛත කා!තාව! සඳහා ස්වයං �oයා Al� පාඨමාලාවG 

පැවැ�uම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,700.00            100% I 100%

H51452325051 11/17/2015

මහරගම �රා◌ී.ෙ�. ෙකො. ෙ> තලව"ෙගොඩ, ෙහෝක!දර පාර, 

අංක 275 Sවස අසb! වමට හැp ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගය 

ෙකො!Gpද<කර ඇ� ස්ථානෙ> Xට ඉ��යට අw 15 G පළලට 

මා|ගය ෙකො!Gp < කර සංව|ධනය opම
421,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     413,608.00           98% I 100%



H51431125052 11/17/2015

මහරගම �රාල.ෙ�. ෙකො. ෙ> මහරගම ප�රෙගොඩ පාර, 227/2 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW බ|නා� ෙපෙ|රා මහතාට Sවාසාධාර 

ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,940.00            100% I 100%

N51422825053 11/17/2015

මහරගම �රාව.ෙ�.ෙකො. ෙ> ප!S�Yය ෙදපානම අංක 14/4/R 

P ප�ංU අ@ ආදාය ලාW බටවල කංකානමලාෙ_ `�ස! 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබා Dම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     35,000.00            100% I 100%

N51422825054 11/17/2015

මහරගම �රා .ෙ�. ෙකො. ෙ> මහරගම ප��ව පාර ජය!� 

ප�මග අංක 64/1 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW පාwගමෙ_ ��ක 

චාමර ෙපෙ|රා මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබා Dම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     34,500.00            99% I 100%

N51422825055 11/17/2015

මහරතම �රා◌ී.ෙ�.ෙකො. ෙ> තලව"ෙගොඩ ශා!ත ෙතෝමස්ව�ත 

268/10 P ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඊ.z.z. Nමාර මහතාට ]වන 

ත��වය නංවා�ම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     35,000.00            100% I 100%

N51422825056 11/12/2015

මහරගම පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා 

අෙපGÛතය! සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

248,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     248,000.00           100% I 100%

H51435225057 12/1/2015

මහරගම �රා◌ිෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ප��ව 

_රාරම සංව|ධන ස\� ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� ෙකොටස ස û|ණ 

opම

421,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     392,720.00           93% I 100%

N51422825058 11/22/2015

මහරගම පා.ෙ�  අංක 1405/04ෙජො! ෙපෙ|රා ව�ත, 

ෙහෝGනදර පාර, ප!S�Yෙ> ප�ංU එ!. �යාS ෙපෙ|රා 

\යෙ_ Ãවන ත�වය නංවා�ම සදහා ස්වයං �oයා ආධාර ලබා 

Dම.
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     30,000.00            100% I 100%

N51422825059 11/22/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකොටඨාශෙ>  අංක.128/1 කන�ත පාර, 

තලප��Yය, �ෙ_ෙගොඩ ප�ංU එස්.ෙG ෙගොඩග�ෙදSය \යෙ_ 

Ãවන �තවය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබා Dම.
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     17,260.00            86% I 100%

N51422825060 11/22/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක45/01, පග�Aර, 

මා�ෙවල, ෙකො<ෙ< ප�ංU එ .z. jරංග^ `Sස්b! Nෙ| 

\යෙ_ Ãවන ත�වය නංවා�ම සදහා ස්වයං �oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම.
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     27,500.00            92% I 100%



N51422825061 11/22/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක 69,8 වන ප�මඟ 

ෙදපානම, ප!S�Yය ප�ංU අ@ ආදාය ලාW w.] `ෙÆ"ංග 

\යෙ_ Ãවන ත�වය නංවා�ම සදහා ස්වයං �oයා ආධාර 

ලබාDම.
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     30,000.00            100% I 100%

N51431125062 11/22/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක 47/1, 

ෙවලපාර,ප�රෙගොඩ, මහරගම ප�ංU අ@ ආදාය ලාW Ã.Pරා! 

Aෂ්ප Nමාර යන අයෙ_ Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දවයමය 

ආධාර ලබා Dම.
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     19,890.00            99% I 100%

H51431125063 11/22/2015

මහරගම. පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අංක 7/18, ෙකොPල ෙකො�ව 

පාර, ෙගොwග�ව, මහරගම ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එU.v. �වS 

SA�කා යන අයට Sවාස  ආධාර ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     74,790.00            100% I 100%

F51435825064 11/24/2015

මහරගම �රා . ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 526R, ගංෙගොඩ`ල 

දNණ  _රාඨම සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     14,472.00            96% I 100%

H51431125065 11/20/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

Ãවන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැ�මට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     49,590.00            99% I 100%

H51431126001 2/24/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     99,407.50            99% I 100%

K51222926001 3/10/2015

ර�මලාන  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW 

කා!තාව!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා  

එG�න  Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     25,000.00            100% I 100%

N51222826004 4/21/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාR Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා  ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

270,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     269,715.00           100% I 100%

H51431126003 4/21/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     14,034.00            94% I 100%



G51222826007 4/21/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW කා!තාව!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා     ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! ලබාDම.

17,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     17,000.00            100% I 100%

N51222826008 4/30/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW කා!තාව!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා  ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     98,270.00            98% I 100%

K51222926010 6/9/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! 

සඳහා ස්වයං�oයා පව|ධනය opම උෙදසා ßෙරෝද රථ ෙසේවාව 

`�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

48,650.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     48,650.00            100% I 100%

N51431126007 5/8/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     149,696.00           100% I 100%

F51535826002 5/8/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  උ"� කඳවල ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     99,296.00            99% I 100%

N51222826014 6/19/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_  

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     98,751.00            99% I 100%

F51222826015 12/1/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     247,800.00           99% I 100%

F51222826016 7/8/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! ලබා�ම.

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     139,998.00           100% I 100%

H51431126008 12/1/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ආධාර ෙලස   Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට  අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

285,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     283,988.25           100% I 100%



H51431126011 9/2/2015

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     69,560.00            99% I 100%

N51222826019 9/2/2015

ර�මලාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     184,817.41           92% I 100%

H51431826012 9/2/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     198,186.00           99% I 100%

N51422826013 9/23/2015

ර�මලාන   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය ඉහල නැංuම 

අර�� කරෙගන ඔ�! සඳහා ස්වයං �oයා  ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබා Dම
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     97,900.00            98% I 100%

H51431126014 12/4/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ Ãවන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     29,079.50            97% I 100%

N51431126016 11/22/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලය!ෙ_ 

]වන ත�වය නංව�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැං`මට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබා �ම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     29,253.50            98% I 100%

H51431126017 11/17/2015

ර�මලාන පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW  

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම  සඳහා Sවාස  

ෙගොඩනැංuමට අවශ�  දව�ාධාර ලබා Dම (නාම ෙලඛණ අ�ණා 

ඇත)
150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     149,200.00           99% I 100%

H51431126018 11/22/2015

ර�මලාන පා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> අංක 42/5, X�ෙවස්ට| පාර, 

ර�මලාන ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ඩ�.ඒ.ශාbකා `ෙÆර�න යන 

අයට Sවාස  ආධාර ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     74,907.50            100% I 100%

K51422926019 11/22/2015

ර�මලාන පා. ෙ�. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDෙ  වැඩ සටහනG පැවැ�uම

130,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     129,535.00           100% I 100%



N51431126020 11/22/2015

ර�මලාන පා. ෙ�. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! 

සඳහා Sවාස අධාර ලබාDම

26,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     26,000.00            100% I 100%

G51422826021 11/30/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම.

800,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     799,450.00           100% I 100%

K51431126022 11/30/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවාëම උෙදසා Sවාස ආධාර ලබා Dෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම

800,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     798,746.75           100% I 100%

N51422826023 11/24/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     198,594.82           99% I 100%

G51422826025 12/16/2015

ර�මලාන ප.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï! උෙදසා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබා Dම.

84,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     80,490.00            96% I 100%

K51222927002 3/10/2015

ෙදPවල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW කා!තාව!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා  එG�න  Al� 

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     25,000.00            100% I 100%

G51222827004 4/21/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 22/1ඒ,�යරතනාරාම 

පාර,ෙදPවල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW  ෙG.Sල!� මහ�\යෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛමG ලබාDම.
17,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     17,000.00            100% I 100%

G51222827005 4/22/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>   අ@ ආදාය ලාW  Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! 

 

ලබාDම.
66,598.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     66,800.00            100% I 100%

N51222827007 4/30/2015

ෙදPවල   පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW කා!තාව!ෙ_  

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ  ලබාDම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     150,000.00           100% I 100%



N51222827008 6/19/2015

ෙදPවල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     100,000.00           100% I 100%

K51222927009 9/2/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ස්වයං�oයා පව|ධනය සඳහා 

ßෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම�  opෙ   හා Sයාමනය opෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     -                       0% O 0%

N51222827010 9/2/2015

ෙදPවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා ආධාර ෙලස Â� මහන මැÛ! ලබාDම

105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     104,880.00           100% I 100%

N51422827002 11/22/2015

ෙදPවල පා.ෙ� ෙකොටඨාශෙ> bයාප�ංU අංක27/07 . 

X�සඟෙබෝ පාර. ක~ඩාන,ෙදPවල. ප�ංU එ�.v ම�bකා \යෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     30,000.00            100% I 100%

H51431127003 11/22/2015

ෙදPවල පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අංක 29/2 R, ක�ඩාන පාර, 

ෙදPවල ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ].ඩ�.ඉෙනෝකා අෙපෝ!j යන 

අයට Sවාස  ආධාර ලබා Dම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     74,900.00            100% I 100%

N51422827004 12/10/2015

ෙදPවල පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> අංක 76/2, ��ල!� මාවත, 

 

කtෙබෝ`ල ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW එ .ඒ. ලල^ 

Sල!�

 
40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     39,249.00            98% I 100%

F51422827005 12/2/2015

ෙදPවල �රා .ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     500,000.00           100% I 100%

F51422827006 12/10/2015

ෙදPවල .පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං �oයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබා Dම

3,402.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     3,402.00              100% I 100%

N51422827007 12/14/2015

ෙදPවල �රාං.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     25,000.00            100% I 100%



N51222828001 2/24/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ  ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     100,000.00           100% I 100%

F51535828001 2/24/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU  13/14,රාවතාව�ත, 

ෙමොර�ව �PY බටPර රාවතාව�ත ගාම සංව|ධන ස\�ය  සදහා 

උපකරණ ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     29,748.00            99% I 100%

K51222928003 3/10/2015

ෙමොර�ව   පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW 

කා!තාව!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා  

එG�න  Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     50,000.00            100% I 100%

N51222828005 3/19/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW කා!තාව!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා  ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     249,865.00           100% I 100%

K51222928006 6/5/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! 

සඳහා ස්වයං�oයා පව|ධනය opම උෙදසා ßෙරෝද රථ ෙසේවාව 

`�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

597,700.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     597,000.00           100% I 100%

N51222828007 3/27/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

1,200,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     1,199,850.00       100% I 100%

H51431128003 3/27/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

1,200,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     1,199,250.00       100% I 100%

H51431128004 4/21/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

460,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     459,996.00           100% I 100%

N51222828008 4/21/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

656,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     656,000.00           100% I 100%



K51222928009 6/24/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! 

සඳහා ස්වයං�oයා පව|ධනය opම උෙදසා ßෙරෝද රථ ෙසේවාව 

`�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

48,650.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     48,650.00            100% I 100%

F51535828002 4/21/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU උයන දNණ ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව 99,672.00           99,672.00            100% I 100%

F51535828003 4/22/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අçලාන උ"ර ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     14,472.00            96% I 100%

H51431128006 4/28/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     999,970.00           100% I 100%

K51222928011 6/24/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! 

සඳහා ස්වයං�oයා පව|ධනය opම උෙදසා ßෙරෝද රථ ෙසේවාව 

`�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

695,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     695,000.00           100% I 100%

N51222828013 4/28/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

800,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     799,948.00           100% I 100%

N51222828014 5/8/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     149,998.00           100% I 100%

N51431128009 5/8/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     349,830.00           100% I 100%

N51222828016 5/25/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     100,000.00           91% I 100%



H51431128010 5/25/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

55,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     54,990.00            99% I 100%

H51431128011 6/8/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     39,815.00            100% I 100%

H51431128012 6/8/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආදාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     99,450.00            99% I 100%

N51222828019 6/19/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා  උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     100,000.00           100% I 100%

N51431128013 7/8/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ආධාර ෙලස Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

630,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     629,140.00           100% I 100%

N51222828022 9/7/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාවල S�" හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     74,929.00            100% I 100%

H51431128014 9/7/2015

ෙමොර�ව  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාසාධාර ෙලස Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     99,980.00            100% I 100%

N51222828024 9/3/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාවල S�" හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     100,000.00           100% I 100%

N51222828025 9/3/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ලබාDම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     249,929.00           100% I 100%



H51431128015 9/3/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     249,670.00           100% I 100%

N51222828027 9/11/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  1. ෙමොර�ව, ක�N�!ද, මහ 

�ග ෙසවන පාර, අංක : 88 P ප�ංU  ලGෂ්ම! X�ව|ධන මහතා 

හා 2. ෙමොර�ව, ෙකොරලවැ�ල, ෙබෝ� මාවත, අංක : 06 P ප�ංU  

සම! �ණර�න මහතා යන අයට  ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     44,900.00            100% I 100%

H51431128016 9/11/2015

ෙමොර�ව  පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW  

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම සඳහා Sවාස  

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම

29,400.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     29,375.00            100% I 100%

H51431128017 10/28/2015

ෙමොර�ව පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ�ය 

දව�මය ආධාර ලබාDම

96,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     95,614.00            100% I 100%

K51422928018 10/19/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය opෙ  

අර��! ß ෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය 

opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

250,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     243,250.00           97% I 100%

N51422828019 10/23/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!ෙ_ ]වන 

ත�වය නංවා�ම සඳහා �oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     100,000.00           100% I 100%

H51431128020 10/23/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!ෙ_ Ãවන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා  Sවාස ෙගොඩනැං�මට දව�ාධාර 

ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     99,997.00            100% I 100%

N51422828021 10/26/2015

ෙම◌ාර�ව �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     699,150.00           100% I 100%

K51422928022 10/26/2015

ෙම◌ාර�ව  �රාට.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා 

අෙපGÛතය! සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDෙම 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     498,550.00           100% I 100%



N51431128023 11/22/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලය!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොංඩනැංuමට දව�මය 

ආධාර ලබා Dම.

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     59,988.00            100% I 100%

K51422928024 11/22/2015

ෙමොර�ව පා. ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! ස ඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබාDෙ  වැඩ සටහනG පැවැ�uම

377,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     377,500.00           100% I 100%

K51431928025 11/22/2015

ෙමොර�ව පා. ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! ස ඳහා Sවාස 

අධාර ලබාDෙ  වැඩ සටහනG පැවැ�uම.

89,800.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     89,776.00            100% I 100%

K51431128026 11/22/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ටාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ෙස`b i< ලබාDෙ  වැඩ සටහනG පැවැ�uම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     499,590.00           100% I 100%

K51422928027 11/22/2015

ෙමොර�ව පා. ෙ�. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDෙ  වැඩ සටහනG පැවැ�uම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     599,984.00           100% I 100%

K51422928028 11/22/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ�. ෙකො<ටාශෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDෙම වැඩසටහනG පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     299,224.00           100% I 100%

K51431928029 11/22/2015

ෙමොර�ව පා. ෙ�. ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! 

සඳහා Sවාස දව�ාධාර  ලබාDෙ  වැඩ සටහනG පැවැ�uම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     499,180.00           100% I 100%

K51422928030 12/15/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨෘශෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය සදහා ß 

ෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� o�ෙ  හා Sයාමනය o�ෙ  වැඩ 

සටහනG පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     298,850.00           100% I 100%

K51431928032 11/24/2015

ෙමොර�ව �රාඅ ෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! 

සඳහා Sවාස ෙගොංනැංuමට අවශ්යා gරන~> ආධාර ලබාDෙම 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

139,385.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     139,385.00           100% I 100%



H51431128033 12/9/2015

ෙමොර�ව පා .ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ Ãවන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ�ය 

දව�ාධාර ලබා Dම..

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     39,972.00            100% I 100%

N51431128034 11/24/2015

ෙම◌ාර�ව �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

Sවාසාධාර ලබා Dම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     599,040.00           100% I 100%

N51422828035 12/15/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ආදාය ලාW Agගලq! සදහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     99,725.00            100% I 100%

N51431128037 12/16/2015

ෙමොර�ව පා. ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW  

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම  සඳහා Sවාස  

ෙගොඩනැංuමට අවශ�   දව�ාධාර ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     499,590.00           100% I 100%

N51431128038 12/18/2015

ෙමොර�ව �රා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාï Agගලq! 

සදහා Ãවන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ඉ�o�ම සදහා 

gරස~යා◌්ධාර ලබා �ම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     698,860.00           100% I 100%

K51431928040 12/18/2015

ෙමොර�ව �රාත.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාï Agගලq! 

සදහා Ãවන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාසාධාර ලබාDෙම 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     298,800.00           100% I 100%

H51431129003 2/25/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාහෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,000.00            99% I 100%

K51222929003 3/10/2015

කැස්බෑව  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW කා!තාව!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා  එG�න  Al� 

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     50,000.00            100% I 100%

K51222929005 5/26/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! 

සදහා ස්වයං�oයා පව|ධනය opම උෙදසා ßෙරෝද රථ ෙසේවාව 

`�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

315,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     315,000.00           100% I 100%



F51535829003 3/20/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මා ෙ� දNණ ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,280.00            99% I 100%

G51222829006 4/6/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස  Â� 

මහන මැÛ!  ලබාDම.(නාම ෙ�ඛන අ�ණා ඇත)

210,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     193,794.00           92% I 100%

H51431129009 4/6/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වයනංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     299,150.00           100% I 100%

N51222829009 4/6/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 03, �"Û 

,මNtÏව,��ය!දල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW uරෙසේකර 

��ය!ෙසේලාෙ_ XXර Nමාර Ãනනා� මහතාෙ_ ]වන ත��වය 

නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා 

උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     35,000.00            100% I 100%

N51222829010 4/6/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 43,\Ps 

මාවත,මා`�තර,��ය!දල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW පD� ධ \ක 

ෙසේනාර�න මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා  

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     28,430.00            81% I 100%

H51431129012 4/6/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW AgගලෙයNෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ආධාර ෙලස  Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     13,950.00            93% I 100%

G51222829012 4/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! ලබාDම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

105,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     96,897.00            92% I 100%

H51431129018 5/25/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     30,000.00            100% I 100%

N51222829016 5/25/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     43,335.00            96% I 100%



N51222829018 6/19/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා  ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     97,680.00            98% I 100%

N51222829019 6/18/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

54,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     54,000.00            100% I 100%

K51222929021 7/3/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස `ය� 

ම� කලාව ��බඳ අ�ක  පාඨමාලාවG පැවැ�uම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     75,000.00            100% I 100%

F51222829023 7/3/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා  උපකරණ ලබාDම.

230,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     30,000.00            13% I 100%

K51222929025 7/3/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW �oයා `රPත 

ත�ණ ත��ය!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස   ෙGG Sෂ්පාදනය �bබඳ 

පාඨමාලාවG පැවැ�uම.
75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

N51431129023 11/2/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

H51431129025 8/31/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 236/ඒ,ඇහැලෙ� 

පාර,^ල මහර,ෙබොරලැස්ග�ව ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

එස්.න!දාවy මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

Sවස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාDම. 10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     9,300.00              93% I 100%

N51222829029 9/7/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාවල S�" හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     242,640.00           97% I 100%

K51222929030 9/7/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාවල Sරතuමට 

අෙ�GÛත Agගලq! සදහා ස්වයං�oයා Al� වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     125,000.00           100% I 100%



H51431129026 9/7/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාසාධාර ෙලස Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     249,760.00           100% I 100%

H51431129027 12/2/2015

කැස්බෑව පා .ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 141 i, නාගහව�ත, 

ක�වාවල, ෙබොරලැස්ග�ව ප�ංU අ@ ආදාය ලාW �.v මාල^ 

ච!දලතා මහ�\ය ෙවත Sවාස  ආධාර ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     9,300.00              93% I 100%

H51431129028 10/23/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලය!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ^වාස ෙගොඩනැංuමට දව�මය 

ආධාර ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     99,200.00            99% I 100%

N51422829030 10/23/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨෘශාෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

Ãවන ත�වය නංවා�ම උෙදසා �oයා ආධාර ෙලස ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     30,000.00            100% I 100%

H51431129031 10/26/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï!ෙ_ Ãවන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර 

ලබා Dම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     199,950.00           100% I 100%

H51452329032 11/19/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොළ�!න සම! මාවත jaj 

ප�� සංව|ධනය opම

150,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     150,000.00           100% I 100%

H51435229034 11/3/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වෑවල බටPර bයාප�ංU ගා 

සංව|ධන ස\� ශාලාව සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

N51431129036 11/22/2015

කැස්බැව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අංක 113/R, කහෙපොල මඩපාත 

ප�ංU Ð.ෙG �ලා �දbෙ_ \යෙ_ Ãවන ��වය නංවා�ම 

උෙදසා Sවස ෙගොඩනැංuමට දව�මය ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව 0% O 0%

G51422829037 11/20/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම (නාම ෙ�ඛණ අ�ණා 

ඇත)

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     26,600.00            78% I 100%



H51431129038 11/20/2015

කැස්බෑව පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය  ලාW  Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම  සඳහා Sවාස  ෙගොඩනැංuමට අවශ�  

දව�මයආධාර ලබා Dම (නාම ෙලඛණ අ�ණා ඇත)

90,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     88,320.00            98% I 100%

K51422929039 11/20/2015

කැස්බෑව �රාණ.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

47,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     47,000.00            100% I 100%

G51422829040 11/24/2015

කැස්බෑව �රා◌ැ.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

248,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     226,093.00           91% I 100%

H51431129041 11/17/2015

කැස්බෑව ප.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙනො. 81, ෙබෝ�රාජAර, 

ෙ~රහැර, ෙබොරලැස්ග�ව ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW �යෙසේන 

bයනගම යන අයට Sවාස  ආධාර ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     38,750.00            97% I 100%

H51431130002 2/20/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K51222930002 3/10/2015

ෙහෝමාගම    පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW 

කා!තාව!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා  

එG�න  Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 50,000.00           50,000.00            100% I 100%

N51222830003 3/10/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 

250/1/A,��ෙ�ගම,ෙහෝමාගම ප�ංU අ@ ආදාය ලාW වස!ත 

ච!දNමාර �ණව|ධන මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     34,000.00            97% I 100%

H51431130012 3/20/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.(නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත)

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 80,000.00           78,300.00            98% I 100%

H51431130013 3/24/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 

45/1,ෙකො පයාෙහේන,පනාෙගොඩ,ෙහෝමාගම ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW ෙG.අq.jගතදාස මහතාෙ_ Sවස ෙගොඩනැංuමට 

අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 25,000.00           24,360.00            97% I 100%



G51222830006 3/27/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 

265/1ඒ,��ෙ�ගම,ෙහෝමාගම ප�ංU අ@ ආදාය ලාW  

z.�ණර�න මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා  උපකරණ ලබාDම.
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     20,000.00            100% I 100%

H51431130014 4/6/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 24 v,�ලාවල 

,ෙපො�ගස්ඕ`ට ප�ංU අ@ ආදාය ලාW v.ඒ.ජයකා!ත 

ෙපේමර�න  මහතාෙ_ Sවස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබාDම.
75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     74,890.00            100% I 100%

G51222830007 4/22/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! ලබාDම.

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     60,828.00            87% I 100%

N51222830010 5/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     200,000.00           100% I 100%

N51431130017 5/8/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     100,000.00           100% I 100%

N51222830012 5/12/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 437/13v,උඩෙ_ ව�ත 

පාර , mෙගොඩ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඊ.ෙG.ක�ණාවy 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

උපකරණ 

ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     30,414.00            87% I 100%

N51222830015 6/19/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_  

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා  ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     98,737.00            99% I 100%

F51222830018 6/18/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම  සඳහා ස්වයං�oයා  ආධාර  ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

44,600.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     43,700.00            98% I 100%

H51431130022 6/18/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

821,250.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     819,540.00           100% I 100%



N51431130023 6/18/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

780,150.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     780,120.00           100% I 100%

N51431130024 6/26/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 

486/i,ගල`ලව�ත,ෙහෝමාගම ප�ංU අ@ ආදාය ලාW වස!තා 

ඒ `ෙÆø�ය මහ�\යෙ_ Sවස ෙගොඩනැංuම සඳහා අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     10,000.00            100% I 100%

F51222830024 7/3/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                       0% O 0%

K51222930026 7/9/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස `ය� 

ම� කලාව ��බඳ අ�ක  පාඨමාලාවG පැවැ�uම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     75,000.00            100% I 100%

N51431130027 7/3/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     98,242.00            98% I 100%

N51222830032 9/7/2015

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාවල S�" හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     65,975.00            88% I 100%

F51535830002 9/11/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සදහා උපකරණ ලබාDම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     39,856.00            100% I 100%

N51222830034 9/3/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාවල S�" හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     73,840.00            98% I 100%

H51431130038 9/1/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 57/82,�!ෙ~ 

පා|G,පානtව,පාaGක ප�ංU ෙG.ඩ�.jද!තා ෙනt Sකා 

මහ�\යෙ_ Sවස ෙගොඩනැංuම සඳහා අවශ� දව�මය ආධාර 

ලබාDම.
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     9,996.00              100% I 100%



K51422930039 11/30/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! 

සඳහා ස්වයං�oයා පව|ධනය opම උෙදසා ßෙරෝද රථ ෙසේවාව 

`�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

400,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     396,150.00           99% I 100%

H51431130041 10/23/2015

ෙහොමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï!ෙ_ Ãවන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ය 

ආධාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,992.00            100% I 100%

N51422830042 10/23/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!ෙ_ ]වන 

ත�වය නංවා�ම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     99,883.00            100% I 100%

H51431130043 11/3/2015

ෙහෝමාගම �රාඅ.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ආධාර 

ෙලස Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ්ෙය gරා~යැමය  ආධාර ලබාDම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     299,530.00           100% I 100%

N51422830044 11/3/2015

ෙහෝමාගම �රාඋ.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     499,910.00           100% I 100%

H51431130045 10/26/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨශෙ> අ@ ආදාය ලාW SවැXය!ෙ_ 

Ãවන ත�වය නංවා�ම උෙදසා  Sවාස ෙගොඩනැංuමට දව�ාධාර  

ලබාDම

160,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     159,442.00           100% I 100%

K51422930046 11/11/2015

ෙහෝමාගම පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය සඳහා 

ß ෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩ 

සටහනG පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ -                     293,790.00           98% I 100%

G51422830047 11/17/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! ලබාDම

945,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ -                     944,500.00           100% I 100%

N51422830048 11/12/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     50,000.00            100% I 100%



N51422830049 11/22/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක 327, 

සරණක�ස්ස 

මාවත,

 

කහ"@ව, ෙපො�ගස්ඕ`ට ප�ංU එ .ඒ ෙහේමලතා මයෙ_ Ãවන 
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     10,000.00            100% I 100%

N51422830050 11/22/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක 455/06, 

නාගහව�ත, �Yපන උ"ර , ෙහෝමාගම ප�ංU ෙG .එ  ච!දා 

ෙකෝනගල \යෙ_ Ãවන �තවය නංවාëම සදහා ස්වයං �oයා 

ආධාර ලබා Dම.
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

F51435830052 11/20/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙහේනව�ත 

පැලෑදෙගොඩ ජනශG� ගාම සංව|ධන. ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     74,276.00            99% I 100%

K51431930053 11/22/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ Ãවන 

ත�වය නංවා�ම සදහා ^වාස ෙගොඩනැ�ම සදහා දව�මය ආධාර 

ලබා Dෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     49,060.00            98% I 100%

H51431130054 11/24/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශාෙ> අ@ ආදාය ලාï Agගලq! 

සදහා Ãවන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ඉ�o�ම සදහා 

දව�ාධාර ලබා �ම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     499,380.00           100% I 100%

N51422830055 12/9/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     200,000.00           100% I 100%

H51452330056 12/16/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> o�ග ප��ව, ආවාස පාෙ| 

Xට සමI මාවත, ෙකළවර දGවා ෙපොa පාර සංව|ධනය opම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                       0% O 0%

H51452330057 12/16/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> o�ග ප��ව ෙනරtෙපෙදස 

ෙපොa පාර සංව|ධනය opම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     -                       0% O 0%

H51431130058 12/14/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය  ලාW  

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම  සඳහා Sවාස  

ෙගොඩනැංuමට අවශ�   දව�ාධාර ලබා Dම

9,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     8,940.00              99% I 100%



H51431130059 12/16/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� අංක 735, ෙරො\ෙය� 

මාවත, පනාෙගොඩ , ෙහෝමාගම b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

z.ෙG ෙහේමවy මහ�\යට හට Sවාස ආධාර ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     9,570.00              96% I 100%

F51422830060 12/16/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� අංක 273/99 mෙගොඩ 

ෙදSය, mෙගොඩ b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඥානවy 

වනj!දර මහ�\ය හව ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     9,153.00              92% I 100%

H51431130061 12/18/2015

ෙහෝමාගම �රා .ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW 

Agගලය!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ්යම gරන~යපමය ආධාර ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම 0% O 0%

H51431130062 12/18/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! 

සදහා Sවාස ආධාර ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     299,280.00           100% I 100%

N51431130063 12/18/2015

ෙහෝමාගම පා .ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï!ෙ_ ]වන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැ�මට අවශ� aව�ාධාර 

ලබා Dම.

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     123,540.00           99% I 100%

K51431930064 12/23/2015

ෙහෝමාගම �රාට.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාසාධාර 

ලබාDෙම වැඩසටහනG පැවැ�uම

185,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     184,440.00           100% I 100%

H51431130065 12/30/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාසාධාර ෙලස Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

370,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     368,880.00           100% I 100%

H51431131001 2/20/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_  

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     99,971.00            100% I 100%

F51535831001 2/24/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU iමාසPත \�ස්ව�ත � 

jමන ස|ෙවෝදය ශමදාන ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     29,328.00            98% I 100%



K51222931002 2/24/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං�oයා ස්ථාපනය කර�ම 

උෙදසා අ@ ආදාය ලාW! සඳහා xපලාවන� පාඨමාලාවG 

පැවැ�uම.

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     125,000.00           100% I 100%

H51431131003 2/25/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     99,978.00            100% I 100%

H51431131007 11/2/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 53,කහට�Yය,ඉහළ 

හංවැ�ල  ප�ංU අ@ ආදාය ලාW W ෙසෝමාවy \යෙ_ ]වන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවස ෙගොඩනැංuමට  අවශ� දව�මය 

ආධාර ලබාDම.
40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     39,374.00            98% I 100%

H51552331002 3/11/2015

iතාවක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> AවG�Yය ග�ක!ද ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51552331003 3/11/2015

iතාවක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වැbක!න වැbඕ`ට ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     250,000.00           100% I 100%

H51552331004 3/11/2015

iතාවක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඉ�Gඔ`ට - ෙකොස්ව�ත ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     250,000.00           100% I 100%

H51552331005 3/11/2015

iතාවක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඉහළ ෙකොස්ගම මැද අtෙබෝදල 

ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     250,000.00           100% I 100%

H51552331006 3/11/2015

iතාවක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ක@ෙගොඩ, ඌ�වල සම� මාවත 

ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51552331007 3/11/2015

iතාවක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කන පැ�ල, ෙගොනබ�ව ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     225,000.00           100% I 100%



H51431131013 3/20/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     119,092.00           99% I 100%

N51222831008 4/6/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 97F, 

ෙකෝ!ගහව�ත,"!නාන ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ�.z.j\�  

චා\ක මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     34,000.00            97% I 100%

K51222931009 6/24/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq! 

සඳහා ස්වයං�oයා පව|ධනය opම  උෙදසා ßෙරෝද රථ ෙසේවාව 

`�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

20,850.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     20,850.00            100% I 100%

H51431131014 4/21/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

77,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     76,740.00            99% I 100%

N51222831010 4/22/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 167,ර�නAර 

පාර,අ`ස්සාෙ~�ල ප�ංU  අ@ ආදාය ලාW එ .එස්.අ�`ස් 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර 

ෙලස xපලාවන� උපකරණ ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                       0% A 10%

N51552331008 4/22/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> මහෙ � මාවත ෙපොa පාර 

සංව|ධනය opම.

550,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     550,000.00           100% I 100%

H51431131016 10/1/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_  

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ආධාර ෙලස Sවස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     49,681.00            99% I 100%

N51431131018 5/13/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 30/R,පහ�ගම,හංවැ�ල 

ප�ංU  අ@ ආදාය ලාW ෙÆ.Sමාb ජයXංහ මහ�\යෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ආධාර ෙලස Sවස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     19,596.00            98% I 100%

F51535831010 5/27/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU යාහැ�ල ෙපෙදස ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     24,940.00            100% I 100%



N51222831015 6/19/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     79,575.00            80% I 100%

N51431131024 6/26/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකෙහ�ෙහේන,�gෙද�ය ප�ංU 

අ@ ආදාය ලාW ෙG.v ජයවy මහ�\යෙ_ Sවස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     9,944.00              99% I 100%

N51431131025 6/26/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 134,මැද 

තාව�ෙගොඩ,ෙකොස්ගම ප�ංU  අ@ ආදාය ලාW 

].ආ|.ෙÆ.ෙසෙනෙහලතා මහ�\යෙ_ Sවස ෙගොඩනැංuමට 

අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     9,372.00              94% I 100%

F51222831017 12/16/2015

iතාවක  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස මහන මැÛ! ලබාDම.

66,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     66,000.00            100% I 100%

N51222831018 9/8/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 121/2,පහ�ගම,හංවැ�ල 

ප�ංU ආ|.].Sම� මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     11,950.00            96% I 100%

N51222831019 9/8/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 

259/2,ෙබොල�තාව,ෙකොස්ගම ප�ංU  එස්.අෙසේල සංජය 

ඒකනායක මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     11,950.00            96% I 100%

N51222831020 9/3/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාවල S�" හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     74,875.00            100% I 100%

N51222831021 9/8/2015

 iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 247, තාව�ෙගොඩ, 

ෙගෝනබ�ව, ෙකොස්ගම ප�ංU  R. ආ|. ෙකොළඹආර�U මහතාෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     11,950.00            96% I 100%

F51435831027 10/28/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU Nඩාක!ද ගාම 

සංව|ධන ස\�යට උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     49,874.00            100% I 100%



N51422831029 10/23/2015

හංවැ�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW!ෙ_ ]වන 

��වය නංවා�ම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     99,815.00            100% I 100%

N51422831032 11/17/2015

iතාවක �රාම.ෙ�.ෙකො. ෙ> පාaGක �gෙද�ය mගහව�ත අංක 

129 P ප�ංU අ@ආදාය ලාW �lXංහෙ_  ච!�මා� කාbංග 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     34,992.00            100% I 100%

H51452331033 11/11/2015

iතාවක පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> කtඅ_ගල 

`Gෙෂෝපමාතා ෙgවස්ථානය ෙවත �`ෙසන ෙපොa මා|ගය 

ප�සංස්කරණය opම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N51422831034 11/17/2015

iතාවක පා .ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල 0% O 0%

F51435831035 11/22/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  bයාප�ංU පහ�ගම උGව�ත 

ගාම සංව|ධන ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     75,000.00            100% I 100%

N51422831036 11/22/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU අංක125, ෙකොළඹ පාර, 

අ`ස්◌ාෙ~�ල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW Îය!ත ෙහේවෙ_ මයාෙ_ 

Ãවන ත�වය නංවා�ම සදහා ස්වයං �oයා ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     40,000.00            100% I 100%

K51431931038 12/10/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ ]වත 

ත�වය නංවා�ම සදහා Sවාස ෙගොඩනැ�මට අවශ� දව�ය ලබා 

Dෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     99,825.00            100% I 100%

F51435831039 11/26/2015

iතාවක පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU පහ�ගම 

වසම ගාම සංව|ධන ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     39,766.00            99% I 100%

H51431131040 12/15/2015

iතාවක. පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! ස ඳහා Sවාස 

අධාර ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     29,773.00            99% I 100%



F51435831041 12/15/2015

හංවැ�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> " ෙමෝදර පඤඤ්ා�ල ගාම 

සංව|ධන ස\� සදහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51431131042 12/16/2015

iතාවක �රා .ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW  Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම  සඳහා Sවාස  ෙගොඩනැංuමට අවශ්ෙ>  

gරා~යාෙ◌ොධාර ලබා Dම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     9,402.00              94% I 100%

H51552332001 6/24/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙගෝතm  පාෙ| පළ� ප�මග 

Sවාස අංක 72 Xට ඉ��යට ඇ�    ෙපොa  අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය opම.

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     79,911.00            100% I 100%

F51535832002 4/6/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකොළඹ 

05,o�ළපන,ෙකොළඹෙ_ මාවත,7 වන ප�මග ගාම සංව|ධන 

ස\�ය සදහා උපකරණ ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     99,632.00            100% I 100%

G51222832004 6/24/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 66/163,ස්ප|ටq!  

පාර,ෙබො��ල,ෙකොළඹ 08 ප�ංUඅ@ ආදාය ලාW Sල!� 

දහනායක මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස මහන මැÛ!  ලබාDම.
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     30,000.00            86% I 100%

N51222832005 4/22/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස xපලාවන� උපකරණ ලබාDම.(නාම ෙ�ඛණ 

අ�ණා ඇත)
70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     70,000.00            100% I 100%

N51552332004 6/30/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙකොළඹ 08,ෙ�ස්ලq! 

මාවත හ�ගහN�ර  Sවාස ෙපොa  අ"�  මා|ගය සංව|ධනය 

opම.

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     349,874.50           100% I 100%

N51222832010 5/8/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

33,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     30,000.00            91% I 100%

N51431132003 5/8/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     49,970.00            100% I 100%



H51431132006 6/8/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     49,805.00            100% I 100%

N51222832013 6/19/2015

�Ñ�ගස්යාය  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා  උපකරණ ලබාDම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     399,697.00           100% I 100%

F51222832015 6/16/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ  ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     50,000.00            100% I 100%

N51431132007 9/22/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     199,190.00           100% I 100%

N51222832017 6/29/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

56,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     56,000.00            100% I 100%

F51222832019 6/29/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     29,500.00            84% I 100%

N51222832023 9/3/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාෙ~ S�"  හා 

ස්වයං�oයාෙ~ Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.
300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     294,872.00           98% I 100%

H51431132011 10/23/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨ�ාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     350,000.00           100% I 100%

H51431132012 10/23/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 60/ B v.එ . 

ෙකොළඹෙ_ මාවත, o�ළපන ෙකොළඹ 05 ප�ංU එ�.Ã. ච!�මා 

රසාංජ^ \යෙ_ Ãවන ත�වය නංවා�ම උෙදසා  Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබා Dම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     19,997.50            100% I 100%



N51435832013 10/23/2015

�Ñ�ගස්යාය පා..ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා 

ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

136,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     135,050.00           99% I 100%

K51422932014 11/12/2015

�Ñ�ගස්යාය  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDෙම වැඩසටහනG පැවැ�uම

362,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     360,700.00           100% I 100%

N51422832016 11/22/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ආදාය ලාW Agලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවාbම උෙදසා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා �ම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     100,000.00           100% I 100%

N51422832017 11/22/2015

�Ñ�ගස්යාය �රා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> 45/95, සරන P\ 

මාවත,ෙබො��ල ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW සෙරෝජා �ණෙසේකර 

යන අයට ස්වයං �oයා උපකරන ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     35,000.00            100% I 100%

N51422832018 11/22/2015

�Ñ�ගස්යාය �රා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> 124 z, Xgධා|ථ පාර, 

o�ළපන, ෙකොළඹ 05 ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ].ඩ�.එ . 

ෙසනාS යන අයට ස්වයං �oයා උපකරන ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     30,000.00            86% I 100%

K51422932019 11/22/2015

�Ñ�ගස්යාය පා. ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDෙ  වැඩ සටහනG පැවැ�uම

414,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     412,374.00           100% I 100%

N51431132020 11/22/2015

�Ñ�ගස්යාය පා. ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW අංක 

92/14/i/8 අ!දරව�ත, ෙකොළඹ 05 b�නෙයP ප�ංU 

ඩ�.අජ!� ෙපෙ|රා අය හට Sවාස අධාර ෙලස ෙගොඩනැIb 

දව�ය. ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     14,390.00            96% I 100%

N51422832022 12/11/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ටාහෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     391,000.00           98% I 100%

H51431132023 12/10/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 21 එ -122, 

 

ඊ.v. දාබෙ| මාවත, නාරාෙහේ!�ට, 

 

ෙකොළඹ 05 ප�ංU එ�.v. වස!තා jභාÛ^ යන අයව Sවාස  
52,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     51,280.00            99% I 100%



N51422832024 12/2/2015

�Ñ�ගස්යාය �රා .ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා 

අෙපGÛතය! සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     498,350.00           100% I 100%

N51422832025 12/16/2015

�Ñ�ගස්යාය පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

103,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     101,750.00           99% I 100%

H51431133002 2/20/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     99,987.50            100% I 100%

K51222933004 3/10/2015

පාaGක  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW කා!තාව!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා  එG�න  Al� 

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     50,000.00            100% I 100%

H51552333001 3/11/2015

පාaGක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙ~රගල පළ� ප�මග සංව|ධනය 

opම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක 250,000.00         247,614.98           99% I 100%

H51552333002 3/11/2015

පාaGක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> උඩගම ක�ෂ්ඨ `ද�ාලයට යන 

ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක 250,000.00         242,583.58           97% I 100%

H51552333004 12/10/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙකොYගලෙහේන පජාශාලාව පාර  

සංව|ධනය opම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     199,966.50           100% I 100%

H51431133007 5/21/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�මය ආධාර ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     49,994.00            100% I 100%

H51431133010 5/8/2015

පාaGක  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අංක 174/4,වග 

දNණ," ෙමෝදර ප�ංU අ@ ආදාය ලාW  එ�.එ�.ජය!ත Nමාර 

මහතාෙ_   ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම.
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     49,973.00            100% I 100%



N51222833008 9/3/2015

පාaGක  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාවල S�" හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම 

උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     48,650.00            97% I 100%

H51431133016 10/28/2015

පාaGක පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�යමය ආධාර ලබාDම.

73,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     72,962.00            100% I 100%

G51422833017 10/28/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_  

]වන ත��වය  නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

මහන මැÛ! ලබාDම.

27,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     27,000.00            100% I 100%

H51431133018 10/23/2015

පාaGක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ Ãවන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා  Sවාස ෙගොඩනැ�මට දව�ාධාර  

ලාබDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     99,971.00            100% I 100%

H51431133019 11/3/2015

පාaGක �රාඅ.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ආධාර ෙලස Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ්ෙය gරා~යැමය  ආධාර ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     198,570.00           99% I 100%

N51422833020 11/3/2015

පාaGක �රාඋ.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     498,870.00           100% I 100%

N51422833021 11/17/2015

පාaGක �රා .ෙ�. ෙකො. ෙ> පාaGක උ@��ල අංක 229 P 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW අ��wය `දානලාෙ_ ගා\® ��◌ියලා� 

මහාෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබා Dම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     32,900.00            94% I 100%

H51452333022 11/11/2015

පාaGක �රාස.ෙ�. ෙකො<ඨාශයට අය� mෙ�, ෙදකsවල 

මා|ගෙ> ෙප◌ාa අ"� මා|ගය jaj ප�� සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     198,534.14           99% I 100%

H51431133023 11/11/2015

පාaGක �රාස.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW! සදහා 

Sවාසාධාර ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     14,976.00            100% I 100%



H51431133025 11/22/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> 192/2 වග දNණ " ෙමොදර 

b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ධ \කා �යාS මහ�\යෙ_ 

Ãවන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාසාධාර ලබා �ම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     14,976.50            100% I 100%

N51422833026 12/9/2015

පාaGක පා .ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     199,200.00           100% I 100%

N51431133027 12/16/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï Agගලq!ෙ_ 

Ãවන ත�වය නංවා�ම සදහා Sවාසාධාර ලබා Dම

45,995.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     45,926.00            100% I 100%

N51222841001 2/23/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරතuමට 

අවශ� උපකරණ ලබාDම

65,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     61,500.00            95% I 100%

H51552341001 2/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර, බටPර මාල��ල 

රණ`� ග මානෙ> ෙපොa �`j  මා|ගය ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     97,087.00            97% I 100%

H51552341002 2/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර i Ãන මාවෙ� ම!බඋ! 

න�\>යා ෙgවාස්ථානෙ> �`j  මා|ගය සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

H51552341004 2/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර ෙහේන��ල ඌ|මනq අ� 

�බාරG ෙgවස්ථානෙ> �`j  මා|ගය සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

H51552341007 2/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ��බැgද රණ`� අÃ� පස!න 

ෙපෙ|රා ෙපොa මා|ගෙ> මැද ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය 

opම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     72,815.00            97% I 100%

F51431841005 2/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

උපකරණ ලබාDම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     350,000.00           100% I 100%



N51222841004 2/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා වල Sරතuමට 

අවශ� උපකරණ ලබාDම

630,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     630,000.00           100% I 100%

N51222841006 3/11/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වාgaව, ධ ම�U මාවත, ෙනො.51 

Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW අq.].ඒ.z.ෙG. ඒකනායක 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක 

Sරත uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     32,199.00            92% I 100%

H51431141007 3/17/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     49,970.00            100% I 100%

N51222841007 3/17/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     67,425.00            90% I 100%

F51431841008 3/20/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     29,991.00            100% I 100%

F51535841009 4/7/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ��බැgද උ"ර ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     24,924.00            100% I 100%

H51552341010 5/5/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර, කtදෑවල සමI මාවත 

ෙදවන ප�මග ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     97,087.00            97% I 100%

H51431141012 5/12/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuම සඳහා 

අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     499,280.00           100% I 100%

N51222841012 5/12/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා වල Sරත uමට 

අවශ�  ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     400,000.00           100% I 100%



K51222941013 5/12/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය opෙ  

අර��! ß ෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය 

opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

396,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     396,500.00           100% I 100%

F51535841011 5/27/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU නැෙගනPර මාල��ල, 

වÃරව�ත ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     24,250.00            97% I 100%

H51431141016 5/27/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     149,640.00           100% I 100%

H51431141019 5/29/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර, වලපල, ෙජෝ�රතන 

මාවත, ෙනො.2/188 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW අq. ඩ�. 

අය!� ෙ|�කා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා 

Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     14,790.00            99% I 100%

G51222841017 6/12/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට 

අවශ� උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     100,000.00           100% I 100%

H51431141023 6/22/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     29,780.00            99% I 100%

N51222841030 6/24/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරතuමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     299,496.00           100% I 100%

N51222841031 8/24/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වාgaව, දවටගහව�ත, ෙනො.20 

Sවෙසේ ප�ංU  එස්. ලාසරස් මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක Sරතuමට අවශ� උපකරණ 

ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     34,000.00            97% I 100%

N51222841033 9/10/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා වල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     98,000.00            98% I 100%



H51431141026 10/21/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     69,660.00            100% I 100%

H51431141027 10/12/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සදහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

221,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     220,980.00           100% I 100%

N51422841028 10/12/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

382,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     341,781.00           89% I 100%

G51422841030 10/12/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර, ෙගොරකාෙපොළ, 

Nමාර"ංග මාවත, 36/1 Sවෙසේ ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" 

පD� ච!දන මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     35,000.00            100% I 100%

H51431141031 10/12/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

28,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     27,840.00            98% I 100%

H51435241032 10/12/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අංක 676 Pරණ ගා. S. වසෙ  

රජෙ> ඉඩෙ  �PY බl කා|ය ෙගොඩනැI�ෙ� ඉ�� වැඩ Sම 

opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     170,000.00           85% I 100%

G51422841033 10/20/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර, නැෙගනPර මාල��ල, 

N��Aෙහේන, අංක.347/ඒ Sවෙසේ ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" 

R. u. දයා� ච\!ද මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     20,000.00            80% I 100%

H51452341034 10/20/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර එ�X මාවත ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     339,500.00           97% I 100%

G51422841035 10/26/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

83,030.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     83,030.00            100% I 100%



N51422841036 10/23/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

282,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     282,000.00           100% I 100%

K51422941037 10/23/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත uමට 

අෙ�GÛත ත�ණ ත��ය! සඳහා ස්වයං �oයා Al� 

වැඩසටහ! පැවැ�uම

137,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     134,000.00           98% I 100%

F51435841038 10/23/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU පානaර, න���ව, 

��බැgද පාර, êනෑ!ස් ව�ත ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     24,708.00            99% I 100%

N51422841040 10/28/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     70,000.00            100% I 100%

N51431841041 10/23/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම

281,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     280,400.00           100% I 100%

N51422841042 11/9/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     46,300.00            93% I 100%

N51422841043 11/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     49,950.00            100% I 100%

H51431141044 11/18/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     68,120.00            97% I 100%

H51431141045 11/20/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

46,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     45,820.00            100% I 100%



G51422841046 11/24/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

64,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     64,445.00            100% I 100%

H51452341047 12/8/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වාgÏව, ත��Yය, දළදාව�ත 

පළ� ප�මග ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     386,351.00           97% I 100%

F51435841048 12/8/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     185,650.00           93% I 100%

K51422941049 12/8/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය opෙ  

අර��! ß ෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය 

opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     97,500.00            98% I 100%

K51422941050 12/29/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම ම�! ස`බල ගැ!uම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     119,225.00           95% I 100%

F51435841051 12/29/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     39,192.00            98% I 100%

N51422841052 12/29/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර 0% O 0%

K51422941053 12/30/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq! ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම 

ම�! ස`බල ගැ!uම

311,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     307,475.00           99% I 100%

H51431142001 2/19/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     998,550.00           100% I 100%



G51222842005 2/23/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරතuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර 34,990.00           34,990.00            100% I 100%

G51222842009 3/4/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා වල Sරත uමට 

අවශ� උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     99,720.00            100% I 100%

N51222842010 3/11/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

240,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     239,250.00           100% I 100%

H51431142003 3/11/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     599,220.00           100% I 100%

H51431142005 3/17/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     49,650.00            99% I 100%

N51222842012 3/17/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     50,000.00            100% I 100%

F51222842013 3/20/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

175,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     171,500.00           98% I 100%

N51222842015 10/21/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරතuමට 

අවශ� උපකරණ ලබාDම

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     698,880.00           100% I 100%

N51431142009 5/27/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     149,640.00           100% I 100%



N51222842016 6/18/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වාgÏව, ෙකෝ�යාව�ත, දෑ`�ගම 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඒ. ඉෙනෝකා Sරංජ� ද X�වා 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සදහා ස්වයං �oයාවක 

Sරතuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     19,575.00            98% I 100%

F51431842013 6/22/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වාgÏව, � ෙසෝïත මාවත, 

ෙනො.37 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ�. ලස!ත 

ෙෆො!ෙසේකා මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර 0% O 0%

F51431842014 6/24/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     224,985.00           100% I 100%

H51552342004 6/24/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙමොෙරො!"@ව ආ�|ෙ~ද ෙපොa 

මා|ගෙ> �� ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     399,443.00           100% I 100%

H51552342005 6/24/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> නා!Ïව ෙරොබ< ෙපෙ|රා ෙපොa 

මාවත ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     224,918.00           100% I 100%

N51431842016 8/24/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> කtතර, වස්ක@ව, 

�ගෙගොඩව�ත, 1 ප�මග ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඩ�. ෙG. 

අජ!ත මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     10,000.00            100% I 100%

N51222842023 9/3/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     98,000.00            98% I 100%

N51222842024 9/2/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරතuමට 

අවශ� උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     100,000.00           100% I 100%

H51431142018 10/5/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     100,000.00           100% I 100%



N51422842020 10/16/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

S�"uමට අෙ�GÛත Agගලය!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

269,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     269,000.00           100% I 100%

G51422842021 10/16/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ෙලස මහන මැÛ! ලබාDම

34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     33,750.00            99% I 100%

H51431142022 10/16/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

121,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     121,000.00           100% I 100%

N51431842023 10/16/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     399,330.00           100% I 100%

N51422842025 10/20/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     75,000.00            100% I 100%

H51452342026 10/22/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙමොෙරො!"@ව, ෙසොෙහොන පාර 

ෙපොa මා|ගෙ> �� ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

421,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     419,850.00           100% I 100%

N51422842027 10/22/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

248,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     248,000.00           100% I 100%

G51422842028 11/6/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

 

1.Nඩා වස්ක@ව, ෙකොෙබෝÏව,576/1 Sවෙසේ ප�ංU එ�. �ස්නා 

D�කා ද X�වා මහ�\ය 

(�.10,000)
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     20,000.00            100% I 100%

N51422842029 11/9/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     200,000.00           100% I 100%



N51431842031 11/18/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     79,800.00            100% I 100%

N51422842032 11/17/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     200,000.00           100% I 100%

F51422842033 12/8/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�කÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     249,905.00           100% I 100%

H51431142034 12/21/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     118,040.00           98% I 100%

N51431842035 12/23/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     100,000.00           100% I 100%

G51422842036 12/23/2015

කtතර පා. ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙමොෙරො!"@ව, කලAගම, 

අt�ව�ත ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" ෙඩXකා Nමා� 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
5,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     5,000.00              100% I 100%

N51222843001 2/23/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරතuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     198,900.00           99% I 100%

H51431143001 2/23/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     399,177.00           100% I 100%

H51552343001 2/26/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ³ඩාරගම S�ඩාව, 

නාගහව�ත jS� මහතාෙ_ Sවස ඉ���ට බෑ�  සPත ෙපොa 

මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     200,000.00           100% I 100%



F51431843003 2/26/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     49,590.00            99% I 100%

H51552343002 2/26/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මහ`ල ෙගොඩැ�ලව�ත 

පළ� හරස් පාෙ| ෙකොටසG ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     100,000.00           100% I 100%

F51222843003 2/26/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     100,000.00           100% I 100%

H51431143005 3/17/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම 0% O 0%

N51222843004 3/17/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     25,000.00            100% I 100%

H51431143010 5/27/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     349,695.00           100% I 100%

N51222843009 5/27/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�තවය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

වල Sරත uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     300,000.00           100% I 100%

N51431843011 5/27/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     49,590.00            99% I 100%

N51222843011 5/29/2015

බ³ඩාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ³ඩාරගම, රqගම, � 

ෙසෝමාන!ද මාවෙතP ප�ංU අ@ ආදාය ලාW U!තා සාගp 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක 

Sරතuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     20,000.00            100% I 100%



G51222843012 6/12/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම 0% O 0%

F51431843012 6/12/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     99,180.00            99% I 100%

G51222843014 6/17/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uෙ  අර��! ස්වයං 

�oයාවල Sරතuමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     40,000.00            100% I 100%

G51222843015 6/22/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අව�� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

95,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     95,000.00            100% I 100%

F51431843016 6/22/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ³ඩාරගම, මැදගම, 420/2 

Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ච\a ඉෂා! මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� 

ලබාDම
40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     39,330.00            98% I 100%

F51431843017 6/22/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ³ඩාරගම, ෙලෝක�ල, 

පළ� ප�මග, 211/R Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW å. අමාb 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම 0% O 0%

F51431843019 6/24/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     9,414.00              94% I 100%

N51431843020 6/26/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ³ඩාරගම, රqගම, 

පතාව�ත පාර ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG. යසපාල මහතාෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     14,535.00            97% I 100%

G51222843019 8/24/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ³ඩාරගම, ෙලෝක�ල, 

පළ� ප�මග, 179/v/1 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එස්. 

ඉෙ|ෂා උදයංග^ මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     31,799.00            91% I 100%



G51222843020 8/24/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ³ඩාරගම, රOGකන, අංක 

53 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ච!�මා ස්ව|ණමාb 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක 

Sරතuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     31,799.00            91% I 100%

H51431143023 8/24/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ³ඩාරගම, ග ම!�ල, 

ෙකෝ!ගහව�ත, 35/R/3 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ආ|. z. 

ලGමා� Îය!කර මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා 

Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම
9,500.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම 0% O 0%

G51222843022 9/2/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

වල Sරතuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     140,000.00           100% I 100%

F51535843004 9/10/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අtෙබෝ��ල 

නැෙගනPර ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     24,989.00            100% I 100%

H51431143027 10/5/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම 0% O 0%

H51452343028 10/12/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අtෙබෝ��ල, ඌරක@ව, 

ක�N�!ද ෙපොa මා|ගය ආර භෙ> Xට ඉ��යට ෙකො!Ä< 

කර සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     500,000.00           100% I 100%

H51452343029 10/12/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අtෙබෝ��ල, 

o�පැ�ලගහව�ත, වටර�  පාෙ| ෙG. ෙපේමදාස ෙපෙ|රා 

මහතාෙ_ Sවස අස�! පහළට අ� ෙපොa අ"� මා|ගය 

ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     500,000.00           100% I 100%

G51422843030 10/20/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     79,998.00            100% I 100%

H51431143031 10/20/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     70,000.00            100% I 100%



G51422843032 10/28/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම 0% O 0%

N51431843033 10/28/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

33,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     32,936.00            100% I 100%

N51422843034 10/28/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ³ඩාරගම, බgෙgෙගොඩ 

ප�ංU  ස්වයං �oයාවක S�" z මP!ද මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය නගා X�uමට ස්වයං �oයා  උපකරණ ලබාDම

16,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     15,440.00            97% I 100%

F51431843035 11/11/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශය දව� ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     199,857.00           100% I 100%

G51422843036 11/16/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

XYuම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     80,000.00            100% I 100%

N51431843037 11/17/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ³ඩාරගම, o ම!"ඩාව, 

අංක 40 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG. `bය  මහතාෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     29,376.00            98% I 100%

N51431843038 11/17/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ�ෙබෝගහව�ත, �ංවල 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW z. ��ශා! jෙgශ් පනා!a මහතාෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     29,811.00            99% I 100%

N51431843039 11/17/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වැ�\�ල, ව�ගම, 

අ��ගම, අංක 255 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ . ෙG. 

චා!ද^ ෙපෙ|රා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා 

Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     29,376.00            98% I 100%

H51452343040 11/17/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> uදාගම Aරාණ රජමහා 

`හාරස්ථානෙ> �`j  මා|ගය සංව|ධනය 

opම

 
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     200,000.00           100% I 100%



H51431143041 11/20/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

325,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම 0% O 0%

N51422843042 11/20/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

165,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     163,215.00           99% I 100%

N51422843043 11/24/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     67,260.00            96% I 100%

N51422843044 12/16/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ�Gෙගොඩ, S~ඩාව, ෙමෝල 

පාර ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" R. ඒ. ෙ�මX� මහතාෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     35,000.00            100% I 100%

H51431143045 12/22/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම 0% O 0%

K51422943046 12/22/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම ම�! ස`බල ගැ!uම

260,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම 0% O 0%

F51423843047 12/22/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU සණස ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම 0% O 0%

G51222844003 2/23/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරතuමට 

අවශ� උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     98,280.00            98% I 100%

H51431144001 2/23/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,679.00            100% I 100%



H51431144002 3/9/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙගෝනපල හ!�ය, බටPර 

NOක, සරණ�ස්ස මාවත, ෙනො.27/1 Sවෙසේ ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW ඩ�.ච!දාS මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් 

opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,995.00            100% I 100%

H51431144004 3/17/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     149,962.00           100% I 100%

N51222844007 3/17/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     23,480.00            94% I 100%

H51431144005 3/20/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, වෑවලක!ද, 

ෙනො.25/ඊ2 b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එස්.ඒ.ෙසෝමවy 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     15,000.00            100% I 100%

N51222844008 3/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙගෝනපළ හ!�ය, ඔලෙබො@ව, 

��බැgද, 325/2 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ].v. jද� 

X�ෙසෝම මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවක Sරතuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     15,000.00            100% I 100%

N51222844010 3/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ඇ�බ< z�ස් මාවත, 

15/6 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG.ච පක Aෂ්ප 

`ෙÆව|ධන මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවක Sරත uමට අවශ� උපකරණ ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     20,000.00            100% I 100%

H51431144007 3/30/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,503.00            100% I 100%

H51431144010 4/28/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> mවනපලාන, පරණ පාස� පාර, 

ෙනො.135 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW z.v. ච!දලතා 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     15,000.00            100% I 100%

F51431844012 5/27/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     199,584.00           100% I 100%



G51222844013 5/27/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරතuමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     74,890.00            100% I 100%

N51222844014 5/29/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ>, Nඩා උ@ව, oෙඳ��Yය, 

තGÛලා ෙසවණ, ෙනො.98/263 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Á.v. �ෙ!ෂ් ලස!ත මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයාවක Sරතuමට අවශ� ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,825.00            99% I 100%

H51431144014 5/29/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> mවලපලාන, පරණ පාස� මාවත, 

ෙනො.64 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ� ත�s මaරංග 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,688.00            98% I 100%

F51431844015 5/29/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     74,621.00            99% I 100%

F51431844016 6/12/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,360.00            99% I 100%

N51222844018 6/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> o�ව�"@ව, තලගලව�ත, 

ෙනො.464/3R Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW �`S Sල!� 

ජයර�න මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවක Sරතuමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     15,000.00            100% I 100%

N51222844019 6/26/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, කAග�ල, ෙනො.40/45 

Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW z. ඒ. ෙ|�කා පයද|ශ^ 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගාX�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක 

Sරතuමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     10,000.00            100% I 100%

N51431844019 8/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, $ණගම, v. එ�. 

�ණෙසේකර මාවත, ෙනො.264/R Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

රu!ද මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
9,500.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     -                       0% A 10%

G51222844020 8/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ෙසොරණව�ත, 

270/37/2/v Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW අංජලා ෙg` 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක 

Sරතuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     32,195.00            92% I 100%



N51431844021 8/27/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම

257,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     256,871.00           100% I 100%

N51431844023 8/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ෙගෝනපල, NOක 

දNණ, ෙනො.72/R Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW අq. ]. `මලා 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
13,300.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     12,848.00            97% I 100%

H51431144027 8/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ෙමොරගහෙහේන, 

ෙපො�ව�ත, "කැල�ස්ව�ත" b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

හAආර�Uෙ_ ඉ!දලතා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් 

opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     20,000.00            100% I 100%

H51431144033 8/25/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ර�නAර පාර, 

ෙනො.220/13 b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඒ. ඒ. එස්. 

ෙසෝමවy මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,688.00            98% I 100%

H51431144036 10/9/2015

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, වැ��ලෙහේන,ෙනො.13 

i Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ�. දයාංග^ මහ�\යෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     15,000.00            100% I 100%

N51431844038 10/22/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     199,788.00           100% I 100%

N51422844039 11/2/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, $ණගම, 

\ෙද�ල�ලෙහේන ෙනො. 56 Sවෙසේ ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" 

එ�. Nල�ලක මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     35,000.00            100% I 100%

N51431844041 11/9/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ග�ක@ව, 342/2 

b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG. එ . න!දා මාෙන� 

ÎයංIකා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuම සඳහා දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,684.00            98% H 100%

H51452344043 11/9/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 604/ඒ, ෙකෝරළඉම ගාම ෙසේවා 

වසෙමP අt�ව�ත ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය 

opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     300,000.00           100% I 100%



N51431844044 11/11/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> \�ලෑව, ෙබbඅ�ත`ල, 

ෙනො.138/2 b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG. එ . v. 

මා�ෙටරස් jX�ඩා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම 

සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     9,411.00              94% I 100%

N51422844045 11/12/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     98,390.00            98% I 100%

N51431844046 11/20/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     19,920.00            100% I 100%

G51422844047 11/20/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     34,440.00            98% I 100%

H51431144048 11/17/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පාaGක, ෙකොYගංෙගොඩ, 

ම��`ල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඒ. පg\� අමරXංහ 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,688.00            98% I 100%

H51431144049 11/17/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පාaGක, ෙවරAෙ_ව�ත ප�ංU 

අ@ ආදාය ලාW එ�. ක�ණාර�න මහතාෙ_ ]වන ත��වය 

උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,684.00            98% I 100%

H51431144050 11/17/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, $ණගම, ෙනො.396 

Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එස්. v. න!දාවy මහ�\යෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,684.00            98% I 100%

H51431144051 11/17/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> දN� උ@ව, iතෙදොලව�ත, 

ෙනො. 2/ඒ/1 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ]. ඒ. එ!. oංස්b 

ජයල� මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     9,504.00              95% I 100%

H51431144052 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ෙගෝනපල, NOක 

උ"ර, ෙකොPලෙ_ ව�ත, ෙනො.139 R Sවෙසේ ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW එ!. jS� මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම 

සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     9,963.00              100% I 100%



H51431144053 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> mවනපලාන, හා!aපැ�ෙපොල 

ෙකොටස, ජනඋදාන ග මානය, ෙනො.84 Sවෙසේ ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW එ . Nj ලතා uරXංහ මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය 

උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     9,504.00              95% I 100%

N51431844054 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, වෑවල, වෑවලක!ද 

ජනපදය ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG. z. ලා� මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� 

ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     15,000.00            100% I 100%

G51422844055 12/10/2015

ෙහොරණ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, කAග�ල, Sවාස 

ෙයෝජනා කමය, ෙනො. 44 Sවෙසේ ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" 

යXකා Sශා!� මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     9,990.00              100% I 100%

N51431844056 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, න|තනගල, 3වන 

අ�යර, ෙනො.63 b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW න!දා �යib 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     9,996.00              100% I 100%

N51422844057 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙපෝ�වද³ඩ, ��ෙගොඩ, ෙනො. 

43 Sවෙසේ ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" එ�. ආ|. ෙන`� z�ස් 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
7,500.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     7,500.00              100% I 100%

N51431844058 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ඕ`Yයාගල ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW å. D�කා N�a Nමා� මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය 

උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     10,000.00            100% I 100%

N51431844060 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ඕ`Yයාගල, 363/ඒ 

Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW å. ඩ�. ඒ. ච"�කා සම!Nමා� 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     9,504.00              95% I 100%

N51431844061 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ඕ`Yයාගල ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW z. `ෙÆXංහ යන අයෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම 

සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     9,504.00              95% I 100%

H51431144062 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙමොරගහෙහේන, X"\ණ ෙපෙදස, 

ෙනො.31 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG. ඒ. අÃ� මහතාෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     9,963.00              100% I 100%



H51431144063 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙගෝනපල හ!�ය, NOක, 

බ�`ට ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG. ඩ�. ර�නාවy මහ�\යෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     11,965.00            80% I 100%

N51431844064 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙගෝනපල, ඔලෙබො@ව, ජා�ක 

ත�ණ ෙසේවා මාවත, ෙනො. 189/19 Sවෙසේ ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW එ . දයාවy මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් 

opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,965.00            100% I 100%

N51431844065 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙගෝනපල, තලගල ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW නDශා චා!ද^ මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් 

opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,965.00            100% I 100%

F51422844066 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙගෝනපල හ!�ය, තලගල ප�ංU 

ස්වයං �oයාවක S�" වÃර �රෙ_ මහතාෙ_ ]වන ත��වය 

නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     35,000.00            100% I 100%

F51422844067 12/10/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> Nඩා උ@ව, දN� උ@ව ප�ංU 

ස්වයං �oයාවක S�" හAත!�ෙ◌_ රාජXංහ මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     12,500.00            100% I 100%

N51431844068 12/11/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙගෝනපල, තලගල දNණ, �ණ 

ෙසවණ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW �ණදාස N��A මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� 

ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,688.00            98% I 100%

F51422844069 12/11/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙගෝනපල හ!�ය, ඔලෙබො@ව 

ව�ත, ෙනො.260/93/2 b�නෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" 

අq. `ජයාS මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     24,016.00            96% I 100%

F51422844070 12/11/2015

ෙහොරණ පා. ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, මාෙහේන, උස්ව�ත, 

ෙනො.238 b�නෙ> ස්වයං �oයාවක S�" වැbකඩෙ_ ක�o 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     12,500.00            100% I 100%

F51422844071 12/11/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> \�ලෑව, ෙපො�ව�ත, 

jaබෙ<ක!ද ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" å. එ . එස්. 

බ³ඩාර මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබාDම
14,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     13,100.00            90% I 100%



N51422844072 12/16/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ඕ`Yයාගල, අංක 

360/ඒ Sවෙසේ ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" අෙසේල ස ප� 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     33,073.00            94% I 100%

N51431844073 12/18/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ³ඩාරගම, ෙතොරණෙගොඩ, 

258 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ . v. a\!ද මංÂල 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,688.00            98% I 100%

N51431844074 12/22/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     49,336.00            99% I 100%

F51422844075 12/22/2015

ෙහොරණ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     100,000.00           100% I 100%

N51431844076 12/28/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> mවනපලාන, හා!aපැ�ෙපොල, 

අGකර 12, ෙනො.65/106 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එස්. 

ආෙරො! පනා!a මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා 

Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     9,504.00              95% I 100%

N51422844077 12/28/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, කඳ!ෙහේන, 

Aස්සැ�අgදර, ෙනො.271 b�නෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" 

අt�ෙ_ �යෙසේන මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     12,500.00            100% I 100%

N51422844078 12/28/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වැ�\�ල හ!�ය, වැ�\�ල, 

ෛමß මාවත, ෙනො.102/ඒ Sවෙසේ ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" 

z. �ලකX� සර�ච!ද මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     12,500.00            100% I 100%

K51422944079 12/30/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq! ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම 

ම�! ස`බල ගැ!uම

88,350.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     88,350.00            100% Q 0%

G51222845002 2/27/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     50,000.00            100% I 100%



H51431145001 3/17/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     25,000.00            100% I 100%

N51222845004 3/17/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     25,000.00            100% I 100%

F51431845002 3/30/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     149,821.00           100% I 100%

H51431145007 5/27/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     99,528.00            100% I 100%

F51431845008 6/12/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     99,528.00            100% I 100%

G51222845007 6/22/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> නෑබඩ, වරකාෙගොඩ, ස�ගස් 

මාවත ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ�. Sෙරෝෂා ]ව!� මහ�\යෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uඹ සඳහා ස්වයං �oයාවක Sරතuමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     31,990.00            91% I 100%

N51222845008 6/22/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> නෑෙබොඩ, නාහ�ල, ෙgවාන!ද 

මාවත ප�ංU අ@ ආදාය ලාW v. එ�. v. ක�ල o�X� මහතාෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක Sරතuමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     34,200.00            98% I 100%

F51431845009 6/22/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> නෑෙබොඩ, වරකාෙගොඩ, 

ෙහොරනැ�ල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW Sහා� ජය!ත සමරXංහ 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     34,727.00            99% I 100%

F51431845010 6/22/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> නෑබඩ, වරකාෙගොඩ, 

ෙද�ගහව�ත පාර ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ජනක ෙත!නෙකෝ! 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     15,000.00            100% I 100%



N51431845012 8/24/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඈග�ලෙහේන, මaරාවල, 

අç�වාෙතොට ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ]. අ�ලා ෙහේමකා!� 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     14,985.00            100% I 100%

N51222845010 9/7/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU Agගලq!ෙ_ ]වන 

ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     99,209.00            99% I 100%

N51422845015 10/12/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ඉ�ඹ, ක!ද කෙ� 

පාර, ෙනො 174/A b�නෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" z. 

ඒ.වස!ත ෙපේමNමාර මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
12,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     12,000.00            100% I 100%

N51422845016 10/16/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ලබාDම

248,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     247,998.00           100% I 100%

N51431845017 10/20/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     29,645.00            99% I 100%

H51431145018 11/2/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ඉ�ඹ, ෙකොස්ව�ත පාර 

යන b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ආ|. v. රංÃ� Nලෙසේකර 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සදහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     15,000.00            100% I 100%

N51422845020 11/16/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     499,980.00           100% I 100%

N51422845021 11/18/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     25,000.00            100% I 100%

H51431145022 11/18/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     25,000.00            100% I 100%



K51431945023 11/16/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuෙ  දව� 

ලබාDම ම�! ස`බල ගැ!uම

270,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     269,818.00           100% I 100%

N51431845024 11/20/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     49,920.00            100% I 100%

G51422845025 11/20/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

19,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     19,000.00            100% I 100%

N51431845026 11/17/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> නෑබඩ, වරකාෙගොඩ, 

ග�ෙගොඩයාව�ත ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඥානවy මහ�\යෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     15,000.00            100% I 100%

H51431145027 11/19/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ඉ�ඹ, ෙකොස්ව�ත 

හ!�ය, 171 එ� Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW `^තා bයනෙ_ 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     15,000.00            100% I 100%

F51435845028 11/24/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     99,960.00            100% I 100%

G51422845029 12/10/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අç�වාෙතොට, ගංෙගොඩ පාර, 

ෙර�ණ ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" ඩ�. ඒ. ජයXංහ මහතාෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ලබාDම
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     12,500.00            100% I 100%

H51431145030 12/10/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ඉ�ඹ හ!�ය, 

ෙපො�ව�ත, 1 ප�මග b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW වq. ]. 

කැt  මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     15,000.00            100% I 100%

F51422845031 12/29/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල 0% O 0%



H51431146002 3/17/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     23,868.00            95% I 100%

N51222846001 3/17/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     25,000.00            100% I 100%

N51222846002 3/30/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරතuමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     200,000.00           100% I 100%

H51431146003 3/30/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     299,055.00           100% I 100%

F51431846005 5/27/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     74,536.00            99% I 100%

N51222846006 9/7/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ_ ෙගෝ`!න, ෙගෝ`!න 

හ!�ය ප�ංU අX!ත ච!න රණXංහ මහතාෙ_ ]වන ත��වය 

නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක Sරතuමට අවශ� උපකරණ 

ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     35,000.00            100% I 100%

N51222846009 9/2/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරතuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     99,876.00            100% I 100%

N51431846011 10/20/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     34,727.00            99% I 100%

N51431846012 11/6/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> }ල�Xංහල, S_ගහ ප�ංU 

අ@ ආදාය ලාW ආ|. ෙG. ස්ව|ණලතා මහ�\යෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� 

ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     14,399.00            96% I 100%



N51422846014 11/16/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     99,226.00            99% I 100%

H51431146015 11/18/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

170,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     169,792.00           100% I 100%

N51422846016 11/18/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     48,749.00            97% I 100%

K51431946017 11/16/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuෙ  දව� ලබාDම ම�! ස`බල ගැ!uම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     499,571.00           100% I 100%

G51422846018 11/20/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

XYuම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     32,850.00            94% I 100%

H51431146019 12/10/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මහගම, Dයක@ව, ප!සල 

පාර ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එස්. Îයංග^ ම�කා!� මහ�\යෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     9,180.00              92% I 100%

H51431146021 12/10/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මහගම, Dයක@ව, දවල ප�ංU 

අ@ ආදාය ලාW එ!.ෙG. සර� මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් 

opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     9,414.00              94% I 100%

N51222847001 3/4/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     349,170.00           100% I 100%

G51222847003 3/11/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> නෑබඩ, සම�Aර, 243/ඒ 

Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW Á.ඒ.z. වස!� මහ�\යෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක Sරත uමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     32,990.00            94% I 100%



H51431147003 3/11/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,180.00            99% I 100%

H51431147004 3/17/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     60,000.00            100% I 100%

N51222847004 3/17/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     59,965.00            100% I 100%

H51552347002 5/20/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> නෑP!න, කැටගහෙහේන, 

2වන හරස් මා|ගෙ> ච!�ම වාහලත!ß මහතාෙ_ Sවස අසළ 

Xට ඩ�.එ�.ඒ.X�පාල මහතාෙ_ Sවස දGවා ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     98,000.00            98% I 100%

F51431847008 5/27/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,590.00            99% I 100%

H51431147009 6/3/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     199,840.00           100% I 100%

F51431847010 6/10/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     19,760.00            99% I 100%

F51431847011 6/22/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙදොඩංෙගොඩ, �ල\නාව�ත, 

13 වන මාවත ප�ංU අ@ ආදාය ලාW R. ෙ|�කා දමය!� 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     14,790.00            99% I 100%

H51431147015 10/5/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     139,200.00           99% I 100%



N51431847016 10/20/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> "@ගල, සාරාන!ද මාවත 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW Îය!ත �ණXංහ මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� 

ලබාDම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,590.00            99% I 100%

H51452347017 10/28/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙත}වන, �යන!දගම 

තැපැ� කා|යාලය අසළ ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     87,890.00            88% I 100%

N51422847018 11/2/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> නෑබඩ, Dග�ල b�නෙ> 

ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" ෙG. v. ෙපේමX� මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

G51422847019 12/23/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> Dග�ල, නෑබඩ ප�ංU ස්වයං 

�oයාවක S�" ෙදෝන ඉsරාS මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය 

නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ෙලස Â� මහන 

මැÛමG ලබාDම
34,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     32,990.00            97% I 100%

G51422847020 11/6/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙදොඩංෙගොඩ, කඳනෙගොඩ 

ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" ෙG. ෙG. X�පාල මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     9,055.00              91% I 100%

K51453947021 11/12/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ත�ණ 

ත��ය! සඳහා �යa� Al�ව ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

G51422847022 11/12/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" 

ධනවy ෙපෙ|රා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

H51431147023 11/16/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,370.00            99% I 100%

H51431147024 11/20/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     9,570.00              96% I 100%



N51422847025 11/17/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨසෙ> නෑබඩ, Dග�ලව�ත ප�ංU 

ස්වයං �oයාවක S�" එ . එ�. උAb කාංචනමාලා 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     12,000.00            96% I 100%

N51431847026 11/24/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,180.00            99% I 100%

N51422847027 12/8/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,900.00            100% I 100%

F51422847028 12/11/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙදොඩංෙගොඩ, නෑබඩ, පාසල 

ඉ���ට b�නෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" ෙG. u. Sහා� 

අÃ� මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ 0% O 0%

H51431148002 2/11/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

585,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     585,000.00           100% I 100%

H51552348001 2/11/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨසෙ> ෙහොරගස්කැලය, මැ!ෙඩොරව�ත 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     500,000.00           100% I 100%

H51431148005 2/23/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත�වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     500,000.00           100% I 100%

F51535848002 2/23/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

275,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     274,536.00           100% I 100%

H51431148006 2/23/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මෙ�ෙගොඩ, පයාගල ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW ෙසෝමා කාල`ල මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් 

opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     19,884.00            99% I 100%



H51431148007 2/23/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> "ලGමාb", 

83/i,පාලය!ෙගොඩ, පයාගල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එස්.එෆ්.]. 

මාෙන� මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     15,000.00            100% I 100%

F51222848004 3/4/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට 

අවශ� උපකරණ ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     299,800.00           100% I 100%

K51222948005 3/4/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW කා!තාව! 

ස`බල ගැ!uෙ  අර��! ස්වයං �oයා Al� වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     200,000.00           100% I 100%

F51431848008 3/4/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පයාගල, P�ග�ෙගොඩැ�ල 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙÆ.å.එස්. පgමලතා මහ�\යෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     20,000.00            100% I 100%

F51431848009 3/4/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> නාක!දලෙගොඩ, ද|ගානගරෙ> 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW å. Îයංකා N�a^ මහ�\යෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     19,884.00            99% I 100%

F51431848010 3/4/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙමොහ!�ර ව�ත, හ�කඳ`ල 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ�. ශÛකලා නෙයෝ\ මහ�\යෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     20,000.00            100% I 100%

N51222848006 3/11/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

285,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     285,000.00           100% I 100%

H51431148011 3/11/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

385,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     385,000.00           100% I 100%

G51222848007 3/11/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවG ෙලස 

ෙපදෙ|� වෘ��ෙ> ෙයෙදන Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     140,000.00           100% I 100%



H51431148013 3/17/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     49,974.00            100% I 100%

N51222848008 3/17/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51431848014 3/20/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     20,000.00            100% I 100%

H51431148016 5/27/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     150,000.00           100% I 100%

F51431848017 6/12/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

F51431848018 6/22/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පයාගල, හ�කඳ`ල, Xංහගම, 

270/1 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW å.]. �යib මහ�\යෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     30,000.00            100% I 100%

F51535848004 9/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     199,824.00           100% I 100%

H51431148020 9/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     499,730.00           100% I 100%

H51552348005 9/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�.ෙකො<ඨාසෙ> ම_ෙගොන ෙ|� පාරට සමගාmව 

Sම� ජය!ත මහතාෙ_ Sවස අසළ Xට a �ය සංඥා Aව�ව 

දGවා ෙපොa මා|ගය (කා� පgධ�යද ඇ"�ව) සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



H51552348006 9/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම_ෙගොන ශා!ත ම�යා jසාන 

´\ෙ> �`j  මා|ගය සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

K51222948016 9/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලය! ��ගැ!uම සඳහා ස්වයං �oයා Al� වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N51222848017 9/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරතuමට 

අවශ� උපකරණ ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     300,000.00           100% I 100%

H51535248009 9/2/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම_ෙගොන, Nමාරක!ද, 

S�වaල ෙපොa �ඳ සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51431148021 10/5/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N51422848022 10/19/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

415,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     414,975.00           100% I 100%

N51431848023 10/22/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ආධාර 

ෙලස ෙස`b තහ@ ලබාDම

421,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     421,000.00           100% I 100%

N51422848024 10/22/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගාX�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

248,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     248,000.00           100% I 100%

N51422848025 10/28/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



N51431848026 11/12/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පයාගල, ෙකොස්ෙහේන, ෙනො. 

437 Sවෙසේ ප�ංU ඒ. ජස්Y! X�වා මහතාෙ_ ]වන ත��වය 

උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     14,696.00            98% I 100%

H51452348027 11/16/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහ<Yයාක!ද, රාXG 

ම�Gකා| ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51452348028 11/16/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරගස්කැෙ�, 

මැ!ෙඩොරාව�ත පාර ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

71,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     71,000.00            100% I 100%

N51422848029 11/16/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා XYuම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

202,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     201,400.00           100% I 100%

H51431148030 11/20/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     25,000.00            100% I 100%

H51452348031 11/20/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 754 ගා. S. වසෙ  ඉහළ 

ෙබො!නලෙගොඩ ෙපොa මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය opම

85,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     84,312.00            99% I 100%

G51222849002 3/11/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම"ගම, ආදාගල පාර, 03වන 

ප�මග, අංක 12 Sවෙසේ ප�ංU ලලS ජය!� ෙස!දනායක 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක 

Sරත uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ 

 
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     32,640.00            93% I 100%

H51431149003 3/17/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     24,563.00            98% I 100%

N51222849003 3/17/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     21,435.00            86% I 100%



H51431149004 3/30/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     299,838.00           100% C 60%

F51431849006 5/27/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,946.00            100% I 100%

H51431149007 6/3/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     148,605.00           99% I 100%

F51431849008 6/22/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම"ගම, වෑ�තෑව (805 v), 

S`�ගල පාර, අංක 33 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඒ.ෙG. 

�යෙසේන මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     15,000.00            100% I 100%

F51431849009 6/22/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම"ගම, නාර`ල, සමI මාවත 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ]. ]. jභාÛ® ම'Û^ මහ�\යෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� 

ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     15,000.00            100% I 100%

F51431849010 6/22/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම"ගම, එෙගොඩ නාර`ල, � 

සාරාන!ද මාවත ප�ංU අ@ ආදාය ලාW Sල!� Îයද|ශ^ 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     15,000.00            100% I 100%

F51431849011 6/22/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම"ගම, නාර`ල, සාරාන!ද 

මාවත, ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ . මෙනෝÆ පසංක මහතාෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     15,000.00            100% I 100%

F51431849012 6/22/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම"ගම, නාර`ල, � සාරාන!ද 

මාවත ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඩ�. සඳමාb A}a Nමා� 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     15,000.00            100% I 100%

F51431849013 6/22/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම"ගම, නාර`ල, ෙකොර�ෙහේන 

පාර ප�ංU අ@ ආදාය ලාW j\� Îයද|ශන මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� 

ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     15,000.00            100% I 100%



F51431849014 6/22/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම"ගම, නාර`ල, අභයරාජ මාවත 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG. v. X�පාල මහතාෙ_ ]වන ත��වය 

උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     15,000.00            100% I 100%

G51222849007 8/24/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම"ගම, ��පාර, ` අq ඒ, නව 

Sවාස, ෙනො 6 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ]. u. ඒ. i. 

ජයෙසේකර මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවක Sරතuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     25,000.00            100% I 100%

H51431149017 10/5/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

140,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     139,755.00           100% I 100%

H51452349018 10/20/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ම"ගම, අගලව�ත පාෙ|, 

ෙකොස්ගහෙගොඩැ�ල ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     200,000.00           100% I 100%

H51452349019 10/20/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> යටෙදොළව�ත, පැෂ!ව�ත ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51452349020 11/12/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ>  805 E, ම"ගම දNණ, 

ගලබඩයාව�ත ෙපොa අ"� මා|ගය ෙබෝGN ෙයොදා ෙකො!Ä< 

කර සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     50,000.00            100% I 100%

N51422849021 11/12/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා XYuම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ලබාDම

 
400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     392,365.00           98% I 100%

N51431849023 11/20/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

85,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     84,700.00            100% I 100%

H51431149024 11/19/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%



N51431849025 11/24/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම 0% O 0%

K51453949026 12/8/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ත�ණ 

ත��ය! සඳහා �යa� Al�ව ලබාDම

62,500.00            අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H51431150002 3/17/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,450.00            99% I 100%

N51222850002 3/17/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     24,550.00            98% I 100%

F51431850004 5/27/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,300.00            99% I 100%

H51431150005 6/12/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     199,200.00           100% I 100%

N51222850005 6/12/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     199,885.00           100% I 100%

F51431850007 6/22/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අගලව�ත, හෑලඹ, I�පෙහේන 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW පgමා ම�ලවආර�U මහ�\යෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuඹට අවශ� දව� 

ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     15,000.00            100% I 100%

F51431850008 6/22/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> mගහතැ!න, සාදෙගොඩ ප�ංU 

අ@ ආදාය ලාW සqම! නවර�න මහතාෙ_ ]වන ත��වය 

උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     39,750.00            99% I 100%



N51222850008 8/24/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අගලව�ත, උඩෙවල, 

වටකව�ත ප�ංU අ@ ආදාය ලාW R. ඩ�. ගා\® මහතාෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක Sරතuමට 

අවශ� උපකරණ ලබාDම
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     12,500.00            100% I 100%

H51431150012 10/5/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     79,680.00            100% I 100%

H51431150013 10/9/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අගලව�ත, උඩෙවල, 

z�ලෙහේන b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ .]. ෙ|�කා 

දමය!� මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     19,500.00            98% I 100%

H51431150014 10/16/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     99,600.00            100% I 100%

N51431850015 11/16/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     74,700.00            100% I 100%

N51431850016 11/20/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     29,880.00            100% I 100%

G51422850017 11/20/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

XYuම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

19,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     19,000.00            100% I 100%

G51422850018 12/10/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අගලව�ත, උඩෙවල ප�ංU 

ස්වයං �oයාවක S�" ධ|මෙසේන ම�ලවආර�U මහතාෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ලබාDම
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     12,500.00            100% I 100%

N51422850019 12/10/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අගලව�ත, උඩෙවල, 

z�ලෙහේන ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" සර� ඩයස් මහතාෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     12,500.00            83% I 100%



H51431151003 3/17/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     24,940.00            100% I 100%

N51222851002 3/17/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     24,940.00            100% I 100%

H51431151004 6/12/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     199,520.00           100% I 100%

N51222851004 6/12/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     199,520.00           100% I 100%

F51431851005 6/18/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වැbපැ!න, ෙල~ව!Ïව, 

කානාෙගොඩ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW i. ඒ. ෙහේමා Nj ලතා 

මහ�\ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     19,530.00            98% I 100%

F51431851007 6/22/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> mගස්තැ!න, bP�යාව, 

හලව� කැෙ� ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ .එ�. වස!ත Nමාර 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     39,950.00            100% I 100%

N51222851010 9/7/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඉ�තෑපාන, \�ස්ව�ත, 

සමIAර ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" අ�ර ගා\® මහතාෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     11,800.00            79% I 100%

H51431151011 10/5/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     119,540.00           100% I 100%

H51431151012 10/16/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     99,760.00            100% I 100%



H51452351013 10/20/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> mගහතැ!න, 

ෙබෝෙගොඩක!ද, ඉහළව�ත ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     200,000.00           100% I 100%

H51452351014 10/20/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඉ�තෑපාන, මාලෙ�, 

ෙබbගහහ!�ය උඩපාර ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     299,560.00           100% I 100%

H51452351015 11/9/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 848 ඒ bP�යාව ගාමෙසේවා 

වසෙ  Nමාරක!ද මාවෙ�, රදාෙහේන ක!ද, මP!ද පනා!a 

මහතාෙ_ Sවස දGවා ඇ� ෙපොa මා|ගය ෙබෝGN කටව� 

ෙයොදා සංව|ධනය opම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     50,000.00            100% I 100%

N51431851016 11/16/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     99,495.00            99% I 100%

F51435851017 11/24/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     199,946.00           100% I 100%

N51422851018 12/18/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     99,210.00            99% I 100%

H51431152003 4/21/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බaරbය, ෙමොෙහොම�ව�ත 

පහළ ෙකොටස  ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ආ|�ග! Nමාරෙ~� 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම
25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     24,600.00            98% I 100%

F51431852005 5/27/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     50,000.00            100% I 100%

F51431852006 6/12/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     200,000.00           100% I 100%



G51222852003 6/12/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයාවල Sරත uමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     200,000.00           100% I 100%

F51535852003 6/18/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     70,000.00            100% I 100%

H51431152011 10/5/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51452352012 10/9/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මාවතව�ත ගා.S. වසෙ , 

බaරbය  ගරාජය අසළ �PY ෙසේන මහතාෙ_ Sවෙසේ Xට ඉ��යට 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     200,000.00           100% I 100%

N51422852013 10/9/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51431152014 10/16/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51452352015 10/20/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> හැ�ග�ල ජනපදය, 

�Gෙහේන, ප�ෙලNOර ෙපොa මා|ගය ය!ත ෙයොදා සංව|ධනය 

opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     -                       0% C 60%

G51422852016 10/26/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ�වැ�ෙතොට, අෙÖෙගොඩ, 

ගෙලෙගදර ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" ඉලංකා ලස!� 

පනා!a මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ 

 
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     35,000.00            100% I 100%

N51431852017 11/4/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     120,000.00           100% I 100%



H51431152019 11/20/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H51452352020 11/24/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙබො�ලෑගල ෙපොa මා|ගය 

ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     400,000.00           100% I 100%

N51422852021 11/24/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර 0% O 0%

H51431152022 12/29/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බaරbය, ල�පsර, ෙgවාල 

පාර, ඌ�උ@��ල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW z. ]. අෙනෝහා\ 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා Sවාස ආධාර 

ලබාDම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     50,000.00            100% I 100%

N51222853001 2/23/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරතuමට 

අවශ� උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     199,850.00           100% I 100%

H51431153001 2/23/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     199,997.00           100% I 100%

H51431153003 3/17/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     24,996.00            100% I 100%

N51222853002 3/17/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     22,870.00            91% I 100%

H51431153005 3/24/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ග�පාත, �ඩග�ව ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW `තානෙ_ පgමලා� මහතාෙ_ ]වන ත��වය 

උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     19,916.00            100% I 100%



N51222853009 5/14/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> \�ලSය, උ"� \®ක, 

ෙනො.79/2 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ .ඒ. �ව! ලස!ත 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක 

Sරතuමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     14,565.00            97% I 100%

H51431153007 5/27/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     149,565.00           100% I 100%

F51431853009 6/12/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     99,710.00            100% I 100%

F51431853010 6/22/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පරගස්ෙතොට,\�ලSයව�ත, 

162/277/2 Sවෙසේ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW �ලාS �ණව|ධන 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     39,975.00            100% I 100%

F51431853011 6/22/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> බ³ඩාරගම, බැ�ල!"ඩාව, 

ධ මාන!ද ෙපෙදස, 3 වන ප�මග, 183/69ඒ Sවෙසේ ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW එ . පසංග ජෙයෝදන ස�ගාa මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� 

ලබාDම
40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     39,808.00            100% I 100%

N51431853012 6/24/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අç�වාෙතොට, උ@වර, 

රාජාෙගොඩ ප�ංU අ@ ආදාය ලාW �ලකාවy මහ�\යෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� 

ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     13,560.00            90% I 100%

H51452353016 9/28/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ��කඩක!ද ෙ�ක�ය ඉ���ට 

හැ�වැbව�ත ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     500,000.00           100% I 100%

H51431153017 10/5/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

85,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     84,500.00            99% I 100%

G51422853018 10/16/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ෙලස මහන මැÛ! ලබාDම

37,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     36,789.00            99% I 100%



N51422853019 10/16/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවල S�" 

හා Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     99,920.00            100% I 100%

K51431953021 11/17/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuෙ  දව� 

ලබාDම ම�! ස`බල ගැ!uම

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     349,987.00           100% I 100%

H51431153022 11/20/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

214,500.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     213,937.00           100% I 100%

N51422853023 11/24/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

53,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     47,790.00            90% I 100%

N51422853024 11/17/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨසෙ> ෙපොN�`ට, දවටෙගොඩ, 

වැbකල, ෙනො. 118/3 Sවෙසේ ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" R. 

අමරාවy මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     15,000.00            100% I 100%

H51431153025 11/19/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> \�ලSය, පරගස්ෙතොට, 

ඉOලෙහේන ප�ංU අ@ ආදාය ලාW z. එ�. තෙ�ර�න මහතාෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     9,295.00              93% I 100%

F51435853027 12/8/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU හ�ෙතොට, ලගාන 

ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     24,246.00            97% I 100%

H51431153028 12/10/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> උ@වර, රජාෙගොඩ ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW v. Sශා!ත Aෂ්පNමාර මහතාෙ_ ]වන ත��වය 

උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     14,365.00            96% I 100%

F51422853030 12/11/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> හ�ෙතොට, යාලගල, 

මNtගහව�ත, ෙනො.69/ඒ Sවෙසේ ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" 

z. �`S ශාSකා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     20,000.00            100% I 100%



F51422853031 12/11/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> හ�ෙතොට, ෙප�ග�ව, 

මNtගහව�ත ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" Á. ච!දන Aෂ්ප 

කම� මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබාDම
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     12,490.00            100% I 100%

F51422853032 12/11/2015

\�ලSය පා. ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> හ�ෙතොට, ෙප�ග�ව, 

�ටෙගqව�ත ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" එස්. `මලාවy 

මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     20,000.00            100% I 100%

F51422853033 12/9/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> \�ලSය, හ�ෙතොට, රණ`� 

උයන, අංක 187/10එ� b�නෙ> ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" 

ඒ. ඒ. රංÃ� මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබාDම
20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     20,000.00            100% I 100%

F51422853034 12/16/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> හ�ෙතොට, හ�ෙතොට හ!�ය 

ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" වq. ලb� ච!දලා� මහතාෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ලබාDම
35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     34,993.00            100% I 100%

H51431154001 2/27/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පැ��Yෙගොඩ, ෙපෝ�වද³ඩ 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW å.ඒ. ]වර�න මහතාෙ_ ]වන ත��වය 

උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

5,000.00              අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     5,000.00              100% I 100%

H51431154002 3/17/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     74,927.00            100% I 100%

N51222854002 3/17/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට 

අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     23,304.00            93% I 100%

F51431854004 3/30/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     99,998.00            100% I 100%

F51431854007 5/27/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     50,000.00            100% I 100%



H51552354001 6/12/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 620F ෙදොඹගස්ක!ද ගාම 

Sලධාp ෙකො<ඨාසෙ> `ජය ෙගො` ජනපද ෙපොa මා|ගය 

ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     91,383.00            91% I 100%

H51431154008 6/12/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�මය ආධාර ලබාDම

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     224,584.00           100% I 100%

F51431854010 6/17/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� 

ලබාDම

 
60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     58,863.00            98% I 100%

N51431854011 6/24/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඉංI�ය, ඌ�ග�ෙකොත ප�ංU අ@ 

ආදාය ලාW Njමා ච!දලතා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් 

opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     14,792.00            99% I 100%

N51222854010 8/24/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඉංI�ය, න බපාන, 

එලව�ව"රාන b�නෙ> ප�ංU ආ|. අS� නයනාන!ද 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවක 

Sරතuමට අවශ� ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     30,000.00            100% I 100%

H51431154014 9/28/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙපෝ�වද³ඩ, ෙබොරtෙගොඩ, 

ෙවෝට|ලෑ!� ජනපදය, `ජයරජ මාවත ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

එ�. v. ක�ණාදාස මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා 

Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     14,972.00            100% I 100%

N51422854015 10/12/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා S�" 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරතuමට අවශ� උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     99,429.00            99% I 100%

H51452354016 10/20/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ක�මස්සාගල Xට රණ`�ගම 

හරහා ෙපෝ�වද³ඩ දGවා ඇ� ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< opම

1,250,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     1,191,930.00       95% I 100%

N51431854017 10/20/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     39,085.00            98% I 100%



N51431854018 11/2/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> හඳපා!ෙගොඩ, Nරණ b�නෙ> 

ප�ංU මහෙගදර �යදාස මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම 

සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට දව�ාධාර ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     14,552.00            97% I 100%

N51431854019 11/4/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuම සඳහා 

දව� ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     99,722.00            100% I 100%

N51431854021 11/12/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     249,724.00           100% I 100%

N51422854022 11/12/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයාවල Sරත uමට ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
190,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     188,217.00           99% I 100%

H51431154023 11/20/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

42,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     42,500.00            100% I 100%

N51431854024 12/8/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ෙපෝ�වද³ඩ, 

ර�ම�ෙගොඩ ජනපදය යන b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW R. 

v. bXෙනෝනා මහ�\යෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා 

Sවාස ෙගොඩනැංuමට දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     14,879.00            99% I 100%

F51422854025 12/10/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඉංI�ය, ඌ�ගල, ග�ක!ද, 

ෙනො.339/ඒ Sවෙසේ ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" එ! රණXංහ 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     12,500.00            100% I 100%

G51422854026 12/10/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඉංI�ය, පාaGක පාර, ෙනො. 

648/v Sවෙසේ ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" R. Sශා!ත Nෙ| 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
14,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     13,100.00            90% I 100%

F51422854027 12/11/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙපෝ�වද³ඩ, ෙබොරtෙගොඩ, 

කම� XXර Nමාර මාවත ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" එ . ඒ 

Sශා!ත මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා  සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     30,000.00            100% I 100%



K51222964004 12/28/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ>  ස්වයං�oයා පව|ධනය opම සඳහා 

ßෙරෝද  රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  

වැඩසටහනG පැවැ�uම.

493,450.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     493,450.00           100% I 100%

G51222864005 12/28/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ ]වන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     49,921.00            100% I 100%

G51222864006 12/28/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ ]වන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා අ�ෙ~� මහන මැÛ! ලබාDම.

126,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     125,795.00           100% I 100%

N51222864007 12/28/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ ]වන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං�oයා 

උපකරණ ලබාDම.

280,350.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     220,098.00           79% I 100%

G51222864008 12/28/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ ]වන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස මහන මැÛ!  

ලබාDම.

999,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     995,147.00           100% I 100%

K51222964009 6/24/2015

ෙකොළඹ  �ස්�Gකෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සදහා 

ස්වයං�oයා පව|ධනය opම උෙදසා ßෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� 

opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

104,250.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     104,250.00           100% I 100%

K51222964010 6/24/2015

ෙකොළඹ �ස්��යGකෙ>  අ@ ආදාය  Agගලq! සඳහා 

ස්වයං�oයා �|ව|ධනය උෙදසා   �pමෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� 

opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

69,500.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     69,500.00            100% I 100%

K51222964011 6/24/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සදහා 

ස්වයං�oයා පව|ධනය opම උෙදසා ßෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� 

opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

97,300.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     97,300.00            100% I 100%

N51222864012 5/12/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW  Agගලq!ෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

155,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     145,935.00           94% I 100%



F51222864013 5/8/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස මහන 

මැÛ! ලබාDම.

630,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     628,975.00           100% I 100%

K51222964014 9/3/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සඳහා 

ස්වයං�oයා පව|ධනය opම සඳහා ßෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� 

opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

201,550.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     201,550.00           100% I 100%

F51222864016 6/8/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ   ලබාDම.

280,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     279,600.00           100% I 100%

K51222964017 6/29/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ස්වයං�oයා පව|ධනය සඳහා ßෙරෝද රථ 

ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම.

322,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     319,700.00           99% I 100%

F51222864019 6/29/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ  ලබාDම.

70,000.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     67,000.00            96% I 100%

N51222864020 12/16/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස මහන 

මැÛ! ලබාDම.

345,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     338,985.00           98% I 100%

K51222964021 7/8/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සඳහා 

ස්වයං�oයා පව|ධනය opම උෙදසා  ßෙරෝද රථ ෙසේවාව 

`�ම�  opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම.

595,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     590,750.00           99% I 100%

N51422864006 9/23/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" හා Sයැ�මට 

අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය ඉහල නැංuම අර�� 

කරෙගන ඔ�! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

450,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     432,000.00           96% I 100%

N51422864007 9/30/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ස්වයං�oයාෙ~ S�" හා Sරතuමට 

අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා 

ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස මහන මැÛ!  

ලබාDම.

 
150,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     148,393.00           99% I 100%



K51422964008 11/30/2015

ෙකොළඹ �ස්��රGකෙ> ස්වයං �oයා ��ව|ධනය සඳහා 

�pයෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩ 

සටහනG පැවැ�uම

49,000.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     48,650.00            99% I 100%

K51422964009 11/3/2015

ෙහෝමගම හා පාaGක �රාන.ෙ�. ෙකො<ටාසවල අ@ ආදාය  

ලාW ප��වල ස්වයං �oයා අෙපGÛත ත�ණය! සඳහා �යa� 

Al� වැඩ සටහනG පැවැ�uම.

150,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K51422964010 12/2/2015

ෙකොළඹ �ස්ßGකෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය සඳහා ß ෙරෝද රථ 

ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩ සටහනG 

පැවැ�uම

120,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     118,150.00           98% I 100%

N51422864011 11/17/2015

ෙකොළම �ස්��◌ිGකෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලය!ෙ_ ]වන 

ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං �oයා ආධාර ෙලස ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබාDම

252,502.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ -                     237,895.00           94% I 100%

K51422964012 11/11/2015

ෙකොළඹ �ස්��◌ැGකෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල ස්වයං 

�oයා අෙපGÛත ත�ණ ත�� ය! සඳහා �යa� Al� වැඩ 

සටහනG පැවැ�uම

250,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K51422964013 11/12/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> අ@ ආදාය  ලාW ප��වල ස්වයං �oයා 

අෙපGÛත ත�ණ ත�� ය! සඳහා �යa� Al� වැඩ 

සටහනG පැවැ�uම

237,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

K51422964014 11/22/2015

ෙකොළඹ �ස්ßGකෙ> ස්වයං �oයා ��ව|ධනය සඳහා ß ෙරෝද 

රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩ සටහනG 

පැවැ�uම

65,700.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     62,550.00            95% I 100%

K51422964015 12/16/2015

ෙකොළඹ �ස්��තGකෙ> ස්වයං �oයා ��ව|ධනය සඳහා 

�pයෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩ 

සටහනG පැවැ�uම

45,000.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     41,700.00            93% I 100%

K51422964016 12/14/2015

ෙකොළඹ �ස්ßGකෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය සඳහා ß ෙරෝද රථ 

ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  වැඩ සටහනG 

පැවැ�uම

77,000.00            අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     76,450.00            99% I 100%



H51431165001 9/7/2015

අගලව�ත, පාb!ද�වර, වල�ලා`ට, }ල�Xංහල හා ම"ගම 

පා.ෙ� ෙකො<ඨාසය!P ප�ංU අ@ ආදාය ලාW පgගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබාDම
200,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     200,000.00           100% I 100%

H56552601002 4/9/2015

��ල�Yය බස් නැව" පල සංව|ධනය opම

10,000,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     10,000,000.00      100% I 100%

H56552301003 10/20/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ�කාර��ල 

හ!�ෙ> Xට ෙතොY�ල ව�ත පාර දGවා ෙකොටස ෙකො!Ä<කර  

සංව|ධනය opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     292,845.00           98% I 100%

H56552301005 10/20/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> මැදල!ද මා|ගය ෙකො!Ä< 

කර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,661.38           100% I 100%

D56452201001 6/26/2015

Maradagahamula Madiththagama - Bridge 

    Construction(Diwulapitiya D.S)

10,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     9,255,430.80       93% D 80%

D56452201002 7/29/2015

D-15 ��ල�Yය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොස්ඇටෙදSය හ�ෙ� 

හරහා තලාෙකොලයාය මා|ගය සංව|ධනය o�ම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     717,830.82           72% I 100%

H56552302001 11/20/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> රgෙදොtව ගමමැද පාර 

\�ලගහව�ත, ෙනොතා�ස් ව�තට යන අw 10 G පළල mට| 

100G �ග පාර ෙකො!Ä< දමා සංව|ධනය opම

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     299,420.00           100% I 100%

H56535202002 5/25/2015

කටාන අරbය උයන ගාම සංව|ධන ස\�ය මI! අඩG Sම කර 

ඇ� ජල ව�ාපෘ�ෙ> ෙපො පාගාරෙ> හා ජල ටැංoෙ> වැඩ Sම 

කර ජල නළ එ�ම.

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                       0% B 35%

D56452202001 10/21/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> කYයාල oOලා�Yය ෙපොa  මා|ගය 

කාප< opම.

28,800,300.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     27,710,975.80      96% I 100%



H56552303001 4/9/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ක<�ව, �ස්ට! ගා|�! 

පළ� ප�මග හා "!වැS ප�මග ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය 

opම

1,500,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     1,497,140.00       100% I 100%

H56535203008 5/25/2015

වැ�ලu�ය �`ස් ෙපෙදස Äඩාංගනයට යාබදව Aස්තකාල 

ෙගොඩනැI�ල ප�සංස්කරණය opම.

515,000.00           අමා.ෙ�.

mග�ව නගර 

සභාව -                     427,656.50           83% I 100%

D56452203001 7/29/2015

D-38 wella weediya road (negambo beach road) 

develpment 

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,917,280.69       96% I 100%

D56452204001 8/26/2015

D-40 Minuwangoda Padipola Wathumulla Road 

Asphalt Concrete Overlaying

13,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     13,250,934.71      98% D 80%

D56452204002 9/10/2015

C-11 \�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ග�ක!ද කමරෙගොඩ 

මා|ගය සංව|ධනය o�ම. .

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     942,391.15           94% I 100%

H56552305001 5/25/2015

m�ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> "!ග�ව ගෙ� ප!සල පාර 

ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     499,717.88           100% I 100%

D56452205001 6/26/2015

Haggalla Hadidenikanda road - Construction of 

    Drain & Retaining Wall (Meerigama D.S)

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,956,520.15       98% I 100%

D56452206001 6/26/2015

Walpola Haggalla  Road - Asphalt 

    Concreting(Aththanagalla D.S)

12,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     10,701,259.47      89% I 100%

D56452206002 7/29/2015

D -28 අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> සAගස්තැ!න 

කරස්නාගල මා|ගය සංව|ධනය o�ම

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     827,921.38           83% I 100%



H56552310001 4/9/2015

මහර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> Classic View Terrance 

රාගම පාර කඩවත මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                       0% B 35%

H56552310002 4/9/2015

මහර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> මා�ගාතැ!න කs��ල 

මා|ගෙ> ෙගොරGගහෙද�යව�ත ඉ���ට මා|ගය සංව|ධනය 

opම

400,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     397,696.95           99% I 100%

D56452210001 7/29/2015

D-22 Mahara Webada-Gonahena Road improvement

1,600,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,453,704.84       91% D 80%

D56452211001 5/13/2015

ෙදො ෙ� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> කtෙකොඳයාව පාර 

සංව|ධනය opම 1 වන අ�යර

6,200,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     6,181,511.33       100% I 100%

H56552311001 4/9/2015

ෙදො ෙ� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ම�වාන ෙදකටන 

මා|ගෙ> N�sව�ත පාර ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     397,508.00           99% I 100%

D56452211002 11/6/2015

Kalukodayawa Road  - Asphalt Concreting(Dompe 

    D.S) - 2nd Stage

2,300,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     883,345.97           38% I 100%

D56452211003 6/26/2015

Gampola gedara Pepolgaha deniya - Road 

    Improvement(Dompe D.S)

5,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     5,167,778.10       94% I 100%

D56452211004 6/26/2015

Dekatana Radawana - Culvert Widening(Dompe 

    D.S)

5,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     5,493,487.72       100% I 100%

D56452211005 7/29/2015

C-23 Dompe Pattiyagama -Udakanampalla Road 

improvement.

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,477,906.14       74% I 100%



D56452211008 9/2/2015

ෙදො ෙප ප.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ඉgදම� ෙදSය ල!Xයාෙහේන 

මා|ගය සංව|ධනය o�ම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     693,990.38           69% I 100%

H56552312001 4/9/2015

Ðයගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> අංක 280 නැෙගනPර 

Ðයගම ගාමෙසේවා වසෙ  ඉj� උයන මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස 

සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     467,284.05           93% I 100%

D56452212001 7/29/2015

D- 04 Biyagama Thalawaththa - Sapugaskanda Road 

Improvement

4,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,836,295.98       96% I 100%

D56452212002 8/26/2015

D-04 Byagama Kotunna Road Concrete Overlaying.

11,400,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     10,750,722.52      94% I 100%

D56452222001 11/6/2015

ෙකොෙලො!නාව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොෙලො!නාව 

ගා\® පාර සංව|ධනය opම.

4,650,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     425,925.00           9% I 100%

H56535222001 8/10/2015

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙගොත�ව නගරෙ> 

ෙදොඩ!ගෙහේන පෙgශෙ> ග�වැYයG ඉ�කර සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො. ෙකො.�.පා.ස. -                     -                       0% Q 0%

H56552324001 3/27/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> o�බ�ගලව�ත පාර 

�<�ගල මාලෙ� මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම.

900,000.00           ප.පා.ෙකො. නගර සභාව -                     895,131.02           99% I 100%

D56452325001 5/13/2015

ෙව�X�Aර ව�තට අය� ෛමß මාවත ඉ�� ෙකොටස කා� 

බැ×ම සහ ෙකො!Gpර< opම

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,971,843.75       99% I 100%

D56452325002 5/13/2015

රාlලAර ව�තට අය� බ|� පාG ෙකෝන| රාlලAර ත<� 

Sවාස ඉ���ට ෙප◌ාa පාර ෙකො!Ä< opම

1,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,433,651.66       96% I 100%



D56452325003 5/13/2015

ෙව�X�Aර ව�තට අය� මා�ෙවල ව�ත වයම! මාවත 

ජයමාSස් ෙ_ Sවස අසළ Xට ෙකො!Ä< opම හාකා� බැ×ම

1,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,430,012.17       95% I 100%

D56452325004 5/13/2015

ෙව�X�Aරව�ත Sෙරෝෂා හං�ෙ> Xට ෙපෙ|රා මහතාෙ_ Sවස 

දGවා යන ෙපොa මා|ගෙ> කා� බැDම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     484,506.81           97% I 100%

H56552325001 4/9/2015

මහරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> ක�වාවල පාර 

ෙමොනරෙ_ හං�ය අසb! වමට ඇ� ක�වාවල ප�මෙ_ ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!Ä< opම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     400,000.00           100% I 100%

D56452225006 6/26/2015

Maharagama Depana Road - Contruction of R.C.C. 

    Drain (Maharagama D.S)

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,987,151.13       99% I 100%

D56452225008 7/3/2015

Maharagama Kottawa - Horakandara Road (0.7 -3.68 

km) Asphalt concrete over laying.

30,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     28,124,313.79      94% I 100%

D56452225012 11/12/2015

D-6 Maharagama Nawinna Rajamaha Vihara Road 

(0- 2.2Km) Asphalt concrete over laying

20,200,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     17,805,457.99      88% I 100%

D56452225013 7/29/2015

D-11 Udahamulla kubukgahahena road devlopment

20,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     18,680,164.05      93% I 100%

D56452226001 7/27/2015

Approch Road Mount lavenia Post Office -

    Rehabilitation (RathMalana D.S)

550,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     448,638.60           82% I 100%

H56552328001 3/27/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> එෙගොඩ උයන නව 

ගා� පාර ලය!ෙකෝ ආයතනය උ"�! ෙකො!Ä< කර ඇ� 

අ"� පාර ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     330,109.50           66% I 100%



D56452228001 7/27/2015

Angulana Telawala Road - Contruction of 2/1 Bridge, 

    2/2 Culvert & Asphalt Concrete (Moratuwa D.S)

4,400,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,201,494.62       95% I 100%

D56452229001 6/26/2015

    Ahalape Road - Improvement(kesbawa D.S)

1,950,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,759,406.38       90% I 100%

D56452229002 7/29/2015

C-14 Kesbawa Kahalpola - indigahathotupola Road ( 

0- 2.5Km) Asphalt concrete over laying.

32,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     31,704,637.73      99% I 100%

D56452229003 9/8/2015

(C) - 28 ^ල මහර ෙගොwග�ව මා|ගය �ද�  බැ\ ඉ�o�ම 

(0.25 om0.35)

2,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,435,425.66       97% I 100%

H56552330001 5/14/2015

ෙහෝමාගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පානtව, වැර�ය 

කන�ත පාර තාර දමා සංව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     396,946.36           99% I 100%

H56552330002 6/5/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> �Yපන දNණ පස!නAර 

මා|ගය අවසාන ෙකොටස සංව|ධනය opම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     261,344.17           87% I 100%

D56452230002 7/29/2015

D-28 Homagma Wekanda Road Asphalt Concrete 

Over Laying.

19,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     14,635,012.00      77% I 100%

D56452230003 7/29/2015

D-26 Homagama Seelaalankara Road Asphalt 

Concrete Over Laying

13,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     8,858,844.53       68% I 100%

D56452230004 7/29/2015

D-19 Meetirigama pitipana ovitigama road 

development

5,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,753,030.71       95% I 100%



D56452331001 5/13/2015

හංවැ�ල ශාලාව ව�ත පධාන ෙ_<�ව අසළ Xට ව" Sවාස 

වලට යන පාර සංව|ධනය opම

1,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,399,431.25       93% I 100%

D56452331002 5/13/2015

X�Sවාස ව�ත උඩ ෙකොටෙසP බංගලාවට යන පාෙ| ව" Sවාස 

වලට යන පාෙ| ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය opම

1,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,419,846.62       95% I 100%

D56452231009 6/26/2015

Seethawaka Akarawita girubula kaluagalla Road 

    (Seethawaka D.S)

4,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,670,982.35       92% I 100%

D56452231010 7/29/2015

D- 12 Avisssawella Knampalla  Eswaththa Road 

(4Km) Asphalt Concrete Over Laying

19,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     16,002,926.76      84% I 100%

D56452231011 7/29/2015

D-01 Avissawella Akarawita Girambula Kaluaggala 

Road Asphalt Concrete Over Laying

9,900,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     9,854,547.25       100% I 100%

D56452333001 5/13/2015

පාaGක අබයපාල මහතාෙ_ ෙවළඳසැල අසළ Xට ව" Sවාස 

වලට යන පාර සංව|ධනය opම

1,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,355,157.69       90% I 100%

D56452333002 5/13/2015

හ�ෙප ව�ත " ෙමෝදර ෙකෝ`ල අස�න ව" Sවාස වලට යන 

ෙප◌ාa පාර සංව|ධනය opම

1,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,375,013.59       92% I 100%

D56452333003 5/13/2015

අය| ව�ත ෙබෝෙප පාaGක ෙකෝ`ලට සහ සභාප� ඇ"t ව" 

ෙසේවකq! ප�ංUව XYන Sවාස වලට යන ෙප◌ාa පාර 

සංව|ධනය opම

1,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,428,382.65       95% I 100%

H56552333001 4/9/2015

පාaGක පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> N�ගල, �Y`ල පාර 

ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     397,192.51           99% I 100%



H56552641001 3/27/2015

පානaර බස් නැව" ෙපොල ඉ�opම - ෙදවන අ�යෙ| වැඩ 

අවස!කර ජනතා අq�යට පැවpම

17,000,000.00      අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     16,990,943.74      100% I 100%

D56452241003 7/3/2015

Panadura Kuruppumulla road construction of 

structure

850,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     523,793.64           62% I 100%

D56452241004 7/29/2015

D-35 Wadduwa Weragama Road Devlopment 

(Panadura DS)

1,110,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     827,774.34           75% I 100%

D56452242001 11/6/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පලාෙතොට Ïෙ~ ප!සල 

පාර සංව|ධනය opම

4,300,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,282,835.45       100% I 100%

H56552342001 4/9/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> කලAගම ෙදවන ප�මග 

ෙව!ෙgXව�ත ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     497,068.45           99% I 100%

K56517942002 4/9/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> `X"� ම�ස� වගාක�ව!ෙ_ ධා�තා 

සංව|ධනය

1,400,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,392,800.00       99% I 100%

D56452242002 6/26/2015

kaluthara D.S Construction of Damage Culvert & 

black spot (Kaluthara) Molligoda korosduwa

2,790,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,658,448.34       95% I 100%

D56452242005 6/29/2015

කඑතර පාෙ� ෙකො<ඨාශෙ> �රක!ද මා|ගෙ> සංව|ධන 

කට�" Xa o�ම.

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,905,933.18       95% I 100%

D56452242006 12/3/2015

C-16 Kaluthara Gonauwa Yalagala Road Re 

contruction of culvert 6/2

2,240,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,238,395.79       100% I 100%



D56452242007 7/29/2015

C-28 Kaluthara Mawala Maharekma Road (0.0-

1.0Km) Asphalt Concrete Overlaying

10,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     9,627,126.41       92% I 100%

D56452242008 9/4/2015

D-32 කඑතර උ_ග�බඩ Nඩාaෙ~ගම මා|ගය ෙබෝGNව දමා 

සංව|ධනය o�ම.

750,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     749,986.37           100% I 100%

H56552343001 4/9/2015

බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ඇෙලෝ�යාව 2 වන 

ප�මග ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     450,000.00           100% I 100%

D56452243002 6/26/2015

Wathra Weedagama Road - Contruction of concrete 

    drains (blance)(Bandaragama D.S)

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,472,642.15       74% I 100%

D56452243003 6/26/2015

Aluthgama Alubowila Road - Contruction of concrete 

    drains (Bandaragama D.S)

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     757,360.96           76% I 100%

D56452344001 5/13/2015

ෙහොරණ පාෙg�ය සභාවට අය� \�ලෑවව�ත ව" යාෙ> 

\�ලෑව ව�ෙ� Xට නාක!දලට යන මා|ගෙ> ෙකොටසG 

ෙකො!Ä< opම.

1,500,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ නගර 

සභාව -                     1,498,908.17       100% I 100%

H56552344001 4/9/2015

ෙහොරණ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙකෝරලඉම හරස්පාර 

ෙපොa �ඳ ලග පාර ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     500,000.00           100% I 100%

D56452244004 6/26/2015

Mahagama Galatthara Weyangalle road - Concrete 

(Horana D.s) Overlaying

700,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     621,713.45           89% I 100%

D56452244006 6/26/2015

Kulupana Olabotuwa Road - Construction of Side 

    Drains (Horana D.S) 

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,946,724.66       97% I 100%



D56452244007 1/19/2016

Pokunuwita welikala Road -  Reconstruction of    2/2 

    Box  culvert (Horana D.S) 

3,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,898,124.09       97% I 100%

D56452244009 7/29/2015

D- 10 Horana Pokunuwita welikala  Road (0.0-

1.5Km) Asphalt Concrete overlaying

5,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,818,422.04       96% I 100%

D56452244010 7/29/2015

C -06 Ballapitiya Mahena Road Development 

(Horana DS)

2,600,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,530,042.57       97% I 100%

D56452244012 9/2/2015

C - 2 ෙහොරණ වෑවල  යාලගල මා|ගෙ> ෙකො!Ä< කා� 

ඉ�o�ම.

3,400,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,167,343.68       93% I 100%

D56452244013 2/8/2016

Wethata weedagama Road Retaing Wall

2,600,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D56452244014 2/8/2016

Wethata Weedagama Road Box Culvert Widening

400,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. 0% O 0%

D56452346001 5/13/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය සභාවට අය� o�වානකැYයව�ත මහගම 

ව"යාෙ>, ඉහල ෙව�ගම Xට oනස්b ව�ත මා|ගෙ> ෙකොටසG 

ෙකො!Ä< opම.

1,500,000.00       ප.පා.ෙකො.

}ල�Xංහල 

පාෙg�ය 

සභාව -                     1,499,532.70       100% I 100%

D56452347001 5/13/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙgZය සභාවට අය� "@ගල උදාන ෙ� ස\� 

බල පෙgශෙ> ළමා j�යව�ත පැ�bය ව�ත ආරණය පාර 

සංව|ධනය opම

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     984,162.78           98% I 100%

D56452347002 5/13/2015

ෙදොඩ ෙගොඩ පාෙg�ය සභාවට අය� Gෙලෝඩ! ව�ත නෑබඩ 

ව"යාෙ>, හට!ගල හ!�ෙ> Xට ෙහද|bය දGවා මා|ගෙ> 

ෙකොටසG ෙකො!Ä< opම.

1,500,000.00       ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     1,486,906.65       99% I 100%



D56452247003 11/24/2015

ෙදොඩ!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> පයාගල ෙදොඩ!ෙගොඩ 

මා|ගය අවසාන ෙකොටස  සංව|ධනය opම.

4,150,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,149,143.70       100% I 100%

H56552348001 4/9/2015

ෙ��වල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ග�ෙහේන ෙපොa නාන 

�ඳ ළ�! ඇ� මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     500,000.00           100% I 100%

H56552348002 4/9/2015

ෙ��වල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> කාල`ල 

කර�ංචාගහව�ත මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     500,000.00           100% I 100%

D56452248001 6/26/2015

Payagala Nawuttuduwa - Re contruction of 

    culvert(Beruwala D.S) 

1,800,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,766,163.50       98% I 100%

D56452248003 6/29/2015

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> පයාගල ෙදඩංෙගොඩ මා|ගෙ> 

1/1 පාලම සංව|ධනය o�ම.

7,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     6,695,660.90       96% I 100%

D56452248004 11/24/2015

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ��ගම u�ය මා|ගෙ> 

ෙකො!Ä< කා� ඉ�opම.

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,582,223.74       79% I 100%

H56552349001 4/9/2015

ම"ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> මඩවල Xට පැ�bයgද 

අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     500,000.00           100% I 100%

D56452250001 12/3/2015

Darten Field  Road  -Road 

    Improvement(Agalawaththa D.s)

1,640,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,639,748.72       100% I 100%

D56452250002 6/26/2015

Agalawatta Kudaligama - Retainig wall(Agalawaththa 

    D.S)

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,978,194.05       99% I 100%



D56452250003 7/29/2015

C-02 Agalawaththa Kudaligama Warakagoda Road 

Development (Agalawaththa DS)

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     797,162.30           80% I 100%

D56452351001 5/13/2015

වල�ලා`ට පාෙg�ය සභාවට අය� ප!Sල ඇ�ලක!ද 

ව"යායට �`ෙසන පාර සංව|ධනය opම

1,080,000.00       ප.පා.ෙකො.

වල�ලා`ට  

පාෙgZය  

සභාව -                     1,047,983.68       97% I 100%

D56452251002 6/26/2015

Babarawanalink Road - Re conruction of 

    culvert(Walallawita D.s) 

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     924,031.10           92% I 100%

D56452251003 7/27/2015

Babarawanalink Road - Reparing of 

    bridge(walallawita D.s)

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,974,289.72       99% I 100%

D56452251004 7/29/2015

C-05 Walallavita Boraluhena Ihalahewessa 

Habarakada Road (3.2-4.0km)Asphalt Concrete 

Overlaying

6,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     5,996,484.17       100% I 100%

D56452251005 7/29/2015

D-08 walallavita Ihalahewessa Babarawana Link 

Road Concrete Overlaying

5,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,998,386.70       100% I 100%

D56452352001 7/21/2015

පාb!ද�වර පාෙgZය සභාවට අය� ග මානය හරහා �ෙවන 

ෙමොෙහොම� ව�ත පධාන පාෙ| Xට කා|යාලය හරහා ප!සල හා 

ගමට යන මා|ගය ප�සංස්කරණය o�ම

1,500,000.00       ප.පා.ෙකො.

පාb!ද�වර 

පාෙgZය 

සභාව -                     1,490,562.90       99% I 100%

H56535252001 4/9/2015

පාb!ද�වර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අඹගහව�ත Nඩා 

ජල ෙයෝජනා කමය

700,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     680,000.00           97% I 100%

D56452252002 6/26/2015

Baduraliya Hadigalla Puwadola Road - Re 

    Construction of Bridge (Palindanuwara D.S)

6,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     5,923,292.17       99% I 100%



D56452253004 11/6/2015

අ��ගම පරගස්ෙතොට මා|ගය සංව|ධනය opම.

5,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,680,280.48       94% I 100%

D56452253005 10/21/2015

Pokunuvita Walikala Road Development

3,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,693,120.85       90% I 100%

H56552354002 4/9/2015

ඉංI�ය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අරකා`ල ගාම ෙසේවක 

වසමට අය� ෙමෙ!�ගම පාර (6 ක�ෙ~ Xට ෙමෙ!�ගම 

ෙදසට) සදI� `හාරයට හැෙරන තැන Xට ඉ��යට ඇ� පාෙ| 

ෙකො!Ä< ෙනොකරන ලද ෙකොටස ෙකො!Ä< opම
150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     150,000.00           100% I 100%

D56452254001 6/26/2015

Hadapanagoda Menerigama Road - Construction of 

    Box culvert(Ingiriya D.S) 

5,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,921,900.76       98% I 100%

K56222963002 7/8/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> �ණා�මක වෘ�yය Al� පාඨමාලාව! 

හැදෑx ස්වයං �oයාලාW!ෙ_ Nසලතා සංව|ධය සඳහා 

පද|ශනයG පැවැ�uම

47,545.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ -                     47,545.00            100% I 100%

K56517963001 10/20/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> `X"� හා ඒකාබgධ ම�ස� 

වගාක�ව!ෙ_ ධා�තා සංව|ධනය

2,171,650.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,163,555.00       100% I 100%

K56222964002 7/8/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> �ණා�මක වෘ�yය Al� පාඨමාලාව! 

හැදෑx ස්වයං �oයාලාW!ෙ_ Nසලතා සංව|ධය සඳහා 

පද|ශනයG පැවැ�uම

44,726.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ -                     44,726.00            100% I 100%

K56517964001 4/9/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> `X"� ම�ස� වගාක�ව!ෙ_ ධා�තා 

සංව|ධනය

1,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     999,180.00           100% I 100%

K56222965002 7/8/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> �ණා�මක වෘ�yය Al� පාඨමාලාව! 

හැදෑx ස්වයං �oයාලාW!ෙ_ Nසලතා සංව|ධය සඳහා 

පද|ශනයG පැවැ�uම

25,841.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ -                     25,841.00            100% I 100%



K56517962001 10/20/2015

කtතර හා ග පහ �ස්�Gක වල `X"� ම�ස� වගා 

ක�ව!ෙ_ ම�ස� ෙගො`පළ සංව|ධනය

1,428,350.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,428,350.00       100% I 100%

H56431162004 5/13/2015

බස්නාPර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ@ආදාය ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබාDම.

3,000,000.00       අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     3,000,000.00       100% H 100%

K56222962001 7/8/2015

වෘ�yය Al� පාඨමාලාව!P �ණා�මකභාවය ව|ධනය සඳහා 

වෘ�yය Al� පාඨමාලා 04 G බස්නාPර පළාත "ල �යා�මක 

opම

523,175.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ -                     523,175.00           100% I 100%

G56222862002 7/8/2015

වෘ�yය Al� පාඨමාලාව!P �ණා�මක භාවය ව|ධනය සඳහා 

ස්වයං �oයාලාW! ස`බලගැ!uමට උපකරණ ලබාDම

774,155.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ -                     774,155.00           100% I 100%

N56222962010 3/19/2015

ෙ�ෂ ක|මා!ත හා හස්ත ක|මා!ත පද|ශන සඳහා ක|මා!ත 

ක�ව!ෙ_ පහjක  සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 500,000.00         485,733.11           97% I 100%

N56222962011 3/19/2015

ප|ෙ>ෂන ම�! ෙ�ෂ ක|මා!ත හා Nඩා ක|මා!ත Gෙෂේතය! 

පව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 500,000.00         500,000.00           100% I 100%

N56222962012 3/19/2015

නව කමෙ~ද  භා`තය "b! කාෆ්< ලංකා අෙල`සැ�  වල 

අෙල` පව|ධනය Xaopම

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 1,500,000.00      1,377,050.00       92% I 100%

F56222862013 3/19/2015

Sෂ්පාදන හා Al� මධ�ස්ථානය!P ෙසේවා පහjක  සංව|ධනය 

සඳහා කා|යා�ය උපකරණ \ලD ගැ^ම

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 1,500,000.00      1,500,000.00       100% I 100%

G56222862016 3/19/2015

Sෂ්පාදන හා Al� මධ�ස්ථානය! සඳහා අ� ය!ත උපාංග හා  

උපකරණ \ළ D ගැ^ම

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 1,500,000.00      1,432,310.00       95% I 100%



G56222862017 3/19/2015

වෘ�yය Al� මධ�ස්ථාන සදහා ය!ත හා උපකරණ \ළ D 

ගැ^ම

690,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 690,000.00         593,284.25           86% I 100%

A56222162020 3/19/2015

පා�ෙභෝIක ආක|ෂණය සදහා කාෆ්< ලංකා අෙල`සැ� 

නuකරණය opම

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 2,000,000.00      1,779,983.00       89% I 100%

A56222162021 3/19/2015

ෙ�ෂ ක|මා!ත හා Nඩා ක|මා!ත Sෂ්පාදන හා Al� 

මධ�ස්ථානය!P පහjක  සංව|ධනය opම

4,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 4,000,000.00      3,382,896.80       85% I 100%

K56222962023 3/25/2015

බස්නාPර පළාෙ� ක|මා!ත Gෙෂේතෙ>  S�"Õව!ෙ_ ෙසේවක 

කා|යGෂමතාව ඉහල නැංuම සඳහා මානව ස ප� සංව|ධන 

වැඩ සටහ! �යා�මක opම

310,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 310,000.00         286,087.13           92% I 100%

H56431162006 5/13/2015

බස්නාPර පළාෙ� අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ Sවාස සංව|ධන 

කට�" සදහා ආධාර ලබා Dම.

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                       0% A 10%

K56535962007 4/9/2015

බස්නාPර පළාෙ� හaනාග� a|වල ගාම සංව|ධන ස\� ප� 

සං`ධානය opෙ  වැඩසටහන

800,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     700,000.00           88% I 100%

K56535962008 4/9/2015

ගාmය පජාව "ළ ගාම සංව|ධනය ��බඳ දැ�ව� opෙ  

වැඩසටහනG හා රචනා තරඟයG පැවැ�uම.- 2015

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     492,800.00           99% I 100%

N56523162013 4/9/2015

ස$පකාර සංව|ධන ෙදපා|තෙ !" සහකාර කා|යාල 3 හා 

ස$පකාර සංව|ධන ෙදපා|තෙ !" පධාන කා|යාලය ජාල ගත 

opම.

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     1,757,392.00       88% H 100%

G56523862014 4/9/2015

ගාmය බැංN Sයාමන වැඩසටහ! ෙව�ෙව! ස$පකාර 

සංව|ධන ෙදපා|තෙ !" පධාන කා|යාලය හා ෙකොළඹ, 

ග පහ, කtතර කා|යාල වල ස්ථා�ත කර ඇ� ගාmය බැංN 

Sයාමන ඒකක සඳහා \ලD ගැ^ම.
1,000,000.00       අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     1,000,000.00       100% H 100%



K56523962015 4/9/2015

ෙකොළඹ,  කtතර,ග පහ �ස්�Gකවල ``ධ ෙසේවා ස$පකාර 

ස\� සඳහා I�  ප\�වලට  අ�ව $ල� වා|තා සකස් opම හා 

ඉ��ප� opම ��බඳ Al� වැඩසටහ! පැවැ�uම.

450,000.00           අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     450,000.00           100% I 100%

K56523962016 4/9/2015

ෙකොළඹ, ග පහ, කtතර �ස්�Gකය!P  ``ධ ෙසේවා ස$පකාර 

ස\� සඳහා ද�ත �ස් opම හා ෙතොර"� කළමණාකරණෙ> 

ඇ� අවශ�තාවය හා වැදග�කම ��බඳව දැ�ව� opෙ  

වැඩසටහ! පැවැ�uම.
450,000.00           අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     434,137.00           96% I 100%

K56523962017 4/9/2015

ෙකොළඹ, ග පහ, කtතර �ස්�Gකය!P  ``ධ ෙසේවා ස$පකාර 

ස\� සඳහා `ගණන වා|තා සකස් opම ��බඳ දැ�ව� opෙ  

වැඩසටහ! පැවැ�uම.

300,000.00           අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     251,491.00           84% H 100%

K56523962018 6/1/2015

ගාmය බැංN ශාඛාවල අභ�!තර පාලනය හා අභ�!තර 

පpGෂාව ස බ!ධෙය! ස$පකාර ෙදපා|තෙ !" කා|යය 

ම³ඩල Sලධාp! දැ�ව� opම.

300,000.00           අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     290,986.50           97% H 100%

K56523962019 7/2/2015

ෙකොළඹ පධාන කා|යාලය හා �ස්�G කා|යාලය!P ස$පකාර 

සංව|ධන ෙදපා|තෙ !" Sළධාp!ෙ_ ඵලදාqතා පව|ධනය 

��බඳ Al� වැඩ�t පැවැ�uම.

500,000.00           අමා.ෙ�. ස.සං.ෙකො. -                     -                       0% C 60%

H58552301001 10/28/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ��ල�Yය 

අස්වැ!නව�ත � ආන!දාරාමය �PY මා|ගය සංව|ධනය opම.

350,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     349,751.81           100% I 100%

F58535801004 4/10/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සඳහා කැන� හ< ලබා Dම.

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     450,000.00           100% I 100%

H58431101001 5/14/2015

��ල�Yය  පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ Sවාස 

ඉ� opම  සදහා දව�ාධාර    ලබා Dම.

240,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     239,400.00           100% I 100%

H58431101002 5/15/2015

��ල�Yය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාïනෙ_ Sවාස 

ඉ�o�ම සදහා දව�ාධාර ලබාDම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     499,700.00           100% I 100%



H58431101003 5/19/2015

��ල�Yය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ Sවාස 

ඉ�o�ම සදහා දව�ාධාර ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     99,000.00            99% I 100%

H58552301006 10/28/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසයෙ> 54 ඒ, ෙපො�ව�ත 

ද�ප�ෙගදර ගැ@මව�ත ජනපදෙයP පළ� මා|ගය ෙකො!Ä< 

කර සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,670.80           100% I 100%

H58552301007 10/28/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසයෙ> o"�වල ඉහළගම 

ෙවළමැද මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     478,335.94           96% I 100%

D58452201004 12/29/2015

 නා�ල -නාවාන(D) මා|ගයට පෙ~ශවන ��ල�Yය පා.ෙ� 

ෙකො<ඨාසයට අය� ���ෙද�ය � û|වාරාම `හාරය අසb! 

යන ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම.

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය -                     449,935.06           100% I 100%

H58552301008 10/28/2015

��ල�Yය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> �ෂ්නAර ජනපදෙ> 

මැද පාර ෙකො!Ä< opම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     249,186.89           100% I 100%

H58452301005 11/24/2015

��ල�Yය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 90 ක�වැ�ෙ�ගම ගාmය 

බැංNව අසb! ඇ� මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,905.00           100% I 100%

H58452301006 11/24/2015

��ල�Yය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� ෙකොටෙදSයාව ර�  පාර 

"!මං හ!�ය අසල ෙවල අqෙ! ෙපොa පාර සංව|ධනය opම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     249,470.00           100% I 100%

H58452301007 11/24/2015

��ල�Yය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� එරබgද ෙබbගස්ව�ත 

ෙG.z.ෙසෝමX� මහතාෙ_ Sවස දGවා ඇ� ෙපොa පාර 

සංව|ධනය opම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     249,470.00           100% I 100%

H58452301008 11/24/2015

��ල�Yය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> පහලමw�යවල ගාම Sලධාp 

වසෙ  ෙහ<Yව�ත Xට ව��ට දGවා යන ෙපොa  මා|ගය 

ෙකො!Ä< opම.

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

��ල�Yය 

පාෙg�ය 

සභාව -                     399,539.96           100% I 100%



F58535802001 3/27/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     850,863.00           85% D 80%

H58431102001 5/14/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාï! සදහා   Sවාස  

ආධාර ලබා �ම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     998,738.00           100% H 100%

H58431102002 5/15/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාï! සදහා Sවාස  

ආධාර ලබා Dම.

770,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                       0% H 100%

H58431102003 5/15/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� jajක ල� අ@ 

ආදාය ලාï!ෙ_ Sවාස ඉ�o�ම සදහා දව�ාධාර ලබා Dම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                       0% B 35%

H58431102004 5/15/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

Sවාස ඉ�o�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම.

800,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                       0% B 35%

H58431102006 5/15/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා 

Dම.

 
125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                       0% H 100%

H58431102008 5/19/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතොරාග� jajක ල� අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ Sවාස ඉ�o�ම සදහා දව�ාධාර ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                       0% B 35%

H58431102009 9/9/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW!ට Sවාස ආධාර 

ලබා Dම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     -                       0% B 35%

H58552302003 5/22/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> වැbෙහේන Xයඹලා ගහ 

අසල එළවt කඩය අසb! යන මා|ගය ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,974.00           100% I 100%



H58552302007 11/18/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> මහ ඇ�ගාල v.ෙÆ. 

පනා!aA�ෙ� මාවෙ� බ }Nbය ෙදසට යන මා|ගෙ> අ"� 

මා|ගය සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     480,343.00           96% I 100%

D58452202011 7/3/2015

 කටාන පාර (c) මා|ගයට පෙ~ශ වන කටාන පා ෙ�  

ෙකො<ඨාශයට අය� උද \ට  උ�තමාරාමය  අ"� පාර 

සංව|ධනය opම. 

 

 
450,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     293,333.50           65% I 100%

D58452202012 7/3/2015

දාෙගො!න - oOලා�Yය (D)  මා|ගයට පෙ~ශ වන කටාන  පා 

ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> කටාන  පාෙg�ය සභාවට අය�  වැbෙහේන  

v. z ව�ත  මා|ගෙ> ගරාජය ඉ���ට  අ"�  මා|ගය ෙකො!Ä< 

 opම.  

 
450,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     446,978.00           99% I 100%

D58452202013 7/3/2015

කYයාල - oOල�Yය (D)  මා|ගයට පෙ~ශ වන කටාන පා ෙ� 

ෙකො<ඨාශයට අය� කටාන  බටPර  කtවා��Aව  ග�වල පාෙ|  

 දNණට  හැෙරන පළ� පාෙ|  ආර භ වන  තැන ඇ�  

ෙබෝGNව   කා� කැට  ෙයොදා සැකiම. 

 
50,000.00            ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     37,925.00            76% I 100%

D58452202014 7/3/2015

ඩ�. ඒ . ද X�වා මාවත (D)  මා|ගයට පෙ~ශ වන කටාන පා 

ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය�  කටාන mග�ව පාෙ|  බටප�තල   

හ��ෙය!  දt@ෙකො�වට �ෙවන මා|ගෙය! දNණට ඇ�  

ෙහොරqස! පා|G  P   oංස්b  මහතාෙ_ ෙ_ අසල ඇ� 01 වන 

අ"� මා|ගය   සංව|ධනය opම.  

 
200,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     153,837.50           77% I 100%

D58452202015 7/3/2015

ෙgවෙමෝතාව- කලහ�Yය (D)  මා|ගයටට පෙ~ශ 

වන

 

 කටාන පා ෙ�  ෙකො<ඨාශයට අය�  බටPර  කtවා��Aව  i 

ෙහ!� ද X�වා  මාවෙ�  ෙකො!Ä< කර ඇ� ෙකොටස හා තාර 

දමා ඇ� ෙකොටසට මැ�! ඇ� ෙකොටස  සංව|ධනය opම.  

 200,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     165,337.50           83% I 100%

D58452202016 7/3/2015

ක!දවල iaව(C)  මා|ගයට පෙ~ශ වන කටාන  පා ෙ� 

ෙකො<ඨාශයට අය�  ක�රාන  ඇටඔගහව�ත  ගමමැද මා|ගය  

සංව|ධනය opම.  

 
175,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     132,485.00           76% I 100%

D58452202017 7/3/2015

කටාන පාර (C)  මා|ගයට පෙ~ශ 

වන

 

කටාන පා.ෙ� ඇ�ගාල වSගර�න මාවත අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය 
275,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     213,052.50           77% I 100%



H58552302013 12/3/2015

කටාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ආ�අ බලම ��ලව�ත 

`ජය මාවෙ� මාවෙ� ෙපොa අ"� මාවත සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     485,642.00           97% I 100%

H58452302020 11/24/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� රgෙදොtව  jෙබෝධාරාම මහා 

`හාරාස!න අ�තනග� ඔය නD iමා මාලකයට �`ෙසන  

මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     287,767.00           58% I 100%

H58452302021 12/16/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අම!ෙදොtව ප�bය පාර පlකර 

ඇව�ව�ත ෙදසට යන `ට දNණට ඇ� ෙදවන අ"� පාර mට| 

150 G aරට සංව|ධනය opම.

350,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක�නායක - 

iÏව නගර 

සභාව -                     314,768.69           90% I 100%

H58452302022 12/16/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අම!ෙදොtව ෙ�ස්ලq! පාෙ| Xට 

ෙසේනානායක පාෙ| යන`ට වමට ඇ� ෙදවන අ"� පාර mට| 

125G aරට සංව|ධනය opම.

650,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක�නායක - 

iÏව නගර 

සභාව -                     463,407.81           71% I 100%

H58452302023 11/24/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> 199 රgෙදොtව උ"ර ගාම ෙසේවා 

ෙකො<ඨාසෙ> ෙරෝPත uරø�ය මහතාෙ_ Sවස අසල ඇ� ෙපොa 

අ"� මා|ගය ෙකො!Ä<  opම.

750,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     591,856.00           79% I 100%

H58452302024 11/24/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ලංXයාවාwය ගෙ!ෙපොළ මාq  

පාර  (}gධදාස පනා!a මහතාෙ_ Sවස අසb! යන පාර) ෙපොa 

පාර ෙකො!Ä< opම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     287,197.00           96% I 100%

H58452302025 11/24/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> කටාන පා.සභා iමාවට අය� මහ 

ඇ�ගාල ෙ�`< අ�Aහා  මාවත ෙකො!Ä< ෙයොදා සංව|ධනය 

opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,511.00           100% I 100%

H58452302026 11/19/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වැbෙහේන පරාල Nමාරෙ_  Sවස  

�Pටා ඇ� ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

H58452302027 11/19/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වැbෙහේනඅ!"�නාෙ_ Sවස 

�Pටා  ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%



H58452302028 11/19/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වැbෙහේන ස|ප ෙවද මහතාෙ_ 

Sවස අසල m හ�ස් එක පාර ෙකො!Ä< opම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

H58452302029 11/19/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වැbෙහේන වq! ස්ෙටෝ|ස් එක 

අසල ෙපොa පාර ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

H58452302031 11/19/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වැbෙහේන කt රාජාෙ_ Sවස 

�Pටා  ඇ� ෙපොa පාර ෙකො!Ä< opම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

H58452302033 11/30/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ක�රාන දN� �! පැ!ටX ව�ත 

මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     444,747.00           89% I 100%

H58452302034 11/30/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> දN� වැbෙහේන ජය�" මාවෙ�  

Pල� සම!ත යන අයෙ_ Sවස ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     447,469.55           89% I 100%

H58452302036 11/30/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> oOලා�Yය ග�මංකඩ ෙමෝලව�ත 

ව"ර ටැංoය පාෙ| ෙපොa අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     448,772.60           90% I 100%

H58452302037 11/30/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ආ�අ බලම සරණ�ස්ස මාවත  1 

වන ප�මඟ සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     448,803.05           90% I 100%

H58452302038 11/30/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙතො�xෙ� අbබPන ෙතො�පල 

පාෙ| Z�ප මාවත  ෙපොa මා|ගය  සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     437,909.10           88% I 100%

H58452302039 11/30/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> oOලා�Yය ජ }ගහ ෙගොඩැ�ල 

ෙපොa ජල ටැංoය ඉ���ට පහළට ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගය 

ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     442,174.00           88% I 100%



H58435202041 11/30/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  203 ගෙ!ෙපොල ගාමෙසේවා වසෙ  

�PY රජයට අය� පජා බlකා|ය ෙගොඩනැ��ල y!ත ආෙ�ප 

කර ප�සංස්කරණය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     76,042.10            76% I 100%

H58435202042 11/30/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> රgෙදොtව jෙබෝදාරාම `හාරස්ථාන 

Ðෙ  ඇ�  රජයට අය� jමග පජා බlකා|ය ෙගොඩනැI�ෙ� 

y!ත ආෙ�ප කර ප�සංස්කරණය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     97,822.15            98% I 100%

H58452302043 12/14/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වැbෙහේන v.z.ගරාජය ඉ���ට 

ඇ� ෙපොa පාර ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන 0% O 0%

H58452302045 12/28/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> රgෙදොtව ගම මැද පාෙ| 

ෙරොසqෙරෝ මහතාෙ_ Sවස ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය 

opම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     267,935.00           89% I 100%

H58452302046 12/28/2015

කටාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> v.z ව�ත ගරාජය ඉ���ට පධාන 

මා|ගෙ> ඇ� පනා!a මහතාෙ_ Sවස ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය opම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

කටාන  

පාෙg�ය 

සභාව -                     127,564.00           64% I 100%

D58452203001 5/13/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ම�ව�ත ෙgවස්ථානයට 

�`j  මා|ගය කාප< කර සංව|ධනය opම (1 අ�යර)

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     445,356.27           89% I 100%

H58552303005 3/27/2015

mග�ව  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ශා!ත 0� ෙපෙදස අංක 

48 Sවස අසb! `Pෙදන අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     660,051.11           66% I 100%

H58552303006 3/27/2015

mග�ව  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> දtපත පරාකම ප�මග 

ෙකො!Ä< opම.

1,500,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     1,497,999.82       100% I 100%

H58552303007 3/27/2015

mග�ව  පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> a!ගා� �Yය ෙ|!ෙබෝ 

ෙහෝටලය අසල මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     993,243.42           99% I 100%



G58517803008 7/2/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU �වර පජාවෙ_ 

ද�ව!ෙ_ අධ�ාපන කට�" සඳහා bයාප�ංU ෙපර පාසැ�වලට 

උපකරණ ලබා Dම.

620,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     619,968.00           100% I 100%

H58431103003 5/15/2015

mග�ව ප.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ Sවාස 

ඉ�o�ම සදහා දව�ධාර ලබා 

Dම.

 
1,000,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     997,700.00           100% I 100%

H58431103004 5/19/2015

mග�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතොරාග� jajක ල�  අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ Sවාස ඉ�o�ම සදහා දව�ාධාර ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     99,985.00            100% I 100%

G58535803018 7/9/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU අංක. 80 -11 

ඊ තලාÏව �PY අ�ෙණෝදය ගාම සංව|ධන ස\�යට අවශ� 

උපකරණ ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     49,100.00            98% I 100%

H58552303019 10/14/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> Nරණ a �යපල 

ස්ථානය ඉ���ට මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

980,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     978,914.00           100% I 100%

H58552303020 10/14/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> ෙ�ස්ලq! පාර 02 වන 

ප�මග ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

1,878,060.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     1,861,238.19       99% I 100%

H58552303021 10/14/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> දtවෙකො�ව සමI මාවත 

ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම

1,935,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     1,929,059.84       100% I 100%

H58552303022 10/14/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> mග�ව ෙකොළඹ පාෙ| 

අංක 495/3 Sවස අසb! ඇරෙඹන මා|ගය ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම

1,620,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     1,617,115.00       100% I 100%

H58552303023 10/14/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙබොස්ෙකොAරය අසල 

ක ම�ව�ත පාර ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

1,330,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     1,327,536.00       100% I 100%



H58552303024 10/14/2015

mග�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙබොලවලාන සදාසරණ 

මාවත ෙකො!Ä< කර  සංව|ධනය opම

1,399,021.70       අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     1,397,018.99       100% I 100%

H58452303005 11/24/2015

mග�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> mග�ව කෙඩො� කැෙ� ෙපොa 

jසාන  ´\ය ආස!න අ"� පාර තාර දමා සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mග�ව මහ 

නගර  සභාව -                     420,250.00           84% I 100%

H58452303006 11/30/2015

mග�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙනො.141/2/ඒ,m�ගම පාර,mග�ව 

ප�ංU එ .එ!.එ!.ෆා�ස් මහතාෙ_ Sවස ඉ���ට ඇ� ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mග�ව මහ 

නගර  සභාව 0% O 0%

H58535204002 4/10/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> උ!නා�ව ගාම සංව|ධන 

ස\� ශාලාව ප�සංස්කරණය opම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     -                       0% C 60%

H58431104002 5/14/2015

\�ව!ෙගොඩ  පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> jajක\ල� ෙතෝරාග� අ@ 

ආදාය ලාW!  සදහා Sවාස අ◌ාධාර    ලබා Dම.

110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     109,987.00           100% I 100%

H58431104003 5/15/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï! සදහා 

Sවාස ආධාර   ලබා Dම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     19,998.00            100% I 100%

H58431104004 5/15/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� jajක ල� අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ Sවාස ඉ�o�ම සදහා අවශ� දව�ාධාර ලබා 

Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     24,440.00            98% I 100%

H58431104008 5/15/2015

\�ව!ෙගොඩ පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතොරාග� jajක ල� අ@ 

ආදාය ලාW! සදහා Sවාස ආධාර ලබා Dම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     199,280.00           100% I 100%

H58431104009 5/15/2015

\�ව!ෙගොඩ පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï!ෙ_ 

Sවාස ඉ� o�ම සදහා දව�ාධාර ලබා 

Dම.

 
400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ 399,940.00         399,940.00           100% I 100%



G58535804004 5/22/2015

\�ව!ෙගොඩ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

931,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ව!ෙගොඩ -                     -                       0% C 60%

D58452204011 2/17/2016

ෙදොරනෙගොඩ ෙ� ��ල (C)  මා|ගයට පෙ~ශ වන 

\�ව!ෙගොඩ පා ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය�  ෙදොඔවල  එGස�  

මාවෙ�  ෙකරවල නාරං�ත දGවා  ෙකොටෙසP ඉ��  ෙකොටස  

ෙකො!Ä< opම.  

 
450,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     -                       0% A 10%

D58452204013 11/24/2015

ග�ක!ද -කමරෙගොඩ (C-11) මා|ගයට පෙ~ශවන 

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> Nඩාෙගොඩ කමරෙගොඩ 

වැbපාර ෙපොa මා|ගය  ෙකො!Ä< opම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     240,793.25           96% I 100%

D58452204014 11/24/2015

ග�ෙලොtව-ෙපො�ව�ත (D-12) මා|ගයට පෙ~ශවන 

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ග�ෙලොtව අ!නාXව�ත 

සම� මාවෙ� ම�කා!� මහ�\යෙ_ Sවස ඉ���ට ෙපොa 

මා|ගය ෙකො!Ä< opම.
200,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     196,975.75           98% I 100%

H58452304015 11/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> නැදග�ව  ටා!ස්ෙපෝමරය 

අසb!  ෙරෝPත මහතාෙ_ Sවස දGවා ෙවල අසb!  යන ෙපොa 

මා|ගය  ෙකො!Ä< opම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     299,992.00           100% I 100%

H58452304016 11/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� වYනාපහ වැbකැYය 

මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     299,992.00           100% I 100%

H58452304017 11/24/2015

\�ව!ෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� \�ව!ෙගොඩ යYයන 

N�sව�ත පාර N<Y ග� අ�ලා සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

\�ව!ෙගොඩ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,394.12           100% I 100%

H58552305001 10/15/2015

m�ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> 9 R N�aව�ත වැෙ~  

ෙපොa �`j  මා|ග සංව|ධනය opම.

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     588,679.17           98% I 100%

H58431105007 5/14/2015

m�ගම  පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW! සදහා Sවාස 

ඉ� opමට  අවශ� දව�ාධාර    ලබා Dම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     148,800.00           99% I 100%



H58431105008 5/15/2015

mpගම පා.ෙ�  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï!ෙ_ Sවාස 

ඉ�o�ම සදහා දව�ාධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     40,000.00            100% I 100%

H58552305005 5/11/2015

m�ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� ෆ්�ය!Gල!� 

ව�ත අ"� මා|ගය ෙකො!ක< කර සකස් opම.

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     599,991.51           100% I 100%

H58431105011 5/19/2015

m�ගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග�  jajක ල� අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ Sවාස ඉ�o�ම සදහා දව�ාධාර ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     98,580.00            99% I 100%

H58431105012 5/19/2015

m�ගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï! සදහා Sවාස 

අධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     145,885.00           97% I 100%

H58552305007 7/20/2015

m�ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ක�එ�ය වෑබඩ��ල � 

ස }gධ ජය!� මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     400,000.00           100% I 100%

G58535805008 6/15/2015

m�ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> 28/v, වැ�ල`�ල ��ල 

ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා ෙනස්කැෙෆේ ය!ත ලබා Dම.

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     -                       0% I 100%

D58452205013 10/14/2015

ෙ~වැ�ෙද�ය m�ගම (i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශවන m�ගම 

පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> දOක!ද Äඩා �Yය අසb! පහළට ඇ� 

මා|ගය ෙකො!Ä< 

opම.

 
100,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     97,090.59            97% I 100%

D58452205014 8/3/2015

පස්යාල I�උ�ල (C) මා|ගයට පෙ~ශ වන m�ගම පා.ෙ� 

ෙකො<ඨාශෙ> ��තවල කන�ත අසb! එෙG කැ�ල දGවා 

�ෙවන මා|ගෙ> දNණට ඇ� මා|ගය ආර භෙ> Xට 

ෙබෝල!ක!ද }a මැaර දGවා මා|ගය ෙකො!Ä< o�ම.
250,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     235,681.31           94% I 100%

D58452205015 10/14/2015

 දංඕ`ට-m�ගම මා|ගයට m�ගම  (i ෙශේ�ය) මා|ගයට 

පෙ~ශවන m�ගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> හ�ගම �ස්ස මාවත 

DG ෙසොමාවy මහ�\යෙ_ 

 

Sවස ෙදසට ඇ� මා|ගය ෙකො!Ä< opම.
100,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     97,867.60            98% I 100%



D58452205016 10/14/2015

බාaරාෙගොඩ ඉ�Gෙහේන සහ ��ල�Yයm�ගම (C)මා|ගයට 

පෙ~ශවන m�ගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> කැ��Yවලාන ඝා.S 

වසෙ  � jගෙතෝරස මාවතට අ�බgධ රණ`� ෙපෙදස මාවත 

ෙකො!Ä< ග� අ�ලා සංව|ධනය 

opම.
450,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     435,647.50           97% I 100%

H58431105018 7/3/2015

m�ගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� අංක 103,  මහගම, 

ෙබොකලගම b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාï R. අ�ලාවy 

මහ�mයට Sවාස ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     40,000.00            100% I 100%

H58431105021 7/29/2015

m�ගම පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� ෙනො 68 

වැ�ල`ල��ල ක�එ�ය b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

ඒ.ආ|.ච!දර�න මහතාට Sවාස ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     39,790.00            99% I 100%

H58452305022 11/24/2015

m�ගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> බටPර ෙබෝ�Gග�ව  වරා�ෙගොඩ 

මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

mpගම  

පාෙg�ය 

සභාව -                     496,741.75           99% I 100%

H58452305023 11/24/2015

m�ගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 23 ෙකොටෙද�ය  ගාම 

Sලධාp වසෙ  තරාෙදSය ෛශලÐ බාරාම ප!සල හරහා 

ෙ~රෙගොඩ jසාන ´\ය දGවා මා|ගය සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     498,971.02           100% I 100%

F58435805024 12/9/2015

m�ගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කtගම m�ගම ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා �ලාස්YG A� ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     24,384.00            98% I 100%

F58435805025 12/9/2015

m�ගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ඉOලා!වල bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා �ලාස්YG  A� ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     24,384.00            98% I 100%

F58535806002 3/27/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා කැන� හ< ලබා Dම.

280,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     275,000.00           98% I 100%

G58535806003 9/8/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\�වලට ෙනස්කැ ෆ් ය!ත ලබා Dම.

171,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     171,000.00           100% I 100%



F58535806004 9/8/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\�වලට A� ලබා Dම.

99,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     98,512.00            100% I 100%

H58552306005 3/27/2015

අ�තනග�ල ,ම�ව�ත iව� මාවත සංව|ධනය opම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     298,668.00           100% I 100%

H58552306008 3/27/2015

අ�තනග�ල ,ර!ෙපොN�ගම ඒ/R/7/12 Xට ඒ/R/7/54 දGවා 

Sවාස වලට යන අ"� මා|ගය ��සකර opම.

160,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     156,844.00           98% I 100%

H58431106018 5/13/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 62/1. uර�ල. යGකල  

යන b�නෙයP ප�ංU අ@ අදාය ලාW එ  ලb� Nමාර මහතාට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00            100% H 100%

H58431106019 5/13/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> 

අංක383.ෙද�යථඑtවා�Yය.ෙ~ය!ෙගොඩ   යන b�නෙයP 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG z �යර�න මහතාට  Sවාස ආධාර 

ලබා Dම.
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00            100% H 100%

H58431106020 9/3/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  ෙනො 104, ෙදමටල!ද 

ව"�ගම යන b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ! .z වස!තා 

ෙපේමNමා� මහ�\ය හට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                       0% C 60%

H58431106021 9/9/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  ෙනො 

33.ෙදමටල!ද.ව"�ගම යන b�නෙයP ප�ංU අ@ අදාය ලාW 

එ .z \��! මහ�\යට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

24,592.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     24,576.00            100% H 100%

H58431106022 5/13/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය�  අංක 22/1  වලbයgද 

 .එ�ලGකල  යන b�නෙයP ප�ං`  අ@ ආදය ලාW z. z 

ම�bකා  මහ�\යට  Sවාස ආධාර  ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     39,975.00            100% H 100%

H58431106023 5/13/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය�   අංක 20/1/ඒ 

වලbයgද  .එ�ලGකල  යන b�නෙයP ප�ං`  අ@ අදාය ලාW 

අෙනෝමා Nමාp  මහ�\යට Sවාස ආධාර  ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     23,920.00            96% H 100%



H58431106024 5/13/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� අංක 13/6/ v 

වලbයgද එ�ලGකල  යන b�නෙ> ප�ංU අ@ අදාය ලාW 

ෙG.ඩ� ෙgZකා ලGමා� මහ�\යට Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                       0% C 60%

H58431106025 5/13/2015

අ�තනග�ල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය!  අංක 19/1/ වලbයgද 

 .එ�ලGකල  යන b�නෙයP ප�ං`   අ@ අදාය ලාW Zෙරෝ\ 

සදමා�   මහ�\යට Sවාස ආධාර  ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     23,920.00            96% H 100%

H58431106026 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> 

අංක91/1මංගල��ය.කළෙගwෙහේන  යන b�නෙයP ප�ංU අ@ 

අදාය ලාW ]. ඩ�b~ .ඒ ෙ�Ð ෙනෝනා  මහ�\යට Sවාස 

ආධාර ලබා Dම.
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00            100% I 100%

H58431106027 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> 

අංක167.ෙකොස්කදවල.යGකල  යන b�නෙයP ප�ංU අ@ 

අදාය ලාW ඩ�b~. එ  Ðෙසෝ මැ�ෙG    මහ�\යට  Sවාස 

ආධාර ලබා Dම.
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00            100% H 100%

H58431106028 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක675.�හා�ය පහල . 

කළෙගwෙහේන  යන b�නෙයP ප�ංU  අ@ අදාය ලාW z. එ� 

චාල<  `මලාවy ෙපෙ|රා  මහ�\යට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00            100% H 100%

H58431106029 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අංක 58/.3 

ක�ව.කරස්නාගල. අලවල ෙ~ය!ෙගොඩ   යන b�නෙයP ප�ංU 

 අ@ අදාය ලාW එ .v සදමා� ම'ව!� යන අයහට  Sවාස 

ආධාර ලබා Dම.
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00            100% H 100%

H58431106030 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 03.ව�ග ��ල 

.ෙ~ය!ෙගොඩ   යන b�නෙයP ප�ංU  අ@ අදාය ලාW එස් z 

XXර Nමාර   මහතාට Sවාස ආධාර ලබා Dම.

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     15,000.00            100% O 0%

H58431106031 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 22 ඒ ප<Yෙගොඩ 

.ෙ~ය!ෙගොඩ    යන b�නෙයP ප�ංU අ@ අදාය ලාW ඩ� .ඒ 

�ව!  ච!දන  `කමආර�U  මහතාට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00            100% H 100%

H58431106032 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක154/1 mවල.�_ගහ`ල 

යන b�නෙයP ප�ංU අ@ ආදය ලාW ආ|.ඒ.කැත�! රණXංහ  

මහ�\යට   Sවාස ආධාර ලබා Dම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00            100% H 100%



H58431106033 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක129/2 mවල.�_ගහ`ල 

යන b�නෙයP ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ආ|.එ  ජය!�  

මහ�\යට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00            100% H 100%

H58431106034 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!  සදහා 

Sවාස ඉ� o�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම.

485,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     484,991.00           100% H 100%

H58431106035 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අංක 563.සAම� ෙපෙදස . 

ක!දෙහේන S<ටOව   යන b�නෙයP ප�ංU අ@ අදාය ලාW 

ෙG.ඒ ලාල^ ෙපෙ|රා  මහ�\යට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     10,000.00            100% H 100%

H58431106036 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW!  සදහා 

Sවාස ආධාර   ලබා Dම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     499,992.00           100% H 100%

H58431106037 5/14/2015

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අංක 627 i. අලවල පාර  

l�ෙපොළ  අ�තනග�ල යන b�නෙයP ප�ංU අ@ ආදය ලාW 

එ� .ඒ Îය!ත XXර Nමාර යන අයහට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     -                       0% I 100%

H58431106039 5/15/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

Sවාස ඉ�o�ම සදහා දව�ාධාර ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     29,440.00            98% H 100%

H58552306013 7/20/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> \`Yග මන 

රණ`� ම'සංක මාවෙ� ෙකb! පාෙ| උඩ ෙකොටස සංව|ධනය 

opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     199,273.00           100% I 100%

H58535206014 5/11/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙදP ඇ�ෙ�ගම 

පැරN  පජා $ල ජල ව�ාපෘ�ය

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     200,000.00           100% I 100%

H58552306017 5/22/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසයෙ> S<ටOව 

lO<යාව මංගල පාර සංව|ධනය opම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     298,289.40           99% I 100%



H58552306018 5/22/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසයෙ> S<ටOව 

ම�ව�ත iව� මාවත සංව|ධනය opම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     198,757.60           99% I 100%

D58452206045 7/3/2015

�හා�ය ෙ~ය!ෙගොඩ (C)  මා|ගයට පෙ~ශ වන 

 

අ�තනග�ල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  ෙ~ය!ෙයොඩ .බාaරාෙගොඩ  

මා|ගයට �`ෙසන අ"� මා|ගෙ>  ව@ම@ව අසb! වමට  

හැpයන මා|ගය ජලය බැසයන  ආකාරයට  සංව|ධනය  

opම. 450,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     431,636.66           96% I 100%

D58452206046 10/19/2015

ව"�Yවල �හÐbෙහේෂ! (C)  මා|ගයට පෙ~ශ 

වන

 

අ�තනග�ල  පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>   නාපාෙගොඩ  සමI මාවත 

වැඩ අවස! opම. 

 
150,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     147,740.70           98% I 100%

D58452206048 7/3/2015

aනගහ - ෙගොwග�ව (C)  මා|ගයට පෙ~ශ වන අ�තනග�ල  පා 

ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> කල��Yය ෙවදගම  aනගහ මා|ගෙ>  වැඩ 

අවස!  o�ම 

. 
200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     198,774.60           99% I 100%

D58452206049 7/3/2015

ෙ~ය!ෙගොඩ ෙස!ට� ෙකොෙ�Æ (C)  මා|ගයට පෙ~ශ 

වන

 

අ�තනග�ල  පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~ය!ෙගොඩ mග� පාර 

ලංකා බැංNව  අසල අ"� පාර  වැඩ අවස!  o�ම 

. 
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     99,993.00            100% H 100%

D58452206050 7/3/2015

ෙබොනෑගල �Gගහ`ල (D)  මා|ගයට පෙ~ශ වන අ�තනග�ල  

පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙබොනෑගල ඉ�යෙගො�ල  මා|ගෙ> පැ� 

බැ ම  ඉ� 

opම.

 
250,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     249,814.00           100% I 100%

D58452206051 7/3/2015

ම�ව�ත ක<ෙටෝට (D)  මා|ගයට පෙ~ශ වන අ�තනග�ල  පා 

ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> මාතලාන  අ"� මා|ගෙ>  කා�ව ඉ� 

opම.

 
200,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     199,843.10           100% I 100%

D58452206053 7/3/2015

ෙ~ය!ෙගොඩ එ�ඩ|ස් ෙරෝ� (C)  මා|ගයටට පෙ~ශ 

වන

 

අ�තනග�ල  පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙනො81v  කහෙටෝ`ට . 

ෙ~ය!ෙගොඩ  ප�ං`  එ  එ  එ   ර X  මහතාෙ_ Sවස ඉ���ට 

ෙපොa  මා|ගය සංව|ධනය opම.  

 
100,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     99,839.75            100% I 100%



D58452206054 7/3/2015

ෙ~ය!ෙගොඩ එ�ඩ|ස් ෙරෝ� (C)  මා|ගයට පෙ~ශ වන 

අ�තනග�ල  පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙනො77/i  කහෙටෝ`ට . 

ෙ~ය!ෙගොඩ  ප�ං` }ලා    මහතාෙ_ Sවස ඉ���ට  මා|ගය 

සංව|ධනය opම.  

 
100,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     99,839.75            100% I 100%

D58452206055 7/3/2015

ෙ~ය!ෙගොඩ එ�ඩ|ස් ෙරෝ� (C)  මා|ගයට පෙ~ශ 

වන

 

අ�තනග�ල  පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙනො120 1 R  ඕෙගොඩෙපොල 

 කහෙටෝ`ට  ප�ං` එ   å  ඉනා��ලා   මහතාෙ_ Sවස ඉ���ට 

ෙපොa  මා|ගය සංව|ධනය opම. 

 
150,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     149,357.50           100% I 100%

D58452206056 7/3/2015

ෙ~ය!ෙගොඩ එ�ඩ|ස් ෙරෝ� (C)  මා|ගයට පෙ~ශ 

වන

 

අ�තනග�ල  පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙනො124 1 Æ �Gමෙ�  

ෙ~ය!ෙගොඩ   ප�ං` ර සා! මහතාෙ_ Sවස ඉ���ට ෙපොa  

මා|ගය සංව|ධනය opම.  

 
100,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     99,839.75            100% I 100%

D58452206058 6/26/2015

ව�ෙපොල හ_ග�ල (C) මා|ගයට පෙ~ශ වන අ�තනග�ල 

පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> වලbයgද පාර ��සකර o�ම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

G58535806021 8/28/2015

අ�තනග�ල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     225,000.00           100% I 100%

H58452306063 11/24/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> එtවා�Yය Ïපත මා|ගෙ>  

ෙපොa  අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම.

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     99,587.00            100% I 100%

F58435806064 1/19/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන 

ස\� සඳහා A� ලබාDම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     149,450.00           100% I 100%

H58452306065 11/19/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ව"�Yවල,මාඉOල මා|ගෙ> 

05වැS ප�මග ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     250,000.00           100% I 100%



H58452306066 11/19/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ව"�Yවල,මාඉOල 

මා|ගෙ> 05වැS ප�මෙ_ රණ`� ර�න මාවත ෙපොa මා|ගය 

ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     250,000.00           100% I 100%

H58452306067 11/19/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> AංU මඩෙකො�ව ෙපොa  

මා|ගය සංව|ධනය opම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     299,051.00           100% I 100%

H58452306069 11/30/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙබෝනෑගල o�ත  මහර 

මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය opම.

700,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     658,202.98           94% I 100%

H58452306070 12/2/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> එtවා�Yය ෙසොෙහො! �Yය 

අසb! යන ෙපොa මා|ගෙ> ෙකළවර ෙකොටස සංව|ධනය opම.

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     400,000.00           100% I 100%

H58452306071 12/2/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 394 R යYයන ගාම 

Sළධාp වසෙ  කලlගස්`ල ලා� මහතාෙ_ Sවස අසb! ඇ� 

ෙපොa අ"�  මා|ගය  සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

අ�තනග�ල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     494,797.20           99% I 100%

F58435806072 12/9/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ප�තල ෙගදර නැ.ප�භා 

ගාmය වැwPY ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා �ලාස්YG A� 

ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     23,982.75            96% I 100%

F58435806073 12/9/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  332 වටgදර 

ෙ~ය!ෙගොඩ ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා  �ලාස්YG A� 

ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     23,982.75            96% I 100%

D58452206074 12/9/2015

ෙහොරෙගො�ල සමා�ය ඉ���Y! ව"�Yවල (c) මා|ගයට 

පෙ~ශවන කලlගස්`ල ෙපොa  මා|ගය ප�සංස්කරණය 

opම.

 
350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     349,427.75           100% I 100%

H58435206075 1/19/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> නැ/දඩග�ව ෙපොa නාන �ඳ 

සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල 0% O 0%



H58435206076 1/19/2016

අ�තනග�ල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> S<ටOව ඔරෙලෝj ක�ව 

අසල සහ S<ටOව ඔරෙලෝj ක�ව අසල සහ S<ටOව 

ෙවොbෙබෝ� Äඩා �Yය අසල Rමට ග!නා ජලය සඳහා පා^ය 

ජල Nt� 02G ඉ�opම.
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     100,000.00           100% I 100%

H58552307001 11/16/2015

ග පහ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ර"පස්වල නැa!ග�ව 

ෙෂේ� �! පාර සංව|ධනය opම.

1,250,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                       0% A 10%

H58431107001 5/13/2015

ග පහ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨෘශෙ> අ@ආදාය ලාW!ෙ_ 

Sවාස ඉ�opම සඳහා දව�ාධාර ලබාDම.

80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     79,260.00            99% I 100%

H58552307003 11/16/2015

ග පහ, පරක!ෙද�ය ෙහොරෙහේන ව�ත a ෙකොළ ෙබෝ� එක 

අසb! ඇ� අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම.

750,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     -                       0% A 10%

G58517807004 3/27/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> jt හා මධ� ප�මාණ �වර ක|මා!තය 

සදහා අවශ� �වර ආ ප!න ලබා Dම.

1,500,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,283,000.00       86% I 100%

H58431107005 5/15/2015

ග පහ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාï! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     249,736.00           100% I 100%

H58431107006 5/15/2015

ග පහ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� jajක ල� අ@ 

ආදාය ලාï! සදහා Sවාසඉ�o�ම සදහා දව�ාධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     199,912.00           100% I 100%

G58535807007 5/22/2015

ග පහ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     199,320.00           100% I 100%

D58452207007 7/3/2015

ඉO�ෙගොඩ පහලයාෙගොඩ (D)  මා|ගයට පෙ~ශ වන ග පහ පා 

ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය�  ග පහ  ඉO�ෙගඩ  jනා\ව�ත    

මා|ගය   සංව|ධනය  opම.  

 
250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     247,352.60           99% I 100%



D58452207008 10/19/2015

වැbෙ~�ය (C) මා|ගයට පෙ~ශවන ග පහ පා.ෙ� 

ෙකො<ඨාසයට අය� ග පහ වැbෙ~�ය දවටගහව�ත අ"� 

මා|ගය සංව|ධනය opම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     192,767.84           96% I 100%

D58452207009 7/3/2015

අ��ගම ෙකොස්ෙහේන (C)  මා|ගයට පෙ~ශ වන ග පහ ප.ෙ�  

ෙකො<ඨාශෙ> අ��ගම  ෙබෝග�ව  භාවනා මධ�ස්ථාන  

මා|ගෙ>  දNණට ඇ�   jසාන´\යට  යන පධාන මා|ගය  

සංව|ධනය opම. 

 
450,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ මහ 

නගර  සභාව -                     449,803.92           100% I 100%

H58452307011 11/24/2015

ග පහ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� ග පහ බටPර වැbෙ~�ය 

ෙගොඩපරගහව�ත පාර ආර භ ෙකොටස සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     496,253.00           99% I 100%

H58452307012 11/24/2015

ග පහ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� ග පහ බටPර වැbෙ~�ය 

අඹකන�ත පාෙ| ෙවලට යන අ"�  මා|ගය සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     485,161.64           97% I 100%

H58452307013 11/24/2015

ග පහ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ක"�ව�ත ගම මැදපාර ඇ!ට^ 

�දලාbෙ_ කඩය ��පස ෙපොa පාර ෙකො!Ä< o�ම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ග පහ  

පාෙg�ය 

සභාව -                     187,775.90           94% I 100%

F58435807014 1/19/2016

ග පහ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙහොරෙගො�ල දNණ 

ගාම සංව|ධන  ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

152,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     151,360.00           100% I 100%

H58431108001 5/13/2015

ජා ඇල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨෘශෙ> අ@ආදාය ලාW!ෙ_ 

Sවාස ඉ�opම සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     199,530.20           100% I 100%

H58431108003 5/15/2015

ජා ඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ Sවාස 

ඉ�o�ම සදහා දව�ාධාර ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     24,847.80            99% I 100%

H58431108004 5/15/2015

ජා ඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� jajක ල� අ@ 

ආදාය ලාW! සදහා Sවාස ආධාර ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     29,568.00            99% I 100%



H58431108011 5/15/2015

ජා ඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාï!ෙ_  Sවාස 

ඉ�o�ම සදහා දව�ාධාර ලබා Dම

432,550.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     432,550.00           100% I 100%

H58431108012 5/15/2015

ජා ඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� 

jදjක ල�

 

 අ@ ආදාය ලාï! සදහා Sවාස ඉ�o�මට අවශ� ආධාර ලබා Dම
50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     49,602.40            99% I 100%

H58431108013 5/15/2015

ජා ඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාï! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     498,950.50           100% I 100%

H58431108014 5/19/2015

ජා ඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතොරාග� jajක ල�  අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ Sවාස ඉ�o�ම සදහා දව�ාධාර ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,942.63            100% I 100%

G58535808003 5/22/2015

ජා ඇල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

692,800.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     692,512.00           100% I 100%

D58452208015 7/3/2015

ව�ෙපොල කැ!දbයgදපා�ව (C)  මා|ගයට පෙ~ශ වන  ජා ඇල 

පා .ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය�  ෙපො��Y$කලාන .ෙකොස්පැලෑන 

�PY පටගම Ïව පාර  ��සකර opම. 

 
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     449,997.10           100% I 100%

D58452208016 12/14/2015

ජාඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> රාගම කඩවත C මා|ගයට 

පෙ~ශවන රාගම දOව ක�ල මහතාෙ_ Sවස අසb! ඇ� ෙපොa 

මා|ගය ප�සංස්කරණය opම

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     44,999.12            10% I 100%

H58452308019 11/24/2015

ජාඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> බ�ව�ත  S�\® මාවෙ� 

ෙකළවර ෙකොටස සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,184.20           100% I 100%

H58452308020 11/24/2015

ජාඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙපො��Y$කලාන  ජයමාවත  

ෙදවන හරස් පාර  සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     496,594.23           99% I 100%



H58452308021 11/24/2015

ජාඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ජාඇල පා.සභාවට අය� බටගම 

බ³wෙගොඩ පාෙ| පළ� වමට ඇ� අ"� මා|ගය(කා�ෙබෝ� 

වැඩපල අසb! යන) සංව|ධනය opම.

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     985,441.85           99% I 100%

H58452308022 11/24/2015

ජාඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� කදාන උස්ව�ත 

ෙබෝගහෙකො�ෙපොෙල පාෙ| �ෂq මහතාෙ_ Sවස ඉ���ට ඇ� 

අ"� මා|ගෙ> ගම!ෙකොට හ�වන මqක� මහතාෙ_ Sවස 

අසb! දNණට ඇ�  ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä<  කර සංව|ධනය 

opම. 500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     489,001.25           98% I 100%

H58431108024 1/19/2016

ජාඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ආදාර ලබාDම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

F58435808025 12/9/2015

ජාඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකො.ඉ�`Yය ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා �ලාස්YG A� ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     24,816.00            99% I 100%

H58452308026 12/14/2015

ජා-ඇල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> රාගම බ�ව�ත පාස� මාවත ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම.

600,000.00           ප.පා.ෙකො.

ජාඇල  

පාෙg�ය 

සභාව -                     593,055.74           99% I 100%

H58431109001 5/15/2015

ව�තල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� jajක ල�  අ@ 

ආදාය ලාW! සදහා Sවාස ආධාර ලබා Dම.

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     44,720.00            99% I 100%

H58431109002 5/15/2015

ව�තල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාï! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

125,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     124,906.00           100% I 100%

H58431109003 5/19/2015

ව�තල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග�  jajක ල� අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ Sවාස ඉ�o�ම සදහා දව�ාධාර ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     99,038.00            99% I 100%

D58452209004 7/3/2015

aව ප��ගම (D)  මා|ගයට පෙ~ශ වන ව�තල පා ෙ� 

ෙකො<ඨාශයට අය�  ව�තල 3�Aර  නව ජනපද පාර  ෙකො!Ä< 

කර  සංව|ධනය  o�ම. 

 
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     447,915.50           100% I 100%



H58552309005 1/19/2016

ව�තල පාෙg�ය සභාවට අය� රාගම කඩවත පාෙ| සහන මාවත 

අවස!වන ෙකොටස සංව|ධනය opම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙg�ය 

සභාව -                     299,921.40           100% I 100%

H58452309005 12/9/2015

ව�තල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ò!ෙක!ද නැiIය 

ඇෙලGසැ!ඩ| මැ බ| මහතාෙ_ Sවස අසb! යන ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,636.50           100% I 100%

H58452309006 11/24/2015

ව�තල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� වැbසර මහව�ත අ"� 

මා|ගය ඉ!ට|ෙලොG ග� අ�ලා ප�සංස්කරණය opම(ලGX� 

X�වා මහතාෙ_ Sවස අසල පාර)

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙg�ය 

සභාව -                     498,705.00           100% I 100%

F58435809007 12/9/2015

ව�තල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙකරග ෙපොNණ 177ඒ 

ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා �ලාස්YG A� ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     49,469.16            99% I 100%

H58452309008 1/19/2016

ව�තල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> වැbසර මහව�ත ෙපොa  අ"� 

මා|ගෙ>  ඉ�� ෙකොටස ඉ!ටෙලො_ අ�ලා ප�සංස්කරණය 

opම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ව�තල   

පාෙg�ය 

සභාව -                     246,181.11           98% I 100%

F58535810001 3/27/2015

මහර පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන 

ස\� සඳහා කැන� හ< හා A� හා ලබා Dම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     999,520.00           100% I 100%

H58552310002 3/27/2015

මහර ,බටPර වෑබඩ N�sව�ත අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     475,405.40           95% I 100%

H58431110002 6/19/2015

මහර  පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  ෙනො 150/1/ පස්ග මන.}��Yය 

යන b�නෙයP ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඩ� .ඒස්. ÎයංගS 

මහ�\ය හට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

24,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     23,408.00            98% I 100%

H58431110003 5/14/2015

මහර පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW! සදහා  Sවාස 

ආධාර ලබා Dම.

600,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     510,015.00           85% I 100%



H58431110004 5/15/2015

මහර පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම.

240,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     218,871.00           91% I 100%

H58431110005 5/15/2015

මහර පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාï! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     199,670.00           100% I 100%

H58431110006 1/19/2016

ෙදො ෙප පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාï! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර 0% O 0%

D58452210007 7/3/2015

�ෙ_ෙගොඩ කැ!ද bයgද (C)  මා|ගයට පෙ~ශ 

වන

 

මහර   පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> මහර �ෙ_ෙගොඩ දNණ අ"� 

මා|ගය ෙකො!�<  
450,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙg�ය 

සභාව -                     440,541.20           98% I 100%

H58552310005 7/9/2015

මහර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> පහළ කරගහ$ණ ෙgවාල 

පාෙ| ඇ� අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

200,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     197,796.25           99% I 100%

H58452310008 11/24/2015

මහර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� බb`ල එGස�ගම අංක 4/137 

දරණ Sවෙසේ ප�ංU �ණX� මහතාෙ_ Sවස ඉ���Y! ඇ� 

ෙපොa  මා|ගෙ>  මැද ෙකොටස  ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙg�ය 

සභාව -                     494,585.20           99% I 100%

H58452310009 11/24/2015

මහර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙගෝනෙහේන,ර!�"ගල,මහකෙ�ට 

�a�! ඇ� Sදහස් ෙපොa  මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙg�ය 

සභාව -                     499,242.70           100% I 100%

H58452310010 11/24/2015

මහර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> o�මැYයාගාර ෙපොNණ පාර 

ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙg�ය 

සභාව -                     481,740.05           96% I 100%

H58452310011 11/19/2015

මහර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ �වර පාෙ| Xට 

පරක!ෙද�ය � වරXංහ ��ෙවණට යන ෙපොa  මා|ගය 

සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     -                       0% Q 0%



F58435810014 12/9/2015

මහර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  249/i නැbගම ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා �ලාස්YG A� ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�. පා.ෙ� - මහර -                     49,698.00            99% I 100%

H58452310015 12/14/2015

මහර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ø�යපාtව ,�සාෙ_ව�ත ෙපොa 

මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහර  

පාෙg�ය 

සභාව -                     396,679.25           99% I 100%

F58535811001 3/27/2015

ෙදො ෙ� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ඉහල 

��ගම වහරක ගාම සංව|ධන ස �ය සඳහා �ලාස්<G A� ලබා 

Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     39,403.62            99% I 100%

H58431111001 5/13/2015

ෙදොමෙ� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨෘශෙ>  අ@ආදාය ලාW!ෙ_ 

Sවාස ඉ�opම සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     -                       0% A 10%

H58431111005 5/13/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� ෙතෝරාග� jajක ල�  

අ@ ආදාය ලාW! සදහා  Sවාස ඉ� opම සදහා දව�ාධාර  ලබා 

Dම.

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     57,860.00            96% I 100%

H58431111006 5/13/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙය◌් අ@ ආදාය ලාW! සදහා  Sවාස 

අ◌ාධාර  ලබා Dම.

51,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     50,842.00            100% I 100%

H58431111007 5/14/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය�  අ@ ආදාය ලාW!ෙ_  

Sවාස ඉ� opම සදහා දව�ාධාර  ලබා Dම.

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     59,940.00            100% I 100%

H58431111008 5/14/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>   අ@ ආදාය ලාï!ට   Sවාස ඉ� 

opම සදහා ආධාර ලබා �ම.

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     600,000.00           100% I 100%

H58431111009 5/14/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  ෙතෝරාග� jajක ල� අ@ 

ආදාය ලාï! සදහා   Sවාස ඉ� opම සදහා ආධාර ලබා �ම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� 0% O 0%



H58552311004 5/22/2015

ෙදො ෙ� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> අ�රාෙගොඩ 

��ෙත<�ව  මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     -                       0% A 10%

G58535811005 5/22/2015

ෙදො ෙ� පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

462,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     459,960.26           100% I 100%

D58452211011 7/3/2015

ෙදකටන රදාවන (C)  මා|ගයට පෙ~ශ වන ෙදො ෙප   පා ෙ� 

ෙකො<ඨාශෙ> ෙදකටන ඇ�බ<  �ණර�න මාවෙ� අපදව� බැස 

යාම සදහා  ඉ� කර ඇ�  කා�ෙ~  අවස! වැඩ ෙකොටස  Sම 

o�ම  

 
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� 0% O 0%

D58452211012 9/2/2015

Aෙගොඩ ම³ඩාවල  (C)  - 17 මා|ගයට පෙ~ශ වන ෙදො ෙප   පා 

ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> Aෙගොඩ ම³ඩාවල මා|ගෙ> වමට ඇ� 1වන 

සහ ෙදවන අ"� මා|ග ෙකළවර වන ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< 

opම. 

 
250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     232,285.95           93% I 100%

D58452211013 7/3/2015

ම!ඩාවල Aෙගොඩ (C)  මා|ගයට පෙ~ශ වන ෙදො ෙප   පා ෙ� 

ෙකො<ඨාශෙ>  ûෙගොඩ  මාහ�ෙ�ගම මා|ගය ෙකො!Ä< opම.  

 

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     99,604.00            100% I 100%

D58452211014 7/3/2015

පැ�bයාවල m��ගල (C)  මා|ගයට පෙ~ශ 

වන

 

ෙදො ෙප   පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> පැ�bයවල .ප!සල ඉ���ට 

මා|ගය ෙකො!Ä< opම . (ප�ග� කැYය)  

 
100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     94,538.11            95% I 100%

H58452311015 11/24/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙදකටන හැටක!ද මාවෙ� පළ� 

ප�මග ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     498,458.56           100% I 100%

H58452311016 11/24/2015

ෙදො ෙප පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ�රාෙගොඩ වල~ව�ත ෙපොa  

මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     299,669.05           100% I 100%

H58452311017 11/24/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> උඩෙවල ග� අ�ණ  ෙපොa 

මා|ගය ෙකො!Ä< o�ම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදො ෙ�  

පාෙg�ය 

සභාව -                     175,142.90           88% I 100%



F58435811018 11/24/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සඳහා  A� ලබාDම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     249,556.26           100% I 100%

F58535812001 3/27/2015

Ðයගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන 

ස\� සඳහා කැන� හ< හා A� ලබා Dම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     149,928.00           100% I 100%

H58431112001 5/13/2015

Ðයගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨෘශෙ>  අ@ආදාය ලාW!ෙ_ 

Sවාස ඉ�opම සඳහා දව�ාධාර ලබාDම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     999,400.00           100% C 60%

G58535812002 3/27/2015

Ðයගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන 

ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

775,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     774,560.00           100% I 100%

H58431112002 5/15/2015

Ðයගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම.

360,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     352,020.00           98% C 60%

D58452212003 9/11/2015

Ðයගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ප<Y`ල සAගස්ක!ද (C) 

නෑටෑ��ල ෙපොa පාර ෙකො!Ä< 

o�ම.

 
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     449,310.70           100% I 100%

H58452312004 11/24/2015

Ðයගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අtෙබෝ`ල කන�ත පාර 

ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     499,283.15           100% I 100%

F58535813001 3/27/2015

කැළ�ය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා කැන� හ< හා A� ලබා Dම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     74,712.00            100% I 100%

H58431113001 5/15/2015

කැළ�ය  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම.

235,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     225,649.00           96% I 100%



H58431113002 5/15/2015

කැළ�ය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� jajක ල� අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ Sවාස ඉ�o�ම සදහා ආධාර ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     49,952.00            100% I 100%

H58431113003 5/15/2015

කැළ�ය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාï! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     198,750.00           99% D 80%

D58452213004 7/3/2015

දtගම කැළ�ය (C)  මා|ගයටට පෙ~ශ වන කැළ�ය පා ෙ� 

ෙකො<ඨාශයට අය� කැළ�ය � ග�ෙගොඩ අ�`ස්  ෙපෙදෙස 

මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස  ෙකො!Ä< opම. 

 
300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     276,358.00           92% I 100%

D58452213005 7/3/2015

o�බ�ෙගොඩ ඊ�යවැYය (D)  මා|ගයට පෙ~ශ වන කැළ�ය පා 

ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� කැළ�ය o�බ�ෙගොඩ  ගැ�� මාවෙ� 

 කා� පgධ�ය  ප�සංස්කරණය o�ම. 

 
150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     -                       0% A 10%

D58452213006 12/9/2015

කැළ�ය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> �ෙ_පාර (C) ෙශේ�ෙ> 

මා|ගයට පෙ~ශ වන  පෑbයෙගොඩ a�ගැ�� මාවෙ�  Sවාස 

සං�|ණෙ> �PY ෙපොa පැ� කා�ව සකස් opම.

450,000.00           ප.පා.ෙකො. නගර සභාව -                     449,325.00           100% I 100%

G58535813007 8/28/2015

කැළ�ය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

550,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     549,787.00           100% I 100%

H58452313007 11/24/2015

කැළ�ය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> X�මා බ³ඩාරනායක මාවත 

වටර�  පාර ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය 0% O 0%

F58435813009 12/9/2015

කැළ�ය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU කැළ�ය ප<Yය ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා �ලාස්YG A�  ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය -                     49,477.00            99% I 100%

G58517821001 3/27/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> jt හා මධ� ප�මාණ �වර ක|මා!තය 

සදහා අවශ� �වර ආ ප!න ලබා Dම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     495,400.00           99% I 100%



H58431121001 5/15/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     519,662.00           52% I 100%

H58431121002 5/15/2015

ෙකොළඹ  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� jajක ල�  අ@ 

ආදාය ලාW Agගලq! සදහා  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

480,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     479,952.00           100% I 100%

F58422821007 1/19/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW කා!තාව!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා  ස්වයං�oයා ආධාරෙලස 

ස්වයං�oයා  උපකරණ ලබාDම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     496,900.00           99% I 100%

H58431121008 1/19/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ@ අදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ආධාර ලබාDම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     499,453.00           100% I 100%

H58452321009 12/9/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙකොළඹ 15 මාද �Yය ෙපොa 

මා|ගෙ> අංක 162/422Xට 162/405 දGවා ඇ� ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     250,000.00           100% I 100%

H58452321010 12/29/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙකොළඹ 15,මාද �Yය ෙපොa 

මා|ගෙ> අංක 162/265 /A/3  Sවස අසල Xට ඉ��යට ඇ� 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     -                       0% Q 0%

H58452321011 12/9/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙකොළඹ 02 ස| ෙÆ ස් z�ස් 

මාවත,මහ� Sවාස සඳහා පෙ~ශවන  ෙපොa මා|ගය කාප< ෙයොදා 

සංව|ධනය o�ම.

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     492,053.79           98% I 100%

F58422821012 1/19/2016

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාවල S�" Õව!ෙ_  

]වන ත��වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස 

ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     477,640.00           96% I 100%

D58452222003 7/3/2015

අඹගහ හ!�ය - ෙබෝගහ හ!�ය ( v ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ 

වන

 

ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, වැ�ල �Yය, අඹගහ 

හ!�ය, ෙපො�ගස් �Yය පාර, අංක 334, ෙපොa පාර, සංව|ධනය 

opම. 

 450,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     386,719.88           86% I 100%



D58452222005 10/14/2015

��ෙ��යාව ෙරෝහලට පෙ~ශ වන (C-2) මා|ගය හා ස බ!�ත 

  ෙකොෙලො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� ��ෙ��යාව 

ජය!� මාවෙ� Xට ෙගොඩපරව�ත ෙපොa ඉඩමට යන මා|ගය 

mට| 100ක aරG ඉ!ට|ෙලොG ග� ඇ�bම.

415,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     330,223.25           80% I 100%

G58535822002 7/9/2015

ෙකොෙළො!නාව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

55,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     55,000.00            100% I 100%

H58431122006 1/19/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙතෝරාග� අ@ 

ආදාය ලාW! සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම.

80,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

F58435822007 12/11/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  ෙවෙ�ව�ත 

ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා A� ලබාDම.

56,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     56,232.00            100% I 100%

D58452322008 11/19/2015

ෙකො�`ල ෙව!නව�ත o�ත පlව (i ෙශේ�ය) මා|ගයට 

පෙ~ශවන වැ�ල �Yය o�ත පlව ෙගෝතm මාවත අංක 67/35 

Xට 67/100A සහ 67/54 Xට 67/50/E/1 දGවා Sවාස වලට යන 

පධාන මා|ගය සංව|ධනය opම
450,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     428,327.80           95% I 100%

H58452322009 12/3/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙකොෙළො!නාව `හාර 

මාවෙ� අංක 36,අසල නගර සභා Sවාස වලට යාමට ඇ� ෙපොa 

මා|ගෙ> පැ� කා�ව ඉ� opම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙකොෙළො!නා

ව නගර සභාව -                     186,820.00           93% I 100%

H58452322010 12/28/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙමෙගොඩ ෙකොෙළො!නාව 

3වන ප�මග (ගාම ෙසේවක ව�ත) ෙපොa පාර සංව|ධනය opම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     971,278.94           97% I 100%

H58452322011 1/19/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ,ෙගොත�ව නව නගරෙ> 

අwෙහේන 67 ව�තට යන ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම.

250,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

H58452322012 1/19/2016

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ,ෙකොෙළො!නාව සාලාව 

ව�ත ප�මග ෙනො.11/1 �|� NමාරXංහ මහතාෙ_ Sවස අසල 

Xට ෙනො.11 සාලාව ව�ත යන Sවස දGවා ඇ� ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම.
130,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%



H58431123001 5/13/2015

�  ජයව|ධනAර ෙකෝ<ෙ< පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ 

ආදාය ලාW! සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     200,000.00           100% I 100%

G58535823001 7/9/2015

�  ජයව|ධනAර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     25,000.00            100% I 100%

H58431123003 1/19/2016

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙතෝරාග� අ@ 

ආදාය ලාW! සදහා Sවාස ආධාර ලබාDම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H58452323004 12/29/2015

� ජයව|ධනAර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ඇ"�ෙකෝ<ෙ<  9වන 

ප�මෙඟ! �`ෙසන අ"� මා|ගෙ> ව�පන  අංක 15/3 Xට 

719/15 දGවා ඇ� ෙකොටස  ෙකො!Ä< අ"රා සංව|ධනය o�ම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     477,558.00           96% I 100%

H58552324001 3/27/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> මාලෙ� ඉj�Aර 17 

වන ප�මග ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     498,494.00           100% I 100%

H58552324002 3/27/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> මාලෙ� ඉj�Aර 20 

වන ප�මග ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     495,504.95           99% I 100%

H58431124001 5/12/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, ෙතෝරාග� jajක\ල� 

අ@ආදාය ලාW! සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම

600,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                       0% I 100%

H58431124002 5/13/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! 

සඳහා Sවාස අධාර ලබාDම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                       0% A 10%

H58431124003 5/13/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW!ෙ_ 

 Sවාස ඉ�opම සඳහා Sවාස අධාර ලබාDම.

430,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     418,062.00           97% I 100%



H58431124006 5/12/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ෙස`b තහ@ ලබාDම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     998,400.00           100% I 100%

H58535224004 4/10/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකො�ෙ~ෙගොඩ, ගැ�� මාවත, 

බතලව�ත පෙgශෙ> වැX ජලය බැස යන පැ� කා�ව 

සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     496,834.85           99% I 100%

H58535224005 4/10/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> බ�තර��ල ද ෙමෝදය මාවත 

වැX ජලය බැස යන පැ� කා�ව සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     450,000.00           90% I 100%

H58431124009 5/15/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 630 / i තලංගම දNණ 

බ�තර��ල  ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඩ�.ෙ|�කා DපාS 

මහ�\යට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00            100% I 100%

H58431124010 5/15/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 763 / 1 jමනෙසේකරAර 

වැb��ලෑව දැ�ග�ව ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ද\� Sශා! දාබෙ| 

මහතාට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     39,800.00            100% I 100%

H58431124011 5/15/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 110 / 4 රජ මාවත 

අ"�I�ය  ප�ංU අ@ ආදාය ලාW අෙශෝකා වෙනෝජS  

මහ�\යට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00            100% I 100%

H58431124012 5/15/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 83 /8 ඒ ෙහෝක!දර 

නැෙගනPර ෙහෝක!දර ප�ංU අ@ ආදාය ලාW න!දන Sශා!ත 

රජපGෂ මහතාට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00            100% I 100%

H58431124013 5/15/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 38 / 4 ෙහෝක!දර දNණ 

ෙහෝක!දර  ප�ංU අ@ ආදාය ලාW z මාසෙකෝරාල මහතාට   

Sවාස ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00            100% I 100%

H58431124014 5/15/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 175  XංහAර ෙහෝක!දර 

දNණ   ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG.ෙ|�කා රණuර මහ�\යට  

Sවාස ආධාර ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     25,000.00            100% I 100%



D58452224028 7/3/2015

ෙකො<ටාව - අ"�I�ය ( i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන 

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, අ"�I�ය, ෙමොර�වාෙහේන අංක 

237/4 SවැX Sශා!ත z�ස් මහතාෙ_ Sවස ඉ���Y! �ෙවන 

ෙපොa මා|ගෙ> අවසාන ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය 

opම සඳහා හා අවශ� තැ!P කා� සෑDම . 

 
100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     89,385.23            89% I 100%

D58452224029 11/13/2015

තලව"ෙගොඩ - ෙහෝක!දර (i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ 

වන

 

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, ෙහෝක!දර, නැෙගනPර 

AවGගහෙදSය පාර, අ"� මා|ගය අංක 296/එෆ්, SවැX �වංක 

ෙgශÎය මහතාෙ_ Sවස අසb! �ෙවන ෙපොa මා|ගෙ> 

ආර භක ෙකොටස ෙකො!Ä< opම  හා අවශ� තැ!P කා� 

සෑDම. 72,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     68,587.40            95% I 100%

D58452224030 7/3/2015

මාලෙ� - ෙකො<ටාව (i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන ක@ෙවල 

පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>, ෙපෝෙ| අ"�I�ය, `ජය මාවෙ� අංක 

176  Sවස  අසb!  �ෙවන ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය 

opම. 450,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     404,762.75           90% I 100%

D58452224031 9/11/2015

නවග�ව -ෙකොරෙතොට (i ෙශේ�ය)  මා|ගයට පෙ~ශ වන 

 

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය�, ඉjරAර 13 වන ප�මඟ 

ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය 

��ම. 450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     431,539.57           96% I 100%

D58452224032 7/3/2015

j´�Aර - \�ව!`ල - බ�තර��ල (i ෙශේ�ය)  මා|ගයට 

පෙ~ශ වන ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> බ�තර��ල දNණ, 

තලංගම , �ෙ_ෙදSය මා|ගෙ> ජලය බැස යන කා� පgධ�ෙ> 

ඉ�� වැඩ Sමopම. 

 
350,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     305,888.75           87% I 100%

D58452224033 7/3/2015

තලංගම - කලප�වාල (i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන 

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> බ�තර��ල , òනැYNOර 

අ බල!ව�ත කමතෙ_ පාර ෙකො!Ä< අ"රා සංව|ධනය 

opම.

 
100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     97,728.17            98% I 100%

D58452224034 7/3/2015

මාලෙ� - ෙකොYටාව (i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ 

වන

 

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, මාලෙÖ, \Ps මාවත, 35 වන 

ප�මග ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය opම. 

 
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     428,683.58           95% I 100%

G58535824011 8/28/2015

ක@ෙවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම

195,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     -                       0% A 10%



H58431124036 9/2/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම.

55,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H58452324038 10/21/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> `හාර මාවත ෙදවන ප�මග 

ජයෙකොw කඩයඉ���ට ෙපොa අ"� මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     245,379.65           98% I 100%

H58452324041 11/24/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�  ෙකො<ඨාසෙ> ෙහෝක!දර,වාන�� මාවෙ� 

,පරාකම ප�මෙ_, ෙපොa අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     498,956.30           100% I 100%

H58452324042 11/24/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  දැwග�ව, කැ!දෙහේන,ඉහල 

�ගවරාල!ද, ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     298,774.33           100% I 100%

H58452324043 11/24/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> නවග�ව,ස$පකාර මාවත  ෙපොa 

අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     199,042.88           100% I 100%

H58452324044 11/24/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අංක 101/3, බGmගහ පාර 

ශාbකා jබXංහ මහ�\යෙ_ Sවස ඉ���Y! Õ ෙපොa  මා|ගය 

සංව|ධනය opම.

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     264,221.48           75% I 100%

H58452324045 11/17/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> M.D.H Aර ෙපෙ|රා මාවෙ�  

}a ��මය අසල Xට ඉ��යට මා|ග සංව|ධනය opම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

H58435224046 11/17/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> M.D.H Aර කා� පgධ�ය 

ෙකො!Ä< ස්ලැ� ෙයොදා ආවරණය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

D58452224047 11/17/2015

ෙකොස්කද`ල-ෙහෝක!දර (v ෙශේ�ය) මා|ගයට ෙප~ශවන 

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� ෙහෝක!දර දNණ අංක 

50/B,Sහා�  `තාරණ මහතාෙ_ Sවස දGවා Õ ෙපොa මා|ගෙ> 

ආර භක ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය 

opම.

 
278,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     240,979.74           87% I 100%



H58452324049 11/19/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ,ක@ෙවල දNණ නවග�ව 

jමන�ස්ස මාවෙ� අංක 600,601/1,601/2 ඇ"t Sවාස සඳහා 

ගම! ග!නා ෙපොa මා|ගය jaj ප�� සංව|ධනය opම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     299,722.80           100% I 100%

F58435824050 12/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොරෙතොට � ෙසෝïත පජා 

ම³ඩ�ය හා jබ සාධක ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබාDම.

25,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

H58452324051 12/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ක@ෙවල මාලෙÖ 

,ඉj�Aර,05වන ප�මග ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     248,116.90           99% I 100%

H58452324052 12/8/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> 

ක@ෙවල,මාලෙÖ,ඉj�Aර,11වන ප�මග ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     245,359.84           98% I 100%

H58452324053 1/19/2016

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ"�I�ය ,ෙපෝෙ|,බGmගහ 

පාර,අංක 116/35 `ෙÆX� මහතාෙ_ Sවෙසේ Xට අංක 101/7 

ෙG.එ�.�යර�න මහතාෙ_ Sවස දGවා Õ ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම.
200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     200,000.00           100% I 100%

F58435824054 12/9/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU වැbPඳ jමඟ ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා �ලාස්YG A� ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     49,880.00            100% I 100%

H58452324055 1/19/2016

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙහොරෙහේන ලaÐම අසල  අංක 

55,55/1 Sවාස සඳහා � ෙපොa මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස 

සංව|ධනය opම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     200,000.00           100% I 100%

H58452324056 1/19/2016

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> මාලෙÖ jXලාරාම පාර 1වන 

ප�මඟ ෙපොa මා|ගය ජලය බැස යන අ��! සකස් opම.

125,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     125,000.00           100% I 100%

H58535225001 6/16/2015

ප��ව ගාම සංව|ධන පජා ශාලාෙ~ ඉ�� සංව|ධන කට�" 

Sම opම.

1,000,000.00       ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     999,525.20           100% I 100%



H58431125001 5/13/2015

මහරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW! 

සඳහා Sවාස අධාර ලබාDම

80,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     79,992.00            100% I 100%

H58431125002 5/13/2015

මහරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!  

සඳහා Sවාස අධාර ලබාDම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     400,000.00           100% I 100%

F58535825003 3/27/2015

මහරගම පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� හා jභ සාධක ස\� සඳහා �ලාස්YG A� හා 

කැන� හ< ලබා Dම.

800,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     774,784.00           97% I 100%

G58535825005 5/11/2015

526 D, ජ }ගස්��ල ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා උපකරණ 

ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     29,748.00            99% I 100%

D58452225013 12/23/2015

\�හාන - මා�ෙවල (i ෙශේ�ය)  මා|ගයට පෙ~ශ වන මහරගම 

පා.ෙ�.ෙකො<ඨාශෙ>, \�හාන උ"ර වසෙ  රජමහා`හාර පාෙ| 

අසංක මහතාෙ_ Sවස අසb! දNණට ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය 

opම.
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     322,040.23           72% I 100%

D58452225014 7/3/2015

ප!S�Yය -ෙකොYටාව පරණ පාර (i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ 

වන

 

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� ප!S�Yය කැ!ද ෙහේන 

ව�ත පළ� ප�මග කැට ග� ඇ��ම (2 
500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     499,458.41           100% I 100%

G58535825009 7/9/2015

මහරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     24,816.00            99% I 100%

H58431125021 1/19/2016

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW! 

සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H58452325022 10/21/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> mමනෙගොඩ පාර 06වන 

ප�මග,ෙපොa අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                       0% Q 0%



H58452325023 11/24/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> තලව"ෙගොඩ  මංස!�ෙ>  XX� 

පද|ශනාගාරය හා jරංÃ� ස්ෙටෝ|ස් අතර ඇ� ෙපොa  අ"� 

මා|ගය ග� අ"රා සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     -                       0% Q 0%

H58452325026 12/14/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> තලව"ෙගොඩ ෙහෝක!දර 

පාර,අංක 275 Sවස අසල වමට ඇ� ෙපොa  අ"� මා|ගය 

ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                       0% Q 0%

H58452325027 11/19/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ව�පන  අංක 50-52 අතර 

�යකඩෙහේන මා|ගය පාල  ෙබෝGN දමා සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව -                     456,297.07           91% I 100%

F58435825028 11/19/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU 524  මා�ෙවල ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා A� ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     24,924.00            100% I 100%

H58452325031 12/29/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> මාලප�ල බටPර අ"�I�ය 

පාෙ| සාර´\ ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%

H58431126002 5/13/2015

ර�මලාන පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW! 

සඳහා Sවාස අධාර ලබාDම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     39,976.00            100% I 100%

D58452226003 11/13/2015

ර�මලාන - අ�ලාන  (i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන   

ර�මලාන � ඥාෙ!!ද පාෙ| රණ`� ම'සංඛ  මාව�! හැp 

යන අ"� මා|ගය අවසානෙ> ෙකො!Ä< කර ඇ� මා|ගෙ> 

ඉ�� ෙකොටස Sවාස අංක 105/13,105/14,105/14A Sවාස 

ඉ���ටමා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.
175,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     150,747.18           86% I 100%

H58431126004 1/19/2016

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW!  

සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H58452326006 11/17/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ර�මලාන ගා� පාෙ|  අංක  

341/A,අසල ඇ� ෆq~ස්ටා| ෙ�ක�ය අසb!  ඇ� අ"� 

මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     426,308.97           85% I 100%



H58431127002 5/13/2015

ෙදPවල පා ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! සදහා  Sවාස 

ඉ�opමට Sවාස අධාර ලබාDම

40,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                       0% Q 0%

H58552327001 12/16/2015

ෙදPවල කැන� පාෙ| අංක 22 Xට ෙකොටස ෙකො!Ä< opම.

852,142.60           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     852,142.60           100% I 100%

G58535827002 7/9/2015

ෙදPවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     24,708.00            99% I 100%

H58435227006 12/16/2015

 ෙදPවල  පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> `මලසාර පාෙ|  ෙපොa නාන �ඳ 

සංව|ධනය opම.

147,857.40           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     147,857.40           100% I 100%

F58535828001 6/15/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU දහ Aර 

ගාම සංව|ධන ස\�යට ෙට!<, A� හා ෙනස්කැ  ෆ් ය!තයG 

ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     99,828.00            100% I 100%

G58535828002 3/27/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ෙබො�පන 

ගාම සංව|ධන ස\�යට උපකරණ ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     100,000.00           100% I 100%

G58535828003 11/13/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයා ප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\�වලට උපකරණ ලබා Dම.

875,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     873,888.00           100% I 100%

H58431128002 5/13/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! 

සඳහා Sවාස අධාර ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     199,966.00           100% I 100%

H58431128003 5/13/2015

ෙමොර�ව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW! 

සඳහා  Sවාස ඉ�opමට  Sවාස අධාර ලබාDම

80,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     80,000.00            100% I 100%



G58535828004 5/14/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> එෙගොඩ උයන උ"ර ගාම 

සංව|ධන ස\�යට උපකරණ ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     99,199.34            99% I 100%

F58535828005 5/11/2015

රාවතාව�ත බටPර ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා කැන� හ< 

ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     26,250.00            88% I 100%

D58452228006 11/19/2015

අçලාන  a �යෙපොළ (i ෙශේ�ය)මා|ගයට පෙ~ශවන ෙමොර�ව  

පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙමොර�ව,අ�ලාන a �යෙපොළ පාෙ| 

,ෙබෝෙසවණ ෙපෛදස අංක 160/8 Xට අංක 160/14(148/11) 

දGවා මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.
275,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව -                     273,125.60           99% I 100%

H58452328010 11/17/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ,ෙමොර�ව සමා� ෙපෙදස,හයවන 

ප�මග,ෙතලවල මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස ග� අ"රා සංව|ධනය 

opම.

100,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     74,744.01            75% I 100%

H58452328011 12/9/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙබො�පන එෙගොඩ ෙහේන ෙපොa 

පාෙ| ෙකළවර ගඟ අසල ෙකොටස සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     440,017.00           88% I 100%

D58452328012 1/19/2016

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  554 A උ"� ෙකොරලවැ�ල 

ගාම Sලධාp වසමට අය� ෙකොරලවැ�ල මා|ගෙ> 30/2/1 

ච!න z�ස්  මහතාෙ_ Sවස දGවා ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය opම.
450,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     434,110.84           96% I 100%

F58435828013 12/9/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU නැෙඟනPර ඉ� බැgද 

ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා �ලාස්YG A� ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     49,880.00            100% I 100%

H58452328014 12/9/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  `�ෙලෝරාව�ත ෙබොරtව  

Äඩාංගන ෙපොa මා|ගය සමඟ කා� පgධ�ය සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව -                     -                       0% Q 0%

H58435228015 12/14/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙතලවල,ම� ෙපෝ�Uව�ෙ� 

පළ� ප�මෙ¯ ෙපොa නාන ෙපොNණ ප�සංස්කරණය opම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙමොර�ව මහ 

නගර සභාව 0% O 0%



H58552329001 7/6/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ඇ�~වල, පැල!ව�ත 

ගැ�� මාවත නාගහ මාවත සංව|ධනය opම.

600,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     562,255.82           94% I 100%

G58535829002 7/6/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\�වලට උපකරණ ලබා Dම.

830,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     829,998.00           100% I 100%

H58431129002 5/12/2015

කැස්බෑව පා .ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� jajක\ල� අ@ 

ආදාය ලාW! සඳහා Sවාස ආධාර     ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                       0% A 10%

H58431129003 5/13/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW! 

සඳහා Sවාස අධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     90,000.00            90% I 100%

H58431129004 5/13/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW!  

සඳහා  Sවාස ඉ�opමට Sවාස අධාර ලබාDම

80,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00            50% I 100%

H58552329003 7/6/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ��ය!දල ,හැwගම 

අt� මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     154,101.04           77% I 100%

H58552329005 8/10/2015

කැස්බෑව පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> 296 ෙගොරක�Yය බස් 

මා|ගෙ> N�t උයන ෙහව� 03 වන ප�මෙගP Sවාස අංක 

325/12/55 ! ආර භ වන අ"� මා|ගය සහ කා� පgධ�ය 

සංව|ධනය opම.
400,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     280,931.52           70% I 100%

D58452229009 10/19/2015

" ෙබෝ`ල - වෑවල (i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන කැස්බෑව 

පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� වෑවල සමරෙකෝ!ව�ත ඇ"�වන 

මා|ගය ෙකො!Ä< අ"රා සංව|ධනය opම. 

 
100,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     81,381.95            81% I 100%

D58452229011 10/19/2015

ෙද�තර - ද ෙප (i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන කැස්බෑව 

පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය�, ද ෙ� ස$පකාරය ඉ���ට මා|ගය 

ෙකො!Ä< දමා සංව|ධනය 

opම.

 
150,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     -                       0% Q 0%



D58452229012 7/3/2015

පැලැ!ව�ත - මහ�වරාව (v ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන 

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, පැලැ!ව�ත, ස$පකාර මාවෙ� 

පාල   ෙබෝGN ඉ�කර මා|ගය සංව|ධනය 

opම.

 
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     449,905.00           100% I 100%

D58452229013 7/3/2015

jවා�ෙපොල-බටකැ�තර  (i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන 

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙකොළ�!න බ!w�Yය පාර 

කැ�  මාවත කා� පgධ�ය ඉ�opම  

 

 
450,000.00           ප.පා.ෙකො. නගර සභාව -                     251,707.42           56% I 100%

H58431129015 6/18/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ආදාය ලාW! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබාDම.

800,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                       0% A 10%

H58431129017 1/19/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW! 

සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම.

490,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H58452329018 11/24/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ,කහෙපොල,ෙතො�පල Ïවව�ත 

පාර ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     484,641.12           97% I 100%

H58452329019 11/24/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ," ෙබෝ`ල ඇහැලගහව�ත පාර 

05වන ප�මග ඉ!ට|ෙලොG ග� අ"රා සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     495,604.58           99% I 100%

H58452329020 12/22/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ,කැස්බෑව " ෙබෝ`ල Ïවව�ත 

පාර ෙකො!Ä< ස zඩන N<Yග� අ"රා සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

කැස්බෑව 

නගර සභාව -                     481,015.37           96% I 100%

H58452329021 1/19/2016

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ක�වාවල ඇහැලෙ� හ!�ය 

සgධාන!ද මාවත ෙද�යව�ත අt� පාර ෙවෙ� Xට 

ෙකො!Ä< කර නතර කර ඇ� ස්ථානෙ> Xට අw 15ක පළල  

ෙපොa පාර දGවා පැ� බැ\ සකස් කර කැටග� අ�ලා සංව|ධනය 

opම.
700,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

G58535830001 7/6/2015

ෙහෝමාගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\�වලට උපකරණ ලබා Dම.

375,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     373,488.00           100% I 100%



H58431130001 5/12/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� jajක\ල� අ@ 

ආදාය ලාW! සදහා Sවාස ආධාර ලබා Dම

280,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     270,340.00           97% I 100%

H58431130002 5/13/2015

ෙහෝමාගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW!  

සඳහා Sවාස අධාර ලබාDම

80,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 80,000.00           76,560.00            96% I 100%

H58431130003 5/13/2015

ෙහෝමාගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW!  

සඳහා Sවාස අධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     100,000.00           100% I 100%

H58552330002 7/6/2015

ෙහෝමාගම , �Yපන උ"ර ප!සල හ!�ය ෙ�ක�ය පාර 

සංව|ධනය opම.

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     381,160.42           95% I 100%

H58552330003 7/6/2015

ෙහෝමාගම ,  jව A}aගම ෙව!ෙgXව�ත පාර සංව|ධනය opම.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     200,000.00           100% I 100%

H58552330004 7/6/2015

ෙහෝමාගම , මහ ක�වාන ගරාජය ඉ���ට පාර සංව|ධනය opම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     272,737.04           91% I 100%

H58552330005 11/2/2015

ෙහෝමාගම , �Yපන නගරය ගාම Sලධාp වසෙ   මායා මාවත  

පාර සංව|ධනය opම.

600,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     598,868.77           100% I 100%

H58431130012 5/15/2015

ෙහෝමාගම  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW!  සදහා 

Sවාස  ආධාර ලබා Dම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     150,000.00           100% I 100%

F58535830009 5/22/2015

ෙහෝමාගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> mෙගොඩ දNණ අංක 

447/ඒ ගාම සංව|ධන ස\�ය සදහා උපකරණ ලබා Dම.

90,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     83,764.00            93% I 100%



D58452230022 7/3/2015

ෙහෝමාගම - තලගත (i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන 

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>, �Yපන උ"ර,  ෙගොඩෙහේන 

මා|ගය  අ!ත| ස බ!�ත N<Yග�  (ඉ!ටෙලොG) අ�ලා 

සංව|ධනය opම. 

 
450,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     424,332.07           94% I 100%

D58452230023 7/3/2015

වට�ක - ෙබ�කැYය (v ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන 

ෙහෝමාගම පා. ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය� වට�ක උ"ර අ�ෙනෝදය 

මාවත සංව|ධනය opම සහ ඒ අසළ ඇ� ෙබෝGNව ��සකර 

opම.

 
200,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     197,502.09           99% I 100%

H58431130024 6/18/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ආදාය ලාW!  සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     197,382.00           99% I 100%

H58552330013 1/19/2016

ෙහෝමාගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> �Yපන උ"ර ගාම 

ෙසේවා වසෙ  �PY අ��ෙගොඩ පාර සංව|ධනය opම.

125,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     117,786.00           94% I 100%

H58452330027 11/24/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>Sයදගල නාම�උයන පාෙ| 

67/32 දරණ Sවස ඉ���ට ඇ�  ෙපොa අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< 

කර  සංව|ධනය  opම.

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     -                       0% Q 0%

H58452330028 11/24/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> බහ්මණගම ගාම ෙසේවා වසෙ  

ෙකොස්ෙහේන පාර සංව|ධනය opම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     291,393.42           97% I 100%

H58452330029 11/24/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> කහ"@ව උ"ර ගාමෙසේවා 

වසෙ  පග� මාවත,X"\ණ උයන වමට හැෙරන පළ� ප�මග 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     293,976.17           98% I 100%

H58452330030 11/24/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙගොඩගම o�මැ<ටව�ත පාර 

සංව|ධනය opම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     249,377.77           100% I 100%

H58452330032 12/11/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>,නාරංගහෙහේන 

පාර,මානක�වාන පාර ස බ!ධ වන මා|ගෙ>  ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!Ä< opම.

525,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. 0% O 0%



H58435230033 12/3/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> 

කදනව�ත,ෙහ<Yෙගොඩ,ඉ�වලගහ ෙදSය මා|ගෙ> ජලය බැස 

යන කා� පgධ�ය සකස් opම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     207,559.75           83% I 100%

F58435830034 12/9/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  ෙහෝමාගම 603 

o"`ල ,ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා �ලාස්YG A� ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     49,880.00            100% I 100%

H58452330035 1/19/2016

ෙහෝමාගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ජ�තර �! ෙගෝ Sවාස 

සං�|ණෙ> ෙසේවා �යස දGවා �ෙවන ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය 

opම.

300,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහෝමාගම 

පා.ස. -                     299,458.35           100% I 100%

H58431131001 5/13/2015

iතාවක පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! 

සඳහා Sවාස අධාර ලබාDම

80,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     80,000.00            100% I 100%

H58431131011 5/15/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 164 / ඊ අ�`ස්ව�ත 

පහ�ගම හංවැ�ල ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ආ|. ඒ .ම|X  

මහ�\යට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00            100% I 100%

G58535831001 5/11/2015

බප/ෙකො/හං/442/f/2/01/54 දරණ ,දංෙකොල ෙහේන ගාම සංව|ධන 

ස\�යට අවශ�  උපකරණ ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     29,988.50            100% I 100%

H58552331002 5/22/2015

iතාවක පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොස්ගම බාbකා 

`ද�ාල පාෙ| Xට බාලø�යව�ත දGවා ඇ� මා|ගය ෙකො!Ä< 

කර සංව|ධනය opම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                       0% Q 0%

D58452231016 8/26/2015

AවG�Yය - කtඅaර (v ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන iතාවක 

පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ෙ~රෙගො�ල iතාවක උයන �`j  

මා|ගය iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශයට අය�, " ෙමෝදර 

AවG�Yය මාවතට අවy|ණ වන ස්ථානෙ> අw 20 ක 

ෙබෝGNවG ඉ�opම හා අw 100ක පමාණයG පධාන මා|ගෙ> 
450,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     429,143.72           95% I 100%

D58452231017 7/3/2015

ෙ~වැ�පනාව - වග (i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන iතාවක 

පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ජයuරෙගොඩ ෙදරණව�ත මා|ගය jaj 

ප�� සංව|ධනය 

opම

 
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     450,000.00           100% I 100%



G58535831003 7/9/2015

iතාවක පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     24,938.00            100% I 100%

G58535831004 12/3/2015

iතාවක පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> 

bයාප�ංUෙකොස්ගම,ඉහල ෙකොස්ගම වසම 428 R  ගාම සංව|ධන 

ස\�ය සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

65,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     64,612.00            99% I 100%

D58452231021 7/29/2015

ෙකොස්ගම, Aෙගොඩ (i ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන, iතාවක 

පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> පහළ ෙකොස්ගම, බටPර වසෙ  ෙබෝ� 

මාවත මා|ගය සහ P_ගහව�ත ෙපොa ඇළ මා|ගය අතර පැ� 

බැ ම ඉ�o�ම.
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     -                       0% Q 0%

H58431131022 1/19/2016

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙතෝරාග�  අ@ ආදාය ලාW! 

සදහා Sවාස ආධාර ලබාDම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     39,762.00            99% I 100%

F58435831023 12/11/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  bයාප�ංU කහට�Yය ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සදහා A� ලබාDම.

25,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

හංවැ�ල -                     25,328.00            99% I 100%

H58452331024 12/9/2015

iතාවක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> පහල හංවැ�ල,වල~ව�ත,පාස� 

මා|ගය සංව|ධනය opම.

700,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     687,572.59           98% I 100%

H58452331025 12/11/2015

iතාවක පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පාaGක. mෙ�, 

ක ම��Yයව�ත පාෙරP ෙපොa නාන �ඳ Xට ඉ�� ෙකොටස 

(ෙපොa මා|ගය) සංව|ධනය opම

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

iතාවක 

පාෙg�ය 

සභාව -                     477,725.69           96% I 100%

H58431132001 5/13/2015

�Ñ�ගස්යාය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW! 

සදහා  Sවාස ඉ�opමට Sවාස අධාර ලබාDම.

80,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     80,000.00            100% I 100%

D58452232002 7/3/2015

Nමාර"ංග මාවත - ෙකොළඔෙ_ මාවත (v ෙශේ�ය) මා|ගයට 

පෙ~ශ වන �Ñ�ගස්යාය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>, o�ළපන `ජය 

Nමාරණ"ංග මාවත û|වාරාම පාර Xට අංක (197) Sෙවස් වලට 

යන ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම. (ඉ��පස ෙකොටස)  

 
450,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     438,940.40           98% I 100%



H58535232003 7/9/2015

�Ñ�ගස්යාය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> ෙරො�S X< ගාම 

සංව|ධන ස\� ශාලාව ප�සංස්කරණ opම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     142,322.90           71% I 100%

H58452332004 11/19/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> o�ළපන `ජය 

Nමාරණ"ංග මාවත,û|වාරාම පාෙ| �ල Xට අංක 197 Sවස 

දGවා Sවාස වලට යන ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     500,000.00           100% I 100%

H58431133004 5/15/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 178 / v 1ගෙ!ෙගොඩ 

ෙපෙදස අ�Gව�ත පාaGක ප�ංU අ@ ආදාය ලාW අ�ර 

ක�ෙgරා  මහතාට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 39,900.00           39,900.00            100% I 100%

H58431133005 5/15/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 44  ඒ ගමෙ_ව�ත ෙබෝෙ� 

පාaGක  ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ� ]ආන!ද  මහතාට  Sවාස 

ආධාර ලබා Dම.

30,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     29,820.00            99% I 100%

H58431133006 5/15/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 133 / 1 �පXංහ මාවත 

ෙබෝෙ� පාaGක  ප�ංU අ@ ආදාය ලාW එ  එ� Sම� පgමX� 

මහතාට  Sවාස ආධාර ලබා Dම.

40,000.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     40,000.00            100% I 100%

H58431133007 5/15/2015

පාaGක  පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! සදහා   Sවාස 

ආධාර ලබා Dම.

350,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     332,845.00           95% I 100%

D58452233016 10/28/2015

mෙ� - ෙහොරණ (v ෙශේ�ය) මා|ගයට පෙ~ශ වන  mෙ� - 

ෙහොරණ  පධාන මා|ගෙ> Xට අ�ණ ෙවත ගම! opමට ඇ� 

අ"� මා|ගෙ> ෙකොටසG ෙකො!Ä< කර ඇ� මා|ගෙ>  ඉ�� 

ෙකොටස සංව|ධනය opම. 

 
250,000.00           ප.පා.ෙකො.

පා.සභාව-

ෙහෝමාගම -                     243,401.68           97% I 100%

F58435833021 11/19/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  

ෙහොරකඳෙවල,දා ෙ�,mෙගොඩ �`"� ගාම සංව|ධන ස\�ය 

ෙවත A� ලබාDම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     24,923.85            100% I 100%

F58435833022 12/11/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU  476/ඒ කහවල ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා A� ලබාDම.

25,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     24,816.00            97% I 100%



H58431141001 5/13/2015

පානaර පාෙgශෙ> ෙ�ක   ෙකො<ඨාශයට අය� අ@ 

ආදාය ලාW! සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     399,740.00           100% I 100%

H58431141005 5/19/2015

පානaර පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! සදහා Sවාස 

ආධාර ලබා 

Dම.

 
320,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     319,920.00           100% I 100%

G58535841002 6/15/2015

පානaර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     -                       0% A 10%

D58452241007 7/3/2015

Malamulla Quarry road - C 04 මා|ගයට පෙ~ශ වන 

පානaර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� වෑකඩ 

පාඨb�Gඛාරාම පාර පළ� ප�මග - පළ� අ�යර සංව|ධනය 

opම.

 
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     436,893.21           97% I 100%

D58452241008 7/3/2015

dibbadda thalpitiya - C 08  මා|ගයට පෙ~ශ වන පානaර 

පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ත��Yය දNණ දළදාව�ත 

ප�මග ඉ�� ෙකොටස තාර ෙයොදා සංව|ධනය 

opම.

 
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     436,893.21           97% I 100%

F58535841006 7/9/2015

පානaර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා කැන� හ< හා �ලාස්YG A� ලබා Dම

270,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     269,568.00           100% I 100%

F58552341007 7/9/2015

පානaර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> ප�b��ල වා�කාරාම 

ප!සල අසල මා|ගය ෙකොටසG සංව|ධනය opම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     283,615.70           95% I 100%

H58452341012 11/24/2015

පානaර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ප�b��ල වා�කාරාම පාර-ගඟ 

ප�මග ස බ!ධ ෙපොa ෙකොටස ෙකො!Ä< opම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     275,270.00           92% I 100%

H58452341013 11/24/2015

පානaර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> Pරණ වටබාෙ_ N�sව�ත 

ෙසෞම� ෙපෙදස ,2 වන ප�මග ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     97,000.00            97% I 100%



H58452241014 1/19/2016

 පානaර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> පානaර �ංව�ත මා|ගය 

සංව|ධනය opම.

2,800,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,547,036.41       91% I 100%

H58452341015 11/19/2015

පානaර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> පානaර ෙබGෙGගම නාවැYය 

ෙපොa  පාර සංව|ධනය opම.

330,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     307,961.75           93% I 100%

F58535842001 3/27/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා �ලාස්YG A� ලබා Dම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     199,660.00           100% I 100%

H58431142001 5/13/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදය ලාW! සදහා 

Sවාස ඉ�කරගැ^මට අවශ� දව�ාධාර ලබාDම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     499,275.00           100% I 100%

H58431142002 5/13/2015

කtතර පාෙgශෙ> ෙ�ක   ෙකො<ඨාශයට අය� අ@ 

ආදාය ලාW! සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     99,864.00            100% I 100%

F58535842003 3/27/2015

කtතර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා කැන� හ< හා A� ලබා Dම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     999,980.00           100% I 100%

G58517842004 5/20/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> jt හා මධ� ප�මාණ �වර ක|මා!තය 

සදහා අවශ� �වර ආ ප!න ලබා Dම.

1,120,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,120,000.00       100% I 100%

H58431142013 10/21/2015

කtතර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW  

ප�� සඳහා Sවාසාධාර ලබාDම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     399,330.00           100% I 100%

H58452342014 11/24/2015

කtතර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  705 මහ�Gම ගාම Sලධාp 

වසෙ  N�!ද මැද පාර ෙකො!Ä< අ"රා සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     499,515.00           100% I 100%



F58435842015 12/9/2015

කtතර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU මැස්Yය ගාම සංව|ධන 

ස\�ය සඳහා �ලාස්YG A� ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     49,915.00            100% I 100%

H58431143001 5/12/2015

බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ෙතෝරාග� 

jajක\ල� අ@ ආදාය ලාW! සදහා Sවාස ආධාර ලබා Dම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     -                       0% A 10%

H58431143002 5/13/2015

බ³ඩාරගම පාෙgශෙ> ෙ�ක   ෙකො<ඨාශයට අය� අ@ 

ආදාය ලාW! සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     -                       0% B 35%

F58535843001 5/22/2015

බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා කැන� හ< හා A� ලබා Dම.

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     -                       0% A 10%

F58535843002 6/15/2015

බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU 

අ�ෙබෝ��ල නැෙගනPර ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා 

කැන�හ< ලබා Dම.

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     25,000.00            100% I 100%

D58452243003 7/3/2015

aluthgama alubomulla -C 01  මා|ගයට පෙ~ශ වන 

බ³ඩාරගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� අ�ෙබෝ��ල 

බටPර 02 ප�මෙ_ ( කා| ෙසේ� එක ඉ���ට ) එ .එස් 

සර�ච!ද මහතාෙ_ Sවස අසල Xට ෙකළවර දGවා ඇ� ෙපොa 

මාවත  සංව|ධනය 
450,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     441,216.59           98% I 100%

H58431143007 10/21/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� ෙතෝරාග� අ@ 

ආදාය ලාW ප�� සඳහා Sවාසාධාර ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     199,215.00           100% I 100%

H58452343008 11/24/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> පානaර මහ`ල ෙගොඩැ�ල 

ව�ත පාර පළ� ප�මඟ  ෙපොa හරස් මා|ගය ඉ�� ෙකොටස 

ෙකො!Ä< opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     100,000.00           100% I 100%

H58452343009 11/24/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> බ!ඩාරගම කO�ෙගොඩ 

(ර YංI ගහව�ත) පාර ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     500,000.00           100% I 100%



D58452243010 12/3/2015

අt�ගම  අtෙබෝ��ල i 12 මා|ගයට පෙ~ශවන බ³ඩාරගම 

පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� S~ඩාව AවGව�ත මා|ගය ජලය 

බැසයන ප�� සංව|ධනය opම.

275,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     268,470.26           98% I 100%

D58452243011 11/17/2015

අ�tගම ග�"ෙ� uදාගම i 12 මා|ගයට පෙ~ශවන  

බ³ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� ෙබො�ෙගොඩ 

ෙකෝ<ටෙගොඩ මා|ගෙය! `PD යන ජයuර මහතාෙ_ Sවස 

දGවා Õ ෙපොa අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම.
150,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     148,534.98           99% I 100%

D58452243012 11/17/2015

අt�ගම අtෙබෝ��ල i 1 මා|ගයට පෙ~ශ වන බ³ඩාරගම 

පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� කO�ෙගොඩ ෙබෝගහව�ත මා|ගෙ>  

 ඇ� පැ� කා�ව සකස් opම.

125,000.00           ප.පා.ෙකො.

බ³ඩාරගම 

පාෙgZය 

සභාව -                     123,333.87           99% I 100%

H58452343013 11/19/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> uදාගම ෙදවන ප�මෙ_ වමට 

ඇ� ෙපොa  අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     500,000.00           100% I 100%

H58452343014 11/19/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  අ�ෙබෝ��ල ,බටෙදොඹ"@ව 

පාෙ| සම� මාවත  ෙකො!Ä< අ"රා සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     500,000.00           100% I 100%

H58452343015 11/19/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� අංක 301/ෙG 27 

o�පැ�ලගහව�ත අ�ෙබෝ��ල යන b�නෙ> ප�ංU 

අq.ඒ.v.iතා කල�ා� \යෙ_ Sවස �PY ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම.
500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     496,312.75           99% I 100%

H58431144001 5/12/2015

ෙහොරණ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� ෙතෝරාග� 

jajක\ල� අ@ ආදය ලාW! සදහා Sවාස ඉ� opමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     199,975.00           100% I 100%

H58431144002 5/13/2015

ෙහොරණ පාෙgශෙ> ෙ�ක   ෙකො<ඨාශයට අය� අ@ 

ආදාය ලාW! සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     99,987.50            100% I 100%

H58431144004 5/13/2015

ෙහොරණ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශ ෙ>  අ@ ආදාය ලාW!  

සඳහා Sවාස ඉ� o�මට අවශ� දව� ආධාර ලබා Dම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ 99,984.00           99,984.00            100% I 100%



G58535844003 7/9/2015

ෙහොරණ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

800,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     799,151.00           100% I 100%

D58452244006 11/24/2015

�GෙහේනAර ප!සල පාරට පෙ~ශවන ෙහොරණ පා.ෙ� 

ෙකො<ඨාසයට අය� ෙහොරණ �GෙහේනAර Aෂ්පාරාමය මාවත ග� 

අ"රා සංව|ධනය opම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     244,998.30           98% I 100%

H58452344007 11/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> 604/ඒ, ෙකෝරළඉම ගාම ෙසේවා 

වසෙ  අt�ව�ත පාර  ෙකො!Ä< ෙයොදා සංව|ධනය o�ම.

1,200,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H58452344008 11/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> o�ගල පාසල ��පස  ෙපොa 

අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     248,875.67           100% I 100%

H58452344009 11/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ඔලෙබො@ව නැෙගනPර ඉOල පාර 

දවටගහව�ත  ෙපොa අ"�  මා|ගය සංව|ධනය o�ම.

250,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     249,740.92           100% I 100%

H58435244010 11/24/2015

ෙහොරණ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ෙහොරණ $ණග Aර ර!ව! 

උයන පජා ශාලා ෙගොඩනැ��ල ප�සංස්කරණය  opම.

350,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙහොරණ   

පාෙgZය 

සභාව -                     349,152.60           100% I 100%

H58431145001 5/12/2015

මaරාවල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� අ@ 

ආදය ලාW! සදහා Sවාස අ◌ාධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     199,892.00           100% I 100%

D58452245003 7/3/2015

Raigama aguluwathota -C22  මා|ගයට පෙ~ශ වන 

මaරාවල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� ෙපර�ණගම 

ව��ට මා|ගෙ> NO�  පෙgශෙ> පැ� බැ ම බැDම,ෙබෝGNව 

සංව|ධනය opම සහ මා|ගය සංව|ධනය 

opම.
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     445,706.00           99% I 100%

H58431145004 10/21/2015

මaරාවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq! සදහා Sවාස ආධාර ලබාDම.

550,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     550,000.00           100% I 100%



D58452245005 11/24/2015

මaරාවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� බැ�ල�Yය මංගල X�Aර 

වටර�  පාර C-25 මංගල X�Aර ඕතරෙද�ය පාර  ෙකො!Ä< 

opම සඳහා.

200,000.00           ප.පා.ෙකො.

මaරාවල  

පාෙgZය 

සභාව -                     189,838.19           95% I 100%

F58435845006 12/9/2015

මaරාවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙපර�ණගම ගාම 

සංව|ධන ස\�ය සඳහා  �ලාස්YG A� ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     49,980.00            100% I 100%

H58431146001 5/12/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� අ@ 

ආදය ලාW! සදහා Sවාස ඉ� opමට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     199,777.00           100% I 100%

H58431146002 5/13/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW!  

සඳහා Sවාස ඉ� o�මට අවශ� දව� ආධාර ලබා Dම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     149,946.00           100% I 100%

F58535846001 5/22/2015

}ල�Xංහල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා කැන� හ< හා A� ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     50,000.00            100% I 100%

H58431146003 10/21/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙතෝරාග�  අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq! සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     249,198.00           100% I 100%

H58452346004 11/24/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> නාරගල Sශා!ත මහතාෙ_ 

Sවස අසල ඇ� ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     500,000.00           100% I 100%

H58431147001 5/13/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� අ@ 

ආදාය ලාW! සදහා Sවාස ඉ� opමට ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     149,630.00           100% I 100%

H58431147003 10/21/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� ෙතෝරාග� අ@ 

ආදාය ලාW ප�� සඳහා Sවාසාධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     99,180.00            99% I 100%



H58452347004 11/24/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  දයාර�න මහතාෙ_ Sවස 

අසල Xට �සb! මහ�\යෙ_ Sවස දGවා ඇ� ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය o�ම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙදොඩංෙගොඩ  

පාෙgZය 

සභාව -                     498,888.09           100% I 100%

F58435847005 12/9/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ෙ|�ණෙගොඩ 

දNණ ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා  �ලාස්YG A� ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,632.00            99% I 100%

H58431148001 5/12/2015

ෙ��වල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙය◌් අ@ ආදාය ලාW! 

සදහා Sවාස ඉ�opමට ආධාර ලබා Dම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     400,000.00           100% I 100%

G58535848001 7/6/2015

ෙ��වල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\�වලට උපකරණ ලබා Dම.

675,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     674,712.00           100% I 100%

H58552348002 3/27/2015

ෙ��වල , පලය!ෙගොඩ Sසල උයන මා|ගය 2 වන ප�මග 

ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     477,586.40           96% I 100%

H58552348003 3/27/2015

ෙ��වල , හ�කඳ`ල ෙකො!Xමාවත ඉ�� ෙකොටස ඉ�� 

ෙකොටස ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     476,384.00           95% I 100%

H58552348008 6/15/2015

ෙ��වල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> වරා�Yය 

ෙකොq!දෙගොඩ මා|ගෙ> අ"� මා|ගය සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     500,000.00           100% I 100%

H58552348009 6/15/2015

ෙ��වල පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> ද|ගානගරය අඹගහ 

හ!�ය අසb! ඇ� අ"� මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     500,000.00           100% I 100%

D58452248004 7/21/2015

Palayangoda–Nagahaduwa D-24   මා|ගයට පෙ~ශ වන 

ෙ��වල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� පාලය!ෙගොඩ 

පාස� මාවත සංව|ධනය 

o�ම.

 
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     450,000.00           100% I 100%



D58452248005 7/3/2015

Payagala Dodangoda -C39  මා|ගයට පෙ~ශ වන කtතර 

පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� අංක 732 ඈතගම 

නැෙගනPර ගාම Sලධාp වසෙ  ඈතගම,පයාගල,jමනාරාම 

`හාරස්ථානයට �`ෙසන මා|ගය තාර දමා සංව|ධනය 

opම.
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     -                       0% O 0%

D58452248006 7/3/2015

Pinhena padagoda - C 42  මා|ගයට පෙ~ශ වන ෙ��වල 

පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� පාදාෙගොඩ ව@ම@ව 

අසb! �ෙවන අ"� මා|ගය සංව|ධනය 

opම

 
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 450,000.00         450,000.00           100% I 100%

D58452248007 12/9/2015

payagala Dodangoda - C -39 මා|ගයට පෙ~ශ වන 

ෙ��වල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� මෙ�ෙගොඩ 

Dග"ෙ| මා|ගය පළ� කර පස් දමා සංව|ධනය o�ම.

450,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙgZය  

සභාව -                     442,242.31           98% I 100%

H58431148008 10/21/2015

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� ෙතෝරාග� අ@ 

ආදාය ලාW ප�� සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 0% O 0%

H58452348009 1/19/2016

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙ��වල ෙහ<Y��ල PටA 

සමථ ම³ඩලෙ> සභාප�"මාෙ_ Sවස ඉ���ට ඇ� ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     500,000.00           100% I 100%

H58452348010 11/24/2015

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙ��වල පා.සභාවට අය� 

�ග"ෙ| පාර ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ෙ��වල 

පාෙgZය  

සභාව -                     492,072.43           98% I 100%

H58452348013 11/19/2015

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ>  ද|ගා නගරෙ> 

කැ�ෙප<Yයගහල!ද ෙපොa  මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල 0% O 0%

F58422848014 11/24/2015

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං�oයාෙ~ S�" 

Agගලq! සඳහා ස්වයං�oයා උපකරණ ලබාDම.

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     450,000.00           100% I 100%

F58435848015 12/9/2015

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ක�චාෙගොඩ,ෙ~රගල 

පයාගල,සමI ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා �ලාස්YG A� ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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



H58452348016 1/19/2016

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> කාල`ල ගාම ෙසේවා වසෙ  

5ෆ්ව�ත ෙපොa  මා|ගය සංව|ධනය opම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     1,000,000.00       100% I 100%

H58452348017 12/28/2015

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> 759ඒ,ග�ෙහේන මාෙන� 

රණ`� මාවෙ� ඉ�� ෙකොටස සංව|ධනය opම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

H58452348018 12/28/2015

ෙ��වල පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙ��වල අෙÖ�Yය ,න ෙකො�ව 

පාථ\ක `ද�ාලයට පෙ~ශ වන ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< opම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     400,000.00           100% I 100%

H58431149001 5/13/2015

ම"ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙට අය� අ@ ආදය ලාW! 

සදහා Sවාස ඉ�කරගැ^මට දව� අ◌ාධාර ලබාDම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     149,919.00           100% I 100%

H58431149002 5/13/2015

ම"ගම පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශ ෙ>  අ@ ආදාය ලාW!  

සඳහා Sවාස ඉ� o�මට අවශ� දව� ආධාර ලබා Dම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     149,980.00           100% I 100%

H58431149003 10/21/2015

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW 

ප�� සඳහා  Sවාසාධාර ලබාDම.

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     99,946.00            100% I 100%

H58452349004 11/24/2015

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> 774 R ෙහේන�ට ගාම Sලධාp 

වසෙ   ෙකොළඹයාව�ත පාර ඉ�� ෙකොටස ෙකො!Ä< o�ම.

500,000.00           ප.පා.ෙකො.

ම"ගම  පාෙg 

Zය සභාව -                     477,345.87           95% I 100%

F58435849005 12/9/2015

ම"ගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ම"ගම 

නැ.ඇ"ළ��දbගම � jමංගල ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා 

�ලාස්YG A� ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,980.00            100% I 100%

H58431150001 5/13/2015

අගලව�ත පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශ ෙ>  අ@ ආදාය ලාW! 

සඳහා Sවාස ඉ� o�මට අවශ� දව� ආධාර ලබා Dම.

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     149,430.00           100% I 100%



F58535850001 5/22/2015

අගලව�ත පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා කැන� හ< හා A� ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     49,980.00            100% I 100%

D58452250003 12/3/2015

Agalawatta-Dartenfield-C-01 මා|ගයට පෙ~ශවන  

අගලව�ත පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� 830-

වaර�බ,NO�ෙගොඩව�ත,��ග�P!න ඇළ හරහා මා|ගෙ> 

පාලම ඉ�opම.
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     450,000.00           100% I 100%

H58431151001 5/12/2015

වල�ලා`ට පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� අ@ 

ආදය ලාW! සදහා Sවාස ඉ�opමට ආධාර ලබා Dම.

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     49,880.00            100% I 100%

H58431151002 5/13/2015

වල�ලා`ට පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශ ෙ>  අ@ ආදාය ලාW! 

සඳහා Sවාස ඉ� o�මට අවශ� දව� ආධාර ලබා Dම.

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     249,745.00           100% I 100%

F58535851001 5/22/2015

වල�ලා`ට පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා කැන� හ< හා A� ලබා Dම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     74,910.00            100% I 100%

D58452251007 1/19/2016

Neluwa karapagala D16 මා|ගයට ෙප~ශ වන වල�ලා`ට 

පාෙ◌g�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> පෙරqගම ඌ�@��ල අ"� 

මා|ග පැ�බැ ම බැද ෙබෝGN දමා සංව|ධනය opම

450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට 0% O 0%

H58431152001 5/13/2015

පාb!ද�වර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� අ@ 

ආදාය ලාW! සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     99,245.00            99% I 100%

H58431152002 5/13/2015

පාb!ද�වර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශ ෙ>  අ@ 

ආදාය ලාW!  සඳහා Sවාස ඉ� o�මට අවශ� දව� ආධාර ලබා 

Dම.

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     200,000.00           100% I 100%

H58552352001 5/22/2015

පාb!ද�වර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසයට අය� \දලන 

o�වානෙගොඩ පාර ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම.

600,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     584,792.65           97% I 100%



F58535852002 5/22/2015

පාb!ද�වර පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා කැන� හ< හා A� ලබා Dම.

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     75,000.00            100% I 100%

H58452352005 11/24/2015

පාb!ද �වර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙබ�ලන එෙගොඩව�ත 

පාෙ| 14 වන `ab ක�ව අසb! වමට ඇ� ෙපොa අ"� මා|ගය 

සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     500,000.00           100% I 100%

D58452252006 12/30/2015

Neluwa Karapagala -D 16 මා|ගයට පෙ~ශවන පාb!ද 

�වර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසයට අය� ඉ�Gෙපොත පඤඤ්ාෙසේන-

ෙමෝ�කාව පධාන මා|ග යාෙකෙරන ඌ� උ@��ල අ"� මා|ග 

පැ� බැ\ බැඳ ෙබෝGN දමා සංව|ධනය opම.
450,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     450,000.00           100% I 100%

H58452352007 11/19/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ඉ�Gපත පධාන මා|ගෙ> 

Xට P�රක!ද ගමට ඇ� ෙපොa  �`j  මා|ගය ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     500,000.00           100% I 100%

H58431153001 5/12/2015

\�ලSය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! 

සදහා Sවාස ආධාර ලබාDම

225,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය 224,994.00         224,994.00           100% I 100%

H58431153002 5/12/2015

\�ලSය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� jajක\ල� 

ෙතෝරාග� අ@ ආදය ලාW! සදහා Sවාස අ◌ාධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     199,960.00           100% I 100%

F58535853001 5/22/2015

\�ලSය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාසෙ> ස\� bයාප�ංU ගාම 

සංව|ධන සඳහා කැන� හ< හා A� ලබා Dම.

350,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     349,836.00           100% I 100%

F58535853002 6/15/2015

\�ලSය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ලගාන ගාම 

සංව|ධන ස\� සඳහා A� ලබා Dම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     19,756.00            99% I 100%

H58431153003 10/21/2015

\�ලSය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW ! 

සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම.

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     499,971.00           100% I 100%



H58431154001 5/12/2015

ඉංI�ය පාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශයට අය� අ@ ආදය ලාW! 

සදහා Sවාස ඉ� opමට අවශ� දව�ධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     200,000.00           100% I 100%

H58552354001 4/10/2015

ඉංI�ය, න බපාන ඇල සංචාරක කලාපෙ>  පධාන මා|ගයට 

�`j  ෙකොටස ෙකො!Ä< කර සකස් opම.

400,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     315,028.60           79% I 100%

H58452354002 11/24/2015

ඉංI�ය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ක�මස්සාගල Xට රණ`�ගම 

හරහා ෙපෝ�වද³ඩ දGවා ඇ� මා|ගය ෙකො!Ä< o�ම-II 

අ�යර

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     1,000,000.00       100% I 100%

F58435854003 12/14/2015

ඉංI�ය පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU �Ðෙදන  ෙකb!ක!ද 

ජනපද ගාම සංව|ධන ස\�ය සඳහා �ලාස්YG A� ලබාDම.

50,000.00            අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     49,880.00            100% I 100%

A58222163004 5/5/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> �PY ෙ�ෂ ක|මා!ත හා Nඩා ක|මා!ත 

ආ²ත Sෂ්පාදන සහ  Al� මධ�ස්ථාන නuකරණය හා වැw 

��� opම

4,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 4,000,000.00      2,555,709.05       64% I 100%

F58222863005 5/5/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> Sෂ්පාදන හා Al� මධ�ස්ථානය!P 

ධා�තා ව|ධනය සඳහා  උපකරණ \ළD ගැ^ම

800,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 800,000.00         615,043.40           77% I 100%

G58222863006 5/5/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> Nඩා ක|මා!ත ආ²ත Sෂ්පාදනය වැw 

opම සඳහා ය!ත හා ය!ෙතෝපකරණ  \ළ D ගැ^ම

800,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 800,000.00         799,011.00           100% I 100%

G58222863007 5/5/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> ෙ�ෂ ක|මා!ත මධ�ස්ථාන සඳහා ෙයෝග�  

තාGෂණෙය! �� අ�ය!ත හා උපාංග \ළ D ගැ^ම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 400,000.00         276,870.00           69% I 100%

N58222863010 5/5/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> �PY පාස�වල අබල!� පාස� උපකරණ 

අt�වැwයා opම

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 1,500,000.00      1,321,347.10       88% I 100%



N58222963011 6/5/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> ක|මා!ත ක�ව! සදහා ව�වසායක�වය 

��බඳ දැ�ම ලබාD ෙවළඳෙපොල පහjක  සපයා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 150,000.00         108,686.25           72% I 100%

N58222163012 5/5/2015

ග පහ �ස්�Gකය "ල ෙ�ෂ  ක|මා!ත Gෙෂේතය පචbත opම 

සඳහා අෙල` පව|ධනය Xa opම හා මධ�ස්ථාන සංව|ධනය 

opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 400,000.00         322,729.21           81% I 100%

G58222863013 11/12/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> ස්වයං �oයා වල S�"�ව!ෙ_  ]වන 

ත�වය ඉහළ නැංuම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

6,465,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     5,897,330.67       91% I 100%

K58222963014 5/5/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> ක|මා!ත ක�ව! ස`බල ගැ!uම සඳහා   

ව�වසායක�ව සංව|ධන වැඩසටහ! ෙදකG පැවැ�uම

337,500.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     247,087.00           73% I 100%

F58535863004 8/28/2015

ග පහ �ස්�Gකෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� සඳහා 

�ලාස්YG A� ලබාDම

1,700,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,699,740.00       100% I 100%

H58431164001 5/12/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ෙතෝරාග� jajක\ල� අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ට Sවාස ඉ�opම සඳහා ආධාර ලබාDම

650,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     650,000.00           100% I 100%

H58431164002 5/13/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ>, අ@ආදාය ලාï! සදහා Sවාස ආධාර 

ලබාDම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,000,000.00       100% I 100%

F58222864004 5/5/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> Sෂ්පාදන හා Al� මධ�ස්ථානය!P 

ධා�තා ව|ධනය සඳහා උපකරණ \ලD ගැ^ම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 400,000.00         374,622.20           94% I 100%

G58222864005 5/5/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> Nඩා ක|මා!ත ආ²ත Sෂ්පාදනය වැw 

opම සඳහා ය!ත හා ය!ෙතෝපකරණ  \ළ D ගැ^ම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 400,000.00         355,695.65           89% I 100%



G58222864006 5/5/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ෙ�ෂ ක|මා!ත මධ�ස්ථාන සඳහා ෙයෝග� 

 තාGෂණෙය! �� අ�ය!ත හා උපාංග \ළ D ගැ^ම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 100,000.00         74,760.00            75% I 100%

N58222864008 5/5/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> �PY පාස�වල අබල!� පාස� උපකරණ 

අt�වැwයා opම

2,300,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 2,300,000.00      2,049,471.60       89% I 100%

N58222964009 6/5/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ක|මා!ත ක�ව! සදහා ව�වසායක�වය 

��බඳ දැ�ම ලබාD ෙවළඳෙපොල පහjක  සපයා Dම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 500,000.00         391,169.05           78% I 100%

N58222164010 5/5/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකය "ල ෙ�ෂ  ක|මා!තය Gෙෂේතය  පචbත 

opම සඳහා අෙල` පව|ධනය Xa opම හා මධ�ස්ථාන 

සංව|ධනය opම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ -                     137,533.53           69% I 100%

G58222864011 5/5/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ස්වයං �oයා වල S�"�ව!ෙ_  ]වන 

ත�වය ඉහළ නැංuම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

5,700,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     5,297,840.22       93% I 100%

K58222964012 6/8/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ක|මා!ත ක�ව! ස`බල ගැ!uම සඳහා  

 ව�වසායක�ව සංව|ධන වැඩසටහ!  පැවැ�uම

675,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     501,791.00           74% I 100%

H58431164005 7/29/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> jajක ල� ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW! 

සදහා Sවාස ඉ�o�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම.

450,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     450,000.00           100% I 100%

H58431164006 9/9/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ෙතෝරාග� jajක ල�  අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ට Sවාස ආධාර ලබා Dම.

900,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     146,490.00           16% C 60%

H58431164007 1/19/2016

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW Agගලq! 

සඳහා Sවාස ආධාර ලබාDම.

600,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%



G58435864008 11/19/2015

ෙකොළඹ �ස්�Gකෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� සඳහා 

උපකරණ ලබාDම.

200,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     200,000.00           100% I 100%

H58431165001 5/15/2015

අගලව�ත පාb!ද�වර වල�ලා`ට ම"ගම හා }ල�Xංහල  

පා.ෙ� ෙකො<ඨාශය!ò  අ@ ආදාය ලාï! සදහා Sවාස ආධාර 

ලබා Dම

593,435.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     400,000.00           67% D 80%

A58222165005 5/5/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> �PY කාෆ්< ලංකා අෙල`සැ� නuකරණය  

opම

2,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 2,000,000.00      1,397,449.12       70% I 100%

F58222865006 5/5/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> Sෂ්පාදන හා Al� මධ�ස්ථානය!P 

ධා�තා ව|ධනය සඳහා උපකරණ \ළD ගැ^ම

800,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 800,000.00         679,172.50           85% I 100%

G58222865007 5/5/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> Nඩා ක|මා!ත ආ²ත Sෂ්පාදනය වැw 

opම සඳහා ය!ත හා ය!ෙතෝපකරණ  \ළ D ගැ^ම

800,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 800,000.00         686,096.22           86% I 100%

G58222865008 5/5/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ෙ�ෂ ක|මා!ත මධ�ස්ථාන සඳහා ෙයෝග�  

තාGෂණෙය! �� අ�ය!ත හා උපාංග \ළ D ගැ^ම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 500,000.00         383,467.50           77% I 100%

N58222865010 5/5/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> �PY පාස�වල අබල!� පාස� උපකරණ 

අt�වැwයා opම

1,200,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 1,200,000.00      1,176,506.86       98% I 100%

N58222965011 6/5/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ක|මා!ත ක�ව! සදහා ව�වසායක�වය 

��බඳ දැ�ම ලබාD ෙවළඳෙපොල පහjක  සපයා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 50,000.00           31,147.50            62% I 100%

N58222165012 5/5/2015

කtතර �ස්�Gකය "ල ෙ�ෂ  ක|මා!ත Gෙෂේතය පචbත opම 

සඳහා අෙල` පව|ධනය Xa opම හා මධ�ස්ථාන සංව|ධනය 

opම

400,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 400,000.00         272,562.79           68% I 100%



G58222865013 11/12/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ස්වයං �oයා වල S�"�ව!ෙ_  ]වන 

ත�වය ඉහළ නැංuම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

2,835,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     2,637,268.54       93% I 100%

K58222965014 6/8/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ක|මා!ත ක�ව! ස`බල ගැ!uම සඳහා   

ව�වසායක�ව සංව|ධන වැඩසටහ! පැවැ�uම

337,500.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     270,421.00           80% I 100%

K58517865002 9/1/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> bයාප�ංU �වර පජාවෙ_ ද�ව!ෙ_ 

අධ�ාපන කට�" සඳහා bයාප�ංU ෙපර පාසැ�වලට උපකරණ 

ලබා Dම.

300,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     299,300.00           100% I 100%

H58431165003 11/24/2015

කtතර �ස්�Gකෙ>  ෙතෝරාග� පා.ෙ� ෙකො<ඨාසය!P අ@ 

ආදාය ලාW Agගලq! සදහා Sවාස ආධාර ලබාDම.

235,515.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

K58535962001 3/27/2015

ජාත�ා!තර කා!තා  �න සැම�මට සමගාmව බස්නාPර 

පළාෙ� කා!තාව! ඇගóම සහ උපෙgශනා�මක හා 

රස`!දනා�මක Al� වැඩ�tවG පැවැ�uම.

630,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     511,943.00           81% I 100%

K58517962017 12/16/2015

බස්නාPර පළාෙ� `X"� ම�ස� වගාක�ව!ෙ_ ධා�තා 

සංව|ධනය සඳහා අවශ� පහjක  සැපóම.

1,720,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,719,355.00       100% I 100%

K58517962018 12/3/2015

ඒකාබgධ ජල ]u ම�ස� වගාක�ව!ෙ_ ධා�තා සංව|ධනය 

සඳහා අවශ� පහjක  සැපóම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     996,070.00           100% I 100%

K58517962019 12/3/2015

ජල]u Al� වැඩසටහ! පැවැ�uම.

130,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     -                       0% A 10%

G58517862020 3/27/2015

ජංගම ම�ස� අෙල`ක�ව!ට අවශ� ම�ස� ෙප<Y , o�  

\�  උපකරණ , පාපැ� ආD උපකරණ ලබා Dම.

1,760,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,752,462.00       100% I 100%



K58517862022 3/27/2015

බස්නාPර පළා� �වර ප ෙgශවල ද�ව!ෙ_ අධ�ාපSක 

සංව|ධනය සඳහා උපකරණ ලබා Dම.

2,600,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,579,898.75       99% I 100%

G58553262029 5/11/2015

ß ෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය opෙ  

වැඩසටහන

4,300,000.00       අමා.ෙ�. මා.ම.ප.අ. -                     4,299,750.00       100% I 100%

N58222862006 6/5/2015

වෘ��ය Al� පාඨමාලාව! Sමකල Al�ලාW! 

ස්වයං�oයාලාW! ෙලස සමාජගත opම සඳහා උපකරණ 

ලබාDම

1,000,000.00       අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 1,000,000.00      972,947.50           97% I 100%

N58222862007 5/5/2015

බස්නාPර පළාෙ� �PY පාස�වල අබල!� පාස� උපකරණ 

අt�වැwයා opම

4,000,000.00       අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     3,961,211.90       99% I 100%

A58431162006 5/19/2015

බස්නාPර පළාෙ� jajක\ල� ෙතෝරාග� අ@ 

ආදාය ලාW!ෙ_ Sවාස අඑ�වැwයා o�ම සදහා  ආධාර 

ලබාDම.

1,500,000.00       අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     1,013,004.00       68% D 80%

F58535862031 7/13/2015

බස්නාPර පළාෙ� bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� සදහා කැන� 

හ< හා A� ලබා Dම.

3,200,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     2,582,874.00       81% I 100%

H58431162007 1/19/2016

බස්නාPර පළාෙ� ෙතෝරාග� අ@ අආදාය ලාï!ෙ_ Sවාසඉ� 

o�ම සදහා ආධාර ලබා Dම.

11,447,000.00      අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     3,919,640.00       34% C 60%

H58431162008 6/15/2015

බස්නාPර පළාෙ� jajක ල� ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW! 

සදහා Sවාස ඉ�o�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම.- 1 අ�යර

4,170,000.00       අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H58431162009 6/15/2015

බස්නාPර පළාෙ� jajක ල�  ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW! 

සදහා Sවාස ඉ�o�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම.- 2 අ�යර

3,818,000.00       අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%



H58431162010 6/15/2015

බස්නාPර පළාෙ� jajක ල� ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW! 

සදහා Sවාස ඉ�o�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම.- 3 අ�යර

5,000,000.00       අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     479,853.00           10% B 35%

H58431162011 6/22/2015

බස්නාPර පළාෙ� jajක ල�  ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW! 

සදහා Sවාස ඉ�o�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම. - 4 අ�යර

5,000,000.00       අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

H58431162012 6/24/2015

බස්නාPර පළාෙ� jajක ල�  ෙතෝරාග� අ@ ආදාය ලාW! 

සදහා Sවාස ඉ�o�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම. - 5 අ�යර

5,000,000.00       අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     75,560.00            2% H 100%

K58222962033 7/9/2015

බස්නාPර පළාෙ� Sෂ්පාදන හා Al� කා|ය ම³ඩල සඳහා 

Al� වැඩසටහ! හා අ�දැ�  lවමා� opෙ  වැඩසටහ! 

පැවැ�uම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 500,000.00         492,073.00           98% I 100%

K58431962013 7/9/2015

බස්නාPර පළාෙ� Sවාස ෙදපා|තෙ !"ෙ~ ෙගව� N� 

ම³ඩල Sලධා�!  සදහා Al÷ වැඩසටහ! පැවැ�uම.

46,200.00            අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් -                     -                       0% A 10%

G58222862034 7/22/2015

බස්නාPර පළාෙ� හස්ත ක|මා!ත Z�z!  හා ක|මා!ත 

ක�ව! ස`බල ගැ!uම සඳහා ය!ත හා ය!ෙතෝපකරණ 

ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 300,000.00         297,621.50           99% I 100%

K58222962035 7/22/2015

බස්නාPර පළාෙ� ක|මා!ත ෙදපා|තෙ !"ව යටෙ� Al÷ව 

ලැ�  Al÷ ලාï!ෙ_ Nසලතා හා ආක�ප සංව|ධනය සඳහා 

��ම� opෙ  වැඩසටහ!  පැවැ�uම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පළා� 

ක|මා!ත 

අධ�Gෂ 500,000.00         470,888.50           94% I 100%

K58453962018 1/19/2016

බස්නාPර පළාෙ� ෙතෝරාග� ප��වල �oයා `රPත ත�ණ 

ත��ය!ෙ_ ]වෙනෝපාය සංව|ධනය opම සඳහා �යa� 

Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම.

1,000,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     994,500.00           99% I 100%

F58417862019 12/9/2015

බස්නාPර පළාෙ� �වර ක|මා!තෙ> S�" ��s �වර ජනතාව 

සඳහා ස්වයං�oයා ආධාර ෙලස �වර උපකරණ ලබාDම.

815,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     814,900.00           100% I 100%



F58435862021 12/30/2015

 

බස්නාPර පළාෙ� bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� සඳහා 

�ලාස්YG A� ලබාDම.

1,700,000.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,699,360.00       100% I 100%

H57452305001 12/11/2015

m�ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> m�ගම, ප�ෙලෙවල, \Ps මාවත 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

6,680,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     6,680,000.00       100% I 100%

H57452310001 12/11/2015

මහර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඉහළ කරගහ�ණ, මංගල මාවත, 5 

වන ප�මග ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනq opම

1,350,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,214,159.51       90% I 100%

H57452321001 12/15/2015

ෙකොළඹ පා. ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ 02, ස| ෙÆ ස් z�ස් 

මාවත මහ� Sවාස සං�|ණයට පෙ~ශ වන ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     474,112.75           95% I 100%

H57452321002 12/15/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොළඹ 02, වෑක!ද පාර, 

මහජන Aස්තකාලය අසළ ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     499,771.95           100% I 100%

H57452322001 11/2/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> හ�බරාව උද�ානෙ> 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

5,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,726,295.97       95% I 100%

H57452322002 12/2/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වැ�ල �Yය, 

ෙපො�ව�ත අංක 39/63 Xට 39/60/A/1 Xට 39/60A/4/A සහ 

39/60 Xට 39/60A/4/A දGවා සහ 39/8/E Xට 67/90 දGවා 

ඇ� පධාන මා|ගය සංව|ධනය opම
1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     964,745.00           96% I 100%

H57452322003 12/28/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙමෙගොඩ 

ෙකොෙළො!නාෙව, 3 වන ප�මග (ගාම ෙසේවක ව�ත) ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම (ෙදවන අ�යර)

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     971,534.69           97% I 100%

H57452324001 12/3/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> එෙගොඩව�ත �ණව|ධන 

ෙපෙදස ච!දX� මහතාෙ_ Sවස අසළ Xට ඉ��යට ඇ� ෙපොa 

මා|ගය ෙකො!Ä< ෙයොදා සංව|ධනය opම

500,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     499,852.00           100% I 100%



H57452324002 12/11/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ>, මාලෙÖ, jXලාරාම පාර, 1 වන 

ප�මග ෙපොa මා|ගය ජලය බැස යාම `�ම� වන ප�� මා|ගය 

සංව|ධනය opම

100,000.00           ප.පා.ෙකො.

ක@ෙවල මහ 

නගර සභාව -                     89,334.00            89% I 100%

H57452324003 12/23/2015

ක@ෙවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ක@ෙවල, මාළෙ�, ඉj�Aර 

Sවාස සං�|ණයට යන ෙපොa මා|ගය කාප< opම

10,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     9,949,514.37       99% I 100%

H57452325001 11/2/2015

Laying Asphalt Buwaneka Mawatha & Wijesekara 

Mawatha - Maharagama D.S. Division

5,800,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     5,486,869.34       95% I 100%

H57452325002 11/2/2015

Laying Asphalt Raja Mawatha - Maharagama D.S. 

Division

6,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,914,347.81       82% I 100%

H57452325003 11/2/2015

Laying Asphalt Janatha Mawatha - Maharagama D.S. 

Division

3,750,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,563,586.01       95% I 100%

H57452325004 11/2/2015

Laying Asphalt Waththegedara Purana Road & 

Isipathana Mawatha - Maharagama D.S. Division

7,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     6,688,514.79       96% I 100%

H57452325005 11/2/2015

Laying Cutback Ayurwedic Medicine Industry 

internal Road - Maharagama D.S. Division

1,450,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,300,617.60       90% I 100%

H57452325006 11/2/2015

Laying Asphalt Walawwaththa Road - Maharagama 

D.S. Division

7,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     6,952,733.64       99% I 100%

H57452325007 11/2/2015

Laying Asphalt Udaya Road - Maharagama D.S. 

Division

7,600,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     7,208,855.59       95% I 100%



H57452325008 11/2/2015

Laying Asphalt Gangodawila Mada Mawatha - 

Maharagama D.S. Division

2,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,246,925.91       62% I 100%

H57452325009 11/2/2015

Laying Asphalt Boralasgamuwa - Lake Road - 

Maharagama D.S. Division

6,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,062,315.84       68% I 100%

H57452325010 11/2/2015

Laying Asphalt Pamunuwa Wanatha Road - 

Maharagama D.S. Division

10,500,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     9,283,988.94       88% I 100%

H57452325011 11/2/2015

Laying Asphalt Weera Mawatha- Maharagama D.S. 

Division

18,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     1,740,351.24       10% I 100%

H57452325012 11/2/2015

Laying Asphalt Rukmale Wakada Road - 

Maharagama D.S. Division

8,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     7,211,050.62       85% I 100%

H57452325013 11/2/2015

Laying Asphalt Rukmale Kanaththa Road - 

Maharagama D.S. Division

5,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     5,469,932.37       99% I 100%

H57452325014 12/11/2015

මහරගම පා .ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මහරගම, රබ|ව�ත පාර ෙපොa 

මා|ගය සංව|ධනය opම

3,600,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,461,051.04       96% I 100%

H57452325015 12/11/2015

මහරගම �රා .ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙකොPලෙකො�වව�ත පාර සහ 

ත�ව�ත පාර ෙපොa මා|ග සංව|ධනය opම

10,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     9,819,152.69       98% I 100%

H57452325016 12/14/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ>, � ෙgවාන!ද මාවත, 65 Sවස 

අසළ Xට 65/7 Sවස දGවා ෙපොa මා|ගය ෙකො!Ä< කර 

සංව|ධනය opම

400,000.00           ප.පා.ෙකො.

මහරගම 

නගරසභාව 0% O 0%



H57452325017 12/23/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙපෝරෙගොඩැ�ල ෙපොa මා|ගය 

සංව|ධනය opම

22,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     21,988,551.66      100% I 100%

H57452325018 12/23/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මා�වල, පග�Aර ෙපොa මා|ගය 

කාප< opම

16,200,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     15,228,699.39      94% I 100%

H57452325019 12/23/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඔබෙහේන ෙපොa මා|ගය කාප< 

opම

3,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     2,939,917.14       98% I 100%

H57452325020 12/23/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ඇO�ෙද�ය, ශාලාව ෙපොa 

මා|ගය කාප< opම

10,000,000.00      අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     9,942,708.45       99% I 100%

H57452325021 12/23/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> \�හාන, N�sව�ත ෙපොa 

මා|ගය කාප< opම

6,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     5,952,533.73       99% I 100%

H57452325022 12/23/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> \�හාන, ග�වල පාර, එ��Xංහ 

රාළහා\ෙ_ Sවස අසළ Xට ෙපොa මා|ගෙ> ඉ�� ෙකොටස කාප< 

opම

3,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     3,398,080.74       97% I 100%

N57422825023 12/23/2015

මහරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

900,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     885,000.00           98% I 100%

H57452329001 11/2/2015

Laying Asphalt Boralasgamuwa Kanaththa road - 

Kesbawa D.S. Division

4,800,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     4,791,593.61       100% I 100%

H57452329002 11/2/2015

Laying Asphalt Abayarathna Mawatha – 

Boralasgamuwa - Kesbawa D.S. Division

7,500,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     7,161,822.34       95% I 100%



H57452329003 12/11/2015

කැස්බෑව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙබොරලැස්ග�ව, කන�ත පාර 

ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

1,000,000.00       අමා.ෙ�. ප.බ.මා.සං.අ. -                     970,513.14           97% H 100%

H57452351001 12/3/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ක/bP�යාව මහකtපහන � 

ûජාග�ෙල! � jමනසාර ධ|ම`ද�ාලෙ> �`j  මා|ගය 

සංව|ධනය opම

1,800,000.00       පා.ෙ�

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     1,800,000.00       100% I 100%

N57422801503 12/11/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත ස්වයං �oයා ලාW කා!තාව!ෙ_  ස්වයං 

�oයා ධා�තාවය ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන ඔ�! සඳහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම
10,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය 0% O 0%

N57422801504 12/11/2015

��ල�Yය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත ස්වයං �oයා ලාW!ෙ_ ස්වයං �oයා 

ධා�තාවය ඉහළ නැංuම අර�� කරෙගන ඔ�! සඳහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම
80,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

��ල�Yය 0% O 0%

N57431102500 11/11/2015

කටාන  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර  ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     300,000.00           100% I 100%

N57453902501 11/11/2015

කටාන පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW ත�ණ 

ත��ය! සඳහා �යa� Al�ව ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. 0% O 0%

N57431102502 12/1/2015

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     299,130.00           100% I 100%

N57431102503 12/3/2015

කටාන   පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම  ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     299,990.00           100% I 100%

N57431103500 11/9/2015

mග�ව  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව 0% O 0%



N57417803501 11/19/2015

mග�ව පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW �වරq! සඳහා 

�වර ආ ප!න ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�. පා.ෙ�-mග�ව -                     299,000.00           100% I 100%

N57431105500 11/5/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     299,290.00           100% I 100%

N57422805501 11/9/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  mpගම, කහඳව, අංක : 40/3 P 

ප�ංU  ස්වයං �oයා ලාW එ�. ���GÛ ෙපෙ|රා මහ�\යට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ෙලස මහන මැÛමG ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     33,990.00            97% I 100%

N57422805502 11/18/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> mpගම, මාuෙහේන, අංක : 228/ඒ 

P ප�ංU ස්වයං �oයා ලාW එ�.å.z. xපXංහ මහතාට ස්වයං 

�oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

18,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     17,860.00            99% I 100%

N57422805503 11/19/2015

mpගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල  Sරත මා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම

11,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

m�ගම -                     8,920.00              81% I 100%

N57431106500 11/18/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> කළෙගwෙහේන, රSස්වල, 

අංක 1/55 P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ආ|.i. ජය!ත Aෂ්පNමාර 

මහතාට Sවාස ආධාර ලබා Dම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     24,800.00            99% I 100%

N57431106501 11/19/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ඌරාෙපොල, ප�NOර , අංක 

: 50/11/1  P ප�ංU අ@ ආදාය  ලාW ආ|.ඒ. ආන!ද   මහතාට 

Sවාස ආධාර ලබා Dම

17,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     16,800.00            99% I 100%

N57422806502 12/18/2015

අ�තනග�ල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අ�තනග�ල -                     142,260.00           95% I 100%

N57422807500 12/18/2015

ග පහ  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ 0% O 0%



N57435807501 12/30/2015

ග පහ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සදහා උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ග පහ -                     49,375.00            99% I 100%

N57431108500 11/11/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය  ලාW! සඳහා Sවාස 

ආධාර ෙලස ෙස`b තහ@ ලබා Dම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     99,877.80            100% I 100%

N57422808501 11/11/2015

ජාඇල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - ජා 

ඇල -                     197,580.00           99% I 100%

N57422809500 12/8/2015

ව�තල පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල Sරත හා  

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම ( නාම ෙ�ඛණ අ�ණා ඇත )

60,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ව�තල -                     58,200.00            97% I 100%

N57422811500 11/9/2015

ෙදො ෙ� පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල Sරත 

Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ආධාර ලබා Dම

298,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදො ෙ� -                     296,520.00           100% I 100%

N57422812500 11/5/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sයැ�මට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම

250,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     246,864.00           99% I 100%

N57422812501 11/12/2015

Ðයගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ>  ස්වයං �oයාවල S�" හා ස්වයං 

�oයාවල Sයැ�මට අෙ�GÛත  Agගලq!  සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ආධාර ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම -                     299,362.00           100% I 100%

N57422812502 12/18/2015

Ðයගම  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

Ðයගම 0% O 0%

N57422813500 12/18/2015

කැළ�ය  පා.ෙ�. ෙකො<ඨාශෙ> ස්වයං �oයාවල Sරත හා 

Sරතuමට අෙ�GÛත Agගලq! සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ 

ආධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැළ�ය 0% O 0%



N57422821500 11/30/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! සදහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     297,700.00           99% I 100%

N57422821501 12/7/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! සදහා  ස්වයං 

�oයා උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     298,800.00           100% I 100%

N57422821502 12/7/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකොටඨාශෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     298,350.00           99% I 100%

N57422821503 12/16/2015

ෙකොළඹ පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     49,950.00            100% I 100%

N57422921504 12/16/2015

ෙකොළඹ �ස්��Gකෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය සදහා ß ෙරෝද 

රථ ෙසේවාව `�ම�  o�ෙ  හා Sයාමනය o�ෙ  වැඩසටහනG 

පැවැ�uම

300,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     298,850.00           100% I 100%

N57422821505 12/15/2015

ෙකොළඹ ප.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සදහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොළඹ -                     298,800.00           100% I 100%

N57431122500 12/16/2015

ෙකොෙළො!නව පා .ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW  

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම  සඳහා Sවාස  

ෙගොඩනැංuමට අවශ�  දව�ාධාර ලබා Dම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     29,945.00            100% I 100%

N57431122501 12/29/2015

ෙකොෙළො!නාව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස 

ෙගොඩනැ�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙකොෙළො!නා

ව -                     299,880.00           100% I 100%

N57431123500 12/15/2015

� ජයව|ධනAර ප.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW!  

සදහා Sවාස අධාර ලබා Dම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - � 

ජයව|ධනAර -                     19,964.00            100% I 100%



N57431124500 11/30/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාï!ෙ_ 

Ãවන ත�වය නංවාbම සදහා S◌ාස ෙගොඩනැIමට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා Dම.

55,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

N57431124501 11/30/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! ෙ_ ]වන 

ත�වය නංවා�ම උෙදසා අවශ� Sවාසාධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල -                     149,312.00           100% I 100%

N57431124502 12/7/2015

ක@ෙවල පාෙgZය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! 

සදහා Sවාස ආධාර ලබා Dම.

20,100.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

N57422824503 12/7/2015

ක@ෙවල පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 362/3 පස්වැS ප�මග, � 

න!දසාර මාවත, ෙහෝක!දර උ"ර ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ෙG. 

ෙ නකා ෙකෝෂb යන අය හට ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

N57431124504 12/15/2015

ක@ෙවල ප.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW!   සදහා 

Sවාස අධාර ලබා Dම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ක@ෙවල 0% O 0%

N57422825500 11/30/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාï! සදහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම.

81,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     81,000.00            100% I 100%

N57431125501 11/30/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq!ෙ_ 

Ãවන ත�වය නංවා�ම උෙදසා Sවාස ෙගොඩනැ�මට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා Dම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම -                     299,280.00           100% I 100%

N57422825502 12/16/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

N57422825503 12/16/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සදහා 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%



N57431125504 12/15/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW Agගලq! 

සදහා Sවාස ආධාර ලබා Dම.

65,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

N57435825505 12/15/2015

මහරගම පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ගාම සංව|ධන ස\� සදහා අවශ� 

උපකරණ ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මහරගම 0% O 0%

N57431126500 12/16/2015

ර�මලාන පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ර�මලාන a �ය ෙපොළ පාර 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW R.නාල^ X�වා \යෙ_ ]වන ත�වය 

නංවා�ම සදහා Sවාස ෙගොඩනැ�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම.

14,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     13,286.00            95% I 100%

N57422826501 12/7/2015

ර�මලාන පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ර�මලාන -                     297,950.00           99% I 100%

N57422827500 12/18/2015

ෙදPවල පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදPවල -                     50,000.00            100% I 100%

N57431128500 11/30/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! හට Sවාස 

සෑ�මට අවශ� දව�ාධාර ලබා Dම

45,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     44,490.00            99% I 100%

N57422828501 11/30/2015

ෙමොර�ව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අංක 19/5, ෙජෝෂ� පාර 

ක�N�!ද ෙමොර�ව, යන b�නෙයP ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

ශාSකා පනා!a ◌ැය හට ස්වයං �oයා උපකරණ  ලබා Dම.

17,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     17,000.00            100% I 100%

N57422828502 12/10/2015

ෙම◌ාර�ව පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     298,656.00           100% I 100%

N57422828503 12/16/2015

ෙමොර�ව. පා.ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙමොර�ව -                     298,011.00           99% I 100%



N57431129500 11/30/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාï!ෙ_ 

]වන ත�වය නංවා�ම සදහා  Sවාස ෙගොඩනැ�මට අවශ� 

දව�ාධාර ලබා �ම

110,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     108,500.00           99% I 100%

N57422829501 12/16/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය ලාW Agගලq!  

සදහා ස්වයං �oයා ආධාර ලබා �ම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     32,299.00            81% I 100%

N57422829502 12/7/2015

කැස්බෑව පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW! සදහා ස්වයං 

�oයා උපකරණ  ලබාDම

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     20,000.00            100% I 100%

N57431129503 12/15/2015

කැස්බෑව ප.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW!   සදහා 

Sවාස අධාර ලබා Dම.

20,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කැස්බෑව -                     19,040.00            95% H 100%

N57422830500 12/7/2015

ෙහෝමාගම පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා අෙපGÛතය! 

සදහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     74,680.00            100% I 100%

N57431130501 12/7/2015

ෙහෝමාගම පා .ෙ� ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය  ලාW  

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම  සඳහා Sවාස  

ෙගොඩනැංuමට අවශ�  දව�ාධාර ලබා Dම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     149,080.00           99% I 100%

N57431130502 12/16/2015

ෙහෝමාගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය  ලාW  

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම  සඳහා Sවාස  

ෙගොඩනැංuමට අවශ�   aව�ාධාර ලබා Dම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහෝමාගම -                     299,330.00           100% I 100%

N57431132500 11/30/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ආදාය ලාW! හට Sවාස 

ආධාර ෙලස ෙගොඩනැIb දව� ලබා Dම.

238,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     237,850.00           100% I 100%

N57422832501 12/16/2015

�6�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> Agගලq! සදහා ස්වයං 

�oයා ආධාර ෙලස ස්වයං �oයා උපකරණ ලබා Dම

40,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     35,000.00            88% I 100%



N57422832502 12/7/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම උෙදසා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබා Dම.

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     118,120.00           98% I 100%

N57422832503 12/7/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW ප�� සදහා 

ස්වයං �oයා  උපකරණ ලබා Dම.

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     299,000.00           100% I 100%

N57431132504 12/16/2015

�Ñ�ගස්යාය පා.ෙ� .ෙකො<ඨාශෙ>  අ@ ආදාය  ලාW  

Agගලq!ෙ_ ]වන ත�වය නංවා�ම  සඳහා Sවාස  

ෙගොඩනැංuමට අවශ�   දව�ාධාර ලබා Dම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

�Ñ�ගස්යාය -                     49,170.00            98% I 100%

N57431133500 11/30/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 350/8E 

අ�Gව�ත උ"ර. ඉj� උයන b�ෙ> ප�ංU එ . සදමාb 

ව�සලා හට Sවාස ආධාර ලබා �ම

25,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     23,855.00            95% I 100%

N57422933501 12/15/2015

පාaGක පා.ෙ� ෙකො<ඨාශෙ> අ@ ආදාය ලාW Agගලq! සදහා 

ස්වයං �oයා Al� වැඩසටහනG පැවැ�uම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ�-

පාaGක -                     -                       0% Q 0%

N57431841500 11/9/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     34,760.00            99% I 100%

N57422941501 11/9/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයා පව|ධනය opෙ  

අර��! ß ෙරෝද රථ ෙසේවාව `�ම� opෙ  හා Sයාමනය 

opෙ  වැඩසටහනG පැවැ�uම

65,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     65,000.00            100% I 100%

N57422841502 11/11/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පානaර, ෙකෙස�ව�ත ප�ංU 

ස්වයං �oයාවක S�" ඒ. ඩ�. න!දX� මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     13,299.00            89% I 100%

N57422841503 11/11/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මාල��ල, ග�ෙගොඩෙහේන ප�ංU 

ස්වයං �oයාවක S�" ආ|.v. එස්. jන!ද Nමාර මහතාට 

ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     12,800.00            85% I 100%



N57431841504 12/8/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     49,920.00            100% I 100%

N57452341505 12/8/2015

පානaර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වාgaව, දළදාව�ත ප�මෙ_ � 

ෙ|වත ෙපොa මා|ගය සංව|ධනය opම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පානaර -                     291,000.00           97% I 100%

N57422942500 11/6/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

කා!තාව! ස`බල ගැ!uෙ  අර��! ස්වයං �oයා Al� 

වැඩසටහනG පැවැ�uම

100,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     100,000.00           100% I 100%

N57422842501 11/6/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

සභාප� 

ක|මා!ත 

සංව|ධන 

අ�කා�ය -                     188,691.00           94% I 100%

N57435842502 11/16/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

70,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     69,422.00            99% I 100%

N57431842503 11/17/2015

කtතර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගාX�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කtතර -                     300,000.00           100% I 100%

N57431843500 11/12/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම 0% O 0%

N57422843501 11/12/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     48,345.00            97% I 100%

N57422843502 11/19/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     75,000.00            100% I 100%



N57431843503 12/8/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     149,973.00           100% I 100%

N57422843504 12/8/2015

බ³ඩාරගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

150,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

බ³ඩාරගම -                     149,000.00           99% I 100%

N57435844500 12/8/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU mවනපලාන 

ෙහේනෙගදරව�ත, ෙගො`ජන එක�" ගාම සංව|ධන ස\�ය 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     30,000.00            100% I 100%

N57431844501 12/16/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ෙවළපහළ, 

o�ගලෙහේන ප�ංU අ@ ආදාය ලාW ඒ. ඒ. ෙහේමවy මහ�\යෙ_ 

]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� 

දව� ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     14,980.00            100% I 100%

N57422844502 12/22/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, �GෙහේනAර, 18 

ප�මග, උදාගම, ෙනො.101/එ� Sවෙසේ ප�ංU ස්වයං �oයාවක 

S�" එස්. ෙG. �සානායක මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
30,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     30,000.00            100% I 100%

N57422844503 12/22/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, ග�ක@ව, ෙනො.342/2 

Sවෙසේ ප�ංU ස්වයං �oයාවක S�" එ . v. �ණ�ලක 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම
12,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     11,877.00            99% I 100%

N57422844505 12/28/2015

ෙහොරණ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙහොරණ, වැ�\�ල හ!�ය, 

හාල�Yය, රණ`� මාවත, ෙනො.457 ප�ංU ස්වයං �oයාවක 

S�" ආ|. හරමාSස් Xංෙඤෝ මහතාෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම
12,500.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙහොරණ -                     12,500.00            100% I 100%

N57422845501 12/18/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

65,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල -                     64,778.00            100% I 100%

N57422845502 12/22/2015

මaරාවල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> මංගලX�Aර, ඕතරෙද�ය ප�ංU 

ස්වයං �oයාවක S�" රXක ශා!ත හAආර�U මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

35,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

මaරාවල 0% O 0%



N57422846500 11/6/2015

}ල�Xංහල පා .ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම ස්වයං සඳහා  �oයා 

උපකරණ ලබාDම

300,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     300,000.00           100% I 100%

N57435846501 11/16/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන 

ස\� සඳහා උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     99,752.00            100% I 100%

N57422846502 12/18/2015

}ල�Xංහල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

120,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

}ල�Xංහල -                     119,960.00           100% I 100%

N57431847500 11/9/2015

ෙදොඩංෙගොඩ පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙදොඩංෙගොඩ -                     49,200.00            98% I 100%

N57422848500 11/12/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     199,900.00           100% I 100%

N57422848501 11/20/2015

ෙ��වල පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා Sරත 

uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම 

සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ෙ��වල -                     200,000.00           100% I 100%

N57431849500 11/9/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     49,973.00            100% I 100%

N57431849501 11/11/2015

ම"ගම පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ද|ගා නගරෙ>, 

කැ�ෙපYයගහල!ද ප�ංU අ@ ආදාය ලාW සම! �|� 

මහතාෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම
75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ම"ගම -                     74,956.00            100% I 100%

N57422850500 12/18/2015

අගලව�ත පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

අගලව�ත -                     98,450.00            98% I 100%



N57452351500 11/19/2015

වල�ලා`ට පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙවෙ�ෙගව�ත, පැලව�ත 

මා|ගෙ> ඇGම! ම�ලව ආර�U මහතාෙ_ Sවස අසළ Xට 

ආන!ද ම�ලව ආර�U මහතාෙ_ Sවස දGවා ඇ� ෙපොa 

මා|ගය ෙකො!Ä< කර සංව|ධනය opම
200,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     200,000.00           100% I 100%

N57435252500 11/23/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU �ෙලන ත� ගාම 

සංව|ධන ස\�ය පව�වාෙගන ය� ලබන රජය ස" ඉඩෙ  �PY 

පජා ශාලා ෙගොඩනැI�ල සංව|ධනය opම

75,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     75,000.00            100% I 100%

N57422852501 11/23/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" හා 

Sරත uමට අෙ�GÛත Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා 

X�uම සඳහා ස්වයං �oයා උපකරණ ලබාDම

55,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     55,000.00            100% I 100%

N57452352502 12/3/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> පැලෑද Sවාස කමය "ළ 

ඇ� ෙපොa මා|ග අ@පා@ සකස් කර සංව|ධනය opම

90,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     90,000.00            100% I 100%

N57452352503 12/3/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> 836 එ! ගා. S. වසෙ , 

�ග!න පධාන මා|ගය සංව|ධනය opම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර 0% O 0%

N57452352504 12/3/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> වලකඩ ගා.S. 

ෙකො<ඨාසෙ> වලකඩ ෙපොa මා|ගය ශම පදනම මත සංව|ධනය 

opම

100,000.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර 0% O 0%

N57431852505 12/8/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස 

ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     50,000.00            100% I 100%

N57422852506 12/18/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ස්වයං �oයාවල S�" 

Agගලq!ෙ_ ]වන ත��වය නගා X�uම සඳහා ස්වයං �oයා 

උපකරණ ලබාDම

15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

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

N57435853500 11/16/2015

\�ලSය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> bයාප�ංU ගාම සංව|ධන ස\� 

සඳහා උපකරණ ලබාDම

50,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය -                     49,980.00            100% I 100%



N57431853501 12/28/2015

\��Sය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> හ�ෙතොට, ��"ෙ�යන 

b�නෙ> ප�ංU අ@ ආදාය ලාW R. jS� මහතාෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� 

ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

\�ලSය 0% O 0%

N57431854500 12/17/2015

ඉංI�ය පා.ෙ�. ෙකො<ඨාසෙ> ෙදොඹගස්ක!ද, Ãනරතන මාවත 

ප�ංU අ@ ආදාය ලාW අමරා ජයෙකොw මහ�\යෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� 

ලබාDම
15,000.00            අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

ඉංI�ය -                     14,552.00            97% I 100%

N57431165500 11/11/2015

කtතර �ස්�Gකෙ> ප�ංU අ@ ආදය ලාW Agගලq!ෙ_ ]වන 

ත��වය උසස් opම සඳහා Sවාස ෙගොඩනැංuමට අවශ� දව� 

ලබාDම

200,000.00           අමා.ෙ�.

Sවාස 

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%

N54535902001 6/22/2015

කටාන පා.ෙ�.ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ගාම සංව|ධන 

ස\� සාමාÃකය!ෙ_ ආ|ථකය ස`බල ගැ!`ම සඳහා කා!තා 

හා ළමා පාවහ! Sෂ්පාදනය o�ම

796,200.00           අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

කටාන -                     796,200.00           100% I 100%

N54535942001 10/30/2015

කtතර පා.ෙ�.ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ගාම සංව|ධන 

ස\� සාමාÃකය!ෙ_ Ãවන ත�වය නංවා�ම සඳහා ඕo� ම� 

වගා o�ම

1,686,500.00       අමා.ෙ�. අමා.ෙ�. -                     1,686,500.00       100% H 100%

N54535952001 6/22/2015

පාb!ද�වර පා.ෙ�.ෙකො<ඨාසෙ> අ@ ආදාය ලාW ගාම 

සංව|ධන ස\� සාමාÃකය!ෙ_ ආ|éකය සuබල ගැ!`ම 

සඳහා පාෙg�ය ෙ� පැළ තවා! ව�ාපෘ�ය

1,100,000.00       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

පාb!ද�වර -                     1,100,000.00       100% I 100%

H52535251500 7/8/2015

වල�ලා`ට ප *ාෙg�ය ෙ�ක  ෙකො<ඨාශෙ>  ප!Sල ෛශල 

Ð\බාරාම `හාරස්ථානයට �`j  මා|ගෙ> පැ� බැ ම ඉ�opම

1,557,656.90       අමා.ෙ�.

පා.ෙ� - 

වල�ලා`ට -                     1,526,503.90       98% I 100%

K57680062001 2/11/2015

බස්නාPර පළා� පධාන ෙ�ක  කා|යාලය සහ අෙනN� 

ආයතන පgධ�ය සඳහා ෙමෙහ�  හා ඇග�  ක\�ව ඇ� opම 

- අ�යර II වැඩ Sම opම

120,000.00           Sෙයෝජ� පධාන ෙ�ක  

Sෙයෝජ� 

පධාන 

ෙ�ක  ($ල�) -                     120,000.00           100% I 100%

H57672162002 11/20/2015

බස්නාPර පළා� ආදාය  ෙදපා|තෙ !"ෙ~ ග පහ කා|යාලය 

අt�වැwයා opම

2,060,000.00       Sෙයෝජ� පධාන ෙ�ක  

පළා� 

ආදාය  

ෙකොමසා�ස් 0% O 0%


